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Почитувани,
Ми претставува огромно задоволство да
Ви се обратам преку оваа публикација со
цел да Ви ги приближиме можностите што
ги нудат европските образовни програми.
Образованието е клучен инструмент за
социјална трансформација на општеството,
клучна сила на демократизацијата и развојот на граѓанското општество, основен
елемент на економскиот развој, мобилност
на работната сила, како и средство за
интеграција во меѓународните економски текови. Европските програми за
образование и обука целат кон напредно образование кое ќе биде основа
за одржлив економски развој, повеќе и подобри работни места и поголема социјална кохезија, односно кон општество базирано на знаење.
Мобилноста на корисниците на програмите овозможува размена на искуства и знаења, добри практики, стекнување на нови вештини, комуникација и креирање на мрежи на европско ниво, во насока на унапредување на општествата во кои работат и делуваат. Сето ова ќе допринесе
кон создавање на покомпетитивна работна сила во Македонија.
Учеството на Република Македонија во програмите на ЕУ претставува значајна поддршка на евроинтегративните процеси и ја отсликува
македонската ЕУ перспектива. Ние во Националната агенција сме целосно посветени на унапредување на македонскиот образовен систем, промовирање на активно граѓанство на младите, создавање на подобри можности за сите и подигнување на квалитетот на животот.
Убеден сум дека Вашето учество во образовните програмите на ЕУ ќе
допринесе во Вашиот личен и професионален развој, како и кон отворање на нови перспективи за институциите во кои што работите. Преку
обуките и работата во рамките на проектите на образовните програми на
ЕУ ќе стекнете непроценливи вештини и знаења што ќе бидат клучни за
трансформацијата на македонскиот образовен систем.
Нашиот тим Ви стои на располагање за сите Ваши прашања поврзани
со програмите што ги управуваме.
Директор на Национална Агенција за
европски образовни програми и мобилност

Дарко Димитров
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Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е Јавна Институција која е формирана со Закон донесен од страна на Собранието на
Република Македонија.
Целта на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е промоција и спроведување на европските образовни програми во Република Македонија.
Корисници на програмите можат да бидат: ученици, студенти, наставници, професори обучувачи и друг персонал кој е вклучен во било
кој дел од образовниот процес, претпријатија и други правни лица
вклучувајќи ги и трговските друштва, стопанските комори и други
здруженија на правни лица од областа на индустријата, истражувачки
центри и тела како и здруженија на граѓани и фондации.

Програмата Доживотно учење
Програмата „Доживотно учење им овозможува на лицата кои се во било кој
степен од нивните животи да се вклучат во едукативни активности насекаде во
Европа. Програмата Доживотно учење има четири секторски програми кои се
фокусираат на различни нивоа на образование и обука. Таа цели кон напредно
образование кое ќе биде основа за одржлив економски развој, повеќе и подобри работни места и поголема социјална кохезија, односно кон општество
базирано на знаење. На овој начин се осврнува на модернизацијата и прилагодувањето на системите за образование и обука во земјите членки, конкретно
во контекст на целите од Лисабонската Агенда.

Цели на програмата „Доживотно учење“
Програмата „Доживотно учење” се состои од четири секторски програми, а
секоја опфаќа различни области на образование и обука:
• Комениус – за основно и средно општо образование;
• Леонардо да Винчи – за стручно образование и обука;
• Еразмус - за високо образование;
• Грундтвиг - за образование на возрасни;
Трансферзалната програма поддржува активности кои поддржуваат соработка меѓу различни образовни сектори.
Заедничката цел на програмите е да придонесат кон развојот на општеството
како напредно подрачје со оддржлив економски развој и поголема социјална
кохезија. Програмите се клучни инструменти во обезбедувањето на можности
за формално, неформално и информално образование за голем спектар на
лица со различни профили и позадини.

