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Бирото за развој на образованието согласно своите законски надлежности спроведува обуки за

професионален развој на воспитно-образовниот кадар во училиштата. Следејќи ги

современите трендови во образованието, Бирото обезбеди електронски Систем за управување

со учење (www.lms.bro.gov.mk) со чија помош ќе се следи и поддржува професионалниот и

кариерен развој на наставниците. Ова подразбира обезбедување онлине курсеви на теми кои

се од интерес на наставниот процес но и за професионалниот напредок на наставниците.се од интерес на наставниот процес но и за професионалниот напредок на наставниците.



До почетната страница на системот за управување со учење се пристапува преку следната веб-адреса  

https://lms.bro.gov.mk/login/index.php.  Промена на јазикот за користење на системот може да се направи во 

горниот лев агол со кликнување на правоаголната форма (ставката македонски (мк)) по што ќе се појават 

останатите јазици и се избира потребниот. 



За безбедно и успешно користење на Системот, потребно е да се направи автентикација на корисникот.

За таа цел се одбира опцијата Го заборавивте корисничкото име или лозинка во горниот десен агол,

обележан со црвена рамка на Слика 1. Потоа се појавува нова страница на која треба да се впише 

корисничкото име или електронската адреса.



По извршената автентикација потребно е да се постави сопствена лозинка и на тој начин безбедно По извршената автентикација потребно е да се постави сопствена лозинка и на тој начин безбедно 
да се користи Системот за учење.



Системот за управување со учење ја следи структурата на образовниот систем во Република Северна 

Македонија односно наменета е за предучилишно, основно и средно образование и ученичките домови. Исто 

така, е адаптирана на сите наставни јазици, македонски, албански, турски, српски и босански.



Во системот се регистрирани 20842 корисници од кои 20 се администратори. 

Недостасуваат уште околу … наставници но за жал сеуште нема доволно релијабилен

извор на податоци за да се утврди точната бројка.  



Системот е тестиран минатата година со неколку анкети. Во мај, 2019 година е поставен 

онлајн курс за инклузивно образование. До 2.12.2019 курсот го завршиле 6945 наставници 

од кои 4842 на македонски јазик и 2103 на албански јазик. Курсот не е преведен на другите 

наставни јазици.











Во тек е изработка на курс за примена на ИКТ во наставата во траење од 

два часа. Се изработува според SCORM стандарди и има пет модули.
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