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Вовед 
 

Имплементацијата на промените содржани во новите образовни програми 

(наставни планови и програми)  за стручното образование за занимање и 

стручното оспособување  носи бројни новини и бара посебен ангажман од 

директорите на училиштата, од стручните колективи, како и од сите лица 

вклучени во работата на училиштата кои ги воведуваат новите образовни 

програми. Упатството за воведување на новите образовни програми е наменето 

за планирање и менаџирање на воведувањето на новите наставни планови  и 

програми за две годишно стручно оспособување  и три годишното стручно 

образование за занимање. 

 

Ова упатство е наменето за следниве целни групи:  
 

• Директорите на училиштата 

• Советниците во Центарот за стручно образование и обука 

• Раководителите на училишните тимови  

Овој материјал е подготвен  во тесна соработка со советниците од Центарот за 

стручно образование и обука, Скопје. При подготовката на ова упатство беа 

користени искуствата добиени при воведување на променетите образовни 

програми во Република Словенија, во периодот од 2007 до 2010. 

 
При развивање на овој материјал беа користени следниве документи: 
 

• КОНЦЕПЦИЈА ЗА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗАНИМАЊА, ЦЕНТАР 

ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА, Скопје, октомври 2010 година 

• Методологија за развој на образовни програми, Скопје, август 2012 

година 

• Извештај за анализа на потребите од обука, Скопје, јуни 2012 година 

• КУРИКУЛУМ на национално и училишно ниво за стручното образование и 

за стручното образование за занимање: методолошки прирачник; ЦПИ, 

Центар за стручно образование на РС, Љубљана, 2006 година 

• Стратегија за оспособување и акционен план, Скопје, август 2012 година 

Целта на планираното воведување на новите образовни програми беше да, во 
првите години од воведувањето, се создадат изведбени модели и методичко-
дидактички решенија за училиштата, со помош на кои училиштата ќе ги 
исполнат зацртаните цели, но и ќе им помогнат на другите училишта. Оттаму, 
уште во времето на воведувањето и при систематичната потрага по изведбени 
решенија треба особено да се потрудиме да ги дадеме нашите различни 
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предлози, идеи, коментари и критики, кои континуирано треба да се 
документираат. Зацртаните цели (промени) училиштата ги спроведуваат на три 
нивоа: 
 

• Програмско ниво, со воведување на системски новини во наставните 

планови, 

• Методичко-дидактичко ниво, со воведување на современи методи на 

работа, и 

• Извршно-организациско ниво, кое овозможува поголема 

индивидуализација на наставата,  нејзино обликување согласно 

потребите на учесниците во стручното образование за занимање и 

стручното оспособување. 

Притоа, клучно е да се создадат услови за развој на тимскиот дух во 

училиштето при планирање и изведување на наставниот процес. Реализацијата 

на новата образовна програма бара поинакви организациски форми, но и 

прецизно краткорочнои долгорочно планирање. 

Насоките за имплементација на новите образовни програми се наменети токму 

за тоа: ништо да не се испушти или да се испушти колку што е можно помалку. 

Исто така, развиени се и списоци на активности кои треба да се спроведат уште 

пред почетокот на учебната година, а кои се одговорност на директорот на 

училиштето и училишниот развоен тим. Исто така,  се утврдува и времето кога 

активноста треба да се реализира, предлог структура на работната група како и 

одговорните лица за одделни активности. 

Ушпатсвото содржи десет активности кои бараат посебно внимание уште пред 

почетокот на имплементацијата на образовната програма. Оваа листа не е 

затворена и училиштата може да ја дополнуваат. 

 

Споменатите активности се:  

 

Активност 1: Формирање и именување на училишни развојни тимови. 

Активност 2: Запознавање со новините кои ги носи реформата на стручното 
образование за занимањеи стручното оспособување . 

Активност 3:  Запознавање со новите образовни програми. 

Активност 4: Анализа на условите во училиштето за имплементација на 
образовната програма. 

Активност 5: Дефинирање на содржини за отворениот дел од наст.програма 
(Каталогот на знаење за стручните предмети)  

Активност 6: Подготовка за целосно изведување на програмите и годишно 
планирање на наставата. 

Активност 7: Планирање на реализацијата на практичното оспособување на 
учениците во работниот процес. 
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Активност 8: Долгорочно планирање на континуирана набавка на средства и 
опрема која недостасува. 

Активност 9: Планирање на подготовката на наставата. 

Активност 10: Утврдување на дополнителните образовни потреби на 
педагошки кадар. 

