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Опис на клучните поими во материјалот 
 

• Практична обука се одвива како и практичната настава која се врши во 
училиште, но како кај практичната обука за работата се одвива во непосредниот 
работен процес кај работодавачот.  
 

• Практичната настава се одвива во училиштето, во група, под раководство на 
наставник по практична  настава во училишните работилници, а може и во група 
под раководство на наставник кај работодавачот. 
 

• Практична обука во компании (кај работодавач, скр.ПОР) се одвива согласно 
Договорот за учење склучен помеѓу училиштето и работодавачот за еден или 
повеќе ученици или според индивидуален Договор за практична обука  склучен 
помеѓу ученикот/ученичката/неговиот законски застапник и работодавачот. 
Ученикот/ученичката практично се обучува со работата непосредно во 
работниот процес под раководство на ментор кај работодавачот. 
 

• Договор за реализација на практична обука кај работодавач  помеѓу 
училиштето и работодавачот или ученикот/ученичката/неговиот законски 
застапник и работодавачот се склучува по правило за целото времетраење на 
образованието на ученикот/ученичката, за извршување на дел од работата и 
тоа е практична работа во компаниита. Тоа преставува официјален документ, 
кој ги определува предметот на договорот, времетраењето, опсегот на 
практичната обука кај работодавачите како и правата и обврските на сите 
страни вклучени во договорот. 
 

• Организатор/координатор на практичната обука кај работодавач) е стручен 
работник во училиштето, кој, во име на училиштето, е задолжен за организација 
и извршување на работата од образовната програма кај работодавачите. 
 
Одбор за практична обука кај работодавач се формира во училиштето со цел 
планирање на квалитетна организација и спроведување на обуката со работата. 
Во него учествуваат:  

• раководството на училиштето, 

• организаторот/координаторот на образованието,  

• претставници на наставниците по практична обука  

• и претставници на менторите кај работодавачите.  
 
За задачите на одборот погледнете на стр. 8. 
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1. ВОВЕД  

 
На организацијата и извршувањето на практичната обука кај работодавач до неодамна 
не им се посветуваше големо внимание. Сега таа добива повеќе на важност со 
менување на програмите за средното стручно 3-годишно образование за занимање и 
4-годишниото стручно образование. Практичната обука кај работодавачот се појавува 
во поголем или помал обем во сите променети програми. За организација на 
практичната обука задолжен е организаторот/координаторот на практичната обука кај 
работодавачите, кој е вработен во училиштето.  
 
Бројот на проблеми кои се појавуваат при организација на практичната обука е голем. 
За некои проблеми се говори јавно, а за други пак скришно. Проблемите се решаваат 
многу бавно, ако воопшто се решаваат. Истите приказни одново се повторуваат, така 
што се чини дека ништо не се менува. Зарем навистина не може ништо да се стори? 
Мора да се призне дека ништо не е познато само по себе ниту пак може да се прифати 
„здраво за готово“, ниту пак дека луѓето однапред може да ги знаат работите туку дека 
им е потребна и практична обука кај работодавач (во натамошниот текст: практична 
работа во компанијата на работно место кај работодавач) која мора да е детално 
заеднички планирана со јасни и разбирливи упатства за сите вклучени лица, а по тоа и 
да се следи извршувањето на обуката. Конечно, треба да се овозможи или да се 
поттикне самоевалуација на активностите и нивна оценка заедно со сите вклучени 
учесници. 
 
Искуствата не поттикнаа, да ги споделиме знаењата кои сме ги добиле со вас, со 
училиштата, со компаниите, со учениците и нивните родители, со цел да поттикнеме 
кај вас поинакви размислувања, поинакво логистичка организација и извршување на 
практичната обука кај работодавачите/практична работа во компаниита и работните 
задачи (ПОР). Нашите искуства не охрабруваат да пронаоѓаме нови патишта за 
јакнење на меѓусебната верба во квалитетот на извршување на ПОР на задоволство 
на сите учесници во процесот.  
Еден од најважните наоди е дека е потребно да се испланира времето за меѓусебна 
комуникација со партнерите, а особено за сите прашања дури и оние кои се помалку 
пријатни. Потребно е да се работи на довербата помеѓу сите партнери (училиште, 
компанија, ученик), на меѓусебната соработка и да не се очајува заради првите 
проблеми кои некому се случиле. 
  
Понатаму, потребно е да се следи долгорочната цел и да не застанува пред првите 
проблеми, а пред се и во поголема мера да се пренесе одговорноста за напредување 
во образованието на учесниците, учениците и да им се овозможи активно учество, но и 
избор на пример за учество во активностите. Обучувачите (наставниците и менторите 
кај работодавачите) не треба да говорат за »нив, учениците« како за пасивни туку како 
за активни учесници, кои избираат и самите одлучуваат за советите и препораките од 
едукаторите.  
 
Секоја фаза од планираните активности е важна колку секоја алка од еден синџир. Ако 
едно лице не си ја заврши својата задача, како слаба алка од синџирот тоа ќе 
предизвика пречки. А сите сакаме колку што е возможно помалку пречки.   
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2. РЕЗИМЕ 

 
Соработката на училиштето и менторите кои работата кај работодавачите има важна 
улога за образованието на учениците. Училиштето треба да го преземе поврзувањето 
на сите партнери кои учествуваат во образованието како во училиштето така и во 
работниот процес (учениците, родителите, работодавачите и трговските или 
стопанските комори). 
 
Искуствата покажуваат дека за успешноста на ПОР клучни се јасно поставените улоги, 
навремената поделба на задачите, внимателно планирање и координација помеѓу сите 
горенаведени партнери. Опсегот на образованието во работниот процес во иднина ќе 
станува се поголем. Училиштето мора да обезбеди добро стручно теоретско и темелно 
практично образование, но работодавачите ќе преземаат се поголема одговорност за 
квалитетот на практичната обука на секој учесник (млад но и возрасен), кој би се 
здобивал со знаења непосредно со вклучување во работниот процес.  
 
Практичната обука кај работодавачите мора да ја предвидат и училиштето и 
работодавачите во својот годишен работен план или во годишниот план. Предлагаме 
планирањето на ПОР да се прави во пролет за наредната училишна година, за да 
може да ги земе предвид и да се координира со другите активности. Планирањето и 
конкретните договори за извршување на практичната обука кај работодавачите за 
наредната училишна година мора да се одвива помеѓу училиштето и работодавачите 
што секако се одвива уште пред летните одмори на учениците (или годишниот одмор 
на наставниците и менторите кај работодавачот). 
 
Секоја година директорот навремено и правилно ја претставува суштината на 
практичната обука кај работодавачите на сите стручни работници во училиштето на 
педагошките конференции и на состаноците на училишните стручни активи. 
Поддршката и позитивниот однос на сите стручни работници од конкретниот вид на 
образование е важна затоа што е потребно заеднично извршување и заеднична 
одговорност за стручно и квалитетно извршување на програмата за обука.  
 
Директорот на училиштето заедно со соработниците навремено организира (во јуни 
или веднаш пред почетокот на наредната училишна година, т.е. на крајот на август) 
состанок со родителите, учениците и менторите – наставници за практична обука во 
училиштето и менторите кај работодавачите, каде мора да ги појаснат целите на 
практичната обука кај работодавачите, задачите и улогата на ученикот/ученичката, 
родителите, училиштето и работодавачите. 
 
Во годишниот работен план мора да се има предвид училишниот календар и 
предметникот за секоја образовна програма која предвидува, колку часа или колкав 
дел од часот практична обука ќе се одвива во училиштето, а колкав дел кај 
работодавачот, доколку на пример се одлучат за поголем обем отколку што е 
предвиден со предметникот.  
 
Важно е да се предвиди или утврди, кога ќе се одвива практичната обука во 
училиштето или кај работодавачот. Досегашното искуство на менторите во 
училиштето, на менторите кај работодавачот велат дека е многу важно 
ученикот/ученичката при учењето за работата кај работодавачот да почувствува 
припадност кон работодавачот (компанијата, самостојниот трговец, институцијата D ) 
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Со оглед на тоа, искуствата исто така ни го потврдуваат важниот факт дека е 
посоодветно да се планира обука кај работодавачот во збиена форма. Предлагаме 
изведување на поголем број часови во втората половина од годината (особено во 
првата година), доколку ова не предизвикува поголеми организациски потешкотии. 
Извршувањето на практичната обука која се одвива во училиштето во помал обем 
прави одредени организациски проблеми на училиштето (спојување на обемот на 
часови за теоретска настава), распоредот мора постојано да се прилагодува, но овие 
потешкотии не се нерешливи.  
 
