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.

Доделување дипломи за ученици и ментори во рамките на
проектот „Лидер на струка“

Денес, министерот за образование и наука, г. Пиштар Лутфиу, заедно со директорот
на Центарот за стручно образование и обука, г-ѓа Ајше Селмани, им доделија дипломи
на менторите и на учениците коишто постигнале најдобри резултати на натпреварите
за избор на најдобар ученик во струката, во рамките на проектот „Лидер на струка“.
Проектот „Лидер на струка“, веќе трета година доделува дипломи на менторите и
учениците кои постигнале успех во областа на стручните предмети и практичната настава.
Изборот на најдобар ученик во струка е направен според постигнатиот успех по
реализираните активности од проектот„Лидер на струка“ преку кои се покажуваат, докажуваат, вреднуваат и рангираат знаења, умеења, вештините, способностите и вредностите (компетенциите) на учениците по стручните предмети и практичната настава во
рамките на струката/одделен образовен профил од техничкото образование и стручното образование за занимање, согласно со Правилникот за избор на најдобар ученик
во струката од завршните години во стручното образование во Република Македонија.
Министерството за образование и наука заедно со Центарот за стручно образование
и обука продолжуваат со активности за промоција и подигнување на свеста за важноста
и потребата од стручното образование и обука.

Семинар за доживотно учење
Во рамките на проектот „Јакнење на доживотното учење преку модернизација на
системите за стручно образование и обука и образование на возрасни“, финансиран од
ЕУ, се одржа дводневна работилница во период 13-14.2.2017 година во Скопје, на тема:
„Концептот и принципите на доживотно учење“. Во овој контекст беа опфатени институционалната комуникација и координација, и улогите и одговорностите на доживотното учење. Семинарот се реализираше во три фази.
Во првата фаза се разгледуваше сегашната состојба на работното место во инсти туциите и ставот во врска со доживотното учење.
Во втората фаза се разгледуваше како би сакале да е доживотното учење во иднина
и во третата фаза се изнаоѓаа реални решенија за развивање на доживотното учење за
секој вид популација во Република Македонија.

