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Билтен бр. 3 

www.icf-school.eu 

Што? 

Проектот www.icf-school.eu од програмата Еразмус+ има за цел да ја имплементира МКФ 

(Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје) во системите 

за предучилишно и училишно образование.  

Следниве високо квалитетни продукти се достапни во рамките на проектот:  

П1 4 Модули за обука (пакети со информации) наменети 

за стручни лица од областа на образованието. 

Модулите се однесуваат на филозофијата и 

структурата на МКФ, како и на нејзината конкретна 

примена.  

Бесплатно достапни на следниов 

линк: https://www.icf-

school.eu/index.php/mk/outputs-

mk/output-1-mk 

П2 Интернет-алатка за опишување на ситуацијата на 

едно дете со здравствен проблем преку холистички 

пристап – ова вклучува и верзија на МКФ на 

поедноставен и лесно разбирлив јазик за семејствата, 

со цел родителите да разговаат со членовите на 

тимот како рамноправни партнери.  

Бесплатно достапна на 

македонски, албански, турски, 

англиски и германски јазик на 

следниов линк:  https://www.icf-

school.eu/index.php/mk/outputs-

mk/output-2-mk 

П3 Интернет-алатка вклучување на самите ученици во 

спроведувањето на процесите на проценка и 

планирање на нивната индивидуална поддршка. 

Бесплатно достапна на следниов 

линк: https://www.icf-

school.eu/index.php/mk/outputs-

mk/output-3-mk 

П4 Преведувач на тестови кој ги поврзува најчесто 

користените психолошки тестови со МКФ. 

Бесплатно достапен од септември 

2020  

Кој? 

Проектниот конзорциум се состои од 10 партнери од Австрија, Германија, Северна 

Македонија и Турција.  

Кога? 

Времетраењето на проектот е од 1.9.2018 до 30.8.2021. 

Како? 

Сите продукти се бесплатно достапни за сите заинтересирани корисници. Доколку сте 

заинтересирани да ги испробате нашите продукти, ве молиме да го контактирате 

координаторот на проектот проф. д-р Манфред Претис (office@sinn-evaluation.at) или 

претставникот на проектот на национално ниво: м-р Розита Петринска-Лабудовиќ 

(contact@educationforall.org.mk). 

Август, 2020 
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