 

За секоја активност, накусо е определена нејзината намена и цел, 

препорачаниот рок за извршување и се што е потребно за извршување на таа 

активност. Коментарите за раководителите на кратко ги појаснуваат 

активностите и го насочуваат кон дополнителни материјали кои помагаат при 

планирање на активностите (закони, нормативни акти, литература или работни 

материјали). 

Со помош на ова Упатство, училиштето развива акциски план за активности, 

рокови, вклучени наставници и одговорни носители на конкретни активности со 

почетокот на имплементацијата на образовната програма.  

Исто, важно е да се документираат случувањата во училиштето, како датуми на 

извршување на конкретни активности, вклучени наставници, прашања, дилеми 

и проблеми кои се појавиле при извршување на конкретни активности, 

интересни решенија, како и оценка на успешноста на извршување на 

поставените задачи. Секое училиште составува извештај за воведување на 

новата обр. програма и со тоа на сите надлежни институции и учесници во 

изработката на обр. програми (Министерството за образование и наука, 

Центарот за стручно образование и обука, Бирото за развој на образованието..) 

им дава повратни информации за извршените активности како и за условите и 

потешкотиите на кои наидуваат училиштата при планирање и реализацијата на 

новите образовни програми.  
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1. Формирање и именување на училишните развојни тимови 

 

Цел: 

Формирање и именување на училишниот развоен тим од страна на директорот 

кој истовремено ќе ги координира сите активности поврзани со 

имплементацијата  на новата обр. програма во училиштето. 

 

Рок за извршување: 

јануари 

 
Што е потребно:  

• Одлука за именување на училишен развоен тим 

Појаснувања за раководителот: 
 

Низ процесот на воведување на новите образовни програми мора да минат сите 

вработени во училиштето, без разлика дали се или не се педагошки кадри. При 

тоа е посебно важно да се развие соодветна хиерархија на раководење и 

утврдување на училишните развојни тимови, кои ќе бидат носители на 

воведувањето на промените во училиштето. Училишните развојни тимови на 

самиот почеток на процесот на воведување на новата образовна програма ги 

именува директорот на училиштето. Членовите на училишните развојни тимови 

ги избира директорот од редот на наставниците во училиштето кои ќе ја 

имплементираат новата образовна програма. Бројот на членови на училишниот 

развоен тим не е утврден. Во Словенија, на почетокот на реформата на 

образовните програми, членови на развојниот тим беа сите наставници кои 

учествуваат во реализација на образовната програма. Таквата форма на избор 

и поврзување беше дури и законски пропишана. Подоцнежната пракса покажа 

дека помалите работни тимови со високо мотивирани членови и со јасно 

зацртани цели покажаа подобри резултати. Од посебна важност е избраните 

наставници да се наклонети кон промените кои ќе ги донесат новите обр. 

програми и да се спремни да ги дисеминираат новините помеѓу останатите 

наставници во училиштето. Директорот и раководството во училиштето мора да 

му обезбедат безусловна поддршка на училишниот развоен тим и да ја следат 

нивната работа. Искуствата говорат дека воведувањето на промените е 

ефикасно само кога директорот ја следи и поддржува работата на училишните 

развојни тимови, и во најдобар случај кога тој самиот воедно е и раководител на 

тимот. Директорот мора да обезбеди соодветен проток на информации »од горе 

надолу« (Министерство за образование, Центар за стручно образование и 

обука) но и во обратна насока. Исто така е важно да се обезбеди постојана 

стручна поддршка и усовршување на развојните тимови од страна на 

релевантните институции.  

Работата на училишните развојни тимови мора да биде спроведена во рамки на 

системот на работа на училиштето (училишен распоред), а на самиот почеток се 
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потребни почести работни средби. При тоа е важно да се создаде рамнотежа 

помеѓу редовните педагошки обврски на членовите на училишните развојните 

тимови и развојната работа која произлегува од воведувањето на новата 

образовна програма во училиштето. 

Училишниот развоен тим нуди поддршка и на останатите членови на 

училишниот колектив, предлага решенија и ги насочува во нивната работа. 

Тимот делува како мотиватор, и во процесот на одлучување ги вклучува сите 

членови на училишниот колектив. При тоа постојано соработува со советниците 

од Центарот за стручно образование и обука.  

Во првата фаза на воведување на новата образовна програма, потребно е да се 
обрне посебно внимание на севкупниот план на наставата за целосно 
изведување на наст.програми, во согласност со новата образовна програма и 
обезбедувањето на материјали и кадровски услови. Во следната фаза пак, се 
подготвува годишен план за наставата за првата година на изведувањето на 
образовната програма. 

