ПРЕДВИДЕНИ ПРАВЦИ НА РАЗВОЈ НА „СИСТЕМОТ ЗА МИКРОУЧЕЊЕ“ ЗА 2013 ГОДИНА

А) Во однос на генеричките обуки што се во надлежност на МИОА:

1.

Комплетирање на КП курсевите за сите генерички обуки што Министерството ги
спроведува. За таа цел, до крајот на 2012 година, МИОА ќе изготви финансиски план за
ангажирање на експерти за развој на содржини за обука за генеричките обуки.

2. Користење на КП како комплементарен систем за учење на класичниот начин на
спроведување на обуките, односно КП како дополнителна алатка. Истиот подразбира
континуирано учење на работното место на најважните содржини од одредена област
со помош на КП, после извесен период од моментот кога службеникот ја посетувал
обуката лице-в`-лице, со цел одржување на знаењата и вештините на државните
службеници стекнати на генеричките обуки.
3. Користење на КП како основно средство за генеричка обука во случаите кога има
потреба за обука на голем број државни службеници во институциите за определена
област, а истите не може да се реализираат на друг начин поради недостаток на
финансиски средства. Со ова ќе се придонесе кон поглема реализација на Годишните
програми за обука што институциите ги изготвуваат.
4.

Креирање на курс за Методологијата за воведување на систем на управување заснован
на компетенции во администрацијата на РМ и реализирање на овој курс за сите
вработени во сите Одделенија за човечки ресурси во државната служба, со поддршка
на Британскиот фонд – ДИВ, како дел од програмата “Поддршка на реформата за јавна
администрација” (2011- 2013).

5.

Понатамошно ажурирање, ревидирање и подобрување на курсевите, согласно
евалуацијата што редовно ќе се спроведува после секоја обука спроведена со КП.

Б) Во однос на специјализираните обуки, кои произлегуваат од специфичните надлежности и
домен на работа на поединечните институции:

1.

Организирање на обука за Микроучење во првиот квартал од 2013 година за сите
државни службеници од одделенијата за управување со човечки ресурси и
одделенијата за информатичка технологија во сите институции од органите на
централна власт, со цел да им се презентира новата алатка и истата да им се стави
на располагање за потребната обука на нивни вработени за специјализирани теми.
МИОА во соработка со експертите од RSA ќе дизајнира обука за оваа цел.
Очекуваниот исход од ваквата обука е дека одделенијата за управување со човечки

ресурси во согласност со извршената анализа на потребите од обука и Годишните
програми за обука на нивните институции за 2013 година ќе се ангажираат да
спроведат обука за вработените со помош на КП. Со оглед на тоа што институциите
се сами надлежни да обезбедат средства за спроведување на специјализираните
обуки, во случајов тоа би се свело единствено на еднократен трошок за ангажирање
експерт од областа кој ќе треба да ги креира материјалите за обука, согласно со
системот за Микроучење и консултациите со тимот задолжен за Микроучење во
МИОА.
Со тоа, конкретната институција ќе има на располагање курс кој ќе може понатаму

да го користи секогаш кога за тоа ќе има потреба и истиот да го понуди на
неограничен број на државни службеници.
2.

Презентирање на новата алатка за учење и на останатите центри за обука на
администрацијата во Република Македонија. Предвидено е да се понуди соработка
која ќе вклучува ставање на располагање на технологијата за учење
KnowledgePulse (КП) за обука на нивните целни групи за специјализирани теми од
нивен интерес, како и пренесување на знаењата (know-how) од пристапот на
Микроучење од МИОА во овие центри со што тие би се оспособиле сами да
креираат содржини за свои потреби со помош на КП.

3.

Организирање на инсталирање на клиентската апликација на системот
KnowledgePulse на персоналните компјутери на државните службеници во сите
институции, со што на државните службеници автоматски ќе им биде овозможено
да следат курсеви секогаш кога за тоа ќе има потреба и кога за нив ќе биде
назначен достапен курс.
Со цел да се спроведе инсталирањето, МИОА ќе достави соодветен линк во сите
институции, од каде лицата задолжени за информатичка технологија во
институциите ќе може да ја инсталираат клиентската апликација КП на
персоналните компјутери на сите државните службеници во РМ.