Искуствата говорат дека е сосема соодветно, дел од практичната обука кај 
работодавачите да се одвива во еден или два дена од неделата во текот на целата 
учебна година. Тоа зависи од бројот на часови практична обука, кои се предвидени во 
предметникот за секоја програма и од спецификите на работата во одредено стручно 
подрачје. 
 
Изведувањето на практичната обука кај работодавачите се планира за времето кога во 
компанијата има доволно работа и најголема можност учениците да добијат нови 
знаења, вештини, рутина и да ги развијат компетенциите. Дополнително ова значи 
дека е потребна отворена, чесна и јасна комуникација помеѓу училиштето, 
работодавачите и учениците како и почитување на карактеристиките на сите партнери 
и согласно постојното училишно и работно законодавство. 
 
Во училиштето, учениците треба да ги добијат основните стручни знаења и да се 
обучат за задачите на оние стручни содржини со кои најголемиот број ученици кај 
работодавачот не се сретнуваат туку само се информираат за нив. Овие содржини се 
генерално запишани во каталозите на знаења а за нив подетално се договараат 
наставниците и менторите кај работодавачот.  
 
Обуката во училиштето и кај работодавачот меѓусебно се надополнуваат бидејќи во 
училишната работилница ученикот/ученичката не може да го чуе вистинскиот »пулс« 
на струката за која се одлучил. Кај работодавачот се појавуваат различни секојдневни 
ситуации, па поставен пред нив »in media res« ученикот/ученичката ќе може да ги 
надмине само со добар ментор кај работодавачот.  
 
Предлагаме училиштето, во својот работен план да планира и заедничка стручна 
средба на наставниците и менторите кај работодавачите, со цел обука или 
усовршување. Ова ќе помогне за нивно збогатување со развојните случувања на 
педагошко, психолошко и на стручното подрачје. На овие обучувачки работилници тие 
заеднички ги договараат концептите и начините за пренесување и воведување на 
новините во праксата. 
 
Изведувањето на поголемиот дел од практичната обука кај работодавачите бара и 
поинаква организација на оценување на ученикот/ученичката за сите предмети или за 
практичните лекции. Директорот е должен, заедно со стручните работници во 
училиштето, навремено (пред почетокот на училишната година) да ги предвиди и 
планира можните решенија за анализа на можните ситуации. Учениците и родителите 
мора да бидат спремни за таа промена и да бидат известени уште на крајот на август 
или најдоцна во септември. 
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3. ОПШТИ ЦЕЛИ НА ПРАКТИЧНАТА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ  

 
Практичната обука мора да се сфати како учење на работата. Комбинацијата на 
работата и добивањето и зајакнувањето на знаењата е задолжителен дел од 
стручното образование за добивање на назив во струката и образованието. 
Конечната цел е, учесниците кои го завршиле образованието по одредена програма 
полесно и побрзо да се вклучат во работниот процес и постепено да ги преземаат и 
одговорните работи, кои произлегуваат од работниот процес. 
Наставата во училиштето е подготовка за практичната обука кај работодавачите кај 
работодавачот. Проблемите кои се учат во наставата се посложени во компанијата, а 
ситуацијата е пореална. Од учениците се очекува, знаењата и вештините кои ги 
добиле на часовите во училиште да знаат да ги употребат во реалниот работен 
процес. 
 
Добивањето нови знаења и вештини мора да се заснова на постапност (од помалку 
сложени и едноставни задачи кон позахтевни и посложени задачи). Со својата 
секојдневна работа во компанијата, ученикот/ученичката ја зацврстува својата 
самопочит, развива индивидуална одговорност за квалитетно и навремено 
завршување на задачите, се навикнува на зголемен опсег на работа и слично. 
 
Најважни цели за обука кај работодавачот: 
 

• Надградување на вештините и поврзување на теоријата со практичната работа 
во непосредната работна околина, 

• Развивање на личните и стручните компетенции, кои се потребни за самостојно 
вклучување во работниот процес, 

• Препознавање на важноста на добрата организација на трудот во работната 
организација, 

• Навикнување на работа во тим со проектен и проблемски пристап кон работата, 

• Самостојно извршување на поедноставни задачи, 

• Добивање нови стручни знаења, 

• Навикнување на економична и рационална работа,  

• Развивање на комуникациски вештини, 

• Совладување на стручната терминологија во странските јазици, 

• Учење на специфичните технолошки алатки, средства, направи и уреди,  

• При работата почитување на прописите за заштита при работа и противпожарна 
заштита, 

• Почитување на прописите, на пр. ХАССАП или други, 

• Учење да се преземе поголема одговорност, 

• При работата се учи на развивање на еколошка свест и се развива позитивен 
однос за здравиот начин на живот. 

Перспективни можности за градење на кариера во струката  

 
Со обуката за работа со ментор во компанијата и мониторирање од страна на 
надредените, ученикот/ученичката си ја зголемува можноста за подоцнежно редовно 
вработување. Со својот позитивен однос кон работата му се нуди можност за 
натамошно градење на кариера во занимањето во компанија во која се одвивала 
обуката се разбира доколку постои взаемен интерес. Од причини што веќе е запознаен 
со работните услови, ученикот/ученичката е поприлагодлив, способен да понуди 
подобри решенија и може да преземе поодговорни работи. 
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4. АКТИВНОСТИ НА УЧИЛИШТЕТО КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ 

 
Активностите за организирање на практичната обука кај работодавачите, училиштето 
го извршува во соработка со претставници на работодавачите, учениците и со 
родителите.  
 
Во училишната систематизација разумно е да постои работно место на 
организатор/координатор на практичната обука кај работодавачите. Во случај на мали 
училишта, за таа улога и задачи директорот може да задолжи еден од стручните 
работници. Организаторите на практичната обука кај работодавачите мора особено 
добро да ја знае содржината на Годишниот работен план на училиштето, содржината 
на Договорот за учење како и другите правни и извршни акти кои се однесуваат или ја 
допираат организацијата и извршувањето на ПОР. 
 
Исто така организаторот на практичната обука треба особено добро да ја познава 
мрежата на работодавачи и карактеристиките на учениците. Со соодветно деловно 
комуницирање и професионален, партнерски однос со сите лица кои учествуваат во 
организацијата и извршувањето на практичната обука кај работодавачите (стручните 
работници во училиштето, учениците, менторите, директорите и раководителите во 
компанијата) мора да остварува позитивна деловна клима за партнерска соработка. 
 
За посистематична и поквалитетна организација и извршување на практичната обука 
кај работодавачите предлагаме, дури и само за едно одделение, училиштето да 
состави Одбор за практично образование во состав: раководство на училиштето, 
организатор на практичната обука кај работодавачите, наставниците за практична 
настава како и сразмерно соодветен број на (еден до пет) ментори од работодавачите. 
По потреба Одборот ќе се поврзе со соодветната Комора на национално ниво и во 
регионите. 
 
Задачи и одговорности на Одборот за практична обука: 
 

• Одборот донесува одлуки врз основа на правните одредби, искуства и 
самоевалуација, 

• Ги уредува настанатите недоразбирања и проблеми во врска со организацијата 
и извршувањето на практичната обука кај работодавачите кај работодавачот,
   

• Предлага промени во структурата на изведувањето на практичната обука кај 
работодавачите, 

• По потреба го извршува кооперативниот договор меѓу работодавачот и 
училиштето, 

• Коорганизира информативни денови во училиштето и кај работодавачот, 
• Коорганизира регионално претставување на занимањата, 
• Предлага избор од успешни работодавачи или работни организации, 
• Помага во изнаоѓање на нови успешни работодавачи или компании за 

соработка во обуките согласно дадените критериуми,  
• Организира консултации за резултатите од евалуацијата и самоевалуацијата, 
• Одлучува за соодветноста на крајниот извештај за извршување на ПОР на 

крајот на училишната година, 
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• Одговорен е за непреченото извршување на практичната обука кај 
работодавачите.  