Потребно е да се воспостави систем за следење, кој ќе дава повратни 

информации за успешноста на воведувањето на промените и ќе ги покаже сите 

слабости. Сите активности треба соодветно да се документираат. Препорачана 

метода за собирање и документирање на информациите за работата на 

училиштето всушност претставува  самоевалуацијата. 

 

2. Запознавање со новините кои ги носи реформата на стручното 
образование за занимања и стручно оспособување  

 

Цел: 

Запознавање на училишниот колектив со новините кои ги носи реформата на 
стручното образование за занимања и стручно оспособување и јакнење на 
свеста за тоа дека промените се неопходни и потребни. 

 

Рок на извршување: 

јануари-март 

 

Што е потребно: 

 

• Список на законодавство и документи кои го уредуваат ова подрачје: 

o КОНЦЕПЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗАНИМАЊА, 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА; И КОНЦЕПЦИЈА 

ЗА СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ; Скопје, октомври 2010 година),  

• Методологија за развој на образовните програми, Скопје, август 2012 

Појаснувања за раководителот:  
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Постојната структура на системот за стручно образование во Р. Македонија веќе 

не одговара на потребите на пазарот на труд. Во оваа структура опстојуваат 

голем број на тесни образовни профили кои не соодветствуваат на техничко- 

технолошките услови и условите во структурата на вработувањето. Стручното 

образование за занимања не обезбедува квалификации за малите и средни 

претпријатија ниту квалификации во полето на услугите и занаетите. Постојната 

структура на стручното образование не овозможува хоризонтална и вертикална 

проодност за лицата со више или високо образование. Сето ова резултира со 

потреба од промени во образовниот систем.  

Сите наставници во училиштето треба да се запознаени со новините кои ги 

носи реформата на стручното образование за занимање и стручното 

оспособување .Важно е наставниците да го прифатат фактот дека промените се 

неопходни и разумни бидејќи последната поголема реформа на стручното 

образование за занимање и стручното оспосбување во Р. Македонија беше 

спроведена во 1989 година. 

Воведените промени ја имаат својата правна основа во насочувачките 

документи (Концепциите за стручното образование  за занимања и стручно 

оспособување за занимање), развиени од Центарот за стручно образование и 

обука, Скопје а ги потврди и министерот за образование и наука на Р. 

Македонија.) 

Промената на наст.планови и програми (образовните програми) се одвива во 

рамки на Твининг проектот: »Поддршка за модернизација на системот за 

стручно образование и обука”  кој го  финансира Европската Унија.  

Клучните новини, кои се воведени во развојот на новите наст. планови и 

програми  се: 

 

Развој на системот за стандарди за занимања и редефинирање на 
образовните профили, кои одговараат на потребите на новата 
економска стварност 

 

Основа за развивање на образовните програми се стручните стандарди за 

занимање и стандардите за квалификации, кои се развиени во соработка со 

социјалните партнери: претставници на работодавачите, факултетите и 

стручните училишта. Во текот на целиот процес тие добиваа методолошка 

поддршка од советниците од Центарот за стручно образование и обука. Со ова,  

одговорноста за развивање на образовните програми се подели помеѓу поголем 

број на социјални партнери. 

Во стандардите за занимања дефинирани се клучните работи кои се 

извршуваат во конкретните занимања. Во процесот на идентификување на 

потребите и развивање на стандардите за занимања за избрани подрачја, 

одредени занимања беа оставени на страна, занимања кои исчезнале од 

пазарот на труд и новодефинирани занимања кои пак во него се појавиле. 

Таквиот пристап уште од самиот почеток обезбедува развивање на образовни 
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програми за занимања кои во моментов се барани на пазарот на труд, а со тоа 

се обезбедува и зголемување на вработеноста. 

 

Изработка на образовни програми насочени (со помош на компетенции) 
кон наставните цели и ново  дефинирање на  размерот помеѓу 
општото и стручното образование, како и помеѓу теоретското и 
практичното образование 

Во променетите образовни програми, одново се дефинира односот помеѓу 

општо- образовните предмети, стручно- теоретските предмети и практичната 

обука. Во новите тригодишни образовни програми 40% (во поранешните 50%) 

се наменети за општо-образовните предмети, а 20% од наст.план (во 

поранешните 30%) се наменети за стручно-теоретските предмети, а за 

практичната обука се наменети 40% од наст. план  (во поранешните 20%). Во 

променетите двегодишни програми, процентот на практична обука е уште 

поголем (до 50%). Се препорачува 15 недели (30%) од практичната обука да се 

извршува во реална работна средина. Доколку струката одлучи, за одделни 

образовни програми може да се предвиди задолжителна почетна пракса во 

траење од 40 дена за тригодишните програми и 10 дена за двегодишните 

програми. Обуката во реалната работна средина е особено важна бидејќи 

учениците таму, далеку полесно отколку во училишна средина, покрај 

специфичните стручни компетенции се здобиваат и со клучни компетенции 

како: тимска работа, соработка со соработници и со надредени лица, 

одговорност за завршена работа и постигнување квалитет.  