Еразмус
Еразмус нуди за учесниците
различни можности за образование, обука, настава, меѓународна
соработка и развој на меѓународни
проекти и иницијативи. Целта на програмата е да промовира меѓународна
соработка на лица и да ја зголеми соработката помеѓу различните организации
вклучени во високото образование во Европа. Европската Комисија ја лансираше програмата Еразмус во 1987 година, и одтогаш
повеќе од 1,5 милиони студенти и професори
учествувале во Еразмус размени. Името Еразмус е акроним од “European Community Action
Scheme for the Mobility of University Students”,
а програмата се дефинира како програма која
ја поттикнува мобилноста на студентите и на
наставните кадри и Европската соработка вклучувајки високообразовни институции и други клучни актери во економијата базирана на
знаење.

Еразмус како европска програма за соработка во полето на високото образование
нуди можност студентите да поминат дел од нивните студии или практична работа
во некоја од земјите кои учествуваат во Програмата (мобилност од Р. Македонија
може да се оствари исклучиво кон некоја од земјите членки на Европската Унија).

Мобилност на наставен кадар
Програмата Еразмус нуди за наставниот
персонал кој е ангажиран во високо-образовна институција носител на Еразмус Универзитетска Повелба можност за наставен
ангажман во Еразмус партнерска институција која е исто така носител на Еразмус
Универзитетска Повелба.

Подготвителни посети
Цел на акцијата е да овозможи
средба на потенцијални партнери
кои би подготвиле предлог апликации. Подготвителните посети се
реализираат во две форми, со времетраење не подолго од 5 дена.
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Леонардо да Винчи програмата овозможува соработка во полето на стручното образование и обука. Основни цели
на Леонардо да Винчи се првенствено
овозможување на организациите кои се
поврзани со стручно образование и обука да работат со европски партнери, да
вршат размена на најдобрите практики,
да ја зголемат стручноста на нивниот
персонал, ученици, вработени итн.

“Леонардо да Винчи”
во Македонија во 2013
• Мобилност
» PV - Подготвителни посети;
» IVT- Почетна стручна обука;
» PLM - Лица на пазарот на
трудот;
» VETPRO - Професионалци во
стручно образование и обука.

Кој може да учествува во
програмата Леонардо да Винчи?
• Институции или организации кои

обезбедуваат можности за учење во
оние полиња кои се покриени од програмата “Леонардо да Винчи”;

• Асоцијации и претставници вклуче-

ни во стручното образование и обука,
вклучувајќи и асоцијации на обучувачи, родители и наставници;

• Компании, социјални партнери и

други претставници на работниот живот, вклучувајќи стопански комори и
други трговски организации;

• Тела кои обезбедуваат насочување,
советување и информациски услуги во
однос на кој било аспект од Доживотното учење;
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• Тела одговорни за системи и поли-

тики кои се однесуваат на кој било
аспект од Доживотното учење, стручното образование и обука на локално,
регионално или национално ниво;

• Истражувачки центри и тела зафатени со прашањата за Доживотно
учење;

• Високообразовни институции;
• Непрофитни организации, волонтерски тела, невладини организации.
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Комениус
Што претставува секторската
програма Комениус
Секторската програма Комениус се
фокусира на мотивацијата за учење и
учење на методите за учење, подобрување на процесот на учење на јазици,
зголемување/подобрување на писменоста, презентирање на науката како
атрактивно поле, поддршка за креативноста и иновацијата. Интерес на програмата се и дигиталните едукативни
содржини и сервиси, менаџментот на
училиштата, намалување на бројот на

лица кои предвремено го напуштаат образовниот процес, учество во спортски
активности, учење во разнообразни групи на ученици и рано и пред-школско
учење.

Отворени акции за Република
Македонија
Отворени акции за секторската програма во Република Македонија се акциите Подготвителни посети и Обука на
работно место.

Кој може да аплицира
Училишта; учители/професори и останат персонал од училиштата; асоцијации, непрофитни организации, невладини организации и претставници на образовни институции; лица и тела
одговорни за организацијата и реализацијата на образовниот
процес на локално, регионално и национално ниво; истражни
центри и тела засегнати со теми блиски на доживотното
учење; институции за високо образование; тела кои даваат насоки, совети и информативни сервиси.
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Грундвиг
За потпрограмата Грундвиг
Потпрограмата Грундвиг е насочена кон
образованието за возрасни ширум Европа. Грундвиг посветува особено внимание
на лицата со специфични образовни потреби, помага во развивање иновативни
пристапи, материјали и извори и овозможува институционално јакнење на институциите во образованието на возрасни.
Потпрограмата Грундвиг овозможува образование за возрасни од формален, неформален или информален карактер.
Грундвиг во Република
Македонија во 2013 година
Во 2013 година, потпрограмата “Грундвиг” ќе понуди грантови за индивидуални мобилности:
• Обука на работно место;
• Посети и размени и
• Подготвителни посети.

