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Вовед во проектот 

Family Literacy Works! е транснационален проект на пет 
држави од Европа: Романија, Португалија, Бугарија, 
Македонија и Словенија. Партнерските организации на 
на проектот ја утврдуваат состојбата со развојот на 
семејната писменот во овие држави. Во рамките на 
проектот предлагаме да се дефинира кои компетенции 
треба да ги поседува фацилитаторот на семејната 
писменот и да дизајнираме програма за обука за развој 
на овие компетенции. 

 
Дефиниција за семејна писменот 

Писменоста е основно право, вештина која го отвара 
патот за проширување на можностите и целокупниот 
човеков развој. Учеството во современото општество 
бара од поединците да бидат писмени, да можат да се 
изразуваат, да учат, да се развиваат и да живеат 
автономен и ископлнет живот. 
Смејната писменост е метод на образование. Корените 
на семејната писменост како образовен метод доаѓаат 
од верувањето дека  “родителот е првиот учител на 
детето”. Писмените родители се повеќе способни да го 
поддржат учењето на своите деца. Воспоставувањето 
на програми за семејна писменост е најефективната 
стратегија за зголемување на вклученоста на 
родителите и развојот на писменоста. Целта на 
курикулумот за родителска посменост е да се зголеми 
академското достигнување на учениците. Кога се 
воспоставени програми за семејна писменост, 
родителите се залагаат за писменост на своите деца. 
Зошто ова е важно? 

Придобивките од добро образовно и добро обучено 
население за економијата на една земја, социјалниот и 
политичкиот развој се добро документирани. 
Пристапот до образование и обука е од суштинско 
значење за развивање на потребните вештини и 
компетенции за менџирање со секојдневниот живот и 
да можат ефикасно да учествуваат во општеството. 

 
Причина и цел: 

Писменоста се смета за фактор во економската 
конкурентност на една земја. Луѓето со подобра 
писменост се повеќе свесни за светот и за себе, 
подобри во разбирање на нови идеи и промени, 
подобри во проценување на вредноста на нештата, 
имаат подобро здравје, поголем приход и подобро 
учество во граѓанскиот живот отколку луѓето со 
пониски вештини за описменување.  
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Членови на проектниот тим 

Тимот од Словенија 

     Почетен (Kick-off) состанок во Cluj – Napoca во Романија 
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Имплементација: 

Главните проектни активности вклучуваат: 

 Идентификување на добри практики во областа 
на семејна писменост во Европа; 

 Дефинирање на основните компетенции на 
фасилитатори за семејна писменост (FLF); 

 Развивање и пилотирање на кохерентна FLF 
програма за обука (курикулим, методологија, 
материјали за учење). 

 
 

 
 

 

Очекувања 

Овој проект најдобро се постигнува во рамките на 
транснационалното партнерство, бидејќи би сакале да 
искористиме искуства поврзани со иницијативите за 
семејна писменост во разновидни културни контексти и 
да предложиме профил на фацилитатор и програма за 
обука која е функционална за поширока област од онаа 
на една земја 

 

 
 
 
Одржливост 

Методологијата на компаративната анализа, како и 
практиките на семејната писменост може да се 
користат како модели од една таква анализа или да 
претставуваат извори на информирање за програмите 
за семејна писменост од други истражувачи. 
Профилот на фацилитатор за семејна писменост ќе се 
користи како референца за обука на такви 
професионалци, а структурата на презентацијата на 
профилот (компетенции, квалификации) може да биде 
модел за опис на нови профили за работа. Програмата 
за обука на фацилитатор за семејна писменост ќе се 
користи во многу области, како што е предлогот за 
работа во службите, или дел од портфолиото на 
одредби за обука. Библиотеките ќе обезбедат 
програми за обука за училиштата и училишните 
библиотекари, особено во руралните средини. Со 
оглед на интересот во Европа од областа на 
писменоста и писменоста на возрасни лица, 
вклучувајќи ги и семејствата-мигранти, производите на 
проектот можат лесно да се адаптираат за да се 
задоволат специфичните потреби на различни групи, 
вклучувајќи ги и мигрантите. 
 
Времетраење: 

Октомври 2016 – Март 2019 

Координатор на проектот: 

ASOCIATIA LEARN&VISION - ALV  
(http://www.asociatialearnandvision.ro/) 

Контакт во Словенија: 

Kranj City Library 
http:/www.mkk.si 
maja.lesar@mkk.si 

Повеќе за проектот:  

http://www.mkk.si/2017/02/22/druzinska-pismenost/ 
FB page 
 
 

Билтен 1  

FAMILY LITERACY WORKS! 

Кратка презентација на проектот 
 

Јуни 2017 

 

 

Средба на проектната група во Крањ 
Средба на проектната група во Крањ 

 

Средба на проектната група во Крањ 
 

http://www.asociatialearnandvision.ro/)
http://www.mkk.si/2017/02/22/druzinska-pismenost/

