
                                                                                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драги читатели, 

Во овој информативен билтен ќе Ве 
информираме за реализираните  
активности од страна на Центарот 
за стручно образование и обука, како 
што се новините во стручното 
образование и обука, разни семинари, 
работилници, издадени публикации, 
конференции, натпревари, 
состаноци, како и други активности 
реализирани од страна на 
вработените во ЦСОО. 

Ви благодариме на вниманието. 



 

            

       Во периодот од 4.3 до 10.3 2016 година во рамките на проектот ,,Јакнење 
на доживотното учење преку mодернизација на системот на стручно 
образование и обука и образованието на возрасните“ беа реализирани пет 
регионални средби низ градовите во Р.Македонија со претставници од стручните 
училишта, локалните канцеларии на АВРМ, Социјално-економските совети, 
работодавачите и претставници на локалната самоуправа. 

      Како повод за реализирање на овие регионални средби се претстојните реформи  
во двегодишното стручно оспособување и тригодишното образование за занимање. 
Целта на овие регионални средби беше да се сондираат мислењата, ставовите и 
предлозите  од работoдавачите и претставниците од стручните училишта за 
потребата од ревидирање, бришење и воведување нови образовни профили кои се 
барани на пазарот на трудот. Врз основа на искажувањата на претставниците на 
училиштата и локалната самоуправа, Центарот за стручно образование и обука 
изработи листа на актуелни, барани образовни профили во двегодишното стручно 
оспособување и тригодишното образование на занимање. 

 

 

Одржан 35. Државен натпревар по стручни предмети од електротехнички, 
машински и сообрaќајни училишни центри на 6.5.2016 год. (петок) во СОУ 

„Никола Карев“ – Струмица 

      Во организација на акредитираното Здружение на наставници по стручни 
предмети и раководни кадри од електротехнички, машински и сообраќајни училишни 
центри се одржа 35. Државен натпревар по стручни предмети од електротехнички, 
машински и сообраќајни училишни центри на 6.5.2016 год. (петок). На натпреварот 
зедоа учество 44 училишта и 200 ученици, од кои 44 од електротехничка струка, 47 од 
машинска и 14 од сообраќајна струка.  

     Учениците се натпреваруваа во теоретски дел со тестирање и во практичен дел со 
одбрана на претходно изработени трудови.  
На натпреварите учествуваа и советниците: г.Зоран Јовчевски, електротехничка 
струка, г. Ридван Зеќири, машинска струка и г-ца Азра Тутиќ, сообраќајна струка, од 
Центарот за стручно образование и обука. 

 

 



 
Советниците имаа обврски да ги изготвуваат 
прашањата за тестовите за теоретскиот дел, 
врз база на предлог-прашања од страна на 
наставниците и на самиот ден на 
натпреварите се  ангажирани како членови 
на Централната комисија.  
На крајот од натпреварот, Централната 
комисија констатира дека се успешно 

организирани и реализирани натпреварите 
со висок степен на ентузијазам покажан од 
страна на сите вклучени чинители. 
Учениците покажаа високо ниво на знаење, 
што може да се види и од постигнатите 
резултати. 
 Комплетниот извештај можете  

    да го видите на следниов линк.(1) 
 
 

 
   

 

Семинар „Идентификување и адаптирање на постоечките квалификации 
според побарувањата на МРК и европските стандарди“ 

 

     На 11.5.2016 година е одржан семинар „Идентификување и адаптирање на 
постоечките квалификации според побарувањата на МРК и европските стандарди“ во 
просториите на Британскиот совет во Скопје. 

     На семинарот присуствуваа засегнати страни од образованието како што се 
претставници од МОН, ЦСОО, МТСП, ЦОВ, од училишта, работодавачи, експерти од Р. 
Хрватска, Полска и Обединетото кралство Велика Британија. Во првиот дел од 
семинарот беше презентиран пристапот кон анализата на понудените квалификации, а 
во вториот дел беше организирана работилница на која се разгледуваа две 
квалификации. Во тој контекст се применуваа критериумите за МРК и европските 
стандарди, како и обмислување решенија за подобрување делови од квалификациите. 
Секоја група направи список на коментари кои беа презентирани и дискутирани од 
страна на сите учесници. 

