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.  

Оваа  публикација е изработена со помош од Европската Унија. 

Содржината на оваа публикација е исклучиво одговорност на авторите и 

на ниеден начин не може да се смета дека ги одразува ставовите на 

Европската Унија. 

 

Содржината на оваа публикација е од јавен карактер и може слободно 

да се користи за потребите на стручното образование и обука. Ако го 

користите материјалот,  Ве молиме цитирајте  како извор го твининг 

проектот и авторите кои дале свој придонес.  

 
 Проектот е финансиран од Европска Унија   
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1. ВОВЕД 

 

Целта на оваа стратегија и акционен план за обука е да ги прикаже, расветли и стави во 
една логичка, поврзана и структурирана рамка добиена врз основа на аргументи, 
наоди и одлуки кои доведоа до конкретен акционен план за обуката на вработените во 
СОО за да ги спроведе реформираните наставни планови и програми за 2- и 3-годишно 
стручно образование и обука.  

Согласно Работниот план на Твининг проектот „намената на стратегијата за обука е да 
утврди кои компетенции треба да ги имаат наставниците и директорите од училиштата 
за СОО и советниците од Центарот за стручно образование и обука заради успешно 
спроведување на реформите во две- и тригодишното СОО. Оттука главната цел на 
стратегијата за обука е: 

1. Личен и стручен развој на наставниците: освежување и ажурирање на стручното 
знаење, педагошкото знаење, стекнување на нови вештини, развивање и 
воведување на нови методи на настава во поедините струки: 

2. Подобрување на квалитетот на образованиот систем преку: поттикнување на 
интердисциплинарна и тимска работа, промовирање на иновации, проектна 
работа, решавање проблеми... 

3. Интегрирање на работата и учењето и интегрирање во социјалната средина: 
поттикнување на соработката на училиштата и претпријатијата, зајакнување на 
врската помеѓу образовниот и економскиот сектор, помагање во 
прилагодувањето кон социјалните промени.  

4. Училишното раководство за спроведување на развиените стандарди за стручни 
квалификации и реформираните наставни планови и програми за 2- и 3-
годишно стручно образование и обука.  

5. Наставниците за практична обука  
6. Оспособување на советниците на Центарот за стручно образование и обука за 

модуларен пристап во креирање на наставни планови и програми  

Врз основа на наодите од спроведените анализи на потребите за обука (јазови, 
препораки, заклучоци) ќе се развие стратегија и акционен план за обука со фокус врз 
практичните прашања поврзани со спроведувањето на развиените стандарди и 
реформираните наставни планови и програми за 2- и 3-годишно стручно образование и 
обука. 

Се предлагаат следниве компоненти на стратегијата за обука: 

1. Преглед на тековната состојба 
2. Цели на обуката 
3. Потребите за обука засновани на анализа на потребите за обука  
4. Програми за обука за училишното раководство, наставниците за СОО, и 

персоналот на Центарот за стручно образование и обука  
5. Акционен план 
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6. Следење и оценување на обуката и вршење на приспособувања каде што е 
потребно 

Стратегијата и акциониот план за обука треба да се развијат така што ќе се основаат 
работни групи со краткорочни експерти и советници од Центарот за стручно 
образование и обука. 

 

Подготовката на оваа стратегија и акционен план се заснова на разговорот со 
социјалните партнери, Министерството за образование и наука и советниците на 
Центарот за стручно образование и обука. 

Во подготвувањето на документот, располагавме со следниве суштински водечки 
материјали:  

- Концепција за стручно образование за занимања и Концепција за стручно 
оспособување (2-годишни и 3-годишни програми) и Методологија за развој на 
образовни програми,  

- Извештај од анализите на потребите за обука (Скопје, јуни 2012), 
- Работната програма од Твининг договорот  

 

 

2. НОВИ КОНЦЕПЦИИ ВО СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 

За да се одговори на насоките од Концепција за стручно образование за занимања (3-
годишно стручно образование) и Концепција за стручно оспособување (2-годишна 
стручна обука) беа извршени одредени промени во програмите за 3-годишното и 2-
годишното стручно образование и обука, коишто беа изготвени во овој Твининг проект. 
Постојат некои суштински промени во развојот на новите наставни планови и 
програми.  

 

Социјално партнерство 

 

Реформите во СОО во Македонија се засновани на социјално партнерство како основно 
начело во планирањето, програмирањето и спроведувањето на овој образовен процес. 
Клучното за фазата на спроведување на новите образовни програми е обука на 
засегната страна во образовната дејност за неговата улога во спроведувањето на 
образованието, за соработка и за поделба на задачи и одговорности.  

 

Наставни планови и програми засновани на исходи  

 

Пристапот што се користеше при изработката на наставниот програма се заснова на 
резултати од учењето (образовни излези). Резултатите од учењето се ставови од она 
што лицето кое учи знае, разбира и е во можност да направи по завршувањето на 
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учењето..1 Исходите се дефинираат од пазарот на трудот и потребите за вработување 
така што се дефинираат стандардите за стручни квалификации. Од перспективата на 
образовни програми овие исходи од учењето претставуваат очекувани резултати од 
учењето, тоа е она што учениците треба да може да го прават откако ќе се заврши 
наставата. На сите нивоа (држава, училиште, наставник) одлуките за наставниот план и 
образовната програма се раководат според дефинираните резултатите од учењето во 
стандардите за стручни квалификации во стручното образование и обука . Може да 
зборуваме за споделена одговорност помеѓу различните партнери и нивоа во процесот 
на дефинирање и испорачување на наставниот план. Во споредба со тековната состојба 
училиштата и наставниците (секогаш заедно со социјалните партнери) треба да 
преземат поголема одговорност во планирањето и соодветното спроведување на 
образовните програми. 