Од ова станува јасно дека во новите обр. програми поголем акцент е ставен на 

практичната обука и оспособување со цел да се обезбеди учениците по 

завршување на образованието да бидат подготвени за вршење на занимањето 

за кое се школувале. 

При развивање на наставните програми (Каталогози на знаења) за 

стручноштеоретските предмети и практична обука беше употребен наставно 

целен пристап. Со тоа, структурата на наст.програми се промени. Како 

дополнение на општите цели во наст. програма/каталогот на знаења ,согласно 

стандардите за занимања и стандардите за стручни квалификации, 

дефинирани се и компетенциите со кои лицето треба да се здобие како и 

резултатите од учењето. Резултатите од учењето претставуваат збир на знаења, 

вештини и/или способности кое ги добило конкретно лице и/или може да ги 

покаже по завршувањето на формалното, неформалното или информалното 

образование. 

Во резултатите од учењето кај стручното образование, поголем акцент се става 

на ученикот, на неговите потреби, интереси и способности. 

 

Поголема автономија за училиштата и нивно поврзување со локалната 

средина; 
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Во наставницте програми (каталог на знаења) за стручните предмети повеќе не 

се пропишани бројот на часови кои наставникот мора да ги посвети на одредена 

тематска целина, или за  усвојување на конкретни компетенции. Тука само се 

пропишува фондот на часови на годишно ниво, кои се наменети за конкретен 

стручно теоретски предмет. Наставникот може самиот да ги распределува 

часовите согласно потребите и интересите на учениците.  

За усвојување на компетенциите кои се пропишани во наст.програма/ каталогот 

на знаење за стручнно-теоретски предмети, предвидени се 80% од годишниот 

фонд на часови. Ова значи дека наставникот може преостанатите 20 % од 

часовите да ги намени за дополнителни теми и содржини, кои ги дефинира во 

согласност со потребите на локалната средина. Тоа претставува нова задача, 

можност и одговорност за наставниците и за директорите на училиштата да се 

поврзат со локалната средина и со социјалните партнери при планирање, 

организирање и извршување на образовната програма. 

. 

Останати предности од новите образовни програми кои може да ги наброиме 

се:  

 

• Подобрена вертикална и хоризонтална проодност на учениците;  

• Подобрување на квалитетот на образованието и континуирано следење 

на образованието; 

• Посоодветни услови за добивање дипломи, сертификати и 

квалификации, кои се усогласени со европските стандарди; 

3. Запознавање со новите образовни програми 

 

Цел 

Запознавање на училишниот колектив со целата образовна програма, имено со 
општиот дел и со одделни општо-образовни и стручно теоретски предмети.  

 

Рок за извршување: 

јануари-март 

 

Што е потребно: 

 

• Општиот дел од образовната програма  

• Наставни програми за стручно-теоретските предмети и за практична 

обука 

• Наставни програми  за општо-образовните предмети  

• Испитниот каталог 
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• Стандарди за занимања и стандарди за квалификации, кои служеа како 

основа за изготвување на обр. програма. 

 

Појаснувања за раководителот:  

 

Особено е важно сите наставници кои реализираат настава согласно 
образовната програма да се запознаени со сите делови од неа, а не само со 
оние предмети кои ги предаваат При тоа треба да се вклучат и оние наставници 
кои реализираат  

настава по општообразовните предмети. Исто така,  наставниците по 

општообразовните предмети, при исполнување на целите запишани во 

каталозите на знаења, може да се надоврзат на содржините од стручно –

теоретските предмети и практична обука (корелации и меѓупредметна 

соработка). Училишниот развоен тим најтесно соработува со авторите на обр. 

програмата и каталозите на знаења. 

При тоа, потребно е да се посвети посебно внимание на новините во стручниот 

дел од обр. програма знаење на целите на обр. програмата и на одделни 

предмети, очекуваните исходи од учењето како и разбирање на стручните 

компетенции за занимање. Планирањето на содржините не треба да биде 

фокусирано само на содржината туку средиште треба да бидат практичните 

задачи или севкупниот работен процес од кои учениците ќе се здобијат со 

стручно-теоретско знаење и ќе развијат клучни компетенции. 

