
 

 

 

                                                                                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

Годишен состанок на Европската мрежа за обезбедување квалитет во стручното 
образование и обука (EQAVET), во организација на Европската комисија, EQAVET 

секретаријатот и референтната институција на Холандија. 
 

 

       
     Во периодот од 8 до 9.6.2016 година во Харлем, Холандија се одржа Годишен состанок на 
Европската мрежа за обезбедување квалитет во стручното образование и обука (EQAVET), 
во организација на Европската комисија, EQAVET секретаријатот и референтната 
институција на Холандија. 
Учесници беа 76 претставници од соодветни институции од областа на стручното 
образование и социјални партнери од државите-членки на Европската унија и држави-
кандидати, каде учество зема и Центарот за стручно образование и обука. 
Целта на годишниот состанок на Европската мрежа за обезбедување квалитет во стручното 
образование и обука беше да се адресираат неколку клучни области. Имено, развивањето на 
политики на ниво на Европската унија, како и на национално ниво за унапредување на 
квалитетот во стручното образование, развивање насоки и поддршка за имплементација во 
приоритетните области за развој на стручното образование, како и дискутирање за работните 
програми на референтните институции поврзани со Erasmus+. 
Наедно се дискутираше за поврзаноста на Европската мрежа за обезбедување квалитет во 
стручното образование и обука во контекст на новата Агенда за вештини, јуни 2016 година на 
Европската комисија, во насока на обезбедување конкретни активности во различни 
образовни сектори за повеќе релевантни и повисоки вештини за сите; промовирање подобра 
видливост и користење на расположливите вештини на работната сила и подобро разбирање 
на потребите за вештини на пазарот на трудот. 
 
 
  

 

 



 

Земјоделско-ветеринарни училишта вклучени во програма за органско земјоделство 
 
     Во рамките на Програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ - Increasing 
Market Employability) финансирана од Швајцарската Агенција за развој и соработка (SDC), 
компонента Зелена економија во делот на органското земјоделство се вклучени пет пилот 
земјоделско-ветеринарни училишта, со програми за слободни часови на училиштето 
„Органско одгледување на ароматични и зачински растенија“:  

1. СОУ СОУ „Гоце Делчев“ – Валандово 
2. СОЗШУ „Ѓорче Петров“ – Кавадарци 
3. СОУ „Орде Чопела“ – Прилеп 
4. СОУУД „Димитар Влахов“ – Струмица 
5. ССОУ „Моша Пијаде“ - Тетово 

     ИМЕ Програмата во соработка со социјалниот партнер г. Кујтим Хаџи-Хамза обезбеди 
расад за оригано (Origanum onites), за засадување по 3 декари земјоделска површина, за две 
пилот училишта. Основен услов за добивање на расадот беше училиштето да подготви 
земјоделска површина и да обезбеди вода за наводнување. Условот го исполнија две пилот 
училишта:  СОЗШУ „Ѓорче Петров“ – Кавадарци и СОУУД „Димитар Влахов“ – Струмица.  
     Претставници од ИМЕ Програмата, Центарот за стручно образование и обука, 
Здружението ТЕРА-ФИТОН-АНИМАЛ и социјалниот партнер на 22 јуни 2016 година им го 
доставија расадот за оригано на двете училишта. Од страна на г. Хаџи-Хамза им беше 
демонстрирано на уче- ниците и наставниците како се изведува засадувањето и 
понатамошната нега на насадот. Учениците и наставниците од двете училишта го засадија 
расадот за оригано (слики во прилог).  
      На крај беше договорено за  наесен да се обезбеди расад за оригано за сите пет 
училишта и да се формираат групи од ученици кои ќе ги следат програмите за слободните 
часови за органско одгледување ароматични и зачински растенија.       



                                                                                      

                      

   

                                         