Една од карактеристиките на пристапот според исходи од учењето е исто така 
фокусирање врз ученикот. Ваквиот пристап сконцентриран врз ученикот се дефинира 
наспроти традиционалниот пристап сконцентриран врз наставникот. Се става нагласок 
врз преминот од поучување кон учење. Овој процес на учење треба да се раководи 
според интересите, капацитетите и потребите на учениците. Како последица, улогата 
на наставниците повеќе станува водење, менторство одошто поучување, оценувањето 
станува повеќе формативно и наставните методи се повеќе интерактивни со цел да се 
зајакне учеството на учениците во процесот на поучување и учење. Наставниците и 
менторите (во компаниите) располагаат со повисок степен на автономија во 
планирањето и дефинирањето на активностите за учење согласно нивните потреби и 
можности. Ова се карактеристиките на една нова парадигма на конструктивистички 
модел на поучување.  

 

Стручна квалификација и вработливост 

 

Новите образовни програми се засновани на исходи и учениците мора да станат 
способни да ја вршат работата за којашто се образувале. Покрај основното општо 
знаење исто така ќе располагаат и со погодни општи и  специфични работни 
компетенции. Општите компетенции не се компетенции, поврзани за одредена 
технологија, алатки или процеси, туку самата способност за тимска работа, работење со 
луѓе, работни навики, работна одговорност и грижа за квалитетот – социјализација на 
работното место. Овие компетенции може да се стекнат во директен работен процес 
во реално работно опкружување. Затоа е важна поделбата на работата помеѓу 
училиштето и работодавачите, мора да се транспарентни очекувањата на работодавачи 
и постигнатиот успех на учениците кога доаѓаат на практична обука. Понатаму, исто 
така треба да бидат транспарентни и очекувањата на училиштето и придонесот на 
практичната обука за стручната квалификација. Партнерството помеѓу училиштето и 
работодавците треба да се одржува, при што секој може да преземе одговорност за 

                                                           
1
 Смената кон резултатите на учење (образовни излези), CEDEFOP: 2008. 
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задачите коишто може да ги заврши. Одговорноста за исходите од учењето треба да 
биде заедничка.  

Во новите наставни планови и програми ќе постои отворен простор во секоја настав на 
програма (20% од целите и содржината нема да се дефинираат на државно ниво) со 
цел конкретното училиште да дефинира дополнителни цели заедно со локалните 
компании. Ова е сосема нова задача за наставниците и директорите; добиваат простор 
за остварување на соработка со компаниите со цел да ја зголемат вработливоста на 
учениците.  

Практичната обука треба да се одвива во компаниите до 30% од вкупниот број на 
практичната настава во текот на една учебна година. Коморите и здруженијата на 
работодавачите се многу важни за успешната организација и спроведување на 
практичната обука. Неопходно е да се утврдат условите коишто треба да се исполнат од 
страна на работодавачите за реализација на практичната обука од соодветното 
подрачје  ; да се организира стручно следење и советување (не инспекција); да се 
осигураат услови на поттик за учениците дoдека се на практична обука (награда за 
учениците, заштитна опрема, трошоци за превоз, трошоци за храна), безбедност на 
работно место и соодветно осигурување во случај на несреќа. 

 

Суштинско е училишното раководство 

 

Општо познато правило е дека квалитетот на училиштето се подига и опаѓа зависно од 
ангажираноста на наставниците и училишното раководство. Воведувањето на нови 
програми зависи од подготвеноста и способноста на училишното раководство. Во 
училиштето треба да се основаат развојни тимови за реформите чиишто членови треба 
точно да ги знаат целите на новите образовни програми. Особено, тие треба да 
организираат практична обука, да одржуваат партнерства со работодавците и да ја 
одржуваат подготвеноста на секој вработен во училиштето постојано да ги постигнува 
очекуваните резултати. 

Директорите треба да извршат подготовка, спроведување и следење на активностите и 
да ги планираат за секој носител на новите образовни програми согласно  насоките на 
Твининг проектот.  

 

Носителите на одлуки  и нивната поддршка 

 

Министерството и неговите служби треба, во соработка со  ЦСОО и Твининг проектот, 
на време да донесат некои одлуки. Одлуките ќе послужат да се овозможи темелна и 
погодна обука, соодветна на новите образовни програми, за секој учесник на 
образованието. 

Во законската рамка важно е да се дефинираат  условите коишто ќе  овозможат 
почитување  на законските обврски и реализација на   соодветните задачи на 
училиштето (и работодавачите) и ќе овозможат почитување на Европскиот Социјална 
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Повелба која што беше потпишан од земјите членки заради заштита на правата на 
учениците за време на практична обука.  

Министерството мора да ги утврди  реализаторите (провајдери) на новите образовни 
програми за септември 2013 на време, за соодветно истите да може да се оспособат. 
Министерството мора да го обрвзе училишното раководство да работи согласно планот 
за обука на реализаторите (провајдерите) и спроведувањето на активностите  според 
новата организација на образованието.  

 

3. ЦЕЛИТЕ НА ОБУКАТА ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА РЕФОРМИТЕ ВО НАСТАВНИТЕ 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

Целите на обуката се да се подготват директорите на училиштата, училиштата во 
целина како организации, наставниците и менторите во компаниите (оние кои ќе 
примаа ученици на практична обука ) за спроведување на 2-годишните и 3-годишните 
стручни образовни програми. Целта е да се обучат вработените на училиштата за СОО 
за да ги исполнат суштинските идеи на реформите и да ги применат промените коишто 
беа извршени во наставните планови и програми на национално ниво така што би 
имале корист учениците за нивен поефикасен личен и стручен развој, урамнотежено со 
современите очекувања на општеството и работниот свет од една страна, и со 
интересите и потребите на поединецот од друга.  

