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Активност на водечката организација: "Октавијан Гога" 
Регионална библиотека во Клуж 

организација која учествува: Association, ”Learn&Vision” 
 

Учесници: 
- библиотекарите од локалните и регионалните библиотеки, 

од странски библиотеки (Молдавија) 
- наставници 
- психолози 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВАЛИТЕТНА ФАСИЛИТАЦИЈА, ЗА 
КВАЛИТЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА СЕМЕЈНА 

ПИСМЕНОСТ 

Клуј-Напока, 7 јуни 2018 
 

Презентации во агендата 

 

Еразмус + Проект "Семејната писменост функционира!"  

Aurelia Câmpean Association, ”Learn&Vision”  
координатор на проектот 

 

Семејна писменост - концепт, кратка историја, најдобри 
практики 

Anca Docolin "Октавијан Гога", Регионална библиотека во 
Клуј 

 

Заклучоците на компаративна анализа на практики за 
семејна писменост во Бугарија, Македонија, 

Португалија, Романија и Словенија 
orina Stanca, менаџер, "Октавијан Гога" Регионална 

библиотека во Клуј 
 

Професионален профил на фацилитатор за семејна 

писменост 

Georgeta Topan "Октавијан Гога" Регионална библиотека во 
Клуј 

 

Пример за најдобра пракса: "Сакам да читате со мене" 
интергенерациски проектот за читање  

Aura CAMPAN "Октавијан Гога" Регионална библиотека во 
Клуј 

Nicolina Halgaș", “Теодор Murăşanu" Општинска библиотека 
во Турда  

 
Важноста на семејната писменост за спречување на 
прераното напуштање на школувањето - културно 

кафе  

дел I, активностите во работните групи /  
II дел, презентирање на заклучоците од работните групи 
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партнери 
 

 Association, ”Learn&Vision” (ALV), Романија 
(http://www.asociatialearnandvision.ro/) 

 Тренинг Центар ЦЕС, Македонија (http://www.ces.mk) 
 Библиотека "Октавијан Гога" Клуј (BJOG), Романија 

(http://www.bjc.ro/new/) 
 Eurocentar obuchenie i partnyorstvo 21 vek''EOOD (ECOP), 

Бугарија  
 (http://eurocenter21.eu/en/about-us/) 
 Agrupamento де Escolas Trigal de Santa Maria (AETSM), 

Португалија (http://www.aetsm.pt/agrupamento/index.php) 
во 

 Mestna knjižnica Крањ (MKK), Словенија 
(http://www.mkk.si/) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Заклучоци од културното кафе 

 
Придонесот на факторите кои се вклучени во програмите за 

семејна писменост во спречувањето на прераното напуштање на 

школувањето  

Фасилитаторите соработуваат со семејствата, наставниците, 
библиотекарите, волонтерите, локалните власти, тие треба да работат 
заедно за истата цел: создавање на култура за читање, поттикнување 
на читањето и учењето во семејства, поддршка на училишниот успех. 
 
Идентификување на целите на програмите за семејна писменост 

Најважните цели се: подобрување на комуникација во рамките на 
семејството, намалување на рано напуштање на училиштето, поддршка 
на личниот развој на ранливите и социјално маргинализираните групи и 
социјална инклузија, намалување на социјалните разлики во локалните 
заедници 
 
Профил на фацилитатор  

Знаењето, вештините и компетенциите кои се идентификувани 
олеснувач потркако потребни за еден фацилитатор: општа култура, 
познавање на педагогијата и андрагогија, способности во 
меѓучовечките односи, позитивен став, добра комуникација, 
креативност, добра организација, емпатија итн 
 
Типови на активности за семејна писменост 

Активности за деца (раскажување приказни, помош на разни теми, 
курсеви), за возрасни (дигитална писменост, личен развој, курсеви за 
јазици), за родители (родителството, наоѓање на работа, интернет 
безбедност), интергенерациски (зачувување на социјалните вредности, 
медиумско образование, познавање на нови технологии). 
 

 

Повратни информации од учесниците 

"Проектот треба да се прошири на национално ниво" 
"Многу добра комбинација меѓу теоријата и практиката, 
ефикасна, атрактивни, возбудлив" 
"Многу корисни материјали" 
"Позитивно искуство" 
"Многу корисен проект за зајакнување на заедницата" 
"Честитки за начинот на кој беше организиран настанот" 
"Еден пример за сите библиотеки" 
 

 

времетраење: 
Октомври 2016 - март 2019 година 

 
Координатор на проектот: 
Association, ”Learn&Vision”-Романија  
http://www.asociatialearnandvision.ro/ 
 

Координатор во Романија: 

"Октавијан Гога" Регионална библиотека во Клуј 
http://www.bjc.ro/new/ 
bjc@bjc.ro 

 

Повеќе за проектот: 

http://www.bjc.ro/new/index.php?proiecte-in-derulare/ 
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