 

Информирање на стручните работници во училиштето за ПОР 

Сите стручни работници во училиштето мора да бидат информирани за намерите, 
договорите и спецификите на организацијата и извршувањето на практичната обука во 
работниот процес. Тие се информираат, дискутираат и донесуваат стручни одлуки на 
педагошката конференција. За одлуките, кои се однесуваат на извршувањето на 
практичната обука мора да биде информиран и Одборот за практична обука, а во 
одредена мера и работодавачите. 

 
Во наставата, наставниците се должни да ги воведуваат современите трендови како и 
новините од струката. Новините ги следат самостојно со самообразување или 
организирано во рамки на постојаната стручна обука во рамки на континуираниот 
професионален развој во соработка со компаниите.   
За тимска соработка помеѓу наставниците за општотеоретската, стручно-теоретската и 
за практичната настава се развива распоред и се гарантираат материјално-техничките 
услови со цел да се постигнат зацртаните цели. Исто така се договара и соодветна 
координација за поделба на работата во меѓусебно поврзани предмети.   

Преглед на целите од каталогот на знаење и на испитниот каталог 

Од каталогот на знаења и испитниот каталог се раздвојуваат целите кои во поголема 
мера се однесуваат на училиштето и на оние кои во поголема  мера се однесуваат на 
работодавачот. Наставниците на практичната настава ги подготвуваат насоките или 
нацрт програма за извршување на практичната обука кај работодавачите.  
Конечната програма за практична работа во компаниита се формира партнерски, 
заедно со работодавачот. Таа може да се прилагоди за конкретен ученик согласно 
неговите карактеристики, годината на образование и опсегот на активности како и на 
работните услови во компанијата. 

Задачи на организаторот/координаторот на практичната обука кај 
работодавачите  

• Го организира образовниот процес кај работодавачот, ја насочува и следи 
работата на учениците, 

• Учествува во развивање на насоки и ја усогласува програмата за практична 
работа во компаниита во соработка со соработниците и менторите кај 
работодавачот, 

• Го посетува ученикот/ученичката на местото за учење и работа кај 
работодавачот, 

• Води различна евиденција за ученикот/ученичката (евиденција за присуство, 
известувања за болест, ученички дневник, листата за оценување, анкетниот 
прашалник, конечниот извештај), 

• Ја следи работата на ученикот/ученичката и напредокот на обуката за струката,  

• Ја следи работата на учениците, комуницира со менторите во компанијата и го 
известува Одборот за ПОР, 

• Тековно соработува со менторот во компанијата во решавање на појавени 
дилеми,  

• Во соработка со Одборот и работодавачите ги решава појавените проблеми, 

• По потреба заедно со класниот раководител свикува состанок со родителите и 
со ученикот/ученичката како и со менторот во компанијата,  
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• Ги дава сите потребни упатства на ученикот/ученичката и му нуди помош при 
составување на конечниот извештај,  

• Го идентификува и оценува напредокот на ученикот/ученичката,  

• Ги организира и договара термините за оценување во соработка со менторот кај 
работодавачот и е одговорен за истово      

• Ги прегледува и оценува извештаите од практичната обука кај работодавачите, 

• Ја одредува конечната оценка согласно однапред поставените критериуми, за 
кои се информирани ученикот/ученичката и менторот,  

• Извршува анкета по завршување на практичната обука и го анализира текот на 
образованието,  

• Заедно со Комитетот врз основа на податоците ја анализира успешноста на 
практичното образование со работата.  

5. СОРАБОТКА ПОМЕЃУ УЧИЛИШТЕТО - РАБОТОДАВАЧОТ 

Квалитетната соработка помеѓу училиштето и работодавачот е основа за секоја 
заедничка активност. Каков ќе биде квалитетот ќе зависи од соодветната 
комуникација и меѓусебното почитување и доверба. Често пати е тешко да се 
направи првиот чекор, но задачите се она што бараат извршување на одредени 
активности. Така, очекуваме дека 
 

• Училиштето и соодветните комори ќе ги повикаат успешните работодавачи 
(работните организации: компаниите, самостојните трговци, институциите) да 
добијат верификација за практичната обука, 

• Работодавачите ги покануваат учениците, родителите и стручните работници во 
своите простории и им ја претставуваат својата дејност со цел промоција на 
занимањето и за пополнување на слободните места за учење и обука, 

• Компаниите организираат денови на отворени врати со работилници за ученици 
од основното образование со цел развивање на интересот за занимање и 
популаризација на дејноста, 

• Училиштето ги поканува верификуваните работодавачи активно да им се 
претстават на учениците и на другите учесници во текот на информативните 
денови во училиштето,   

• Работодавачите преку комората го информираат училиштето и медиумите за 
расположивите слободни места и расположивите стипендии за наредната 
учебна година на два месеци пред крајот на наставата (април), 

• Пред извршување на практичната обука училиштето организира заедничка 
еднодневна инструктажа за наставниците и за менторите кај работодавачите, 

• Училиштето-работодавачот-ученикот/ученичката ги уредуваат меѓусебните 
односи со трипартитен договор,  

• Училиштето и работодавачот се обидуваат да ја подобрат меѓусебната 
комуникација и затоа се организира состанок за да се говори за сите конкретни 
теми кои произлегуваат од практичната обука кај работодавачот, од Договорот 
за учење или Договорот за заедничко изведување на практичната обука. 

 

Барање на места за учење/обука кај работодавачите 

Разумно е на национално ниво да се води регистар на места за учење/обука кај 
работодавачот за сите стручни подрачја кој постојано ќе се ажурира. Потребно е да се 
вложат напори за да при барање на отворените места за учење/обука кај 
работодавачите кои имаат значителни стручни референци да се привлечат и 
активираат и самите ученици. Оттаму се предлага да се обратат на оние работодавачи 
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во соседството или поблиску до домот кои се запишани во регистерот на места за 
учење. Доколку не се успешни во својата потрага, тие може да побараат совет од 
училиштето. Важно е да се има активна улога во конечната одлука на 
ученикот/ученичката и да се има согласност од родителите и од училиштето кое ќе 
побара и ќе прифати место за учење.  
Доколку има повеќе работодавачи кои бараат ученици, конечната одлука за упатување 
на учениците кај работодавачот ја уредува организаторот/координаторот на 
практичната обука, со почитување на договорените мерила и согласно интересите на 
сите три вклучени страни ученикот/ученичката, работодавачот и училиштето. 
 

Распоредување на учениците на местото за учење  

Училиштето се грижи за конечното распределување на сите ученици кај 
работодавачот. Важно е да се избере оптимално решение на задоволство на сите. 
Практичната обука кај работодавачите вообичаено се одвива во колку што е можно 
позбиена форма во договор со работодавачот и не секогаш е возможно строго држење 
до училишниот календар. Работата на ученикот/ученичката треба да се прилагоди на 
спецификата на работата кај работодавачот (вклучувајќи ја и работата во саботите и 
неделите, но во согласност со законодавството). 
 
Критериуми кои влијаат на распоредувањето на учениците кај работодавачот: 

• Претходни договори помеѓу учениците и работодавачите, 

• Работодавач со стручни референци, 

• Локална оддалеченост на ученикот/ученичката и работодавачот, 

• Бројот на сите ученици, кои бараат места за учење во ист термин, 

• Број на работодавачи и расположивиот број на места за учење кај 
работодавачите. 

Обем, форма, време и содржина на извршувањето на практичната обука кај 
работодавачите  

Обемот на практичната обука кај работодавачите е утврден во предметникот. 
Досегашното искуство од обуките кај работодавачот покажува дека е најсоодветно да 
организира практичната обука кај работодавачите колку што може позбиено во еден 
блок или во повеќе (во два, три) покуси блокови во текот на училишната година. 
Работодавачите во Словенија сметаат дека најмалку соодветна форма на обука е 
обуката која се одвива еднаш во неделата или одреден дел од училишната година. Во 
секој случај, потребно е почитување и наслушнување на потребите на работодавачите 
за сезонската важност на нивната работа како и на другите пречки. 
 