Целта на обуката исто така е да се обучат и советниците на Центарот за стручно 
образование и обука во Скопје за да ја одиграат улогата на поддршка на училиштата за 
СОО во спроведувањето на новите наставни планови и програми, а преку нив и 
главните замисли на реформите. Во основа посакуваме советниците да обезбедат уште 
поголема стручна и советодавна поддршка за училиштата во реформскиот процес.  

Со пренесување на некои важни одлуки во реформираниот систем за СОО од 
национално на училишно ниво, од училишниот директор на тим од наставници, и од 
наставникот на ученикот, последователно се менуваат и улогите и односите помеѓу 
одговорните тела во системот за СОО.  

Па така, генерално може да кажеме дека главната цел на обуката е во делот на 
повторно обмислување и (повторно) дефинирање на улогите и односите во процесите 
на донесувањето одлуки меѓу оние кои се одговорни за СОО, а тоа се националните 
институции за СОО, и другите национални тела како што се Министерството за 
образование и наука и неговите вработени; училишното раководство, тимови на 
наставници,  наставници; социјалните партнери како што се коморите и компаниите, 
менторите на практичната обука во компаниите, и на крај улогата на учениците, а на 
некој начин и на нивните родители се менува.  

Конкретно во овој проект ќе се фокусираме да ги поддржиме следниве целни групи во 
системот за СОО: 

- Советниците во Центарот за стручно образование и обука во Скопје 
- Училишните директори и тимовите за развој на училиштето во училиштата 
- Менторите во компаниите  
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- Наставниците кои ги реализираат новите наставни програми  

Покрај тоа, претставниците и на други тела, како што се Коморите и Здруженијата на 
работодавците, Министерството за образование и наука, ќе ги поканиме на 
конференцијата и состаноците, со цел да ги промовираме главните идеи на реформите 
и ќе ги поканиме сите тела да се вклучат во реформскиот процес и да го поддржат 
развојот на дидактичката средина за учење на ученикот најдобро што можат.  

 

  

4. ВОДЕЧКА УЛОГА НА УЧИЛИШНИТЕ ДИРЕКТОРИ И РАЗВОЈНИТЕ ТИМОВИ 

 

Во спроведувањето на новите образовни програми во Македонија учество ќе земат 
различни партнери. Различните учесници во реформите се: 

- оние кои се вклучени како носители на СОО образование;  

- оние кои се вклучени во реформите на СОО како креатори на политиките, и  

- оние кои се вклучени како стручна поддршка на носителите на СОО образование и 
обука.  

Еден од најважните партнери во овој процес се советниците од ЦСОО во Скопје кои ќе 
обезбедат професионална поддршка за понатамошниот развој и имплементирање на 
системот на стручно образование и обука.  

 

Училиштата во соработка со работодавачите како носители на стручно образование и 
обука играат водечка улога во реформскиот процес. Овде повторно ја нагласуваме 
улогата на училишните директори и развојните тимови во процесот на спроведување 
на образовните програми како што сторивме во препораките од анализата на 
потребите за обука.  

 

Улогата на училишниот директор  

 

„Училишните директори треба да бидат видливи иницијатори на промените и да бидат 
подготвени да ја преземат одговорноста на извршител на промената заедно со 
поддршката од менаџерскиот/развојниот тим. Во проектот, треба да им се даде 
постојана  и силна поддршка.“ Дури и ако целата училишна заедница,  односно 
наставниот  и ненаставниот кадар мораат да  поминат низ процесот на спроведување 
на промените, посакуваните промени нема да се случат без силно раководство. 
Неразјаснетоста во однос на улогите и одговорностите на наставниците често е под 
влијание на  стилот на водство. 
Резултатот од оваа подготвителна фаза треба да биде зајакнување на сите учесници во 
процесот и пред се’ на училишните директори. Училишните директори треба да ја 
утврдат  улогата на училиштата како заедница, улогата на училишните директори, 
улогата на развојните тимови. „Организациските структури треба да се нагласат и 
прилагодат (по потреба) со цел да се поддржи спроведувањето на новитетите. Веќе 
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постојните тимови треба да се искористат и мобилизираат за спроведување на 
реформските цели, но можеби ќе биде потребно повторно обмислување на нивната 
улога, положба, задачи. Дефинирањето на структурата на тимовите наставници и 
ненаставен кадар треба да се заснова на стратешките цели на училиштето, особено за 
успешното спроведување на новите наставни планови и програми. При создавањето на 
најефективната поставеност на тимовите потребна е рамнотежа помеѓу потребите на 
наставниците и реформските цели.“ 

„Во процесот на реформите училишните директори исто така имаат потреба од 
постојана поддршка, јасно раководство, а особено постојани можности за размена на 
искуства, иновативни решенија и начини за решавање проблеми. Неопходно е да се 
утврдат механизми за воспоставување на поддршка одгоре надолу од Министерството 
и Центарот за стручно образование и обука до училишните директори и наставниците, 
како и иницијативи оддолу нагоре при што треба да биде возможно да се искористат 
најдобрите практики и/или успешни случаи кои ќе послужат како погонски сили во 
спроведувањето на новите наставни планови и програми.“  

 

Улогата на училишните развојните тимови  

 

