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Трет транснационален состанок и интелектуални резултати
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Трет состанок во Банско, Бугарија
20-ти – 21-ви Октомври, 2017
Агенда
Презентација на профилот на фацилитатотор на семејна
писменост – Верзија
Дискусија за профилот
Заклучоци за постигнувањето од О2
Презентација и дискусија за Структурата и содржината на
програмата за обука на фацилитаторот
Членови на проектот за време на сесиите

Распределба на задачи помеѓу партнерите
Воспоставување на Акциски план за О3
Организација на LTTA во Португалија
Проектен менаџмент

Интелектуален производ за цел 2 (О2)
Профил на фацилитатор за семејна писменост
Водечка организација: Градска библиотека Крањ
Резултат:
Развиена е консолидирана верзија 1 на профилот за
Членови на проектот за време на сесиите

фацилитатор (компетенции, вештини, ставови, активности
и улоги – профил усогласен со Европската рамка на
квалификации), competences, skills, attitudes, activities, and
roles – a profile harmonized with the European Qualifications
Framework).
Идендификувани се шест области на компетенции:
1. Професионална компетентност;
2. Компетентност за педагофија и андрагогија;
3. Компетентност за фацилитација;
4. Меѓучовечна и социјална компетентност;
5. Управување со надлежности;

6. Личен раст и развој
Members of the team project during the work sessions
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Слободно време прошетка низ Банско, Разлог, Ресторан “МОЛЕРИТЕ”)

Интелектуален резултат за Цел 3 (О3)
НАРЕДЕН НАСТАН НА ПРОЕКТОТ
Краткорочни настани за обука на заеднички персонал
Брага, Португалија (12 -16 Февруари, 2018)

Посета на Општината во Банско

Очекувања
Целта на овој краток петдневен заеднички настан е да се
обучат тренерите од партнерските организации за
спроведување на фазата на пилотирање.
Учесниците ќе бидат обучени од експерти од различни
образовни области преку работилници, доставени до секој
партнерски тим.

Програма за обука на фацилитатор за семејна
писменост
Водечка организација:
“EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD
Краен рок: 31-ви Декември, 2018
Задачи:
1. Изготвување на наставната програма и методологијата
– започна на третиот состанок на проектот кога беше
оспоставена
структура
на
документот
и
беа
дистрибуирани задачите помеѓу партнерите ;
2. Разивање на косолидирана верзија 1 од наставната
програма, методологија и материјали за учење (секој
партнер придонесува со наставни материјали)
3. Пилотирање на наставната програма и методологијата
(регрутирање на учесните и доставување на програма за
обука во секоја од партнер земјите). Обучените
фацилитатори на семејната писменост ќе регрутираат
по 5 семејства за да ја применат програмата за семејна
писменост.
4. Развивање на финалната форма на наставната
програма и методологија врз основа на наодите од
пилотирањето.
5. Превод на наставната програма и методологијата на
сите јазици на земјите партнерии објавување на
интернет.

Времетраење:

Октомври 2016 – Март 2019

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

Контакт во Бугарија:

“EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD
http:/www.eurocenter21.eu
eurocenter21@mail.bg

Повеќе за проектот:
http://eurocenter21.eu/partnership/pr
ojects/flw/ FB page