Збиената форма на изведувањето на обуката како соодветна варијанта се 
заснова на следниве наоди: 

 

• Континуирано следење и вклучување на ученикот/ученичката во работниот 
процес, 

• Поголема припадност на ученикот/ученичката во работната средина, 

• Полесна организација на процесот на учење кај работодавачот (распоред на 
работата, разговори, решавање на тековни проблемиD), 

• Полесно следење на напредокот на ученикот/ученичката, 

• Можност за поголем надзор на стручното напредување на ученикот/ученичката,  

• Процесот на образование на ученикот/ученичката не е попречен ниту прекинат, 
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• Едноставно поврзување помеѓу менторите кај работодавачите, наставниците во 
училиштето и организаторите на практичната обука, 

• Полесно добивање проценки за различни фази од работниот процес. 
 

6. ИЗВЕДУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНАТА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ 

 
Учениците треба целосно да се запознаат со работниот процес кај работодавачот и да 
се здобијат со искуства во различни одделенија од компанијата или институцијата, а не 
само тесни искуства за својата струка. Во примерот со угостителство и туризам 
ученикот/ученичката учи за: 
 
Хотел 
a) кујната и помошните простории, 
b) ресторанот и останатите продажни одделенија, 
c) рецепцијата, анимација, маркетинг, 
d) домаќинството и помошните простории, 
e) вработените. 
 
Ресторан, таверна 
a) кујната и помошните простории, 
b) трпезаријата и останатите продани одделенија, 
c) набавното одделение и складиштето, 
d) надворешни простории кои се поврзани со објектот. 
 
Кетеринг 
a) одделението за примање нарачки, 
b) производственото одделение- кујна, опрема и простор за приготвување и служење, 
c) административното одделение. 
 
Туристички населби 
a) рецепција,  
b) просторот за анимирање и информации, 
c) кујната и помошните простории, 
d) различни ресторани – баровите..., 
e) продажното одделение, 
f) делот за сместување, 
g) просториите за одржување и други помошни простории и простории за складирање. 
 
Менторите кај работодавачот на ученикот/ученичката му го претставуваат работниот 
процес по логичен редослед, на пример:   
  

• Ресторан, трпезарија (прием на нарачки, услуга, наплата), 

• кујна (приготвување на храната), 

• домаќинство (приготвување на сместувањето за гостите), 

• рецепција (пријавување, сместување, забава, наплата на услугите), 

• економијата (набавки, складирање на прехранбените и другите производи) 

• туристичката населба (управување со спортско рекреативните објекти, забава, 
понуда за гостите). 

 
Работодавачот го одредува менторот кој е одговорен за ученикот/ученичката на 
практична работа во компаниита. Тој воспоставува соодветни професионални односи 
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меѓу соработниците и ученикот/ученичката и одржува контакти со училиштето (со 
наставниците или со организаторите на практичната обука) и со учениците и нивните 
родители. 
 
Кадровски барања за извршување на практичната обука кај работодавачите  
Работодавачот или обучувачот кај работодавачот кој ја изведува практичната обука за 
учениците мора да има најмалку соодветно стручно образование за занимање од 
истата насока во која се обучува ученикот/ученичката, петгодишно релевантно работно 
искуство, и добиени педагошко-андрагошки знаења (види содржина на програмата за 
педагошко андрагошка обука).   
 
Задачи на менторот кај работодавачот: 

• Ги прима учениците и ги запознава со работната организација и со 
соработниците, 

• Ги информира за спецификите при извршувањето-спроведувањето на одредени 
работи и предупредува на почитување на прописите за заштита при работа и за 
другите законски утврдени прописи (на пример ХАССАП), 

• Ги распоредува учениците согласно работното време во работната 
организација, 

• Го евидентира нивното присуство на работното место, 

• Се грижи за добрата атмосфера и позитивната комуникација меѓу вработените 
и учениците, 

• Доколку еден ментор едновремено води повеќе од два ученици, тој може своите 
задачи да им ги пренесе на своите соработници но тој самиот ќе биде 
одговорен за учениците (учениците ги извршуваат доделените задачи и работи 
под надзор на квалификувани работници), 

• Води, координира и извршува конкретни задачи – вежби кои се дел од 
програмата за извршување во работниот процес,  

• Ги задолжува учениците со конкретни работни задачи, ја надгледува нивната 
работа и ги советува, 

• Им помага при работната социјализација и им овозможува услови за развивање 
на социјалните вештини,  

• Ги охрабрува и овозможува самоиницијативност во работата, 

• Го надгледува нивниот напредок,  

• Се грижи за соодветната комуникација со претставникот на училиштето, со 
ученикот/ученичката и со родителите,  

• Го информира училиштето (организаторот или наставникот) за сите значајни 
прашања поврзани со образованието на ученикот/ученичката, 

• Посредува во фрустрирачки ситуации и конфликти, 

• Ги прегледува и потпишува дневниците, 

• Им помага на учениците при составување на финален извештај,  

• Описно го оценува ученикот/ученичката според однапред утврдени критериуми 
и му дава мислење на наставникот за формирање на конечната оценка, 

• Се грижи за реализација на редовната и навремената исхрана на учениците во 
текот на работата како и какви било други бенефиции, 

• Се грижи за техничката изведба на сите одредби од договорот кои се во негова 
надлежност.  
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Воведна работилница за наставниците и менторите кај работодавачите 

Менторите кај работодавачите генерално сакаат соодветно да ја извршат својата нова 
улога, улогата на обучувач/едукатор. Едно добро решение кои ние го утврдивме во 
Словенија е еднодневна воведна работилница (инструктажа), која се организира во 
училиштето, најмалку една недела до еден месец пред почетокот на практичната 
обука кај работодавачите, заедно со наставниците, организаторот/координаторот и 
менторите кај работодавачите.   
Тоа вообичаено е првата непосредна стручна средба на сите, кои оперативно ја 
извршуваат планираната активност за практична обука. Потребно е да се направи 
особено пријатна работна средина. Присутните на таа средба меѓусебно се 
запознаваат, ги добиваат сите потребни информации за текот на планираните 
активности, за насоките, должностите, обврските согласно Договорот за учење или 
Договорот за заедничко изведување на практичната обука, меѓусебните очекувања, 
очекувањата на учениците, нивните специфики итн... Тие заеднички го прегледуваат 
нацртот програма за практична работа во компаниита и исто така го финализираат. Ги 
прегледуваат сите формулари, составени за водење на различна евиденција за 
оценување на учениците. Тие се договараат за најсоодветните форми на натамошната 
комуникација, ги разменуваат телефонските броеви, адресите, е-меил адресите и така 
работат на јакнење на довербата еден кон друг тие се подготвуваат за заедничко 
изведување на практичното образование/практичната обука кај работодавачите. 

 

7.  ИНФОРМИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПРАКТИЧНАТА ОБУКА 
КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ 

Организирање состанок пред почетокот на училишната година  

На крајот на наставата во месец јуни се организира информативен состанок за 
учениците и родителите за планираната практична работа во компаниита кај 
работодавачот во наредната учебна година. Новите ученици првата информација ја 
добиваат на првиот состанок во септември. 
 
На состанокот присуствуваат ученици, родители, претставници на работодавачите и 
организаторот кој е одговорен за практичната обука кај работодавачите, наставниците 
по прaктична настава и директорот (уште подобро би било кога би присуствувал сиот 
Одбор за практична обука во компанијата во која таа се организира). 
 
На состанокот тие се информираат: 

- со целите и намената на практичната обука кај работодавачите, 
- со формата на извршување на практичната обука кај работодавачите, 
- со рамковната содржина на програмата за практичната обука кај работодавачите,  
- со содржината на Договорот за учење или Договорот за заедничко извршување на 
практичната обука, 
- за правата и обврските на ученикот/ученичката, 
- за обврските на училиштето и работодавачот, 
- за улогата на организаторот на практичната настава, на наставникот за практична 
настава како и на менторот кај работодавачот. 
 
Доколку учесниците на состанокот се веќе запознаени со горенаведените содржини 
од минатата година, тогаш темата/содржината соодветно ќе се прилагоди. 
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Упатства и препораки од учениците 

Учениците кои немаат склучено Договор за практична обука  или немаат избран 
работодавач, пред почетокот на практичната обука кај работодавачите (6 месеци 
однапред) во училиштето (организаторот на ПОР доколку постои во 
систематизацијата, или пак некој од членовите на Одборот за практична обука), 
составува список на актуелни работодавачи со соодветна верификација, кои имаат 
слободни места за учење и за извршување на практичната обука. Ученикот/ученичката 
и родителите се одлучуваат, го избираат работодавачот и добиваат основни 
информации за местото за учење. 
  Важни информации се: 

• Природата на работниот процес кај работодавачот, 

• Улогата/позицијата (репутацијата) на работодавачот во индустријата, 

• Визијата на работаната организација,  

• Останати прашања поврзани со материјалните и нематеријалните услови за 
работата во текот на практичната обука кај работодавачите. 