„Треба да се обрне посебно внимание на основање и/или зајакнување на развојните 
тимови. Во реформскиот процес тимот за развој на училиштето претставува група која 
ги промовира процесите на взаемно учење и процесот на преобразба, а воедно 
координирајќи ги развојните активности. Неопходно е да се вклучат сите учесници 
заедно и да се промовира учењето и развојот. На училишните развојни тимови им е 
потребна добра обука за да се здобијат со солидна основа за донесување на одлуките 
и предлозите за воведување на промените,  процесот на воведување  и спроведување 
на новите наставни планови и програми. На училишните развојни тимови исто така им 
се потребни и практични решенија, водење и искуство на оние коишто го планираат 
процесот. Зајакнувањето ги поттикнува училишните развојни тимови да преземат 
ризици и нови улоги.“ 

 

Училишните развојни тимови треба да се составени од училишен директор, помошник 
директор, стручни соработници (педагози, психолози и др.) и наставници (наставник по 
практична обука и и по стручно теоретски предмети) 

 

Училишните развојни тимови треба да им даваат насоки на другите наставници. 
Насочувањето може да се понуди така што ќе се биде чувствителен и достапен за 
потребите на наставниците. Насочувањето треба да се даде во форма на обука и 
активности што треба да се спроведат. Училишните развојни тимови треба да ги 
вклучат сите наставници и други меродавни засегнати страни во секоја одлука што 
треба да се донесе. 
Во текот на подготвителната фаза најважната активност е планирањето на 
воведувањето , спроведувањето на новите наставни планови и програми, врз основа на 
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насоките дадени од страна на советниците на Центарот за стручно образование и 
обука. Од членовите на училишните развојни тимови се очекува да започнат процеси 
насочени кон планирањето така што спроведувањето да биде согласно дадените и 
договорени насоки.  
Во наредната фаза функцијата на училишните развојни тимови треба да се фокусира 
врз следење на работата на наставниците и врз непрекинато мотивирање на 
наставниците за спроведување на планираните промени. Треба да се развие рамка за 
следење на работата на наставниците. Со непрекината поддршка и следење 
наставниците треба да станат поодговорни за активностите коишто ги планираат.  
 

 

5. ПРОГРАМИ ЗА ОБУКА ЗА УЧИЛИШНОТО РАКОВОДСТВО, НАСТАВНИЦИТЕ ВО 
СОО, МЕНТОРИТЕ И СОВЕТНИЦИТЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУКА 

 

 

А) ПОЧЕТНА КОНФЕРЕНЦИЈА: 

 

Целна група: Министерство за образование и наука, Министерство за труд, училишни 
директори, советници на Центарот за стручно образование и обука, Биро за развој на 
образование, претставници на коморите, синдикати, Агенција за вработување, 
претставници на други проекти во Македонија (УСАИД; Британски совет), просветен 
инспекторат и други значајни институции.  

 

Времетраење: 1 ден 

 

Цели: 

• Претставување на Твининг проектот и реформите во стручно образование 

• Мотивирање на директорите и социјалните партнери да ги остварат целите на 
реформите 

• Истакнување на значењето на партнерства (училиште, работодавци, Центарот за 
стручно образование и обука) во исполнувањето на целите 

• Претставување на планираните активности во подготвителната фаза во 
изработката на новите наставни планови и програми 

 

Содржина, цели – информативно: 

• Претставување на целите и процесот на реформите во СОО 

• Претставување на Твининг проектот: структура, активности, цели 

• Процесот на подготовка на образовните програми – од стандарди за занимања 
до наставен план, структура на наставните програми 

• Раководење со спроведувањето на новите наставни програми: 
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o Значењето на социјално партнерство: 
� претставување на улогата, одговорностите и компетенциите на 

социјалните партнери, 
� превземање на неопходните чекори за спроведување на 

практична обука, 
� дефинирање на компетенциите и условите за практична обука на 

работното место, минимум обезбедени стандарди за реализација 
на  практична обука, важноста на социјализацијата преку 
практична обука,  

� регулирање на системот , верификација на работни места, 
o Начин на воведување на новите образовни програми: 

� подготовка за воведување: организирање на обуките од страна на 
Центарот за стручно образование и обука, 

� прва година на спроведување (учебна година 2013/2014) и 
дополнително спроведување  и понатамошна имплементација. 

� Следење на воведувањето.  

 

 

Б) ВОВЕДНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДИРЕКТОРИТЕ 

 

Целна група: директорите на училиштата за СОО кои ќе ги воведуваат новите програми  

 

Времетраење: 1 ден, планирани 3-4 работилници со 10-14 учесници 

 

Цел: 

• Да се оспособуваат директорите за воведување на новите програми согласно 
насоките.  

 

Содржина: 

• Организирање на работата во училиштето: 
o улогата на директорот како педагошки водач,  
o формирање  на тимовите, соработка меѓу педагошкиот персонал, пренос 

на информации,  
o подготовка, мотивирање на педагошкиот персонал за воведување на 

новитетите. 

