ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА ЗА „СИСТЕМ ЗА МИКРОУЧЕЊЕ“
ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОДДЕЛЕНИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ
РЕСУРСИ И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ОД ИНСТИТУЦИИТЕ НА
ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ
Со цел успешно имплементирање на проектот за микроучење, а согласно
активностите предвидени со Акциониот план за 2013 година, и во согласност со
Заклучоците од Сто дваесет и првата седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 18.02.2013 година, се спроведе обука за „Системот за микроучење“ за
вработените во одделенијата за управување со човечки ресурси и одделенијата за
информатичка технологија од сите органи на централната власт, во првиот квартал
од 2013 година.
Целта на обуката беше претставување на системот за микроучење како нова
алатка за спроведување на обука на работното место; оспособување на вработените
во одделенијата за човечки ресурси за презентирање на новиот систем на
вработените во нивните институции, ставање на располагање на новата технологија
на институциите од централната власт за спроведување на генерички, но и
специјализирани обуки од нивниот домен на работа.
Обуката, која е дводневна работилница, се спроведе со 6 групи на државни
службеници, во следните термини:
Група бр. 1: 1414- 15 март 2013 година
Група бр. 2: 18- 19 март 2013 година
Група бр. 3: 2121- 22 март 2013 година
Група бр. 4: 2525- 26 март 2013 година
Група бр. 5: 2828- 29 март 2013 година
Група бр. 6 (дополнителна група): 04 април 2013 година

Обврските што произлегуваат од оваа обука се следни:

1- По завршувањето на обуката, државните службеници од одделенијата за
управување со човечки ресурси, во соработка со државните службеници од
одделенијата за информатичка технологија, имаат з адолжение да го
презентираат системот за микроучење во своите институции, односно
да спроведат кратка обука за сите државни службе
служб еници во
институцијата за начинот на кој се користи клиентската апликација за
микроучење од страна на државните службеницислужбеници -корисници, во
согласност со упатствата и материјалите кои ги добија на самата обука

(Унифицирана ПП-презентација за микроучење, Упатство за брз почеток на
KnowledgePulse за Windows и практична презентација за следење на
курсеви со помош на KnowledgePulse)..
2- Дополнително, во согласност со усвоениот Акционен план за спроведување
на системот за микроучење, државните службеници од одделнијата за
информатичка технологија, имаат обврска да ја инсталираат клиентската
апликација на системот KnowledgePulse, на персоналните комп
комп јутери
јутер и
на сите државни службеници
службеници во институцијата, со цел во иднина сите
државни службеници да бидат во можност да го користат системот веднаш
штом за нив ќе има достапен курс..
3- Да се диссеминира материјалот од обуката до секој вработен (по
електронска пошта или со упатување на веб-локацијата на
Министерството).
4- Да се испрати допис-известување до Министерството за информатичко
општество и администрација за реализираните активности. Дописот треба
да ги содржи следните податоци:
-

датум на спроведување на презентацијата/обуката,
опфатот на државни службеници кои ја посетиле обуката (според трите групи
на звања),
начинот на кој го дистрибуирале материјалот (во хартиена верзија или
електронска, со упатување на веб-локацијата на Министерството),
потврда дека апликацијата KnowledgePulse е инсталирана кај вработените,
во прилог на дописот се очекува да се достават и следните документи: копија
од листите на присуство на обуката на вработените во институцијата (за секоја
обука посебно-доколку има повеќе презентации), список со име и презиме на
вработените кај кои е извршена инсталација на апликацијата KnowledgePulse.
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Министерството за информатичко општество и администрација, се очекува да се
заврши во рок од 4 седмици од одржувањетo на обуките, односно до 30 април 2013
година.
Министерството за информатичко општество и администрација, по добиените
известувања, како координатор на сефкупнот проект е должно да го следи текот на
активностите и за тоа да ја известува Владата на РМ. Следствено, како најважни
информации што се однесуваат на спроведувањето на проектот, ќе бидат податоците
содржани во известувањата добиени од институциите.