 
Учениците и родителите мора да се јасно информирани за рамковните услови 
на работата кои може да се очекуваат кај работодавачот: 

• Согласно природата на работата ученикот/ученичката може да се распореди и 
во сменска работа согласно работното законодавство, 

• Спецификите на работата во неделите, празниците и останатите неработни 
денови може да бидат предмет на дополнителен доброволен договор (согласно 
законските прописи),  

• Може да се појави и промена во местото за учење поради исклучителни 
ситуации (промена на деловните простории, престанок на работа на 
доделениот ментор во компанијата D). 

 
Учениците се поттикнуваат кога бараат соодветно место за учење да пристапуваат 
лично, сами или заедно со родителите додека организаторот ги насочува, надгледува 
и им нуди помош на учениците.  
Бидејќи е невозможно да се добие втора шанса за прв впечаток, важно е учениците да 
се подготват за себе претставување. На средбата со работодавачите тие треба:  
 

• Да го покажат својот интерес за занимањето, 
• Да ги претстават веќе добиените знаења во конкретната работа (во зависност 

од одделението), 
• Да ги нагласат своите позитивни карактеристики за работата и отворено да 

говорат за своите проблеми, 

• Да ги претстават другите воншколски активности, кои може да влијаат на 
неговата работа (спорт, музика...) 

 
За помош при пополнување на писмената апликација која ја праќаат во компанијата по 
запознавачкиот состанок за местото за учење (доколку таа се бара), учениците може 
да му се обратат на организаторот на практичната обука во училиштето, а на 
учениците од основното образование им помага советодавната служба во училиштето.  
 
  
Апликацијата треба да ги содржи следниве податоци: 

• Лични податоци за ученикот/ученичката (име и презиме, точна адреса, 
телефонски број, е-маил адреса), 

• Податоци за училиштето,  
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• Видот на образовната програма и годината/одделението на образование,  

• Предвиденото време кога би се одвивала обуката, 

• Бројот на часови за практична работа во компаниита, 

• Рамковна содржина на програмата за ПОР или видот на работа согласно 
образовната програма (работа во различни одделенија). 

 
Доколку учениците не добијат одговор на писмената апликација, во училиштето ги 
насочуваат да напишат учтив допис во кој ќе го повторат барањето или да ја  
контактираат компанијата преку телефон. При поднесување на апликацијата и во 
личниот разговор мора да бидат особено активни, како и да ја дополнат апликацијата 
така што ќе одговори на условите кои ги поставува работодавачот. 
 

Запознавање на учениците и родителите со содржината на Договорот за 
заедничко извршување на практичната обука 

Основната содржина на Договорот за практична обука е составен во договор помеѓу 
социјалните партнери. Содржината на одредени членови на договорот им се 
претставуваат на родителите и на учениците на состанокот пред почетокот  на 
извршувањето на практичната обука кај работодавачите. Наставниците за практична 
настава во училиштето подетално ги запознаваат учениците со стручната содржина на 
договорот и со другите потребни упатства. Договорот (пример Договор е даден во 
прилог) се составува во три примероци (трипартитно) а ја потпишуваат претставник 
(директорот) на компанијата, директорот на училиштето и ученикот/ученичката или 
родителот/друг правен застапник во случај на малолетен ученик. По правило, 
договорот соодветствува на времетраењето на сите години на образование, но 
согласно различните форми на образование тој може да се состави и за времетраење 
од една година. 
Тенденцијата е учениците да преземат поголема одговорност за своето образование, 
кон што допринесува и самото потпишување на договорот. 
 
При потпишување на договорот секој потписник има одредени очекувања:   
 
Очекувања на работодавачот: 

• Ученикот/ученичката доследно да ги исполнува сите задачи и должности кои се 
наведени во договорот, 

• Напредокот на ученикот/ученичката во струката/занимањето да биде видлив, а 
со тоа компанијата и менторот ќе се потврдат како успешни обучувачи, 

• Ученикот/ученичката да се идентификува со компанијата и особено да се 
истакне со својата работа,  

• Ученикот/ученичката да ја придобие довербата на менторот и со тоа да добива 
и прифати се поголема одговорност, 

• Коректно и стручно соработување со претставниците на училиштето, и тоа во 
времето кога учениците се на практична работа во компаниита. 

 
Очекувања на ученикот/ученичката: 

• Искрен и коректен однос на менторот и на компанијата во целина, со голема 
мера на трпение и толеранција за конкретни и какви било грешки кои може да се 
случат,  

• Позитивно поттикнување и навремена повратна информација за упатства или 
инструкциите или како работите да се поправат или подобрат,   
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• Соодветна пофалба или награда за добро завршена работа, за да ја 
почувствува важноста на својот придонес во процесот на работа, 

• Можност за натамошно вработување кај работодавачот. 
 
Очекувања на училиштето: 

• Избраниот работодавач да му овозможи на ученикот/ученичката можност за 
учење и напредување во знаењето, вештините и компетенциите, 

• Ученикот/ученичката и менторот кај работодавачот добро да соработуваат и да 
не се потребни интервенции за усогласување на различните интереси. 
 

8. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧКАТА 

Права на ученикот/ученичката 

• Да се обучи согласно образовната програма и соодветниот испитен каталог, 

• Да се обезбедени безбедни и здрави работни услови согласно законските 
прописи, 

• Да биде осигурен во случај на несреќи при работа и болести поврзани со 
професијата во времетраење на практичната обука кај работодавачите. 

 
Со потпишување на договорот сите три потписници се обврзуваат дека ќе се 
однесуваат согласно сите одредби наведени во него. 

 

Должности на ученикот/ученичката 

- Редовно да ја извршува обуката согласно програмата, 
- Да ги користи пропишаните заштитни средства, 
- Да ја чува деловните тајни на работодавачот, 
- Согласно образовната програма да води соодветна документација, а по 

завршување на обуката да состави финален извештај за елементите наведени 
во упатствата кои ги добил од наставниците во училиштето, 

- Да поднесе извештај по завршување на практичната обука, 
- Во случај на болест, најдоцна во рок од 24 часа, писмено да го извести 

менторот во компанијата но и за враќање на местото за учење. Отсуството се 
дозволува со потврда од доктор, 

- Отсуството се надоместува во време кое ќе се одговори со работодавачот и со 
организаторот или наставникот/менторот. 

 
Ученикот/ученичката се информира и добива писмени упатства или насоки за 
постапките, како да се однесува во случаи кои не се конкретно наведени во 
договорот, на пример: 

 

Тек на практичната обука  

Пред почетокот на обуката ученикот/ученичката е должен да предаде му 
известување за почетокот на Одборот за практичната обука во училиштето (пример 
за ова известување е дадено во прилог). 
 
Ученикот/ученичката започнува со практичната обука кај работодавачот согласно 
договорот или на датумот кој ќе го одреди менторот во компанијата. Распоредот на 
работа на ученикот/ученичката, како и за другите работници, треба да се објави на 
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видно место. Ученикот/ученичката е должен да ги следи можните промени за кои 
однапред ќе се договори со менторот. 
 
На огласната табла дополнително со распоредот на работа се објавуваат и другите 
правила и информации кои ученикот/ученичката треба да ги следи и почитува.  
 

Отсуство 

Отсуството заради болест, ученикот/ученичката мора навремено да го пријави (во 
рок од 24 часа) и да му се јави на менторот во компанијата и на 
организаторот/менторот во училиште преку телефон.  
 
Повторното започнување со работата по завршување на болеста треба писмено да 
му се најави на менторот кај работодавачот и на организаторот на практичната 
обука во училиштето. Пред враќањето на работа ученикот/ученичката мора да 
воспостави врска со менторот кај работодавачот, кој е должен да го одреди денот и 
часот на враќањето на работа. Договорот за повторниот почеток на работата се 
запишува во известување кое го потпишуваат обајцата, и ученикот/ученичката и 
менторот. Еден примерок од известувањето го чува менторот, а вториот го испраќа 
до училиштето именуван за организаторот на практичната обука.  