 

                     

 

 

 

http://www.csoo.edu.mk/images/Bilten/Pres/izvestaj-bilten1.pdf


 
ИНФОРМАТИВНА СРЕДБА   

на која се презентираа активностите и продуктите изготвени во рамките на 
проектот „Професионален и кариерен развој“ и Проектот за меѓуетничка 

интеграција во образованието 

      Во период од 10 до 12.5.2016 година во хотел „Континентал“ беше организирана 
информативна средба со раководниот кадар (директори и стручни соработници), од сите 
основни и средни училишта на Р.Македонија од страна на Македонскиот центар за граѓанско 
образование (МЦГО), во соработка со ЦСОО и БРО.  Бидејќи двата проекта се во завршна 
фаза, целта на средбата беше да се запознаат училиштата со сите публикации и материјали 
изготвени од членовите на работните групи кои учествуваа во изработката на проектните 
документи во рамките на проектите. Најпрво, учесниците беа запознаени со проектот 
„Професионален и кариерен развој“, како и со 
изготвените публикации. 

  

Секој документ се претстави содржински и која е неговата улога во воспитно-образовниот 
процес. Посебно беше нагласено одвивање на процесот за професионален и кариерен развој, 
за кој во наредниот период треба да се посвети поголемо внимание. По еден примерок од сите 
публикации ќе бидат доставени до училиштата во текот на јуни, а во електронска форма ќе 
бидат поставени на веб-страницата на проектот и на БРО. 

      Во Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието сите основни и средни училишта 
беа вклучени во активностите. За таа цел на учесниците накратко се претстави соработката со  
образовните институции и нивната улога во активностите за меѓуетничка интеграција. Се 
презентираа и наодите од електронското истражување од имплементација на проектот, како и 
издадените публикации. 

 

                       

 

Работилница за дисеминација на активности од Мрежа ЈЕС Проект 

 

 

      На 13 и 14 мај 2016 година, во организација на УСАИД - ЈЕС мрежа, заедно со 
советниците и раководството од Центарот за стручно образование и обука се одржа 
работилница со цел да се изврши дисеминација на активностите од Проектот за да се 
обезбеди соодветна информираност на сите советници за реализираните активности и 
изработените документи и понатамошно одржување на истите по завршување на 

 



 
Проектот. За време на работилницата беа претставени следниве програми на 
Проектот: 

• Подготвеност за работа; 
• Учење преку работа; 
• Кариерно советување. 

 
     Врз основа на овие три програми од 
Проектот, беа изработени следниве 
програми за слободни часови на 
училиштето: 

•  Подготвеност за работа и 
вработување, за III година; 

•  Учење преку работа, за IV год.; 
•  Планирање на кариерата, за II 

година.   
 

На оваа работилница, исто така, беа разгледани и усвоени, од страна на присутните, 
следниве документи: 

• Стандард за обука на наставниците по стручнотеоретските предмети и 
практичната настава кај работодавачи; 

• Стандард за стручен и друг кадар за спроведување практична обука кај 
работодавачи; 

• Наставен план и програма за стручнодидактичка обука на обучувачите од 
работодавачите кај кои се реализира практичната обука. 

                            
       Презентациите можете да ги погледнете на следните линкови: 
 
1. Обука на наставниците по стручно-теоретските предмети и практичната настава кај 
работодавачи. 
2. Кариерно водење и советување. 
3. Подготвеност за работа. 
 
 

 
 

 

http://www.csoo.edu.mk/images/Bilten/Pres/obuka_nastavnici_komp.pdf
http://www.csoo.edu.mk/images/Bilten/Pres/obuka_nastavnici_komp.pdf
http://www.csoo.edu.mk/images/Bilten/Pres/karierno_vodenje_sov.pdf
http://www.csoo.edu.mk/images/Bilten/Pres/podg_za_rab_csoo.pdf

