
 

 

 

                                                                                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

Состанок на мрежата на стручното образование 

    Идентификација на приоритетите за идните заеднички потенцијални регионални проекти во 
полето на Учење преку работа. 

 Конференцијата се одржа на 19 септември 2016 година во Белград, во хотел „Venue“. 

     Меѓународна конференција за заедничка визија на образование за практично знаење и 
вештини која се одржа од 20 до 21 септември 2016 година во Белград.  

    На оваа конференција беа присутни г-ѓа Ајше Селмани, директор на Центарот за стручно 
образование и обука и заменик-директорот г. Роберт Ѓоргиев. 

 

    

                                                               

 

 

 



 

Промовирање на транзициите од образование на пазарот на труд во земјите од 
Југоисточниот регион и Tурција 

 

Во периодот од 15 до 16 септември 2016 год. во Рим - Италија се одржа работилница 
на тема „Промовирање на транзиции во рамки на пазарот на труд на младите во 
Југоисточниот европски регион и Турција“ со фокус на улогата на давателите (провајдерите) 
на услуги за вработување. 

Настанот беше организиран од ЕТФ (Европската Тренинг Фондација) и на истиот при- 
суствуваа претставници од земјите од Југоисточниот регион и Турција. 

Република Македонија на настанот беше претставена од: д-р Виолета Стојановиќ, 
Влатко Јордановски од Агенцијата за вработување на Република Македонија и м-р Зоран 
Јовчевски од Центарот за стручно образование и обука. 

На работилницата се презентираа искуствата на секоја од земјите што го имаат во 
рамките на ова подрачје, се разработуваа теми како што се: борба со невработеноста и 
неактивноста на младите, перспективите на земјите од регионот за проширување, што е тоа 
што успева во интеграцијата на пазарот на труд, улогата на јавните служби за вработување и 
партнерското работење за зголемување на ефективноста од мерките за вработување и 
развивање вештини. 

Заклучено беше дека треба и понатаму да се продолжи со работа во ова подрачје, 
потребни се податоци за преземање аналитички мерки, и да се практикува партнерското 
работење со сите релевантни чинители и од светот на образованието и од светот на трудот.  

 
   

                     

                   

 



  

Обука за соработка и зајакнување на врската помеѓу образовниот и економскиот 
сектор во областа на угостителството и туризмот  

Во реализирање на програмата „Зголемување на пазарната вработливост“ (ИМЕ), 
финансирана од Амбасада на Швајцарија, имплементирана од Swisscontact, 
Швајцарска фондација за техничка соработка, во партнерство со Асоцијација на 
советници за развој на кариера (АСК) и Центарот за стручно образование и обука во 
месеците мај, јуни и август 2016 година се одржаа обуки на наставниците по 
стручните предмети и практична настава од угостителско-туристичките училишта 
„Ванчо Питошевски“ – Охрид, „Наум Наумовски – Борче“ – Крушево и „Моша Пијаде“ – 
Тетово и се очекува да бидат остварени следниве придобивки:  

Општата цел е подобрување на капацитетите на училиштата за изведување 
практична обука и поврзување со пазарот на трудот, преку унапредување на 
вештините на наставниците за стручно образование. 

Специфичната цел е подобрување на знаењата и компетенциите на учениците за 
полесен влез на пазарот на трудот. 

Програмата за обука на наставниците од угостителско-туристичките училишта ќе 
придонесе за подобрување на капацитетите на училиштата за изведување практична 
обука и поврзување со пазарот на трудот; подобрување на знаењата и 
компетенциите на учениците за полесен влез на пазарот на трудот; зајакнување на 
капацитетите на наставниците кои предаваат стручни предмети и практична настава 
за соработка со приватниот сектор; подобрување и поголема ангажираност на 
учениците за практична настава; зајакнување на соработката со работодавачите 
преку користењето на нивните ресурси за практична обука на учениците и 
реализирање на заеднички проекти меѓу училиштата и работодавачите и зајакнување 
на капацитетите на наставниците кои предаваат стручни предмети за организирање и 
водење настани со бизнис-заедницата за остварување ефикасен дијалог и 
утврдување на потребите за дополнување и подобрување на наставните програми 
преку посебна форма на надградба - обука на работното место. 

На обуките присуствуваа 23 наставници и 3 директори од училиштата, претставници 
од проектот ИМЕ и  претставник од Центарот за стручно образование и обука м-р 
Чедомир Димовски, советник по угостителско-туристичка струка. 

 