 
Во текот на практичната обука кај работодавачите ученикот/ученичката не е 
предмет на училишниот календар во кој се одредени слободните денови, 
празниците и одморите. Тој е предмет на распоредот на работата кај 
работодавачот согласно Договорот за учење/Договорот за заедничко извршување 
на практичната обука. Поради специфичноста на работата во конкретна индустрија 
ученикот/ученичката може доброволно, но во согласност со посебен договор, да 
изведува практична работа во компаниита и во неделите, празниците и во други 
денови но во договор со менторот кај работодавачот и во согласност со работното 
и училишното законодавство. 
 
Во договор со менторите кај работодавачот и со училиштето, ученикот/ученичката 
има право да учествува во активностите кои се изведуваат во училиштето (разни 
натпревари, настапи, приредби..) доколку тоа е во интерес на ученикот/ученичката.  
 
Бројот на часови за практична работа во компаниита согласно образовната 
програма мора да бидат во целост реализирани а во исклучителни  случаи 
(пролонгирано отсуство поради здравствени или други оправдани причини) 
најмалку во обем од 85%. Отсуствата поради други причини, ученикот/ученичката 
мора да ги накнади или надомести. Поради натамошни отсуства (болест) со 
договорот за практична работа во компаниита, се одредува обемот кој ќе го одреди 
Одборот за практична обука во училиштето.  

 

9. СЛЕДЕЊЕ НА УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧКАТА НА ПОР КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ 

За планирање, изведување и следење на ученикот/ученичката на ПОР, координаторот/ 
организаторите на практичната обука мора добро да го проучат важечкото 
законодавство. Предлагаме да се приготват извадоци од одделни членови на законите 
и правилниците.    
 

• Законот за работни односи,  

• Законот за пензиско и инвалидско осигурување,  
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• Законот за средното стручно образование,   

• Законот за заштита при работа,   

• и сите други релевантни закони и правилници. 
 

Приготвување за извршување на посети кај работодавачот 

Многу ефикасна пракса е најавување на присуството на учениците на ПОР од страна 
на претставник на училиштето. Менторот во компанијата ја организира планираната 
посета и однапред го организира времето за посета на организаторот на ПОР, 
ученикот/ученичката пак ги носи со себе пополнетите извештаи за ПОР па сите заедно 
ги прегледуваат и предлагаат какви било измени или исправки. Во случај на  
ненајавена посета може да се случи ученикот/ученичката да е отсутен (работа на 
терен, болест, работа во друга смена, D) или пак може тој ден и менторот да биде 
отсутен. Се препорачува организаторот на ПОР при посетата да зборува со 
раководителите кај работодавачот, а одделно со менторот и со ученикот/ученичката. 
Со менторите и со ученикот/ученичката се зборува одделно, со секој одделно но и со 
обајцата заедно. 
Се препорачува да се направи план за секој ден за посети на учениците на ПОР. За 
датумот, местото и времето на посетата треба да се договори неколку дена пред 
планираната посета по телефон или по електронска пошта. Во компанијата треба да 
се договори посетата со лицето за контакт кое е задолжено од страна на 
работодавачот, во училиштето со директорот или со кое било лице кој ќе го 
придружува организаторот на ПОР во текот на посетата (класниот раководител, 
наставникот за практична обука,D). 
За секој ден, организаторот планира оптимална рута, со која би можел да посети 
најголем број работодавачи со најмал број прејдени километри. 
Доколку е возможно, организаторот на ПОР (со придружниците) го посетува секој 
ученик кој врши практична работа во компаниита подолго од 10 работни дена. 
Учениците кои се на ПОР подолго време, се препорачува да се посетуваат повеќе 
пати. Првиот пат е после првата или втората недела, вториот пат некаде на половина 
од обуката а можеби третиот пат пред крајот на ПОР.  
 
За учениците кои имаат ПОР од само 5 или 10 дена (стручен курс) а организаторот на 
обуката не може, поради различни причини, да ги посети, се препорачува поврзување 
со лицето за контакт во компанијата (кадровикот или менторот) и преку телефон да ги 
добие сите основни информации за одвивањето на ПОР. 
Без оглед на времетраењето на ПОР, ученикот/ученичката и работодавачот треба да 
се посетат доколку се појават отстапувања од планирањето изведување на ПОР, други 
вонредни ситуации и проблеми како: 

- отсуство на учениците од ПОР, 
- непримерно однесување на учениците, 
- кршење на работните правила и правилата за заштита при работа, 
- кражба на производи или оддавање информации, 
- незадоволство и жалби од ученикот/ученичката, итнD 

 
Важно е тајмингот на посетите да се предвиди доволно флексибилно. За посетата кај 
работодавачот треба да се одвои доволно време, особено при првата посета во 
компанијата разговорот најчесто се развлекува (разгледување на компанијата, 
разговор со директорот или со кадровата служба, прашања на менторот итн..). 
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Препораки за разговор кај работодавачот 

Предлагаме при посетата кај работодавачот, организаторот на ПОР да поразговара и 
да им постави прашања на менторот и на ученикот/ученичката како и да се погрижи да 
ги добие одговорите. Особено поставува широки и отворени прашања кои би дале 
одговор со сеопфатен увид во квалитетот на ПОР. Имено, одговорите содржат 
информации кои ќе служат како основа за натамошната работа и соработка на 
училиштето и компанијата или институцијата, установата.D.  
 
Во текот на разговорот, организаторот на ПОР ги поттикнува менторите и учениците да 

говорат за:  

• реализирање на зацртаните цели за ПОР,  

• исполнување на меѓусебните очекувања,  

• видовите и сложеноста на поставените задачи,  

• задачи на учениците,  

• ефикасност и напредок на знаењата на ученикот/ученичката, 

• успешност на ученикот/ученичката при индивидуални работни постапки,  

• соработка со училиштето, соработка на ученикот/ученичката со соработниците, 

со клиентитеD,  

• однос кон работата, со соработниците и со себе (уредност, систематичност, 

точност..),  

• прашања кои се поврзани со изведување на образовната програма. 

 

Во разговорот, организаторот на ПОР ги поттикнува соговорниците да го изразат 
своето мислење, предлози и решенија на проблемите. Исто така ги поттикнува самите 
да развијат и постават нови прашања или да понудат одговори кои можеби 
организаторот не ги размислил. Преку прашување организаторот може да ја провери 
точноста и силината на одговорите на менторот и ученикот/ученичката и да го 
почувствува нивниот емотивен одговор. Така ја разоткрива содржината, чувствата на 
ученикот/ученичката но и работната атмосфера. Во случај кога организаторот дава 
впечаток дека »се му е јасно«, дека дошол во надзор или контрола, во одговорите не 
им допушта тие да ги изразат своите искуства, мислења, стојалишта, дилеми и 
покажува дека не ги разбира, тие ќе престанат да му кажуваат и да му предлагаат. Ова 
секако не е целта на посетата на организаторот и на следењето на 
ученикот/ученичката на ПОР. А натамошната соработка на училиштето со тој 
работодавач во иднина може да биде доведена во прашање.  
Со цел да се одбегнат недоразбирања предлагаме, во текот на разговорот да се 
поставуваат прашања со кои ќе се проверува што точно мислел соговорникот. Во тие 
ситуации дозволете си да прашате: Како тоа мислите? Или уште подобро: Ако 
добро ве разбирам, ���.. Дали сум во право? Вештината на поставување 
прашања е уште поважна бидејќи вистинските прашања може да го променат 
мислењето и дејствувањето, да ги подобрат односите и достигнувањата.  
При поставување на прашањата важна е умереноста во барањата. Треба повеќе да се 
прашува и слуша, а да се одбегнува директно спротивставување на подучувањето на 
менторот како и непримерно и ненавремено коментирање на неговата работа. При 
посетата не е примерно ниту соодветно да се критикува работа на менторот.  
Дозволени се препораки, совети и насоки со кои лесно би се отстраниле какви било 
проблеми и може да се разрешат кои било појавени потешкотии. Во случај кога ќе се 
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идентификуваат поголеми нарушувања, прекршување на законите, кршење на правата 
на ученикот/ученичката, несоодветен педагошки пристап итн.., предлагаме прво за тоа 
да се говори со раководството во училиштето, а следните активности се усогласуваат 
со училишните правила, се до конечната фаза на постапката, а тоа е преместување на 
ученикот/ученичката кај друг работодавач. Предлагаме, за несоодветните педагошки 
пристапи да се говори обопштено, на воведните и завршните средби со менторите без 
да се наведуваат конкретни имиња.  
Најефикасен разговор на организаторот на ПОР при следењето на 
ученикот/ученичката кај работодавачот е оној заснован на некои досегашни искуства 
составен од 80% прашања и 20% одговори за насоки и препораки.  
Исто така предлагаме учениците да бидат фотографирани на работното место (на пр.  
ученици од пониските одделенија, кои ја минуваат ПОР за прв пат), се разбира со 
дозвола од работодавачот, а ученикот/ученичката или родителите дадат дозвола. 
Фотографиите може да се објават за стручни цели на интернет страницата на 
училиштето, во училишното гласило, им се покажуваат на средбите со работодавачите 
и менторите во училиштето но секогаш со дозвола од учениците и родителите. 
При следење на ученикот/ученичката кај работодавачот се води евиденција и се 
запишуваат клучните зборови, резиме од договорените точки после работната средба. 
Преку електронска пошта се испраќа благодарност до менторот за состанокот, за 
неговите пораки, мислења, предлози и идеи. Доколку се договори натамошна 
соработка, се приложува запис за она што е договорено како и натамошни чекори во 
процесот на соработка.  
Треба да се забележи дека постигнувањата на ПОР се резултат на напорите и 
партнерските односи на сите вклучени лица, работодавачи, училиштето и учениците.  

