
                                                                                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



  

Втора работна средба на националната работна група за учење преку 
работа 

16-17 мај, хотел „Милениум“, Охрид 

 

 

 
 Првата средба на работната група која се одржа на 28.3.2017 година, главен фокус беше 
да се развие заедничкото разбирање на побарувачката и понудата за учење преку работа во 
земјава. 
 Во период од 16 до 17 мај се одржа втората средба на националната работна група за 
учење преку работа, каде главна цел беше насоченост кон развивање заедничко разбирање 
на различните пристапи при учењето преку работа, тековните меѓународни трендови во однос 
на учење преку работа и најважните фактори/карактеристики на учењето преку работа. 
Идентификување на стратешките недостатоци во областа на учењето преку работа во нашата 
земја и потребата од дејствување и секако договор за понатамошни чекори, сè со цел да се 
обезбеди квалитет и унапредување на учењето преку работа во Република Македонија.  
 На првиот ден, 16.5.2017 г. од втората работна средба, беа одржани презентации од 
неколку модели на учење преку работа, како и меѓународните трендови од Шведска, Ирска, 
Германија и Јапонија, при што г. Стефан Томас, специјалист за стручно образование и обука 
на ЕТФ, истакна дека со направената анализа, шведскиот систем на учење преку работа е 
најблизок до македонскиот систем. 



    
 
 На вториот ден 17.5.2017 г. се одржа работилница каде беше разгледувана и 
презентирана состојбата на учењето преку работа во Република Македонија, односно какво 
учење преку работа би сакале да имаме во иднина. Како вовед во работилницата од страна на 
ЦСОО се одржа презентација на тема „Институционални согледувања на учењето преку 
работа“, заснована на доставените согледувања за состојбите во Македонија и какво учење 
преку работа сакаме да имаме. 

 На работилницата беа разгледани важните елементи од учењето преку работа како: 

• Улога во системот на образование и обука. Што постои во Македонија? Што 
недостасува? Стратешки приоритети. Импликации. 
Студијата ги опфати следниве области: 

• Структури на управување; 
• Содржина на обуките и резултати од учењето; 
• Соработка меѓу местата на учење; 
• Учество и поддршка на компаниите; 
• Предуслови и поддршка на наставниците и надворешните обучувачи/менторите; 
• Осигурување на квалитет; 
• Услови за работа и учење за стажантите и практикантите; 
• Одговор на потребите на пазарот на трудот; 
• Идентификување на стратешките недостатоци во Македонија и потребата за 

дејствување; 
• Договор за понатамошни чекори. 

 
На работната средба учествуваа претставници од ЕТФ г. Стефан Томас и г. Шон Мендес, Рони 
Харкинс, претставник од проектот за развој и дизајн на концептот за средно стручно 
образование и обука, како и претставници од ЦСОО, МОН, АВРМ, претставници од 
германската стопанска комора, претставници од средните стручни училишта и работодавачи. 


