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Факти
Име на проектот:
ПОДОБРУВАЊЕ НА ДОЖИВОТНОТО УЧЕЊЕ ПРЕКУ МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СТРУЧНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА И СИСТЕМИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИEuropeAid/135834/IH/SER/MK
Буџет:
Вкупен буџет на договорот: 1.972.500,00 евра
Период:
Период на спроведување: 22 месеци (јануари 2016 – ноември 2017)
Целни групи:
Министерство за образование и наука;
Министерство за труд и социјална политика;
Центар за стручно образование и обука;
Училишта за стручно образование и обука;
Центар за образование на возрасни;
Понудувачи на образование за возрасни;
Биро за развој на образованието;
Државен испитен центар;
Државен инспекторат за образование;
Државен завод за статистика;
универзитетити и високообразовни институции;
Единици на локална самоуправа;
Здруженија на работодавачи;
Комори;
Родители и ученици;
Граѓански здруженија.
Партнери во спроведувањето:
Британски совет во соработка со ДВВ Интернешнел и Центарот за доживотно учење
1. Вовед

Во изминатите две децении Република Македонија презеде значителни чекори за
унапредување на системот на техничко стручно образование и обука. Истовреме, ова го
отвори патот за воспоставување на систем за образование на возрасни што беше предмет
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од одделни интервенции. Голема поддршка беше добиена од различни меѓународни и
домашни чинители, меѓу кои и социјалните партнери. Реформските напори до сега се
фокусирани кон конечната цел – да се изгради еден заокружен систем на доживотно учење
во согласност со европските принципи и стандарди.
Проектот „Подобрување на доживотното учење преку модернизација на стручното
образование и обука“ се случува во период кога Министерството за образование и наука и
Министрството за труд и социјална политика, заедно со други две клучни институции што ќе
имаат полза од проектот – Центарот за стручно образование и обука (ЦСОО) и Центарот за
образование на возрасни – имаат добри темели врз кои можат да градат. Подготвени се
првичните законски регулативи и институционални предуслови, дел од главните стратешки
документи се донесени, а денес, повеќе од досега, постои зголемена свест кај социјалните
партнери и крајните корисници за критичниот придонес на образованието и градењето
вештини за економските перспективи на земјата и општата добросостојба. Резултатите од
низата проекти спроведени во последните две децении се клучните влезни резултати за
финализација на овие реформи.
Целта на проектот ќе биде да се усогласат и поврзат резултатите од претходните
интервенции, и во одредени случаи, да се финализираат реформските процеси и да се
осигура дека системот ќе развие механизми што ќе му овозможат да остане флексибилен и
отворен за континуирани подобрувања и консолидација, во согласност со постојано
менливите економски состојби, идните технолошки достигнувања и социјални предизвици.
Цели на проектот

2.

Општата цел на проектот, од кој овој договор е дел, е следната:
Придонес за зајакнување на сеопфатен и интегриран систем за доживотно учење, со фокус
на стручното образование и обука и образование на возрасни, преку воспоставување на
динамичка корелација меѓу образованието и промените како во општествената сфера така
и на пазарот на труд.
Проектни активности

3.

Конкретни активности се:
Компонента 1: натамошно зајакнување на системот за стручно образование и обука во
тесна соработка со приватниот сектор и социјалните партнери во согласност со
релевантните стратегии
1.1

1.2
1.3

Анализа на потребите за продолжување на реформите од две и тригодишното
стручно образование и обука согласно потребите на пазарот на труд за секое
занимање;
Поддршка за изготвување и спроведување на методологија за постојано
усогласување на стручното образование и обука со потребите на пазарот на труд;
Продолжување на процесот на изготвување на националните стандарди на
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

