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              MUPYME, процес на обука создаден од жените и  
наменет за жените 

 
Експерти за образование и доживотна обука од седум различни земји на 
ЕУ се сретнаа со цел заедно да работат на планот кој е специјално наменет 
за обука на домаќинките. Нивната цел е пронаоѓање начин за 
пренесување на вештините стекнати во домаќинството во различен 
економски контекст. 
 
25 Април, 2017, Мадрид. Веќе постоечките програми за обука имаат потреба за задоволување на 

повеќето професионални активности. Преку сите области, стручната обука најчесто обезбедува 
знаења и вештини кои ги квалификуваат обучуваните за вршење на професионална дејност од 

почеток до крај. Исто така ги запознава со клучните елементи за образовно пренасочување кој 
понатаму им овозможува да ги пренасочат своите кариери и да ги надополнат своите работни 

можности. Но, што би се случило доколку ние се фокусираме на професионален сектор кој дури и 

не е признат како таков? MUPYME проектот го презеде предизвикот за развој на планот за обука кој 
е наменет за луѓе кои управуваат сложени единици домаќинството иако тие немаат никакви 

претходни академски квалификации: тоа се домаќинки кои ги извршуваат своите активности во 
здрава средина како што е семејството без никаков вид на плата или општествено признание. 

 

MUPYME е иницијатива во рамките на Ерасмус + програмата која што е промовирана од страна на 
ЕУ. Партнери на проектот MUPYME се организации од Италија, Португалија, Македонија, Грција, 

Кипар и Шпанија кои заедно работаат за промоција на социјалната мобилност кај жените во 
економска смисла, надвор од домаќинствата. Една од главните цели е развој на план за обука 

специјално наменет за оваа целна група со помош на технички вештини кои тие веќе ги имаат 
стекнато во текот на нивните секојдневни активности. 

 

После неколку месечна работа, проектот на MUPYME го достигна еден од најважните моменти: тоа 
е состанокот кој беше одржан во Мадрид од 3 до 7 Април. На овој настан експертите по образование 

и доживотно учење од седум различни земји се состанаа на пет дена со цел да се изврши пилот 
дејност врз основа на планот за обука кој е главна алатка за развој на овој проект. Оваа активност 

се фокусираше на потребата за обука на идните обучувачи кои ќе бидат вклучени во процесот на 

обука со домаќинките. 
 

Бидејќи MUPYME е транснационален проект полесно е да се вклучат различни методологии и техники 
за обука во стратегијата за обука,  која го соединува заедничкото искуство на сите вклучени 

организации. Резултатот е подобрување на дидактичките аспекти од проектот кој овозможува 

поголема различност на иновативните ресурси. Ова ја промовира   
бараната флексибилност која ќе им овозможи на идните обучувачи да ги прилагодат своите 

стратегии за обука кон било која дадена ситуација. 
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Поради своите карактерисктики MUPYME проектот е наменет за организации кои се специјализирани 

за обука на возрасни, како што се Народни Универзитети или било кој друг вид на центри за обука 

специјализирани за доживотно учење. 
 

Повеќе може да прочитате на: www.mupymeproject.eu 
Доколку сакате да не следите со цел да ги  добивате сите нови информации за проектот, Ве молиме 

да не контактирате преку e-mail адресата (info@mupymeproject.eu) при што ќе ни бидат достапни 

вашата e-mail адреса и информација за контакт. 
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