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Партнери 

• Asociatia Learn &Vision (ALV), Romania 
(http://www.asociatialearnandvision.ro/) 

• Training center CES, Macedonia (http://www.ces.mk) 
• BibliotecaJudeteana“Octavian Goga”Cluj (BJOG), 

Romania (http://www.bjc.ro/new/) 
• Eurocentar obuchenie i partnyorstvo 21 vek’’EOOD 

(ECOP), Bulgaria (http://eurocenter21.eu/en/about-us/) 
• Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria 

(AETSM), Portugal 
(http://www.aetsm.pt/agrupamento/index.php) in 

• Mestna knjižnica Kranj (MKK), Slovenia 
(http://www.mkk.si/) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иницијален (Kick-off) состанок во Клуж-Напока, 
Романија 

18-ти – 20-ти Ноември 2016 година 
 

Агенда 

 

Семејната писменост во светот (дефиниција на клучни 
контепти: писменост, семејна писменост, компоненти на 
семејната писменост – образование на возрасни, 

писменост во раното детство, едукација на родителите, 

меѓугенерациски активности; комтаративна анализа: 

Америка, Канада, Европа, Романија 

Сакам да читате за мене! – Меѓугенерациски проект – 

презентација  

Други примери на програми за семејна писменост  
презентирани од партнерите  
Воспоставување на акциски планови за О1 (да се 
идентификуваат добрите практики во областа на семејната 
писменост во Европа): Дискутирање на прашалникот – 
очекувани резултати, избирање на најважните и 
релевантни прашања за истражувањето, Дискутирање на 
методологијата за компаративната анализа на 
програмите за семејна писменост 
Проектен менаџмент 

Финанскиски менаџмент 

 

Втор состанок во Крањ, Словенија 

4-ти – 7-ми Мај, 2017 година  

 

Агенда 

 

Презентација на компаративните анализи од страна на 
партнерите 
Синтеза на извештајот и дискусија за делумни заклучоци 
од компаративната анализа 
Дискусија на планот за Дисеминација 

Профилот на фацилитатор за семејна писменост- 
почетни точки за дискусија 
Презентација на стандарди на квалификации (EQF, ICOS) 
Модерирана дискусија за профилот на фацилитатор за 
семејна писменост. 
 
 

 

Members of the team project 

Иницијален (Kick-off) во Клуж-Напока, Романија 
 

Билтен 2 

FAMILY LITERACY WORKS! 

Транснационални состаноци и интелектуални резултати од проектот 

 

Август 2017 

Втор состанок во Крањ, Словенија 
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Интелектуален резултат за Цел 1 (О1) 
 

Компаративна анализа на практики за семејна 
писменост 

 

Водечка организација: Библиотека ,,Октавиан 
Гога,, во Клуж 
Резултати: 

- методологија за транснационална 
компаративна анализа 

- собирање на податоци и пишување на 
извештајот за компаративна анализа на 
програмите и практиките за семејна 
писменост во земјите партнери 

- идентивикување и анализа на ветувачките 
практики за семејна писменост 

Извештајот е достапен на интернет here. 

 

 

 

Билтен 2 

FAMILY LITERACY WORKS! 

                     Транснационални состаноци и интелектуални резултати од проектот 

 

Август 2017 

 

 

http://www.bjc.ro/new/index.php?proiecte-in-derulare/
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Интелектуален резултат за Цел 2 (О2) 
 

Профил на занимање на фацилитатор за 
семејна писменот 

 
Водечка организација: Градска библиотека 
Крањ 

Краен рок: 30-ти Ноември, 2018 година 
Задачи: 

- изготвување на профилот – започна на 
вториот состанок на партнерите кога беше 
воспоставена структурата на документот 

- разгледување на предлог верзијата со 
партнерите и добивање повратни 
информации 

- развивање на консолидирана верзија 1 од 
рофилот на занимање (компетенции, вештини, 
ставови, активности, улоги – профил 
усогласен со Европската рамка на 
квалификации) 

- развивање на финалната форма по 
тестирање на профилот во пилот програми за 
обука 

- преведување на документот за профилот на 
сите јазици на партнерите и објавување на 
интернет. 

 
 
 

Фази во испораката на интелектуални 
резултати 

a) дискусија за концептот и изготвувањето, вклучувајќи 
ги квалитативните и квантитативните индикатори; 

b) собирање повратни информации за верзиите на секој 
партнер; 

c) ревидирање и финализирање на резултатот. 

 

 

Времетраење: 

Октомври 2016 – Март 2019 

 
Координатор на проектот: 

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

Контакт во Романија: 

„Octavian Goga” Cluj County Library 
http://www.bjc.ro/new/  
bjc@bjc.ro 

 

Повеќе за проектот: 

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

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

