
 

 

 

                                                                                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

     Табела за мобилност (The Mobility Scoreboard) за иницијалното стручно образование и 
обука (IVET) e нова алатка за да им помогне на креаторите на политиките во областа на 
мобилноста. Развиена од страна на  Cedefop, во тесна соработка со Европската комисија, 
беше претставена на The Mobility Scoreboard for initial vocational education and training во 
Солун, хотел „Makedonia Palace“ на 3 јуни 2016 година. 
    Прототипот со информации за 28 земји (26 земји-членки на ЕУ, Исланд и Норвешка) е дос- 
тапна на веб-страницата на Cedefop http://www.cedefop.europa.eu/en, додека интерактивната 
онлајн-алатка ќе биде завршена и ќе биде лансирана во текот на неделата за стручното 
образование и обука (СОО) во декември. 

 

                  

 

                                                    

 
      Режисерот на Cedefop, Џејмс Калеја (James Calleja), на учесниците им потенцираше 
дека на мобилноста на учениците треба да се гледа како правило, а не како исклучок. – 
„Луѓето мора да научат да користат мапи, индикатори и мобилност што е можно порано 
бидејќи тие ќе бидат мобилни во текот на нивниот работен век; особено за младите луѓе, 
мобилноста е клучот“, рече тој. 

 Учесници на настанот беа Еразмус+ агенции, ВЕТ институции, компании кои се 
вклучени во проекти за мобилност, наставници и обучувачи, здруженија на студентите, 
ReferNet  Cedefop партнери и акционери на ниво на ЕУ. 
     Раководителот на секторот за системи за стручно образование и обука и институции во 
Cedefop, Лукас Захилас (Lukas Zahilas), потенцираше дека целта на оваа алатка е да им се 
помогне на чинителите да се движат чекор напред во мобилноста со можност за 
разгледување на факторите кои ја забавуваат. 

http://www.cedefop.europa.eu/en


 

 

    Експертот од Cedefop, Гај Тибозо (Guy Tchibozo), лидер на проектот, го претстави извеш-
тајот за мобилност кој се фокусира на 10 клучни области за акција и побара од учесниците 
нивни повратни информации за заокружување на онлајн-алатката. 
    Оваа алатка им нуди на креаторите на политиките, акционерите и корисниците на ниво 
на ЕУ преглед на структури, политики и постигнувањата на земјите, со табели. Таа, исто 
така, обезбедува информации специфични за државата и анализи преку бодирања и 
примероци. 
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/moving-learn-new-mobility-scoreboard-europe 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/mobility-scoreboard 

 

           

 

     Во период од 18 до 20.5. 2016 год. во СЕТУГС „Михајло Пупин“ се одржа 
манифестацијата „Денови на електротехниката“. На манифестацијата учествуваа 
основните училишта на град Скопје и околината. Согласно со програмата за 
манифестацијата на училиштето, првиот ден, основните училишта преку свои 
тимови од завршните години, се натпреваруваa и ги покажаа своите базични знаења 
од електротехниката. Вториот ден, во организација на СЕТУГС „Михајло Пупин“, 
учениците од основните училишта ја посетија хидроелектраната „Матка“, а третиот 
ден претставниците кои покажале најдобри резултати во знаењата од еле- 
ктротехниката на првиот ден, учествуваа на квиз натпревар каде се избира 
училиштето чии ученици покажале најдобри резултати.  

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/moving-learn-new-mobility-scoreboard-europe
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/mobility-scoreboard


 

 

 

                        

      На отворањето на манифестацијата учествуваа претставници од: ЦСОО, МОН, 
град Скопје, Електротехничкиот факултет, компаниите, училиштата и др., при што им 
се обрати советникот за електротехничка струка м-р Зоран Јовчевски на сите 
присутни. 
Манифестацијата беше организирана и реализирана на високо ниво и претставува 
добра практика за промовирање на стручното образование, а посебно на електро- 
техничката струка. 

                               
 

 

 

 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА „ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ОБЈЕКТИ“ - ФАКУЛТАТИВНА 
РЕАЛИЗАЦИЈА ВО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА, МАШИНСКА И ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА 

 

 

 

     Во периодот од 27 до 28 мај 2016 год. во хотел „Фени“ - Кавадарци се одржа 
работилница за обука на тема „Имплементација на програмата енергетска 
ефикасност на објекти – факултативна реализација во електротехничка, машинска и 
градежно-геодетска струка. 

     Настанот беше организиран од Центарот за стручно образование и обука, СЕТУГС 
„Михајло Пупин“ - Скопје и Хабитат-Македонија. На обуката присуствуваа 33  
учесници од 17 стручни училишта на територија на Република Македонија. 

     Работилницата ја реализираа: д-р Влатко Стоилков - ФЕИТ, д-р Мери Цветковска - 
Градежен факултет, м-р Ефтим Пејовски - СЕТУГС „Михајло Пупин“, м-р Ридван 
Зеќири - ЦСОО, м-р Бранко Алексовски - ЦСОО и м-р Зоран Јовчевски - ЦСОО. 



 

 

     Програмата енергетска ефикасност на објекти се реализира како факултативна 
програма, а нејзината реализација е започната во учебната 2015/16 година со 920 
ученици од завршните години во електротехничка, машинска и градежно-геодетска 
струка. 

     На работилницата се анализираа трите програми во рамките на трите струки, се 
презентираа добри практики и успешни искуства со цел наставниците да можат да учат 
едни од други и да ги надоградуваат своите знаења. 

 

        
 

                                     
 

 

 


