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.

Во периодот од 2 до 3.6.2016 година во хотелот„ Солун“ и во просториите на Британскиот
совет - Скопје, во рамките на проектот „Јакнење на доживотното учење преку модернизација на
системот за стручно образование и обука и образование на возрасните“ финансиран од
Европска унија, се одржаа две работилници со советниците од Центарот за стручно
образование и обука каде се развиваа модели на стандарди за занимање и стандарди за
квалификации.
Целта на проектот е развој на Национални стандарди за занимања и
развој на реформирани стандарди за квалификации во стручното образование и обука, кои ќе
придонесат за зајакнување на сеопфатен и интегриран систем за доживотно учење, со фокус
на стручното образование и обука и образование на возрасни, преку воспоставување
динамичка корелација меѓу образованието и промените, како во општествената сфера така и
на пазарот на трудот.
На одржаните две работилници, со помош на клучниот експерт Стефан Џон и врз основа на
претходно изработените модели на стандарди на занимања и квалификации од страна на
Центарот за стручно образование и обука, се изработија нови нацрт-верзии на стандард на
занимање и стандард за квалификација кои се прилагодени и усогласени со европските
стандарди.

Во организација на УНДП, во периодот од 31. 5 до 1.6 2016 година, во Маврово
беше организирана работилница за операционализација на Концепцијата за основно
образование на возрасните, со акцент на пилот-фазата посветена на јазичните компетенции. На оваа работилница беа присутни претставници од релевантни институции
кои креираат образовна политика во Република Македонија (МОН), институции кои
изра- ботуваат програмски документи и се грижат за квалитетот во воспитнообразовниот процес (БРО, ЦОВ и ЦСОО) и реализатори на програми за основно
образование на возрасните (основни училишта, отворени универзитети за доживотно
учење, специја- лизираното основно училиште за образование на возрасни
„Макаренко“ и невладини организации. На работилницата беа презентирани и
разгледувани Наставните про- грами по македонски јазик за возрасни кои се
изработени врз основа на Наставните програми по македонски јазик во редовното
основно образование. Наставните програми опфаќаат пет подрачја: Читање и
пишување, Јазик, Литература, Изразување и творење и Медиумска култура. За секое
од овие пет подрачја се изработени посебни наставни програми во кои резултатите на
учење се групирани во четири нивоа. Исто така, на работилницата беа презентирани и
разгледувани тестови на знаења по македонски јазик за сите четири нивоа 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.

