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.

Конференција за Западен Балкан” Градење на Алијансата за работа базирана на
учење "
Градење на Алијансата за работа базирана на учење кон компанија и практично
висококвалитетно стручно образование и обука ( СОО)
Конференција во рамките на процесот Берлин.
Среда, 18 мај. 2016 - четврток 19 Мај, 2016 во Виена

Процесот Берлин го демонстрира силна политичка поддршка за европската
перспектива на земјите од Западен Балкан, која исто така, создаде позитивен импулс
за регионална соработка.
На вториот Самитот за Западен Балкан, одржан во Виена на 27 август 2015
година, во кои учествуваат шефови на држави се согласија да го поддржат развојот на
високо квалитетни системи за стручно образование и обука во регионот.
Во овој поглед - претставници на субјектите од јавниот и приватниот сектор од
Албанија,Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора, Србија, покрај
Австрија,Хрватска, Франција, Германија, Италија, Словенија, како и претставници на
Европската Комисија, меѓународните финансиски институции и други мултилатерални
и билатерални институции – беа охрабрени и поттикнати за поголема соработка помеѓу
јавниот и приватниот сектор, со цел на подобро разбирање на нашите соодветни
придонеси кон пазарот на трудот, компаниите и праксата, ориентирани кон висококвалитетно стручното образование и обука (СОО).
Оваа заедничка изјава ќе биде презентирана по повод третиот Самитот на
Западен Балкан, што ќе биде одржан во Париз на 4 јули 2016 година.

Во организација на УНДП, во периодот од 17 до 18 мај, 2016 година, во Охрид,
беше организирана работилница за операционализација на Концепцијата за основ но
образание на возрасните, со акцент на пилот фазата посветена на нумеричките
компетенции.
На оваа работилница, беа присутни претставници од релеванти институции кои креираат образовна политика во Република Македонија (МОН), институции кои изработуваат програмски документи и се грижат за квалитетот во воспитно - образовниот

процес (БРО, ЦОВ и ЦСОО) и реализатори на програми за основно образование на
возрасните (основни училишта, отворени универзитети за доживотно учење, специјализираното основно училиште за образование на возрасни ,,Макаренко“ и невладини организации). На работилницата беа презентирани и разгледувани Наставните
програми по математика за возрасни кои се изработени врз основа на наставните
програми по математика во редовното основно образование. Наставните програми
опфаќаат шест подрачја: броеви, математички операции, геометрија, алгебра, мерење,
работа со податоци и решавање на проблеми. За секое од овие шест подрачја се
изработени посебни наставни програми во кои резултатите на учење се групирани во
шест нивоа. Исто така, на работилницата беа презентирани и разгледувани тестови по
математика за сите шест подрачја кои ќе послужат за проценка на претходното
стекнато знаење на посетителите, кои сакаат да се вклучат во основното образование
на возрасните и да го дооформат истото.

Проект ,,Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системите за
стручно образование и обука и образованието на возрасните“
Во рамките на проектот ,,Јакнење на доживотното учење преку модернизација на
системите за стручно образование и обука и образованието на возрасните“, а во

организација на Британскиот совет и Центарот за доживотно учење, на 27 мај, 2016
година, во х. Арка, Скопје, беше организирана работилница за формирање на работно
група за изработка на Стратешки документ за образование на возрасните. На оваа
работилница, беа присутни претставници од Министерството за образование и наука,
Министерството за економија, Владата на Република Македонија, Центарот за стручно
образование и обука, Центарот за образование на возрасни, локалната самоуправа,
Стручни училишта и Отворените граѓански универзитети за доживотно учење.
Работилницата беше организирана во два дела. Во првиот дел, беше формирана
работната група за подготовка на
Стратешкиот документ. Работната група е
формирана врз основа на потврдените номинации од страна на сите споменати
институции за членување во групата. Клучниот експерт за образование на возрасни, гѓа Мариана Матаке ги запозна членовите на работното група со нивната улога при
подготовката на овој документ и со деловникот за работа. Исто така, на работилницата
беше присутен и проф. Клаус Мизел, од Германија, директор на Работнички
универзитет во Минхен, кој ја презентираше актуелната состојба на образованието на
возрасните во неговата земја и работата на неговата институција.
Во вториот дел од работилницата, членовите на работната група, направија евалуација
на Стратегијата за развој на образованието на возрасните во Р.М. во контекст на
доживотното учење, 2010-2015 година, врз основа на три прашања:
•
•
•

Кои се ефектите на стратегијата;
Кои прашања сèуште се релевантни; и
Кои прашања треба да се додатат?

Работната група беше поделена во четири помали групи и секоја група ја евалуираше
Стратегијата врз основа на прашањата и имаа подготвено презентации со нивните
идеи, ставови, мислења, предлози за изработка на новиот Стратешки документ.

