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.

ВОСПОСТАВУВАЊЕ РЕГИОНАЛНА ПЛАТФОРМА НА ЗНАЕЊЕ ЗА УЧЕЊЕТО ПРЕКУ РАБОТА
ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Во периодот од 14 до 15.3.2017 година во Подгорица се одржа работилница на
тема „Воспоставување регионална платформа на знаење за учењето преку работа во
Југоисточна Европа“ со акцент на промоција на учењето преку работа и можности за
развој на заеднички стандарди на занимања.
Настанот беше организиран од ERI SEE и на истиот присуствуваа земјите-членки
на SEEVET Net.
Република Македонија на настанот беше претставена од г-ѓа Ајше Селмани директор на ЦСОО, м-р Роберт Георгиев – заменик-директор на ЦСОО, м-р Зоран
Јовчевски и м-р Чедомир Димовски, советници во ЦСОО.
На работилницата се презентираа искуствата на секоја од земјите што го имаат
во рамките на ова подрачје, се потврдија четири сектори кои ќе бидат фокус на идна
соработка помеѓу земјите како што се: туризам и угостителство, транспорт и логистика;
градежништво, преработка на храна, развивање регионална соработка за промовирање
на учењето преку работа, развивање регионална соработка за развивање партнерства
меѓу работодавачите и стручното образование, дефинирање на улогите на земјите и
слично, сè во насока на подобрување на апликациите за проектите кои ги подготвува
ERI SEE.
Заклучено беше дека сите забелешки на претставниците од земјите-членки ќе
бидат вметнати во апликациите од страна на ERI SEE и доставени до секоја земја.
Треба и понатаму да се продолжи со работа во ова подрачје, да се практикува
партнерското работење со сите релевантни чинители и од светот на образованието и
од светот на трудот. Иако секоја земја има свои специфики и во однос на развојот на
економијата и во однос на развојот на стручното образование, со заеднички напори
може да се идентификуваат подрачја на соработка во насока на зајакнување на
соработката меѓу образованието и пазарот на труд.

