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Четврти состанок во Скопје, Македонија 

 

Јули 13-14, 2018 
 

Агенда 

Презентација на привремениот извештај, 

евалуација на реализацијата на проектот и проект 

администрација 

Дискусија и заклучоци во врска со активностите на 

проектот  

Презентации и анализа на пилотирањето на 
наставната програма 

Дискусија и заклучоци на пилотирање на 

наставната програма  

Презентација на искуствата на првиот настан Е1 

Анализа и евалуација на искуството на првиот 

настан Е1 

Акционен план за идни настани и завршна 

конференција 

УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ 

 
Пилотирање на програмата за обука за 

фасилитатори на семејна писменост  
 
резултати: 

 ASOCIATIA LEARN&VISION - ALV, Романија, пилотирање 
на  наставната програма на 27 учесници (наставници, 
библиотекари, тренери и волонтери) 

 Тренинг Центар ЦЕС,  Македонија, пилотирање на  
наставната програма на 10  учесници (наставници и 
обучувачи) 

 BibliotecaJudeteana“Octavian Goga”Cluj (BJOG), Романија 
пилотирање на  наставната програма на 14  учесници 
(библиотекари) 

 Eurocentar obuchenie i partnyorstvo 21 vek''EOOD (ECOP), 
Бугарија пилотирање на  наставната програма на 14  
учесници (наставници, психолози и логопеди) 

 Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria (AETSM), 
Португалија пилотирање на  наставната програма на 20  
учесници (родители) 

 Mestna knjižnica Kranj (MKK), пилотирање на  наставната 
програма на 17  учесници (библиотекари) 

 

Билтен 6 

FAMILY LITERACY WORKS!  
       Четврт транснационалeн состанок на проектот и  

пилотирање на наставната програма 
 

август 2018 година 

 

 

Членовите на проектот тим во текот на работните сесии 

Членовите на проектот тим во текот на работните сесии 

 
Членовите на проектот тим во текот на работните сесии 
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Координатор на проектот: 
ASOCIATIA УЧИ И ВИЗИЈА - ALV  
(Http://www.asociatialearnandvision.ro/) 
 
Контактирајте во Македонија: 
Тренинг центар CES 

(http://www.ces.mk/family-literacy) 
 

Повеќе за проектот: 
https://www.facebook.com/Family-literacy-
работи-796247113890494 / FB страница 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Следни настани ПРОЕКТОТ 

(Декември- јануари)   
 

настани 

Крањ, Разлог, Скопје, Tadim, Клуж Напока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очекувања 

Најмалку 240 учесници да бидат вклучени во настаните 

(наставници, библиотекари, возрасни едукатори, семејства 

обучувачи, претставници на образовните власти, 

претставници на локалните / регионалните и националните 

власти, претставници на невладини организации и други 

заинтересирани страни) 
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FAMILY LITERACY WORKS!  

       Четврт транснационалeн состанок на проектот и  
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Акционен план за настани 

(Предложени теми агенда) 
 

- Можност олеснувачи семејство во 
описменувањето (FLF),  

- Улогата на FLF во спречување на напуштање и 
да придонесе за подобрување на вештини за 
описменување на родителите и децата, 
соодветноста на профилот на модераторот 
писменост семејството раното 

- Презентации на интелектуална резултати од 
проектот  

- Компаративна анализа на практики за семејна 
писменост 

- Соодветноста на профилот на модераторот на 
семејството писменост нејзината кохерентност 
со ЕРК и други рамки 

- На квалитетот и релевантноста на програмата 
за обука за FLF 

- Повратни информации од учесниците на секој 
IO  

 

Проектот е финансиран со поддршка од Европската комисија. Овој материјал ги одразува ставовите само на авторот , 
Националната агенција и Комисијата не може да бидат одговорни за било каква употреба што може да се направи од 

информациите содржани во нив 

http://www.ces.mk/family-literacy
https://www.facebook.com/Family-literacy-works-796247113890494/
https://www.facebook.com/Family-literacy-works-796247113890494/
https://www.facebook.com/Family-literacy-works-796247113890494/

