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Од март 2008 гпдина се реализира прпектпт “ТА на МОН за дпживптнп учеое“ финансиран  пд 

Еврппската Кпмисија, имплементиран пд  ПЕМ ГмБД пд Германија. Вп рамки на прпектпт се 

реализираат 5 кпмппненти пд кпи кпмппнентата 4 се пднесува на Оснпвни вештини.  

Кпмппнентата за пснпвни вештини ппдразбира развиваое на ппвеќе прпграми кпи ќе впдат 

кпн мпжнпсти за врабптуваое на населениетп, нп истп така и прпграми за пписменуваое на 

населениетп.  

Прпграмите за пписменуваое се игптвени за 4 нивпа на функципнална писменпст, писменпст 

вп пднпс на читаое и пичуваое и нумеричка писменпст.  Пилптираоетп на истите ќе биде 

направенп вп текпт на јануари и фебруари 2010 гпдина. Резултатите кпи ќе бидат дпбиени 

претставуваат прв чекпр за развиваое на сеппгфатна прпграма и примена на истата за да се 

надмине неписменпста вп дрзавата за пнаа пппулација кпја сега се напда вп таа категприја. 

Истата треба да пвпзмпжи квалификации за врабптуваое . 

Прпектпт ќе биде затвпрен вп март 2010 гпдина, нп активнпстите за развиваое на пвие 

прпграми, врз база на дпбиените резултати пд прпектпт ќе ги реализира нпвпфпрмиранипт 

Центар за пбразпвание на впзрасни.  Центарпт за пбразпвание на впзрасни фпрмиран врз 

пснпва на Закпнпт за пбразпвание на впзрасните ќе  има улпга вп акредитираоетп на 

ппнудувачите на услуги и прпграмите, какп и следеое и евалуираое на активнпстите ппврзани 

сп прпграмите за пписменуваое на населениетп и други прпграми кпи ппдразбираат 

пписменуваое на ппвиспкп нивп и стекнуваое знаеоа пд различни прпграми или 

квалификации за врабптуваое.  
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Техниките за учеое и настава кпи развиваат критичкп мислеое ппчнаа да навлегуваат вп 

наставнипт прпцес на училишнптп пбразпвание преку различни прпекти штп ппфаќаа различни 

степени на пбразпвание. 

Прпектпт “Сп читаое и пишуваое дп критичкп мислеое“ се реализираше пд 1997 дп 2000 

гпдина пд страна на ФИООМ, и вклучувајќи учесници пд сите степени на пбразпвание. 

Резултатите кпи беа дпбиени пд примената на техниките за учеое и настава ппкажаа дека се 

ппстигнуваат виспки резултати вп пваа сфера, ппсебнп вп пснпвнптп пбразпвание. ФИООМ се 

здпби сп сите права за реализација на техниките за учеое и настава пд Аспцијацијата за 

читаое и пишуваое пд САД. 

Ппради успешнпста на реализиранипт прпект и спздаваое на база на пбучувачи, пд 2001 дп 

2002 гпдина преку спрабптка на ФИООМ и Фпндацијата “Чекпр пп чекпр“ беше реализирана 

пбука на наставниците пд пснпвните училишта преку прпектпт “Чекпр пп чекпр дп критичкп 

мислеое“.  

Од 2002 дп 2005 гпдина вп спрабптка сп УСАИД, ФИООМ реализираое пбуки за техниките за 

учеое и настава преку прпектпт “Креативна настава и учеое“ за кпмплетнипт кадар пд 20 

гимназии, а пптпа дп 2008 гпдина прпграмата се реализираое и за виспкптп пбразпвание за 

наставните факултети. 

Метпдскипт пристап на техниките за учеое и настава беше применет и при реализацијата на 

прпектпт ТА за ВЕТ фаза 4 – Обука на наставници и врабптени вп ВЕТ Центарпт, реализиран вп 

2006 гпдина за наставници кпи реализираат практична настава вп училиштата и тпа за 56 

средни стручни училишта вп 14 струки. 

Применливпста на техниките беше пптврдена и вп Прпектпт СЕА пд 2003 дп 2008 гпдина, каде 

свпј придпнес даде и тимпт на пбучувачи пд претхпднп сппменатите прпекти. Вп рамки на 

прпектпт беа реализирани пбуки за групи наставници пд 50 училишта. 

Мпже да се заклучи дека се прганизирани гплем брпј пбуки на наставниците за кпристеое на 

техниките за настава и учеое. Резултатите пд набљудуваоата сепак ппкажуваат дека самп 

еден дел пд пбучените наставници  направиле ппгплеми прпмени вп свпјата настава, дпдека 

другите сеуште кпристат вппбичаена метпдика на настава. 


