


Brainster Next Platform



Единствена отворена платформа во државата која ќе

содржи курсеви на македонски јазик од областите на

компјутерска наука и софтверско инжинерство, data science,

графички дизајн и дигитален маркетинг.

 Овозможен бесплатен пристап на сите средношколци и

студенти на техничките факултети во секое време.

Платформата е достапна на студентите без разлика на која

локација се наоѓаат и дали се присутни во државата или не. 

Овозможува флексибилност на студентите да ги учат

курсевите во период кој тие самите ќе го одберат. 

 Платформата е лесна за навигирање и содржи квизови и

код едитор преку кои студентите ќе можат да го проверат

наученото. 

 Инструкторите и брендот на Браинстер со нивното искуство

го гарантираат квалитетот на курсевите кои се содржани на

платформата. 

Open Source Resource за
целото општество



Поддршка на дигиталната трансформација во
средното и високото образование во
Македонија преку зголемување на пристапот
до учениците и студентите

Средношколските и
високообразовните установи кои
што немаат ресурси или експерти
во областите опфатени со
Бреинстер Некст Платформата
може да ја интегрираат истата во
нивниот курикулум преку нудење
на курсевите опфатени со
платформата.  

Платформата ќе овозможи
воведување на хибридно учење
(комбинација на online учење и
традиционални предавања во
училница) во установите кои не
користат никакви online ресурси. 

Позитивен disruption на
средношколско и
високобразовно ниво во однос
на пристапот на предавање и
учење. 



Еднаков пристап и
социјална инклузија
на учениците и
студентите

Можност за студентите и учениците кои што се
соочуваат со неповолни социекономски услови да
добијат еднаков пристап до квалитетна едукативна
содржина за практично изучување на дигитални
вештини кои би им овозможиле социјална
мобилност.
Ресурс за учениците и студентите кои не зборуваат
или не зборуваат на потребно ниво англиски јазик
да добијат пристап до квалитетни курсеви и
материјали на ист начин како и врсниците кои што
зборуваат англиски.
Можност за развивање на базични дигитални
вештини кои што овозможуваат повеќе прилики за
наоѓање работа. 



Подобрување на
образовните исходи на
средношколците и
студентите

Вклучувањето на ресурсите на платформата како
суплемент на наставниот план на темите
опфатени со истата ќе им овозможи на студентите
и средношколците подобро да ги совладаат
содржините.
Курсевите на платформата и квизовите се
одличен начин за проверка на знаењата на
студентите и средношколците пред официјалните
тестови или испити. 
Платформата овозможува комплементирање на
теоретските предавања за време на часовите со
практична настава.  



 The future of jobs report за 2020 година најавува дека работните
места ќе бидат многу различни во наредните 10 години при што се
смета дека дури 50% од работните места ќе бидат заменети со
автоматизација на истите и се проектира дека 90% од работните
места ќе бараат поседување на дигитални вештини кои се учат
преку курсевите вклучени во Браинстер Некст Платформата.
Според извештајот на Светскиот Економски Форум најбарани
професии ќе бидат: Дата аналитичари и научници, Специјалисти за
вештачка интелигенција и машинско учење, Специјалисти за
големи податоци (Big data), Специјалисти за дигитален маркетинг и
стратегија и Специјалисти за автоматизација на процеси, работни
места кои бараат вештини опфатени со курсевите во Браинстер
Некст Платформата.
Според податоците на МАСИТ, проектираниот недостаток на
работна сила во македонскиот ИКТ сектор за периодот 2020-2023 е
5142 работници. Областите опфатени со Браинстер Некст
Платформата се дел од ИКТ екосистемот. 

Учење и усвојување на дигитални
компетенции за професиите на иднината  



Соодветно подготвена содржина за секое
ниво (level-0 / level-1 / level-2 / level-3)

Области : Програмирање, Data Science,
Дигитален Маркетинг, Графички Дизајн

ЦЕЛИ НА ПЛАТФОРМАТА:

Да им дозволи на младите луѓе да
истражуваат, пробуваат и грешат пред
конечно да одлучат за кариера
Да научат повеќе за нова дигитална
вештина  
Интеракција во платформата
Да споделуваат и покануваат други луѓе

Карактеристики на
Платформата



Learning Paths во 4 различни
дигитални области

50+ курсеви за
специфицирани дигитални
вештини

15+ реални проекти

Видео тестимонијали од
експерти од индустријата

Гемификација

Градење заедница



Стручна содржина, соодветно
подготвена во наставни
единици - курсеви, или збир
на курсеви кои градат -
патека на учење



Курсевите се составени од лекции, тестови и код едитор
прилагодени во сооветен ‘‘режим за учење’’, односно
прилагодување на навигацијата, со цел да се отстранат
можните дистракции. 



Корисникот се мотивира и
наградува преку гемификација.

Секој прогрес и поле на интерес е
маркинран за корисникот да има
увид во својата лична статистика. 
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