занимања и стандарди за квалификации за две и тригодишно стручно образование и
обука во тесна соработка со сите релевантни партнери, особено со приватниот
сектор и социјалните партнери;
Продолжување на реформите на наставните планови и програми за две и
тригодишно стручно образование и обука во тесна соработка со сите релевантни
партнери, особено со приватниот сектор и социјалните партнери;
Поддршка за развивање и спроведување на систем за практична обука за две и
тригодишно стручно образование и обука во тесна соработка со сите релевантни
партнери, особено со приватниот сектор и социјалните партнери;
Поддршка за спроведување на реформираните наставни планови и програми за две
и тригодишно стручно образование и обука преку развивање на наставни материјали
(прирачници, скрипти, ЦД апликации);
Градење на капацитети со кариерно и професионално развивање за продолжување
на реформите и спроведување на наставните планови и програми: обука за
наставници, директори на стручни училишта, обучувачи и друг релевантен персонал;
Зајакнување на воспоставувањето и/или функционирањето на кариерни центри во
стручните училишта и на процесот на советување за кариера.

Компонента 2: натамошно зајакнување на системот за образование на возрасни
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Поддршка за изготвување и спроведување на методологија за утврдувзње и
подготовка на потребните програми за образование на возрасни во согласност со
потребите на пазарот на труд;
градење на капацитети на локалната самоуправа за спроведување на анализа за
потребите на пазарот на труд на локално ниво и обезбедување
информации/спроведување на активности согласност Законот за образование на
возрасни;
Натамошна поддршка за развивање и тестирање на програми за образование на
возрасни во тесна соработка со приватниот сектор и социјалните партнери;
Подобрувзње на капацитетите и наставничките способности на обучувачите во
образованието за возрасни преку обука и програми за Обука на обучувачи;
Поддршка за спроведувањето на програмите за образование за возрасни,
вклучувајќи и наставни материјали;
Поддршка при подготвување на модели/концепти за воспоставување и
функционирање на јавни институции за образование на возрасни на локално;
Изготвување на нови стратешки документи во областа на образование за возрасни;

Компонента 3: Натамошно зајакнување на вкупните капацитети на националниот
систем за доживотно учење со особено внимание на СОО и ОВ
3.1

Вршење на анализа на потребите во однос на институционалната поставеност и
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3.2

3.3

тековната состојба со проценка на потребите за обука;
Градење и зајакнување на капацитетите на националните институции и другите
релевантни чинители и актери за развивање и управување со национален систем за
доживотно учење, со особен акцент на СОО и образованието на возрасни;
Развивање на национална стратегија за доживотно учење .

Компонента 4: Подготовка на технички спецификации и тендерски документи за
склучување договори за набавка
4.1

4.2

Подготовка на технички спецификации и помош при изготвување на тендерски
документи за набавка на База на податоци за следење и евалуација и Информатички
менаџмент систем за СОО и ОВ, во согласност со најновите правила на ПРАГ за
набавки и услови за склучување договори.
Подготовка на технички спецификации и помош при изготвување на тендерски
документи за набавка на наставни материјали и опрема за стручни училишта, како и
опрема за кариерни центри, во согласност со најновите правила на ПРАГ за набавки
и услови за склучување договори.

Компонента 5: Зголемување на свеста за важноста и можностите што ги нудат СОО и
ОВ
5.1

Промотивни активности (јавни настани, информативни кампањи, промотивни
материјали) за зголемување на јавната свест за атрактивноста и можностите што ги
нудат програмите за стручно образование и обука и образованието за возрасни.

4.

Времетраење на проектот

Проектот почнува на 20 јануари 2016 и ќе се спроведува 22 месеци, најдоцна до 20
ноември 2017.
5.

Проектен тим

Проектниот тим е составен од искусни меѓународни и локални експерти:
Име
Функција


Стефан Џон

Тим лидер

+389 78 423 358

stephan.john@britishcouncil.org.mk

Мариана Матаке

Клучен
експерт 2
образобвание
на возрасни

+389 78 423 361

mariana.matache@
britishcouncil.org.mk
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