Во училиштето треба да се организира стручна дебата за целите на клучните и 

стручните компетенции за занимање кои сите наставници треба да ги развиваат 

(во договор) кај учениците.  Доколку се појават дилеми околу разбирање на 

стручните компетенции запишани во наст.програма/ каталозите на знаења, 

заради разјаснување на овие дилеми повторно треба да се прегледаат 

стручните стандарди за занимање, кои биле основа за развивање на 

образовната програма. 

 

Секој стручен предмет се анализира согласно следниве критериуми: 

 

• Релевантноста на резултатите/исходите од учењето за струката 

• Стручни компетенции 

• Цели за развивање на стручни компетенции кои се вградени во стручниот 

предмет 
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4. Анализа на условите во училиштето за имплементација на 
образовната програма 

 

Цел 

Анализа на постоечките услови во кои би се реализирала наставата 

 

Рок за извршување: 

јануари - март 

 

Што е потребно: 

• Податоци за учениците 

• Список на училници и опремата во нив 

• Список на наставни материјали 

 

Појаснување за раководителот: 

 

Во училиштето треба да се собере и анализира следново: 

• Бројот на ученици запишани во обр. програма  

• Број на паралелки 

• Број и квалификации на наставниците  

• Опременост на училиштето согласно барањата од каталозите на знаења 

за новата обр. програма и во однос на досегашните наставни  програми 

Во училиштето се поттикнува дебата за подготвеноста на колективот за 

воведување на новата образовна програма и да се соберат податоци за 

кадровските и материјалните капацитети кои се достапни.  

За размена на гледиштата за подготвеноста на училиштето може да се 

употреби SWOT методата (силни и слаби страни, можности и закани), со која се 

анализираат слабите и силните страни на училиштето или на училишниот 

колектив. Во ова се вклучуваат сите наставници. При нејзиното изведување 

треба да се обезбедат можности за отворена и конструктивна дискусија. Исто 

така, може да се развие прашалник за наставници преку кој ќе се 

идентификуваат почетните гледишта на наставниците се до воведувањето на 

новата образовна програма. Прашалникот мора да ја гарантира анонимноста. 

Резултатите од анализа на одговорите треба да му се претстават на целиот 

колектив.  

Колку што е можно порано на наставничкиот колектив му се претставуваат 

податоците за запишаните ученици. При изведување на наставата, кога 

учениците ги развиваат своите компетенции, треба да им се овозможи 



Твининг-проект „Поддршка за модернизација на системот за стручно образование и обука“,  IV компонента од ИПА инструментот 

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

 

 
13 

надоградување на нивното веќе стекнато искуство преку вршење на некоја 

самостојна работа и учење, тимска и проектна работа и сл. 

Просториите во кои се одвива наставата треба да бидат такви да овозможуваат 

меѓусебно поврзување (пред се поврзување на теоријата со праксата), на 

тимската и проектната работа. Согласно резултатите од анализа на состојбата 

потребно е колку што е можно порано да се развие акциски план за 

обезбедување на соодветни услови (Активност 8).  

 

Во оваа фаза директорот на училиштето ги избира наставниците кои ќе бидат 

активно вклучени во имплементацијата на обр. програмата и со нив ќе ја 

договори нивната улога во неа. При ова ќе се имаат превид нивните 

квалификации и искуства. 

 

5. Дефинирање на содржини за отворениот дел од 
наст.програма/Каталогот на знаење за стручно теоретските предмети 

 

Цел 

Дефинирање на содржините заедно со локалната заедница, како и целите и 
очекуваните резултати/исходи од учењето за часовите (10-20%) од отворениот 
дел на стручно-теоретските предмети. 

 

Рок за извршување: 

април - јуни 

 

Што е потребно 

• Прашалник за компаниите и занаетчиите 

• Методологија за развој на образовните програми  

 

Појаснување за раководителот: 

 

Во конкретни наставни предмети може да се додадат компетенции, цели на 
содржините во обем од 10 до 20% од вкупниот фонд на часовите наменети за 
реализација на конкретен стручно теоретски предмет. 

 

Отворениот дел од стручно-теоретскиот предмет треба да вклучува: 

• Цели на отворениот дел  

• Дополнителни компетенции или содржини  

• Дополнителни тематски целини (по потреба) во наст.програма 
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Отворениот дел од наст. програма може да го дефинираат наставниците, кои 
реализираат настава по стручно-теопретски предмети или стручна работна 
група/актив согласно стандардите за занимања и стандардите за стручни 
квалификации или врз основа на добро познавање на потребите на струката.  

