
 

 
ЕДУИНО, КОЛЕКТИВЕН ПОРТАЛ 

Сумарен извештај за клучни статистики поврзани со проектните активности  

Податоци заклучно 21 декември 2020 

Видео лекции статистики 

Колку видео лекции имате досега прикачено на YouTube порталот? 

• На официјалниот YouTube канал на ЕДУИНО досега се поставени околу 3.600 видеа, 
односно:  

o за основно образование: 2.925* видеа 
o за средно образование: 398* видеа  
o за предучилишно образование: 303 видеа 

Дали и колку професори поминале онлајн обука за креирање на видео туторијал? 

• На веб-порталот ЕДУИНО поставена е видео обука преку која се објаснува целиот процес 
на снимање и објавување на видео лекции од страна на образовниот кадар, којашто има 
преку 24.000 прегледи. 

Колку повици за снимање на видео лекции се испратени? 

• Во склоп на ЕДУИНО проектот испратени се вкупно 4 отворени повици до сега, а се 
планираат уште два во 2021 година. 

Статистика од YouTube каналите 

1. Subscribers 
a. Основно образование – 11.800* subscribers 
b. Средно образование – 200* subscribers 

 
 

https://youtube.com/playlist?list=PL9_WO_Y82N_dYsYNm9zoIxvBWQBAm8Ni4
https://youtube.com/playlist?list=PL9_WO_Y82N_dYsYNm9zoIxvBWQBAm8Ni4


2. Вкупен број на импресии  
Откако видеото ќе биде објавено, YouTube го покажува пред соодветната публика (врз 
она што публиката гледа, што не гледа, што бара и слично). Koga гледачот ќе наиде 
на видеото YouTube тоа нарекува импресија, односно колку пати вашето видео е 
покажано на YouTube. 

a. Основно образование – 15.844.184* 
b. Средно образование – 278.129* 

 
3. Вкупен број на прегледи 

a. Основно образование – 3.266.837* прегледи 
b. Средно образование – 33.876* прегледи 

 
Полињата означени со ѕвездичка (*) означуваат дека вредностите се збирни од два канали.  

ЕДУИНО вебинари статистики:  

Податок од: 22 декември 2020 

1. Одржани вебинари – 13 
a. Планирани се уште два до крајот на годината 

2. Просечна оценка за организација: 4.6 
3. Просечна оценка за содржина/говорник: 4.7 
4. Вкупен број на приклучени учесници: 

a. Вкупен број на гледачи во живо: 17000 
b. Вкупни прегледи на youtube (views) на видеата од вебинарите: 50262 

ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ 

Податок од: 14 декември 2020 

Сертификати генерирани за наставници кои поднеле видео лекции: 

● Основно образование – 3.000 
● Средно образование – 500 
● Се очекува уште 2000-3000 сертификати да се испратат за видео лекции, во 

наредниот пресек. 

● Вкупно генерирани и испратени сертификати за вебинари – 15.500 

○ Се очекува да се испратат уште 7000-9000 сертификати за наредните 
вебинари 

 

 

 

 



ЕДУИНО - Едукативни Активности 

Колку едукативни активности се објавени? 

• До сега објавени се 155 едукативни активности, а уште 60 ќе се објават до крајот на 
годината.  

• Од активности за домашна употреба пристигнати се 411, кои се спремаат да се објават 
до крај на март. 

ЕДУИНО Игратон - Креативен предизвик за учење и игра за родители и деца од 3 до 10 години 

Податок од: 14 декември 2020 

Клучни статистики: 

• 160 семејства учествуваа од целата држава  
• 230 регистрирани изработки на едукативните активности 

Линк до кратко видео со резултати од првиот ЕДУИНО ИГРАТОН 
 

ЕДУИНО на социјалните медиуми 

Податок од: 14 декември 2020 

Facebook groups: 

- ЕДУИНО Заедница (отворена група) 
- 2.670 членови 

 
- Едуино #Едукатори - Затворена група за воспитувачи, наставници и 

професори 
- 2560 членови 

Фајсбук фан страна: Eдуино-колективен портал за дигитални содржини 

- 7.328 likes/followers 
- Помеѓу 6.000-8.000 page views на месец  
- Помеѓу 65.000-85.000 post reach на месец 
- Помеѓу 13.000-15.000 post engagement на месец 

 

MailChimp 

- Вкупен број на претплатници на мејлинг листата – 22.600 
- Зголемен на 27000+ контакти 

- Најголем број на отворен мејл – 27.657 
- Најмногу кликови на линкови во мејл – 10.921 

https://www.youtube.com/watch?v=N9NpJcZMMRg&t=1s&ab_channel=EduinoPlatform
https://www.facebook.com/groups/eduino.gov.mk
https://www.facebook.com/groups/582392572294581
https://www.facebook.com/groups/582392572294581
https://www.facebook.com/eduinoportal