Кој може да учествува?
• Возрасни ученици;
• Институции и организации кои
обезбедуваат можности за учење на
возрасни лица

• Претпријатија;

• Наставници и друг кадар во тие институции и организации;

• Непрофитни организации, волонтерски тела, невладини организации;

• Установи вклучени во примарната и
понатамошната обука на образовен
кадар за возрасни лица;

• Високообразовни институции кои се
занимаваат со образование за возрасни лица.

• Асоцијации на ученици и наставници;
• Лица и тела одговорни за системи и
политики во образованието за возрасни;
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• Истражувачки центри и тела кои се
занимаваат со прашања поврзани со
образованието за возрасни;
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еТвининг
еТвининг е проектна рамка што им овозможува на училиштата од Европа работа
на заеднички проекти со користење Интернет и ИКТ алатки. Повеќе училишта од
различни европски држави заедно, преку порталот www.etwinning.net, формираат
партнерство за работа на заеднички проект и размена на идеи и искуства. Училиштата главно се поврзуваат и работат на проектот со употреба на Интернет и
најновите ИКТ алатки, иако исто така организираат и средби во живо (посети на
други училишта). На тој начин, работејќи на еТвининг проекти, училиштата стануваат дел од една голема заедница на училишта во Европа.
еТвининг како Комениус иницијатива го поставува концептот на училишните
партнерства на ново, повисоко ниво, во рамките на една заедничка европска заедница на училишта. Предвидува функционирање на училишните партнерства на
подолг рок и со вклучување на поголем број на наставници, директори и ученици
на различни нивоа и по различни предмети.

Зошто да се вклучите во
еТвининг?
еТвининг им нуди на учениците и
на наставниците основа и спектар од
можности за вклучување во европското
граѓанство и културното богатство на
континентот во ефективно и пријатно
искуство при учењето. Употребата на
ИКТ во партнерските проекти е еден
лесен начин за проучување на новите
можности за учење и развој на нови
вештини.
еТвининг го стимулира професионалниот развој на наставниците во областа на примената на ИКТ во образовниот процес се реализира и стимулира
преку можностите што ги нуди самата
еТвининг платформа (организирање
на онлајн настани за учење и онлајн
работни групи во кои што преку интернет заинтересираните еТвинери учат
и работат на одредени теми), и преку
аплицирање и учество на еТвининг
Работилници за професионален развој
кои што се организираат во повеќе европски земји.

еТвининг исто така обезбедува и признанија на училиштата и наставниците
кои се вклучени во европската соработка. Знакот еТвининг што ќе се додели
на партнерски проект, ќе ги разликува вклучените училишта во проектот.
Нивните проекти и постигнувања ќе
бидат претставени на Веб страниците
на еТвининг низ цела Европа и ќе бидат
пример за останатите училишта. Наградите еТвининг се наменети за најдобрите партнерствата и ќе го поплочат
патот за педагошката креативност.

eТвининг
C
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СТУДИСКИ
ПОСЕТИ

Студи
иски посет
ти
Студиската посета е краткотрајна посета од
3-5 дена на мала група од 10-15 луѓе, професионалци кои носат одлуки и претставуваат
различни групи на образовни и специјализирани кадри со цел да испитаат еден аспект
од програмата за доживотно учење во друга
земја учесничка. Студиската посета, наменета за специјалисти од областа на образовната и стручната обука, како клучна акција
на трансверзалната програма на доживотно
учење, цели кон поддршка на политичкиот
развој и соработка на европско ниво.
Студиските посети обезбедуваат форуми
за дискусии, размени и учење на теми од заеднички интерес, како и теми од европски и
национални приоритети. Придонесуваaт кон
размена на иновативни идеи, пракси и промовирање на квалитетот и транспарентноста на
системите за обука на земјите учеснички. За
секоја средба се дефинираат разни теми, почитувајќи ги притоа приоритетите договорени
на програмскиот комитет за доживотно учење.
Сепак, националните авторитети можат да изберат теми коишто ги засегаат националните
приоритети.