Се препорачува, училиштето да формира група во која ќе учествуваат 
претставници од локалните компании и занаетчии, локалните самоуправи 
(општините) и локалните развојни институции (агенции). Училишните развојни 
тимови или наставниците по стручно-теоретски предмети треба да подготват 
прашалник со кој ќе ги утврдат потребите на локалната средина. 
Препорачуваме, да се  изработат прашалници од затворен или од полуотворен 
тип, бидејќи однапред истите може да се обликуваат односно да се понудат  
дополнителни содржини, и помеѓу претставниците на компанијата да се изберат 
оние кои училиштето ги вклучува во стручниот/ните предмет/и. Избраните 
содржиниодносно компетенции потребно е да се разделат на тематски целини, 
конкретни цели, резултати од учењето и корелации.  Во содржината на 
отворениот дел од наставниот предмет може да се стави акцент на теоретското 
односно практичното образование (исто така и во работниот процес) како 
посебен облик на работата. 

При тоа,  во соодветна мера треба да се определи реализирањето  на стручно-
теоретски целини, практичната настава или практична обука на раб. место. 

 

6. Подготовка за целосно извршување на програмите и годишна 
планирање  на наставата 

 

Цел 

Подготовка на повеке годишен училишен план за имплементација на 

образовната програма и акционен план за првата година на воведување  

на новите наставни програми   

 

Рок за извршување: 

Јуни - јули 

 

Што е потребно 

• Образовна програма 

• Насоки за приготвување на годишниот акционен план 

 
Појаснување  за раководителот 

Училиштето мора да планира подготовка за наставата за целосна 
имплементација на обр.програма и врз основа на неа да подготви и годишен 
план за имплементација на активностите  кој содржи: 

• Распоред на часови и во исто време усогласување на постигнувањата 

образовните цели  
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• методичко-дидактичко планирање, особено на сложените дидактички 

форми. 

Подготовката за наставата за целосна имплементација на обр. програмата 
треба да ги вклучи следниве активности, кои може да се прилагодат согласно 
постојната пракса и со важечкото законодавство: 

 

• отворениот дел од наст.програми/каталозите на знаења, 

• план за практична обука во компаниите, 

• определување на формите на воспитно-образовната работа, 

• план за проверка и оценување на постигањата на учениците  

• план за советување и стручна поддршка на учениците, 

• план за соработка со други образовни институции и компании, 

Училишниот колектив, врз основа на анализата,  потребите кои произлегуваат 
од неа , и на образовната програма треба да развијат посебен план за начинот 
на реализацијата на програмата, во која ќе бидат земени предвид условите 
(организациските и просторните можности), во кои работи училиштето. Во 
подготовката на планот  за  реализација на на обр. програма треба да се 
определи: 

• колку часови по стручно-теоретски предмет и практична настава ќе бидат 

наменети за конкретни стручни компетенции од секоја тематскацелина 

• кои наставници ќе учествуваат во изведувањето на наставата за 

конкретни предмети 

• како ќе се развиваат клучни компетенции и како ќе се проверува нивниот 

напредок 

• како ќе се одвива практичната обука во работниот процес. 

Сега е време, училишниот развоен тим за размисли како би се одвивало 
обликувањето на годишното планирање на наставата, како наставниците ќе се 
поврзат меѓу себе за планирање на процесот на обука, како би се одвивала 
проверката и оценувањето. Заедничкото изведување на наставата бара и 
заедничко координирано планирање. 

Наставната програма  за конкретен предмет може да ги содржи следниве 
елементи: 

• име на предметот, 

• цели на предметот, 

• компетенции и /резултати исходи од учењето кои се достигнуваат, 
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• цели општообразовните предмети поврзани со предметот (само за 

стручниот дел од програмата) ако постои корелација на овие цели;  

• форма на наставата 

• вклучени наставници и нивниот обем на работа 

• организација на часовите 

• потребни простории 

• предвидена форма на проверување и оценување на постигањата на 

учениците 

• инструкции и решенија за подготовка на наставата 

Предлагаме секој стручен предмет да се подели на тематски наставни целини 
кои потоа ќе послужат како основа за годишен план на лекции. Исто така и 
наставниците по општообразовни предмети треба да ја разделат содржината на 
тематски наставни целини. Едновремено треба да учествуваат и во 
планирањето на тематските наставни целини на програмата за стручна работа.  

 

Тематските наставни целини ги определуваме така што ги почитуваме и имаме 
предвид: 

• конкретниот работен процес и  

• збир на цели или исходи од учењето од образовната програма. 

