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ПРОГРАМА 
Трендови во валидацијата на неформалното и 
информалното учење (ВНФИУ) во ЕУ и 
соседството 

 
О Н Л А Ј Н - Н А С Т А Н  2 9  М А Р Т  9 . 0 0  –  1 2 . 1 0  Ч А С О Т  
 

К Р А Т О К  П Р Е Г Л Е Д :  

Валидацијата на неформалното и информалното учење има централно место во политиките за 
доживотно учење. Валидацијата им овозможува на луѓето да ги развијат своите вештини преку 
работа, граѓански ангажман или хобија кои се утврдени, документирани и уважени. Тоа им 
помага да бараат подобри работни места и дополнително образование. Им овозможува на 
луѓето да бидат посвесни за сопствените сили и ги мотивира да се вклучат во понатамошното 
учење. 

Валидацијата дава видливост на спектарот на достапни вештини и сѐ повеќе се втемелува 
сфаќањето дека може да ги реши јазовите во вештините и да го намали губењето на мозоците. 
Со скратување на времето потребно за доусовршување и преквалификација, може да игра 
важна улога во закрепнувањето по пандемијата и во двојната дигитална и зелена транзиција. 

Ефективните системи за валидација се протегаат низ политиките на пазарот на трудот, 
економскиот развој и образованието, а тоа може да претставува предизвик при нивното 
изготвување. Тие бараат решенија засновани на добро разбирање на потребите на 
корисниците, поддршка од работодавачите и отвореност на страната на образовниот систем за 
да се приспособат флексибилните патеки за учење. Висококвалитетните услуги засновани на 
транспарентни стандарди и добри информации, активности за информирање и активности за 
пружање насоки се од интегрално значење за создавањето механизми за препознавање во кои 
се има доверба.  

Во 2021 година, ЕТФ спроведе студија за валидација во повеќе земји: Азербејџан, Јордан, 
Грузија, Молдавија, Украина. Студијата го утврдува постигнатиот напредок и постоечките 
предизвици при проширување на системите за валидација. Главната цел на вебинарот е да 
поддржи понатамошен развој на системите за валидација во земјите-партнери на ЕТФ, преку: 

• претставување и валидација на сознанијата од студијата на ЕТФ и дискусија во врска со 
препораките за политиките; 

• претставување на местото на валидација во Агендата за нови вештини на ЕУ; 

• споделување на добри практики од земјите-партнери и земјите-членки на ЕУ. 
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Час Точка Говорник 

09:00 - 09:10 Добредојдовте од ЕТФ Мануела Прина, шеф на одделението за 
утврдување и развој на вештините, ЕТФ 

09:10 - 09:15 ВНФИУ во Агендата за вештини 2020 Европска Комисија (да се потврди) 

09:15 – 09:30 Спроведување на ВНФИУ во ЕУ и 
развојни трендови 
(проследено со прашања и одговори) 

Ернесто Вијалба-Гарсија, Цедефоп 
 

09:30 – 09:50 Сознанија на ЕТФ 2021 студија за 
валидација во повеќе земји 
(проследено со прашања и одговори) 

Ани Картунен, Глобеду 
Марија Розеншток, ЕТФ 

09:50 – 10:20 Панел за дискусија со претставници од 
земјите-партнери на ЕТФ  
(проследено со прашања и одговори) 

(да се потврди) Агенција за обезбедување 
на квалитетот во образованието, 
Азербејџан 
 
 
Нани Далакишвили, шеф на одделението за 
обезбедување квалитет во техничкото и 
стручното образование,  
Лонда Миндиашвили, координатор на 
РНФЕ, одделение за обезбедување на 
квалитетот во техничкото и стручното 
образование, Национален центар за 
подобрување на квалитетот во 
образованието (НЦПКО), Грузија 
 
Галина Русу, државен секретар 
министерство за образование и 
истражување во Република Молдавија  
 
Володимир Ковтунец, заменик претседател 
на Управата за национални квалификации, 
Украина 

10:20– 10:30 Пауза за кафе   

10:30 – 11:00 Финансирање на ВНФИУ Шведска – 
финансирање на ВНФИУ за 
квалификации во високото стручно 
образование (проследено со прашања 
и одговори) 

Ана Калсон, виш советник, Шведска 
национална агенција за високо стручно 
образование (MYH) 

11:00 – 11:30 ВНФИУ и неформалните 
квалификации во Полска – од 
перспектива на пружателите 
(проследено со прашања и одговори) 

Едита Мигалка, Марек Марчак, ВЦЦ 
Фондација, Полска 
 

11:30- 12:00 Вештачка интелигенција во 
профилирање на вештините – 
развивање на решенија со корисникот 
во центарот, СкилЛаб 
(проследено со прашања и одговори) 

Симон Шмидт, СкилЛаб 

12:00 -12:10 Завршен преглед и крај Арјен Деиј, ЕТФ 

 