Добивање информации од учениците на ПОР 

За многу ученици личниот разговор е искуство во кое не можат да кажат се што сакаат 
па затоа вреди да се размисли за користење на анкетен прашалник за учениците, кој 
мое да биде подискретен начин за добивање на посакуваните информации. Пример за 
таков анкетен прашалник е даден во прилогот /примерот 14.  
Прашалникот може да го употреби организаторот при посета на работодавачот, или 
класниот раководител во училиштето по завршената практична обука на кај 
работодавачот. Прашалникот е само пример и може по потреба да се дополни или 
скуси.  

Добивање на мислење од работодавачот  

По завршување на практичната обука на учениците разумно е повремено да се добијат  
барем општи мислења и информации за задоволството на работодавачите. Во таа 
смисла, овие информации може да ги добиеме и од веќе извршените посети кај 
работодавачите. Може да се организира и посебен состанок со сите лица одговорни за 
извршување на ПОР кај работодавачот. Преку разговорот се промовира критичка 
дебата за извршената практична обука во последниот период. На овој состанок, 
организаторот е пред се слушател и запишувач на видувањата, коментарите и 
одговорите на менторите и на претставниците на работодавачот. Со дополнителни 
прашања тие се поттикнуваат да даваат конструктивни одговори, п0редлози и 
конкретни мерки за подобрување на практичната обука кај работодавачите.  
Ним им се нуди можноста да учествуваат во формирање на отворениот курикулум на 
образовните програми, кои ги изведува училиштето и го појаснуваат потребните 
услови за планирање и извршување на истиот. Исто така разумно е да се мотивираат 
за постојано усовршување на подрачјето на извршување на образовните програми и 
промени во училишниот систем, што ќе им помогне за подобро разбирање и 
извршување на ПОР. 
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На крајот на посетата со работодавачите се говори за идната соработката меѓу нив и 
училиштето. Секако, особено е важен лична врска со работодавачот. Во секој случај 
подоцна комуникацијата може да се одвива преку телефон и преку електронска пошта, 
но сепак е добро лично да се познава соговорникот и да се знаат лицата со кои се 
договараме.  

10. ЗАКЛУЧОК 

Организаторот на практичната обука составува извештај за практичната обука кај 

работодавачите за тековната училишна година. Имајќи ги предвид почитувањето на 

препораките и упатствата овој финален извештај ќе биде добра основа за еден 

критички поглед наназад и за квалитетно планирање на ПОР за наредната училишна 

година. Подолу на помош го нудиме формуларот со елементите како пример што се 

треба да се вклучи во финалниот извештај. 

 
Ние сме сигурни дека со вистинско социјално партнерство, со почитување на 
спецификите и очекувањата еден за друг и со соодветна комуникација ќе направиме 
важен чекор кон поквалитетна практична обука кај работодавачите, во полза на 
училишната младина, на образовниот процес и во полза на стопанството кому му се 
потребни нови кадри.  
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Прилог/ пример 1 
 
УЧИЛИШТЕ 
Регистарски број: 
Даночен број: 
Сметка: 
Застапник или претставник: 
 
РАБОТОДАВАЧ 
Компанија 
Име и место на регистрација 
Шифра на дејност: 
Даночен број: 
Застапник или претставник: 
 
 
склучуваат  
 
врз основа на членот _ од Законот за стручно образование (Службен весник ________ 
во понатамошниот текст: Законот) 

ДОГОВОР ЗА  

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА  
ПРАКТИЧНАТА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ (ПОР) 

 
Член 1 

 
Договорните страни се согласни да ги исполнат сите услови за заедничко извршување 
на практичната обука кај работодавачите согласно со _____ ставот _______ од членот 
од Законот за стручно образование (Службен весник, бр. __, од ден _____) согласно 
образовната програма за добивање средно стручно образование по програмата 
______________________ 
 

Член 2 
 

Со овој договор договорните страни ги уредуваат сите меѓусебни права и обврски за 
извршување на практичната обука кај работодавачите согласно образовната програма, 
законот и останатите прописи за периодот _________________. 
 

Член 3 
 

Договорните страни се согласни да ја вршат практичната обука кај работодавачите 
согласно образовната програма од ___ членот на овој договор се извршува така што 
работодавачот ја изведува обуката во непосредниот деловен процес со своите 
работни средства и во свои простории или во својата работилница за 
ученикот/ученичката или за група ученици од списокот даден на крајот од овој договор. 

 
Член 4 

 
Училиштето ќе ја организира практичната обука како практична настава согласно 

нормативите и стандардите и на начин утврден во регулативите во полето на 
образованието. 
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Работодавачот ќе ја организира практичната обука кај работодавачите за учениците. 
Работодавачот ќе го обезбеди менторот со најмалку средно стручно образование од 
соодветната струка кој ќе ја организира практичната обука за учениците согласно 
меѓусебно усогласената програма и со испитниот каталог за практичната обука, која ја 
утврдил  __________ за образовната програма наведена во ______ членот од овој 
договор. 
 

Член 5 
Ученикот/ученичката практично ќе се обучува до 38 часа во неделата и најмногу 8 часа 
на ден. 
 

Член 6 
При изведувањето на практичната обука кај работодавачите кај работодавачот, 
согласно законот, се употребуваат одредбите од оној закон, кој ги уредува правата и 
обврските на потписниците на договорот. 
 
Должностите на ученикот/ученичката се: 

• Редовно извршување на школските  обврски, да обезбеди работна облека и 
соодветни обувки; 

• При обуката да ги почитува упатствата од работодавачот и во согласност со 
правилникот за училишниот ред; 

• Да го извести работодавачот најдоцна во рок од 24 часа за своето отсуство од 
местото за учење и најдоцна во рок од три дена по престанок на причините за 
отсуството да донесе докази за оправдување на отсуството од местото за 
учење;  

• Да ја чува деловната доверливост на работодавачот; 

• Да ги почитува правилата за безбедност и здравје при работа; 

• Постојано да ја води пропишаната документација (извештај или дневник за 
практична обука),  

Правата на ученикот/ученичката се: 

• Практичната обука кај работодавачите согласно образовната програма од 
______ ставот на овој договор и со соодветниот испитен каталог; 

• Да биде соодветно награден согласно оценката на работодавачот за својот 
придонес во работа и за производот или услугата согласно општиот колективен 
договор за стопанската дејност. 

• Да биде осигурен во текот на практичната обука кај работодавачите во случај на 
несреќа при работата или при професионална болест; 

• Заштита при работа согласно законот и со другите прописи. 
 
