Квалификувани организации за учество во повикот за акредитација
Образование на возрасни
Услов за учество (1): провајдери на образование кои спроведуваат квалификувани образовни
програми и активности во полето на образованието на возрасни
Образовни програми и активности со
право на учество
Формално основно и средно образование
за возрасни
Формални образовни програми за
возрасни мигранти

Неформални курсеви за
образование на возрасни
спроведени од квалификувани
обучувачи

Информалното образование и програмите за
интеграција на лица под ризик да бидат
општествено исклучени (пр., лица со
попреченост, мигранти, повозрасни лица,
сиромашни лица)
Програми за општествена реинтеграција за
лица кои порано и сега се наоѓаат во
затворски услови или кои биле осудувани за
други кривични дела

Примери за имплементирачки организации
Вечерни учиилишта, училишта за втора шанса
Училишта, центри во заедницата, НВО,
приватни провајдери, социјални
претпријатија, хуманитарни организации
Центри во заедницата, НВО, библиотеки,
универзитети за трето доба, народни
универзитети, отворени универзитети,
приватни провајдери, синдикати и други
организации кои обезбедуваат
специјализирани курсеви за учење (пр.,
јазични, дигитални вештини и други клучни
компетенции)
Културни центри, библиотеки, музеи,
театри, музички и уметнички здруженија,
асоцијации-родители, НВО, хуманитарни
организации, занаетчиски здруженија

Затвори и други казнени институции,
провајдери на социјални услуги, НВО,
хуманитарни организации

Услов за учество (2): локални и регионални јавни власти, тела за координација и други
организации со улога во областа на образованието на возрасни
Улога во образовниот систем1
Воспоставување и управување со
институции за образование на возрасни
Обука, вработување и управување со кадар
на образование на возрасни
Дефинирање и спроведување на

Примери за имплементирачки организации
Локални и регионални власти
Служби и одделенија за вработување;
локални и регионални власти;
координативни тела; професионални
здруженија
Служби и одделенија за вработување;

1

стратегија за учење на возрасните на кое
било ниво
Надзор и контрола на квалитетот на
обезбедувањето образование за
возрасни
Дефинирање на рамката за квалификации,
стандарди и можности за континуиран
професионален развој на едукаторите кои
обезбедуваат образование за возрасни
Обезбедување професионална поддршка
за едукаторите кои нудат образование за
возрасни
Обезбедување на образовни и кариерни
совети, професионално советување и
психолошка поддршка за возрасни
ученици
Спроведување истражување за поддршка на
развојот на понудата и промоцијата на
образованието на возрасни

локални и регионални власти;
координативни тела
Локални и регионални власти; инспекторати
и специјализирани институции во
национален контекст
Локални и регионални власти; инспекторати
и специјализирани институции во
национален контекст; професионални
здруженија, синдикати
Професионални здруженија на
обучувачи на едукатори
Социјални центри и центри на заедниците,
хуманитарни организации, НВО,
здруженија на психолози
Истражувачки центри, универзитети

Стручно образование и обука
Услов за учество (1): провајдери на образование кои спроведуваат квалификувани образовни
програми и активности во полето на образованието на стручното образование и обука
Образовни програми и активности со
право на учество
Иницијално стручно образование и обука
Континуирано стручно образование и обука

Примери за имплементирачки организации
Училишта за СОО, институти, центри,
колеџи на заедницата и други провајдери
Училишта за СОО, институти, центри
и други провајдери; професионални
здруженија и комори, синдикати,
отворени универзитети

Услов за учество (2): локални и регионални јавни власти, тела за координација и други
организации со улога во областа на стручното образование и обука
Улога во образовниот систем2
Воспоставување и управување со
провајдери-институции на стручно
образование и обука
Дефинирање и спроведување на стратегија за
стручно образование и обука на кое било
ниво

Примери за имплементирачки организации
Локални и регионални власти
Служби и одделенија за вработување;
локални и регионални власти;
координативни тела
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Надзор и контрола на квалитетот на
обезбедувањето стручно
образование и обука
Дефинирање на рамката за квалификации,
стандарди и можности за континуиран
професионален развој на едукаторите во
СОО
Обезбедување кариерни насоки и
професионално советување за тековни и
перспективни ученици во СОО и за
неодамнешни дипломци
Олеснување на практиканствата и влез на
ученици од СОО, чираци и неодамнешни
дипломци на пазарот на трудот
Спроведување на истражување за поддршка
на развојот на полето на СОО и за поддршка
на неговата континуирана релевантност за
потребите на пазарот на тудот кои постојано
еволуираат

Локални и регионални власти; инспекторати
и специјализирани институции во
национален контекст
Локални и регионални власти; инспекторати
и специјализирани институции во
национален контекст; професионални
здруженија, синдикати
Социјални центри и центри на заедниците,
хуманитарни организации, НВО,
здруженија и комори
Стопански комори, служби и одделенија за
вработување, СОО-центри, организации за
управување со таленти, тела за координација,
професионални здруженија
Истражувачки центри, универзитети,
стопански комори, социјални
партнерски организации, НВО

Услов за учество (3): претпријатија и други јавни и приватни организации кои се домаќини,
обучувачи или кои на друг начин соработуваат со лицата што учат и почетници во
стручното образование и обука – овој услов за учество се применува директно од
Националната агенција врз основа на информациите доставени од апликантот за неговите
реални активности.

3

Училишно образование
Услов за учество (1): провајдери на образование кои спроведуваат квалификувани образовни
програми и активности во полето на училишното образование
Образовни програми и активности со
право на учество
Предучилишно образование и
образование и нега од раното детство
Предучилишно и основно образование
Средно општо образование

Примери за имплементирачки организации
Предучилишни установи, градинки
Основни училишта, забавишта, болнички
училишта
Средни училишта, училишта помеѓу нивоа,
гимназии, музички и уметнички училишта,
болнички училишта

Услов за учество (2): локални и регионални јавни власти, тела за координација и други
организации со улога во областа на училишното образование
Улога во образовниот систем3

Примери за имплементирачки организации

Воспоставување и управување со училишта

Локални, регионални власти и национални
тела за координација
Служби и одделенија за вработување;
локални и регионални власти;
координативни тела, НВО

Дефинирање и спроведување на стратегија
за училишно образование на кое било ниво
Надзор и контрола на квалитетот на
училишното образование

Локални и регионални власти; инспекторати
и специјализирани институции во
национален контекст
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