Кој може
е да апли
ици
ира
а?
• Тренинг менаџери на компании
• Директори на институции за образование и стручна обука, центри или
провајдери;
• Директори на центри за советување;
• Директори на центри за валидација и
акредитација;
• Инспектори од областа на образованието и стручната обука;
• Класни раководители, наставници и
тренери;
• Раководители на сектор;
• Менаџери за човечки ресурси;
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• Сопственици/менаџери на мали и
средни претпријатија;

• Педагошки или советници во центри
за советување;
• Претставници на стопански комори/
индустрија/занаети
• Претставници на мрежи и асоцијации
кои се бават со образование и обука
• Претставници на образовни установи,
канцеларии за вработување или центри
за советување;
• Претставници на локални, регионални
и национални институции;
• Претставници на синдикати;
• Истражувачи.

Програмата
Млади во акција
Акција 1.1 – Младински размени
Цели на подакцијата

Младинските размени овозможуваат на
една или на повеќе групи млади луѓе да бидат домаќини или гости на друга група млади од друга земја, со цел да учествуваат во
заедничка програма на активности. Овие
активности вклучуваат активно учество на
млади луѓе и се дизајнирани за да ја активираат нивната свест за различната социјална
и културна реалност, да учат едни од други
и да го засилат своето чувство на европска
припадност.
Билатералните младински размени се оправдани, особено кога промоторите првпат
учествуваат во еден европски проект или
кога учесниците, во овие размени, се малубројни локални групи кои немаат претходно
искуство на европско ниво.

Кој може да аплицира?
• Непрофитна организација или асоцијација;
• Локално, регионално или национално јав-

но тело, активно во младинска работа;
• Неформална група млади.

Акција 2- Европски волонтерски
сервис
Зoшто да се биде волонтер?
Волонтерството е еден од најефикасните
инструменти за неформално учење на младите луѓе. Преку волонтерството, младите
луѓе, на неформален начин, се здобиваат со
нови знаења и вештини. Истовремено, имаат
можност да се соочат со различни меѓукултурни предизвици и да се здобијат со нови
лични искуства, проширување на нивните
видици, можност да научат повеќе за себеебе
си и пред се, да се развијат во здрави личичности. Волонтерската работа има позитивен
вен
ефект кај волонтерите но, истовремeно, работата и услугите на волонтерите придоненесуваат за развој на општеството, локалната
ата
заедница каде што се одвива волонтерската
ата

работа, организациите и најважно од се,
допринесуваат за самиот проект.
Причини зошто да се волонтира:
• Зголемување на јавната свест;
• Учење преку работа/обука;
• Здобивање/стекнување на самодоверба;
• Откривање на сопствените таленти;
• Градење/создавање разум/чувство на независност;
• Зголемување на личните социјални контакти;
• Развивање вештини;
• Здобивање со работно искуство;
• Зголемување на можностите за професионален развој;
• Развој на работни вештини и поголема конкурентност при наоѓање на работно место;

Под-Акција 4.3
Под-Акцијата 4.3 ја поддржува обуката за
сите оние кои се активни во областа на младинската работа и младинските организации
на ова поле, особено лидери на проекти,
младински работници и на лица за мониторинг на овие проекти.

Времетраење на проект
Секој проект може да трае минимум 3 месеци и максимум 18 месеци.

Времетраење на активноста
Вклучително сите активности кои се достапни од оваа Под – акција, може да траат од
2 до 20 работни денови (не вклучувајќи ги
деновите за патување).

Кој може да аплицира
• Здружение на граѓани и фондации;
• Локално, регионално или национално јавно тело, вклучено во младинска работа;
• Неформална група млади.
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