
                                                                                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драги читатели, 

Во овој информативен билтен ќе Ве 

информираме за реализираните  

активности од страна на Центарот 

за стручно образование и обука, како 

што се новините во стручното 

образование и обука, разни семинари, 

работилници, издадени публикации, 

конференции, натпревари, 

состаноци, како и други активности 

реализирани од страна на 

вработените во ЦСОО. 

Ви благодариме на вниманието. 



 

 

 

ЕТФ работилница на фокус-групата од Југоисточна Европа за обезбедување 
квалитет во стручното образование и обука  

Виена, Австрија 

15 - 17 ноември 2016 одина 

 

 

Во периодот од 15 до 17 ноември 2016 година во Виена, Австрија, се одржа 
работилница на фокус-групата од Југоисточна Европа за обезбедување квалитет во 
стручното образование и обука во организација на Европската тренинг фондација и 
Австриската референтна точка за обезбедување квалитет во стручното образование и 
обука.  

Учесници беа претставници од соодветни институции од областа на стручното 
образование од земјите од Југоисточна Европа и Турција, експерти од Австрија, 
Словенија, Хрватска, Европската тренинг фондација и Обезбедување квалитет во 
стручното образование и обука на Европа. 

Активностите на работилницата беа со цел да се поврзат механизмите за 
обезбедување квалитет во стручното образование и обука на национално ниво со 
Европската рамка за обезбедување квалитет, да се дискутира за напредокот што е 
постигнат и да се дефинираат активности за претстојниот ЕТФ Форум за 
обезбедување квалитет во стручното образование и обука. Рамката за обезбедување 



квалитет во стручното образование и обука е одлична алатка за ефективни системи на 
стручно  

 

 

 

 

образование и обука и е дел од Рига среднорочните приоритети за унапредување на 
статусот и на квалитетот во стручното образование и обука. 

На работилницата беа презентирани механизмите за обезбедување квалитет во 
австрискиот систем. Со цел да се добијат сознанија за примери на добри практики, се 
посетија регионални центри од областа на стручното образование и обука за 
обезбедување повратни информации во насока на унапредување на стручното 
образование и обука.  

Работилницата овозможи размена на искуства, примери на добри практики на 
регионално ниво од областа на обезбедувањето на квалитет во стручното 

образование и обука и можности за учење од австрискиот пример и регионот.  

 

 

 

На 8 и 9 декември 2016 година во Белград се одржа првата Регионална 

конференција  „Воведување на целите за одржлив развој на ОН во училиштата во 

Југоисточна Европа - SEEDLING“. 

    На Конференцијата учествуваа претставници од Р.Македонија, Албанија, Босна и 

Херцеговина, Косово, Молдавија, Црна Гора и Србија.  Проектот  обедини повеќе од 

50 учесници од националните влади, обучувачи, експерти и наставници на отворен 

дијалог за развој на образованието за одржлив развој и спроведување на целите за 

одржлив развој.   



 

 

 

Проектот има цел да го зајакне образованието, да гради капацитети и да ја подигне 

јавната свест за новите цели за одржлив развој на ОН во земјите од Југоисточна 

Европа, преку нивно воведување во националните училишни програми, по пат на 

регионална соработка и вмрежување помеѓу донесувачите на одлуки, обучувачите и 

наставниците.  

Целите на Конференцијата беа:  

 Градење капацитети за целите за одржлив развој; меѓусебна поврзаност на 

целите и улогата на секој поединец во процесот на „Преобразба на нашиот 

свет“; 

 Претставување на најновите резултати во реформите во образованието на 

секоја од земјите; 

 Помош во размена на искуства и вмрежување со заинтересирани страни за 

понатамошна соработка; 

 Стимулирање и поттикнување на конструктивна дискусија во врска со алатката 

што треба да се развие; 

 Унапредување на образованието за одржлив развој. 

 
Проектните активности се поделени во три компоненти:  
 
-  институционално зајакнување и поддршка за национално и меѓународно 
институционално вмрежување;  
- развивање онлајн алатка и градење капацитети на обучувачи и наставници;  
- зголемување на знаењата на учениците за можностите за креирање работни 
позиции. 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

„Премостување низ јазик и култура во секојдневниот живот: нови улоги за промена 

на сценарија“ која се одржа во Барселона, Шпанија, од 25 до 27 ноември 2016 

 

    Делегација од Република Македонија со претставник од Центарот за стручно 

образование и обука и претставници од Министерството за образование и наука 

учествуваа на 16. IALIC Конференција на тема „Премостување низ јазик и култура во 

секојдневниот живот: нови улоги за промена на сценарија“ која се одржа во 

Барселона, Шпанија, од 25 до 27 ноември 2016. 

Настанот собра околу 144 учесници од  приближно 40 земји од Европа, Азија, Африка 

и Австралија за размена за различни аспекти на повеќејазичноста и 

мултикултурализмот како предизвик на современите општества. 

 

    

 

 Главна тема на Конференцијата беше „Премостување низ јазик и култура во 

секојдневниот живот: нови улоги за промена на сценарија“ и се одржа на Universitat 

Autónoma de Barselona. 

Целта на оваа Конференција е: 

• да се промовира  ангажманот со идеја за посредување меѓу културите и јазиците; 

• да се истражува улогата на технологијата во премостување помеѓу различни јазици и 

култури; 

• да се истражува улогата на „посредник“ во крос-културни ситуации, вклучувајќи 

случаи на јазикот на децата брокери; 

• да се промовира разбирањето како јазичното посредување се смета од страна на 

истражувачи и практичари од крос-културни ситуации; 



•  да обезбеди поддршка на идеи и начини на истражување и промоција на модели 

како јазикот и културата на медијација може да биде практика на наставниците.      

Република Македонија имаше можност на присутните да им подели промотивна 

брошура „Со заеднички чекори низ образованието“ која е изготвена од страна на 

работната група за интегрирано образование, преку која се претстави нашиот пример 

за меѓуетничка интеграција во образованието. 

 

 

                                        

 


