
 

 

 

                                                                                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 22 до 25 септември 
2016 година, во организација на невлади- 
ната организација Центар за доживотно 
учење од Скопје и Германскиот институт 
за  меѓународна соработка со 
работничките универзитети, канцеларија 
во Сараево, беше организирана 
билатерална средба на андрагошки кадри 

од двете држави, која се одржа во Мостар. На оваа средба беа присутни 
претставници од релевантни ин- ституции кои креираат образовна политика во 
Република Македонија (МОН), ин-ституции кои изработуваат програмски документи и 
кои се грижат за квалитетот во воспитно-образовниот процес (ЦСОО) и реализатори 
на програми за образование на возрасни (отворени граѓански универзитети за 
доживотно учење, центри за обуки итн.). 

Целта на оваа средба беше да се запознаат претставниците од Република 
Македонија со образованието на возрасните, 
неговата институционална поставеност, 
законска заснованост, креаторите и 
реализаторите на програмските документи, 
начи- нот на следење и вреднување на образо- 
ванието и учењето на возрасните, размена на 
добри практики и креирање Стратегија за сис- 
темска поставеност на образованието на воз- 
расните во Босна и Херцеговина. Возвратната 
средба на андрагошките кадри од Босна и Хер- 
цеговина со андрагошките кадри од Република 
Македонија ќе се одржи од 3 до 5 ноември, во Скопје.  

 

  

   

                 



                       

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР НА АЛИЈАНСАТА ЗА УЧЕЊЕ ПРЕКУ РАБОТА (ЕАФА) СО 
ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ И ЗЕМЈИТЕ КАНДИДАТ ЧЛЕНКИ ЗА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 

            Во периодот од 29 до 30 септември 2016 год. во Кајсери - Турција се одржа 
регионален семинар на Алијансата за учење преку работа (ЕАФА) со земјите членки и 

земјите кандидат членки за Европската унија со фокус 
на јакнењето, промовирањето и ширењето на учењето 
во компании преку работа. 

Настанот беше организиран од ЕТФ 
(Европската Тренинг Фондација) и на истиот 
присуствуваа прет- ставници од земјите кандидат 
членки: Албанија, Србија, Црна Гора и Македонија, 
како и претставници на зем- јите членки на ЕУ. 

Република Македонија на настанот беше прет- 
ставена од: Ивана Неделкова - Младински центар за 
еднакви можности, Елена Анчевска - Бизнис конфеде- 

рација, Наташа Јаневска - Министерство за образование и наука, м-р Роберт Ѓоргиев и м-р 
Зоран Јовчевски од Центарот за стручно образование и обука. 

На настанот се презентираа искуствата што ги имаат земјите во рамките на ова 
подрачје. Претставниците на Центарот за стручно образование и обука имаа свои пре- 
зентации и излагања. М-р Роберт Ѓоргиев, заменик-директор на ЦСОО, пред присутните ги 
презентираше предизвиците и постигањата кои Република Македонија ги има направено во 
доменот на учењето преку работа. М-р Зоран Јовчевски ја презентираше посветеноста и 
активностите кои треба да следат во државата, а кои беа резултат на работата во група на 
македонската делегација со претставниците од земјите од ЕУ. 

Заклучено беше дека Македонија има направено добри чекори на ова поле и треба 
понатаму да се продолжи со работа во ова подрачје. Потребни се податоци за преземање 
оперативни мерки и да се практикува партнерското работење со сите релевантни чинители и 
од светот на образованието и од светот на трудот. 

 
 
 



 

                  

 

 

  