Должностите на училиштето се: 

• Да обезбеди постојана соработка помеѓу стручните работници во училиштето со 
менторите, кои ја водат практичната обука на учениците со работата кај 
работодавачот; за оваа цел училиштето одредува стручен 
работник/организатор или координатор согласно нормативите и стандардите; 

• Во практичната обука за учениците, да ги отстранат сите слабости во 
практичната обука на учениците, до кои дошло заради објективни околности кај 
работодавецот (пречки во производство и сл); 

• Да му се обезбеди практична работа во компаниита кај друг работодавач 
доколку дејноста на работодавачот од овој договор ја прекине или дојде до 
сериозни пречки при извршување на практичната обука кај работодавачите, кои 
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би ја загрозиле практичната обука на ученикот/ученичката и на тој начин и 
неговото напредување во образованието . 
 

Должностите на работодавачот се: 

• Да му обезбеди практична работа во компаниита согласно образовната 
програма дадена во членот 1 од овој договор, со меѓусебно усогласена 
програма за ПОР и со соодветен испитен каталог како и да му додели 
соодветен ментор; 

• Да му исплати награда за неговите работни перформанси согласно 
колективниот договор за стопанската дејност; 

• Да се грижи за безбедноста при работата и за здравјето на ученикот/ученичката 
како и да му обезбеди посебни заштитни средства; 

• Да го запознае ученикот/ученичката со прописите за заштита при работа; 

• Да се грижи за соодветните односи меѓу учениците и соработниците; 

• Да му ги наложи само оние работи кои се утврдени со програмата за ПОР и со 
испитниот каталог, 

• Да го извести училиштето дека ученикот/ученичката е отсутен без оправдани 
повеќе од 48 часа, 

• Да соработува со стручниот работник кој го утврдило училиштето, 

• Да ги прегледа извештаите или дневникот за практичната обука кај 
работодавачите, кои ги води ученикот/ученичката и на крајот на обуката да даде 
извештај или дневник како потврда. 
  

Член 7 
 

Овој договор може да се раскине доколку работодавачот ги крши правата на 
ученикот/ученичката или доколку повеќе не ги исполнува условите за практична работа 
во компании или ако на каков било друг начин не е способен да ги исполнува своите 
договорени обврски.  
Договорот не може да се промени или прекине освен во случаи наведени во ставот 1 
од овој член, пред крајот на училишната година. 
 

Член 8 
Договорените страни се обврзуваат да ги решат сите меѓусебни спорови поврзани со 
овој договор со меѓусебен договор и доколку ова не е можно, спорот го решаваат пред 
надлежниот регионален суд. 

Член 9 
 
Овој договор е составен во три (3) еднакви примероци, од кои за секоја страна по еден 
(1) примерок. 
Овој договор влегува во сила на денот на негово потпишување од сите договорни 
страни. 
 
 
Место и датум: 

 
Место и датум: 

 
училиште: работодавач: 

 
 

Место и датум: 
 
Ученик: 
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Прилози: 
1. Анекс, Список ученици и термински план за извршување на практичната обука кај 
работодавачите 
2. Рамковна програма за работа на ученикот/ученичката на ПОР (компетенции, кои 
ученикот/ученичката ги развива за време на практичната обука кај работодавачите)  
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Прилог/ пример 2 
 
МЕСТО ЗА ЛОГО 

 
1. Анекс кон Договорот за практична обука   

Список на ученици и термински план за изведување на практична работа во 
компаниитe 

 

Име и презиме Адреса Име на 
занимањето 

по 
програмата 

Годи
на 

Број на 
недели/час

ови 
 

Термин за ПОР 
Од - до 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Организаторот на ПОР и контакт лицето од училиштето кое контактира со 
работодавачот е: 
___________________________, телефон____________e-маил адреса______________ 
 
 
 
Во______________ , на ден                                            Директор на училиштето: 
POKLICNE KOMPETENCE, KI JIH DIJAKI RAZVIJAJO 
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Прилог/ пример 3 

Рамковна програма за работа со учениците на ПОР 

 
 _____одделение, програма Фризер 

Подрачје на работа и компетенции кои ученикот/ученичката ги развива на 
практичната обука кај работодавачите 

 
 

Број на 
задачата 

Стручни компетенции одделение владее 

Да Не 

1. Се грижи за сопствената уредност и 
хигиена 

1.,2., 3.   

2. Се грижи за уредноста и хигиената на 
деловниот простор 

1.,2.,3.   

3. Го почитува Правилникот за санитарно 
технички услови за вршење на 
фризерската струка 

1.,2.,3.   

4. Ги добива и прибележува информациите 
за планирање на работата 

1.,2.,3.   

5. Ги следи модните трендови  1.,2., 3.   

6. Користи информатично комуникациска 
технологија 

1.,2.,3.   

7. Деловно комуницира (на словенечки или на 
некој странски јазик) ги прима и насочува 
клиентите 

1.,2.,3.   

8. Ги нагрнува и заштитува клиентите 
согласно постапката на работа 

1.,2.,3.   

9. Ги анализира косата и скалпот, ноктите, 
кожата на лицето и вратот и утврдува 
промени и ги запишува во евидентниот 
картон 

1.,2.,3.   

10. Ги стриже и обликува машки, женски и 
детски фризури 

1.,2.,3.   

11. Правилно го користи бричот, машина за 
стрижење, ножици за стрижење, тенчење и 
ретчење на косата 

1.,2.,3.   

12. Ги знае состојките на средствата за 
негување, втријување, разубавување и 
соодветно ги почитува и користи 

1.,2.,3.   

13. Согласно ефектите од средствата за 
негување, средствата за втријување, 
препаратите за коса и скалп како и 
препаратите за кожа, соодветно ги избира 
за употреба 

1.,2.,3.   

14. Избира и употребува соодветни средства 
за негување, втријување, препарати, 
шминка и средства за маникирање  

1.,2.,3.   

15. Ги разбира и почитува упатствата за 
употреба и средствата за негување, 
втријување и препаратите 

1.,2.,3.   

16. Обликува дневни, вечерни, свечени и 
замислени фризури 

1.,2.,3.   
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17. Ги дезинфикува алатките по секоја 
постапка 
 

1.,2.,3.   

18. Извршува постапки на белеење, 
оксидациски боења, колорирањa и 
тонирања (нанесување на масата за 
боење) 

1.,2.,3.   

19. Извршува боење на прамени на косата и 
боење на целата коса  

1.,2.,3.   

20. По боењето соодветно ја негува косата и 
скалпот  

1.,2.,3.   

21. Го евидентира и складира материјалот 1.,2.,3.   

 
1. Во текот на постапките ја почитува градбата и 

растот на косата, ноктите и обновувањето на 
кожата  

1.   

2.  Ги препознава промените и основните болести на 
кожата 
 

1.   

3.  Ги познава аномалиите на косата и алопеција и 
реагира согласно на нив  
 

1.   

4.  Се однесува така што оневозожува и спречува 
пренесување на преносливи болести 
 

1.   

5.  Изведува тестови пред постапките на миење на 
косата и скалпот  (тест за чувствителност на 
косата, порозност на косата, тест за 
некомпатибилност), 

 
1. 

  

6.  Го знае влијанието на водата, шампонот, 
регенераторот врз косата и скалпот 

 
1. 

  

7.  Го масира скалпот со употреба на препарати за 
коса и скалп 

1   

8.  Ги стриже фризурите согласно должината и 
квалитетот на косата (рамно, постепено) – со 
употреба на основните техники на стрижење 

 
1. 

  

9.  Обликува сува и водена коса  1.   
10.  Обликува коса со четка и фен  1.   
11.  Ја витка косата на виклери со различна дебелина 

и форма и го знае ефектот на виклерите врз 
косата 

1.   

12.  Ја обликува косата со раце и со чешел, како и со 
штипки во бранови  
 

1.   

13.  Обликува сува коса со електрични алатки 
 

1.   

 

1. Планира трајно преобликување на косата 
 

2.   

2. Користи средства за нега пред постапката за 
трајно преобликување на косата и по 
постапката  

 
2. 

  

3. Користи препарати согласно структурата на 
косата 

2.   

4. Извршува постапки на различни начини на 2.   
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трајно преобликување на косата 

5. Ги знае физичко-хемиските процеси, кои се 
одвиваат при трајното преобликување на 
косата 

2.   

6. