


E-twinning е заедница на градинките и училиштата  во
Европа.

Тоа е платформа која е наменета за вработените во
градинките и училиштата (воспитувачи,стручни работници и
соработници,наставници,професори,специјални едукатори,

директори,библиотекари.....)кои работат во градинките и
училиштата од земјите кои се вклучени  на  платформата.

Целта е :
- да комуницираат,соработуваат,споделуваат искуства и
накратко да бидат дел од највозбудливата заедница за

учење во Европа.
Е-twenning е кофондација  (дел од фондацијата ) со

Еразмус+,(Европската програма за
образование,тренинг,млади и спорт).
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Во е-twinning платформата
вклучени се :
- 902.577 Наставници
- 218.621 Училишта
и активни се
- 118.269 проекти
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Регистрацијата е многу едноставна.
Чекорите се следни:
1. Одете на веб страната

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm .
2. Се оди на полето ,,Македонски јазик”. Се

бара  линкот ,,Приклучи се во е-twinning
заедницата-Регистрирање”
https://www.etwinning.net/mk/pub/preregister.cf
m

3. Го отварате линкот и одите на полето
,,Избирате земја”
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3. Пополнувате ,,лист за регистрација “ (кој ќе
ви се појави на екранот), со вашите податоци.
4. Откако ќе го направите ова на вашиот e-mail
ќе стигне ,,формулар” кој треба да го
пополните .
5.Кога ќе завршите со пополнување на
формуларот вие треба да чекате потрвда за
регистрација  од Националната Агенцијa за
подршка (НСС) или Агенцијата за подршка на
партнери (ПСА) .
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1. Соработка – Комуникација помеѓу наставници,ученици ,
родители и локалната заедница.

2. Професионален развој – Посета на online бесплатни
семинари,конференции,обуки водени од експерти од
различни области.

3. Признавање – Вашата работа ќе биде споделена и
признаена на локално,национално и Европско ниво.

4. Колку повеќе воспитувачи,соработници активно се вклучат во
е-twinning заедницата,градинката  има можност да стане

5. е-twinning градинка.
6. За секој успешно спроведен проект вие аплицирате за

,, Ознака за квалитет “ која влегува во вашето CV.
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Штом сте прифатени од Националната Агенцијa за поддршка (НСС)
или Агенцијата за поддршка на партнери (ПСА) , барањето проекти
може да започне.
1.Се најавувате со вашето корисничко име и лозинка на е-twinning .
2. Одберете јазик – ,,Македонски”
3.Одете на линкот ,,E-twinning live” кој се наоѓа каде што пишува
Erazmus+
4.Одбирате Партнерски форум
5.Одбирате е-Twinning project од 4-11 години
6. Си одбирате проект,пишувате дека сте заинтересирани
(ја пишувате и вашата e-mail адреса.)
7. Чекате одговор од координаторот на проектот (ќе ви го побори
вашиот телефонски број за контакт)
8. Бидете често логирани на е-twinning платформата
9.Следете ги упатствата на координаторот на проектот (телефонски
или на e-mail)

Штом сте прифатени од Националната Агенцијa за поддршка (НСС)
или Агенцијата за поддршка на партнери (ПСА) , барањето проекти
може да започне.
1.Се најавувате со вашето корисничко име и лозинка на е-twinning .
2. Одберете јазик – ,,Македонски”
3.Одете на линкот ,,E-twinning live” кој се наоѓа каде што пишува
Erazmus+
4.Одбирате Партнерски форум
5.Одбирате е-Twinning project од 4-11 години
6. Си одбирате проект,пишувате дека сте заинтересирани
(ја пишувате и вашата e-mail адреса.)
7. Чекате одговор од координаторот на проектот (ќе ви го побори
вашиот телефонски број за контакт)
8. Бидете често логирани на е-twinning платформата
9.Следете ги упатствата на координаторот на проектот (телефонски
или на e-mail)



- Прв настан беше Обуката спроведена од  Билјана
Лотевска и Лилјана Крстевска – воспитувачи  од
ЈУДГ,,Детска Радост” – Скопје и Амбасадори на
E-twinnig , на тема :,, Користење на е Твининг
платформата во предучилишните воспитно образовни
установи и реализација на Еразмус + проекти Национална
агенција за европски образовни програми и мобилност”.
-На Обуката присуствуваа дел од воспитниот тим и
стручните работници и соработници.
- Прв проект кој е работен во нашата градинка преку
платформата E-twinning е проектот ,,Be my friend” кој
започна со реализација во месец Февруари 2020 година и
траеше до месец Ноември 2020 година.
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Активностите се реализираа со деца  на
возраст од 4-5 години,воспитувач Цветанка
Милкова.
- Изработка на ,,Лого на проектот”













Откако ќе завршите со сите активности од
проектот – кликнувате на Twinning live и го
барате полето ,,Проекти”,го барате вашиот
проект  и аплицирате на линкот ,,Ознака на
квалитет”.
После одреден период на вашата e-mail
адреса ќе добиете сертификат ,,Ознака за
квалитет” која влегува во вашето CV.
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Изработил:
М-р Весна Христова
Социјален работник

ЈУДГ,,Буба Мара”
Скопје
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