• Операционализација, употреба на насоките 

• Задачи до првото обучување на наставниците 
 

В) ЗАВРШНА РАБОТИЛНИЦАТА ЗА ДИРЕКТОРИТЕ – после завршување на обуката 
(приближно во мај 2013) 
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Целна група: директорите на училиштата за СОО кои ќе ги воведуваат новите наставни 
програми, Министерство за образование и наука, претставници на коморите  

 

Времетраење: 1 ден, планирани 1-2 работилници 

 

Цел: 

• Да се подготви и поддржи директорот за имплементација на новите програми 
за СОО 

 

Цели, содржина: 

• Претставување на резултатите од подготвителниот период 

• Планирање на дополнителна поддршка при воведувањето – партнерства помеѓу 
училиштата и Центарот за стручно образование и обука  

• Потреби од дополнителна обука 

• Отворени прашања 

 

 

Г) РАБОТИЛНИЦИ ЗА УЧИЛИШНИТЕ РАЗВОЈНИ ТИМОВИ 

 

Целна група: училишни развојни тимови на училиштата за СОО кои ќе ги 
имплементираат новите наставни  програми (директорот и 3-4 наставници се членови 
во тимот)  

 

Времетраење: 5  едно дневни  работилници за секоја група училишта по струки 
(планирани 12 групи училишта)  

 

Цел: Да се подготви и поддржи директорот  и училишниот развоен тим за воведување  
на новите наставни  програми за СОО 

 

Основна структура на обуката: Секоја работилница се состои од 3 дела: 

• Дел 1: Проверка на активностите извршени во училиштето во изминатиот 
период 

• Дел 2: Обуката се состои од 5 области:  
o нови наставни планови и програми за СОО на национално ниво,  
o Планирање на активности во училиштето кои произлегуваат од потребите  

на новите  наставни планови и програми базирани на резултатите од 
учењето (образовни излези).   

o Поддршка на практична обука во компаниите,  
o Проблемско учење преку ситуации како начин на автентично учење,  
o индивидуализација на процесот на учење 
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• Дел 3: Договор за понатамошно работење на училиштето до наредна 
работилница  

 

Содржина во детали на областите: 

 

Нови наставни планови и програми за СОО на национално ниво 

 

Вовед:  

Со реформирањето на СОО во Македонија се извршија реформи на наставните 
планови и програми на национално ниво, што беше поддржано од Компонента 1: 
Подготовката на стандарди за стручна квалификација и реформи на наставните 
планови и програми за 2- и 3-годишно стручно образование во рамките на Твининг 
проект.  

Преку работилницата би сакале учесниците да се запознаат со промените на 
национално ниво, кои треба да се усогласат со промените на училишно ниво и во 
процесот на учење.  

 

Цели/начела:  

- да се разбере целта на промените 
- да се запознаат конкретните промени во новите наставни планови и 

програми и нивните рефлексии на ниво на училиште, наставник и ученик 
- да се размислува, разговара и мотивира за промените 

 

Планирање на активностите  во училиштето кои произлегуваат од потребите на  

новите наставни планови и програми базирани на резултатите од учење (образовни  

излези) 

 

Вовед:  

Една од клучните одлики на реформите на СОО е сменетиот концепт на наставните 
програми (од наставна програма заснована на влезни информации до наставна 
програма заснован на исходи) во насока на зајакнување на стручните и технички 
компетенции на учениците. Исто така за да се постигне поголема флексибилност 
потребно е да се отворат новите наставните програмi. Ова придонесува кон 
интердисциплинарен пристап во спроведувањето на програмата, поголема интеграција 
помеѓу наставните програми, подобар одговор на интересите за кариерен развој на 
учениците, и на потребите на локалното население. Сето ова може да се постигне 
доколку  училиштето добие поголема автономија во планирањето и спроведувањето 
на своите наставни  планови и програми.  

 

Цели/начела:  
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- да се претстави потребата од планирање на  развојот на училиште како дел 

од реформскиот процес 

- да се обучат училишните развојните тимови да го предводат процесот на 

планирање и имплементирање на  наставни планови и програми  

- развој на рамка за следење на работата на наставниците 

 

Поддршка на реализацијата на практична обука во компаниите 

 

Вовед:  

За 2-годишно и 3-годишно стручно образование важно е да се обучат учениците да се 
стекнат со стручни компетенции и клучни вештини коишто се дефинирани со 
стандардите за стручно образование и обука. Согласно усвоените концепции сите 
образовни програми треба да содржат најмалку 40% практична обука, од кои  1/3 да се 
во компаниите. Покрај стекнување на вештини и знаења, посебно внимание треба да 
се обрне на социјализација учениците  во  стручното образование и обука. Практичната 
обука во компаниите е важен дел од наставната програма  (15 недели). Училиштата не 
може да ги спроведуваат целите на наставните планови и програми без силно 
партнерство со компаниите. Соработката на наставниците за практична обука со 
менторите во компаниите е од суштинско значење. 

 

Цели/начела:  

• Целите на новите стандарди за практична обука 

• Распределба на улогите помеѓу училиштата и компаниите 

• Обука на наставниците за нивната улога при спроведувањето на практичната 
обука во компаниите 

• Процесот на практична обука: 
o претставување на улогата, одговорностите и компетенциите на 

партнерите: работодавачите, училиштата, учениците 
o дефинирање на компетенциите и условите за практична обука на 

работното место, минимум стандарди за практична обука, важноста на 
социјализацијата на учениците преку практична обука 

o учење на неопходните чекори за спроведување на практична обука 
o учење за улогата на менторите  
o начини на соработка на менторите од компаниите со наставниците за 

практична обука  

 

Проблемско учење како начин на автентично учење  

 

Вовед:  

По пат на вклучување на ситуации на учење во планирањето и изведувањето на 
наставата и процесот на учење ќе можеме да ги спроведеме следниве концепти и 
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практики во современите насоки во образованието (види ја исто така теоретската 
позадина на извештајот за ОПО):  

- автентично, засновано на проблеми и проектно учење 
- соработничко учење 
- холистичко учење, кое го поддржува развивањето на компетенциите за 

решавање на реални работни и животни проблеми, развивање на стручни и 
клучни компетенции  

- активна улога на учениците, улога како ментор на наставникот 
- искуствено учење, учење преку правење (искуство) и размислување 

(концептуализирање) 
- (повторно) градење на знаењето наместо пренос на знаењето 
- учење да се учи преку размислување 
- интердисциплинарна соработка меѓу наставниците во планирањето и/или 

спроведување на процесот на учење  
- техника на планирање на наставна програма насочено кон цели и процеси 

наместо кон планирање на наставна програма насочено кон содржината на 
учењето во процесот на учењето 

- повеќе автономија во изборот, прилагодување и подготвување на 
наставните материјали 

- од нормативно оценување до оценување засновано на критериуми 
- индивидуализација на процесот на учење 

Учењето низ ситуации на учење е начин на автентично учење; учење засновано на 
проблеми и учење низ проекти, каде што проблемите на учењето потекнуваат од 
реални стварни работни проблеми. Под работни проблеми подразбираме предизвици 
во светот на работата (компании, работни организации) со кои стручњаците и 
работниците се соочуваат и ги решаваат во секојдневниот живот.  