Преку повеќе тематски наставни целини учениците добиваат конкретна 
компетенција која е дефинирана во каталогот на знаења за стручниот предмет. 

 

 

Тематските наставни целини може да се: 

• насочени кон занимање (примерни за основни стручни целини, добивање 

на систематско знаење), 

• насочени кон бизнис процесот (примерни за основните фази на работа, 

насочени кон комплексни работни ситуации) 

• насочени кон работниот процес (примерни за деловните процеси кои се 

важни за занимањето) 

• отворени за методите (за учење на тимската работа, планирањето и 

управување со проблемски ситуации) 

• насочени кон учениците (почитување на индивидуалните потреби за 

учење на ученикот) 
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Наставната целина во исто време е и проектно дело во кое се вклучени сите 
наставници. 

 

Годишно планирање на настава пред се се состои од организациски -  часовен и 
дидактички аспект. Наставниците планираат годишен план на часови согласно 
развиената припрема на наставен план за целосно извршување на програмата. 
Годишниот наставен план на лекциисе изведува тимски. 

 

Особено внимание треба да се посвети на поврзувањето со наставниците, кои 
ги предаваат општо образовните предмети.  

7. Планирање на реализацијата на практичната обука на учениците кај 
работодавачите 

 

Цел 

Подготовка на план за реализација на практичната обука во работниот 
процес за група ученици 

 

Рок за извршување: 

мај - јуни  

 

Што е потребно 

 

• Годишно планирање на практичната обука  

• Рамковен план за реализација на практичната обука  

• Инструкции и упатства за реализација  на практичната обука и инструкции 

за организаторот на практичното оспсобување во работен 

процес/средина: 

o Јустинек A.; Практична обука со работа, Скопје, август 2012 

o ЈустинекA.; Практична обука за наставниците во работниот процес, 

Скопје, август 2012 

o Јустинек A.; Програма за педагошко-андрагошка обука на 

менторите кај работодавачот, Скопје, август 2012 

 

Појансување за раководителот 

 

Лицето одговорно за реализација на практичната обука треба да учествува во 

училишниот развоен тим во реализација на годишното планирање на  настава, 

кој треба да го дефинира поврзувањето на стручно-теоретската со практичната 

обука. Врз основа на секвенците на содржините и преплетување на 

извршувањето на конкретни  тематски наставни целини треба да се определи 

предлог програма за практична обука кај работодавач, која мора да се усогласи 
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со менторите кај работодавачите. При тоа треба да се почитуваат и изразените 

локални интереси на економијата и занаетчиството. Кога конечната бројка на 

запишани ученици ќе биде позната, лицето кое е одговорно за реализација на 

практичната обука ќе развие термински план за изведување на практичната 

обука кај работодавач  со конкретни имиња на ученици.  

 

Во образованието на учениците, важна улога има соработката помеѓу 

училиштето и менторите кај работодавачите. Училиштето треба да ја преземе 

улогата за поврзување на сите партнери вклучени во образованието, во 

училиштето и во работниот процес (ученици, работодавачите и занаетчиската 

или стопанската комора). Првиот контакт со работодавачите го воспоставува 

директорот на училиштето, а потоа комуникацијата треба да ја преземе 

организаторот на практичната обука. 

 

Практичната обука кај работодавач  се изведува во времето кога во компанијата 

има доволно работа и кога има најголема можност ученикот да се здобие со 

нови знаења, вештини, рутина и да ги развијат своите компетенции. Исто така , 

треба и да се почитуваат спецификите на конкретното стручно подрачје (на 

пример земјоделство). Понатаму важно е  да се спомене дека е неопходна 

отворена, искрена и јасна комуникација помеѓу училиштето, работодавачите и 

учениците како и почитување на карактеристиките на  сите партнери, но и 

почитување на важечките училишни и работни прописи. 

 

За менторите во компаниите треба да се развие обука во која: 

• ќе им се претстават целите и содржините на новата обр. програма 

• ќе им се претстави предлог планот за изведување на практичната обука, 

• нивната улога во обуката, 

• водење на документација и 

• начин на кој соработуваат или ги разменуваат информациите со 

училиштето. 

Учениците во училиштата се здобиваат со основни стручни знаења и се 
обучуваат за задачите од оние стручни содржини со кои најголемиот број 
ученици не се среќаваат на работното место кај работодавачите но сепак се 
информираат за нив. Овие содржини, по правило се подетално содржани во 
каталогот на знаења па затоа наставниците и менторите кај работодавачите се 
договараат за овие содржини. 
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8. Планирање на долгорочна континуирана набавка на потребните 
средства и материјали за работа  

 

Цел 

Дефинирање на потребите од простор и опрема на училиштето, кои се 

потребни за реализација на новата обр.програма, како и за изработка на 

предлог за долгорочна континуирана набавка на средствата и опрема кои 

недостасуваат.  