 

Цели/начела:  

- повторно да се обмислат различните концепти на учење (пренос на знаење 
или (повторно) градење на знаењето) и различните гледишта за улогите на 
наставниците и учениците  

- да се мотивираат учесниците да користат автентично учење во текот на 
наставата 

- да се добие поширок увид во можностите за автентично учење во стручното 
образование преку случаи на добра практика 

- да се постават темелите за соработка помеѓу наставниците по стручна 
теоретските предмети и наставниците по практична обука при планирањето 
и спроведувањето на ситуации на учење 

- да се стекне искуство во разговарањето и собирањето идеи за можни 
ситуации на учење 

- да се помине низ процесот на планирање на ситуации на учење во тим од 
неколку наставници и да се направи нацрт план  



                                                                                           
 

 

 

 

Твининг проект „Поддршка на модернизацијата на системот за образование и обука“ Компонента на ИПА инструмент 

(MK/2007/IB/SO/03), Проект финансиран од Европската Унија 

15 

- работа заснована на проблеми и проектна работа: проблем е да се направат 
мали тимови од наставници, да се избере една идеја за ситуација на учење, 
да се направи нацрт план и да се претстави пред групата 

- размислување за искуствата преку основните теоретски концепти 
- во помали тимови од по четворица 

 

Индивидуализација на процесот на учење  

 

Вовед (види ја и теоретската позадина на извештајот за ОПО):  

Современи трендови во науката за образование направија поместување од 
нормативно засновано оценување до оценување засновано на критериуми. 
Критериумите, квантитативните и квалитативните стандарди на знаење, се поставуваат 
однапред. Постои и ориентација за училиштата секој ученик да го доведат до 
определена цел (за ученикот да се стекне со некаква квалификација), без разлика кои 
се способностите и мотивацијата за учењето кај поединците.  

Во науката за образование признаени се различни стилови на учење, како и афинитети 
и способности за учење меѓу поединците. Доколку наставникот ги земе истите во 
предвид при планирање и спроведување на процесот на учење, процесот на учење 
може да стане и попривлечен и поуспешен како за учениците така и за наставниците.  

Покрај можностите за индивидуализација на процесот на учењето во однос помеѓу 
наставникот и ученикот, постојат и можности за индивидуализација на процесот на 
образование на национално ниво. Со отворање на наставните планови и програми на 
национално ниво постојат практики и алатки за поддршка на ученикот во изборот на 
алтернативни патишта кон квалификацијата.  

 

Цели/начела:  

- да се мотивираат учесниците да користат алатки за индивидуализација за 
време на процесот на учењето и да се размисли за нивна намена  

- да се стане свесен за разликите во стиловите на учење меѓу нас  
- да се анализираат и предложат програми за учењето согласно одбраните 

стратегии, методи и форми на учење врз основа на различните стиловите на 
учење  

- да се разбере користењето на алатки и практики за поддршка на ученикот 
при изборот на различните патишта кои водат кон стекнување на  
квалификација согласно отвореноста на македонските национални наставни 
планови и програми  

 

 

Д) РАБОТИЛНИЦА ЗА МЕНТОРИТЕ ВО КОМПАНИИТЕ  

 

Целна група: менторите во компаниите (со намера да се сертифицираат за реализација 
на практична обука)  
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Времетраење: 1 ден, планирани 6 работилници по региони  

 

Цел: 

• Претставување на целите на реформите на СОО 

• Мотивирање на менторите да ги остварат целите на реформите 

• Обука на менторите за нивната улога во спроведувањето на новите наставни 
програми по практична обука  

• Објаснување на значењето на партнерството помеѓу училиштето и 
работодавачот  во исполнувањето на целите 

 

Цели, содржина: 

• Претставување на новите образовни програми: 
o Процес на подготовка – од стандард на занимање до наставпрограма 
o поврзување на стандардите на занимање и образовните програми  
o целите на новите образовни програми  
o распределба на улогите помеѓу училиштата и компаниите 

• Процесот на практична обука: 
o претставување на улогата, одговорностите и компетенциите на 

партнерите: работодавачите, училиштата, учениците 
o дефинирање на компетенциите и условите за практична обука на 

работното место, минимум стандарди за практична обука, важноста на 
социјализацијата на учениците преку практична обука 

o учење на неопходните чекори за спроведување на практична обука 
o учење за улогата на менторите  
o начини на соработка на менторите со наставниците за практична обука  

 

 

Ѓ) РАБОТИЛНИЦИ ЗА СОВЕТНИЦИТЕ ОД ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУКА 

 

Меѓународни проекти 

 

Времетраење: 1 ден 

 

Цел: 

• Да се претстави процесот на подготовка на меѓународниот проект  

• Создавање на прокетната идеја (развој на идејата, изработка и аргументирање) 

 

Цели, содржина: 
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• Насоки за подготовка на меѓународни проекти: 
o Можности за проекти 
o Процесот од идеја до спроведување на проектот (дефинирање на целите, 

содржината, ресурсите и финансиско планирање на проектот) 
o Добра практика (Словенија) 

• Создавање на проектот согласно методологијата  

• Известување, административно и финансиско следење на проектот 

 

Насоки за директорите – како инструмент за комуникација помеѓу училишните 
директори и советниците на Центарот за стручно образование и обука 

 

Времетраење: 1 ден 

 

Цел: 

• Да се разбере логиката на подготвителната фаза  

• Да се мотивираат советниците на Центарот за стручно образование и обука за 
нивната улога 

• Да се претстави содржината на насоките за директорите 

 

Цели, содржина: 

• Насоки за директорите 

• Процес на следење  

• Подготовка на одговор за воочените предизвици 

 

 

Следење на реформскиот процес 

 

Времетраење: 1 ден 

 

Цел: 

• Претставување на следењето на реформите на СОО во Словенија 
o Претставување на добрите практики, објаснување на препреките, 

замките  

 

Цели, содржина: 

• Претставување на методолошка оценка на реформите на СОО во Словенија: 
o евалуација фокусирана на системско ниво,  
o информативни евалуации , 
o  евлауации во функција на поддршка на училиштата за време на 

педагошкиот процес, 
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o учеснички пристап за време на оценките 

• Претставување на квантитативните истражувања: 
o претставување на примери на квантитативно истражување, добри 

практики во Словенија  

• Претставување на квалитативни истражувања: 
o претставување на примери на квалитативно истражување, добри 

практики во Словенија 

• Претставување на комбинирано квалитативно и квантитативно истражување:  
o претставување на примери на комбинирано квалитативно и 

квантитативно истражување, добри практики во Словенија кои довеле до 
програма за обука на наставниците 

• Претставување на методот на взаемно оценување (peer review), претставување 
на добрите практики во Словенија 

• Претставување на структурата на извештајот за спроведување на оценката: 
o претставување на процесот на подготовка на извештајот: дефинирање на 

целите, истражувачки прашања, спроведување на оценката, избор на 
податоци, обработка и анализа на резултатите, пишување на извештајот  

 

Модулaрно дизјанирање на образовните програми 

 

Времетраење: 1 ден 

 

Цел: Да се запознае улогата на модулите во наставните планови и програми засновани 
на исходи  

 

Цели, содржина: 

• Пристап заснован на исходи 

• Начела на модуларизација 

• Различни начини на модуларизација 

 

Европски инструменти за зајакната соработка на полето на стручно образование и 
обука 

 

Времетраење: 1 ден 

 

Цел: Да се запознаат европските инструменти за зајакната соработка на полето на 
стручно образование и обука 

 

Цели, содржина: 

• EQF 

• ECVET 
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• EQAVET 

• EUROPASS 

 

6. МОНИТОРИРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ОБУКИТЕ 

 

Евалуацијата на обуката може да даде фидбек до ЦСОО да истиот изврши 
понатамошни обуки. Можни подрачја на евалуација:   

 

1.) Организациски аспекти на една обука: 

• Адекватност на време за обука  

• Адекватност на одредено место за образование  

• Адекватност на информација за имплементација на обуката  

2.) Содржина на обуките 

• Јасност на содржината 

• Користење на содржината 

• Релевантност на содржината 

• Дополнителни содржини кои учесниците би сакале да ги добијат  

 

3.) Материјали за учење: 

• Јасност на материјали за учење 

• Употребливост на материјали за учење 

• Релевантност на материјали за учење 

• Дефицитарност на материјали за учење 
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7. АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ОБУКА  

 

Обука Целна група Период Краткорочни 

експерти 

Советници 

Почетна 
конференција 

(1) 

Директори, 

министерства, 
други 
институции  

24 
октомври 
2012 

Фани Ал 
Мансур, 
Хелена 
Знидарич  

 

 

Работилница за 
училишни 
директори  

(3-4 групи ) 

Училишни 
директори 

Ноември 
до 
декември 
2012 

Бранко Кумер 
и  Хелена 
Жнидарич, 

 

Фани Ал 
Мансур и 
Метод 
Чешарек 

Зоран 
Јовчевски,  

 

 

Бранко 
Алексовски 

 

Завршна 
работилница за 
училишни 
директори 

(1-2 групи ) 

Училишни 
директори 

мај 2013  Зоран 
Јовчевски,  

Бранко 
Алексовски.. 

 

Работилница за 
ментори, посети на 
коморите 

(6 групи) 

Ментори од 
компании 

 

јануари-
март 2013 

 

Јанез Деклева 

Бојана Север  

Бранко 
Алексовски 

Ардијана 
Исахи 
Палоши.. 

РАБОТИЛНИЦИ ЗА УЧИЛИШНИ 
РАЗВОЈНИ ТИМОВИ 

(вкупно 65 работилници) 

јануари-мај 
2013 

  

1. група 

 

Рударско-геолошка 
и металуршка 

 

(5 работилници) 

СОУ „Таки 
Даскало“ Битола 

СОУ „Наум 
Наумовски 
Борче“ 
Пробиштип 

Јануари до 
мај 2013 

Бранко Кумер  

Барбара 
Крајнц  

Роза Арсовска 

Машинска СОУ „Гостивар“ Јануари до Бранко Кумер  Ридван 
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Обука Целна група Период Краткорочни 

експерти 

Советници 

 

(5 работилници) 

Гостивар  

СОУ „Ѓорѓи 
Наумов“ Битола 

СОУ „Ѓошо 
Викентиев“ 
Кочани 

СОУ „Никола 
Карев“ 
Струмица 

АСУЦ „Боро 
Петрушевски“ 
Скопје 

СОУ „Коле 
Неделковски“ 
Велес 

СУГС „8. 
септември“ 
Скопје 

мај 2013 Саша Грашич  

 

Зеќири 

Графичка 

 

(5 работилници) 

СУГС „Димитар 
Влахов“ Скопје 

СОУ „Таки 
Даскало“ Битола 

Јануари до 
мај 2013 

Ема Перме  

Барбара 
Велков  

Ардијана 
Исахи Палоши 

Хемиско-
технолошка 

 

 (5 работилници) 

 СУГС „Димитар 
Влахов“ Скопје 

СОУ „Димитрија 
Чуповски“ Велес 

СОУ „Орде 
Чопела“ Прилеп 

СОУ „Ѓоше 
Стојчевски“ 
Тетово 

СОУ „Киро 
Бурназ“ 
Куманово 

Јануари до 
мај 2013 

Јелка Чоп  

 

Ардијана 
Исахи Палоши 

2. група 

 

Градежно-геодетска 

 

СУГС „Здравко 
Цветковски“ 
Скопје 

СОУ „Нико 
Нестор“ Струга 

Јануари до 
мај 2013 

 

Игор Лебан, 
Барбара 
Велков 
Розман 

Бранко 
Алексовски  
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 (5 работилници) СОТУ „Гостивар“ 
Гостивар 

СОУ „Никола 
Карев“ 
Струмица 

Економско-правна и 
трговска 

 

(5 обуки) 

СУГС „Цветан 
Димов“ Скопје 

Јануари до 
мај 2013 

Боштјан 
Косорок 

Рената 
Згупанц  

Елизабета 
Јовановска-
Радановиќ 

Електро-техничка 

 

(5 работилници) 

СОУ „Ѓошо 
Викентиев“ 
Кочани  

СУГС „Михајло 
Пупин“ Скопје  

СОУ „Никола 
Карев“ 
Струмица 

СОУ „Ристе 
Ристески Рицко“ 
Прилеп 

ССОУ „Коле 
Неделковски“ 
Велес 

СОТУ „Гостивар“ 
Гостивар 

Јануари до 
мај 2013 

Даворин 
Мајкуш  

 Барбара 
Кунчич  

Зоран 
Јовчевски 

Земјоделско-
ветеринарна  

 

(5 работилници) 

СУГС „Браќа 
Миладиновци“ 
Скопје  

СОУ „Киро 
Бурназ“ 
Куманово 

СОУ „Кочо 
Рацин“ Свети 
Николе 

ССОУ „Моша 
Пијаде“ Тетово 

СОУ „Орде 
Чопела“ Прилеп 

Јануари до 
мај 2013 

Хелена 
Жнидарич 

Бранко 
Алексовски 
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Лични услуги 

 

(5 работилници) 

СУГС „Димитар 
Влахов“ Скопје 

СОУ „Ѓорче 
Петров“ Прилеп 

СОУ „Киро 
Бурназ“ 
Куманово 

Јануари до 
мај 2013 

Јелка Дробне 

Боштјан 
Косорок 

Чедомир 
Димовски 

3. група 

 

Угостителско-
туристичка 

 

(5 работилници) 

СУГС „Лазар 
Танев“ Скопје 

СОУ „Ванчо 
Питошевски“ 
Охрид 

СОУ „Јосиф 
Јосифовски“ 
Гевгелија 

Јануари до 
мај 2013 

Аница 
Јустинек 

Чедомир 
Димовски 

Сообраќајна  

 

(5 работилници) 

АСУЦ „Боро 
Петрушевски“ 
Скопје 

СУГС „Владо 
Тасевски“ Скопје 

ССОУ „Моша 
Пијаде“ Тетово 

Јануари до 
мај 2013 

Метод 
Чешарек 

Клемент 
Дрофеник 

Ридван 
Зеќири 

Текстилно-кожарска 

 

(5 работилници) 

СОУ „Димитар 
Мирашчиев“ 
Штип 

СОУ „Перо 
Наков“ 
Куманово 

СОУ „Ванчо 
Прке“ Виница 

СОУ „Таки 
Даскало“ Битола 

Јануари до 
мај 2013 

Фани Ал 
Мансур 

Дарија Старкл 

Лепа Трпческа 

Шумарско-
дрвопреработувачка 

 

(5 работилници) 

СУГС „Георги 
Димитров“ 
Скопје 

СОУ „Ѓорче 
Петров“ 
Кавадарци 

18.3-22.3 

15.4-19.4 

5.5-9.5 

19.-23.5 

Хелена 
Жнидарич 

Дарија Старкл 

Роза Арсовска 
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РАБОТИЛНИЦИ ЗА СОВЕТНИЦИТЕ НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 
И ОБУКА 

(вкупно 5 работилници) 

   

Насоки за 
директорите 

(1 работилница) 

Сите советници  22-26 
октомври 
2012 

Метод 
Чешарек 

Фани Ал 
Мансур 

 

Следење на 
реформскиот 
процес 

(1 работилница) 

Сите советници јануари-
март 2013 

Александра 
Грашич 

 

Меѓународни 
проекти 

(1 работилница) 

Сите советници јануари-
март 2013 

Барбара 
Кунчич 

Мирјана Ковач 

 

Модули во 
образовните 
програми 

(1 работилница) 

Сите советници јануари-
март 2013 

Хелена 
Жнидарич 

 

Европски 
инструменти за 
зајакната соработка 
на полето на СОО 

(1 работилница) 

Сите советници јануари-
март 2013 

Боштјан 
Косорок  

 

 

 

 

 

 