 

Рок за извршување: 

август 

 

Што е потребно 

• Список на опрема потребна за имплементација на образовната 

програмата  

• Список на простори и постоечка опрема 

Појаснувања за раководителот:  

 

Потребите наведени во новата обр. програма во подрачјето на простор и 

опрема можат полесно да се определат, доколку однапред се направи Детален 

список на потребен инвентар врз основа на направената анализа на состојбата 

со опременост. Потребно е да се обезбеди простор и опрема за: 

 

• Одржување на наставата по општообразовни предмети 

• Одржување на наставата по стручно-теоретските предмети 

• Практична настава во училиште 

При планирање на просторот и опремата особено е важна врската со 

партнерите (компаниите, деловни субјекти, другите училишта.) Единствено оние 

потреби кои не може да се задоволат на тоа ниво на соработка разумно е да се 

обратите и на надлежните институции.  

Потребно е и добивање и почитување на мислењата од училишните стручни 

работни групи/активи, а при тоа не смеат да се заборават компетенциите за кои 

не постојат училишни стручни работни групи/активи. 

Училиштето треба да се договори со Министерството и со другите партнери за 

долгорочно обезбедување на опрема за имплементација на обр. програмата. 
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9. Планирање и  изработка на материјали за учење 

 

Цел 

Развивање на материјали за учење за учениците наменети за реализација на 
конкретни стручно-теоретски предмети  

 

Рок за извршување: 

август 

 

Што е потребно 

• Подготовка за часовите  

• Наст.програми/Каталози на знаења за конкретни предмети  

 

Забелешки за раководителите:  

 

Наставниците, кои ќе реализираат одредени предмети треба да го прегледаат 

каталогот на знаења и да идентификуваат дали веќе постојат соодветни 

наставни помагала/учебници, скрипти и прирачници. На ниво на 

наст.програматреба да се идентификува кои наставни Помагала/учебници, скрипти, 

прирачници може се уште да се употребуваат, а кои треба да се обноват или 

одново да се напишат. Потоа се развива список на потребни нови материјали за 

учење кои му се предлагаат на директорот на училиштето. Од причини што 

барањето автори и развивање на материјали за учење бара одредено време, 

може да биде потребно кусокот материјали за учење да се реши преку интерни 

работни материјали кои ги развиле наставниците кои ја реализираат таа 

наст.програма.Доколку наст. програма се реализира во поголем број на  

училишта, наставниците може да се договорат меѓу себе и меѓусебно да си ја 

поделуваат работата за заеднично развивање на материјалите. За 

наставниците кои се спремни да пишуваат материјали за учење, треба да минат 

низ обука за соодветно оспособување за пишување на учебници.  

 

10. Утврдување на дополнителниобразовни потреби од педагошкиот 
кадар 

 

 

Цел 

Идентификување на сопствените слабости за квалитетно реализирање на 
наставниот процес и развивање на акционен план. 

 

Рок за извршување: 

септември 
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Што е потребно 

• Годишно планирање на наставата  

• Анализа на потребите за обука  

• План за континуирано стручно усовршување на наставниците 

Забелешки за раководителот:  

По завршување на почетната обука за наставниците за воведување на новата 

обр. програма, проектниот тим треба да ја провери со сите наставници. 

Наставниците треба да ги дефинираат потребите за натамошно усовршување 

согласно годишното планирање на наставата и неговата нова улога.  

Можни подрачја за дополнително усовршување се: 

 

• Планирање на содржините 

• Реализација на содржините 

• Дидактичко-методско усовршување 

• Користење на образовна технологија 

• Нови форми на работа со учениците во текот на лекциите,  

• Следење и оценување на постигањата на учениците 

• Следење и самоевалуација 

• Поврзување со други проекти  

• Тимска работа 

Конкретен наставник или стручниот училиштен актив треба да ги проследат до 

директорот на училиштето идентификуваните образовни потреби.  

За утврдување на актуелните образовни потреби потребно е конкретизирање на 

делови од годишното планирање на наставата за професионален развој на 

наставниците или стручно оспособување да се конкретизираат до ниво на 

извршување, па постигнување на наставните цели и корелација помеѓу 

наставните предмети што претставува голема новина во образовните програми. 
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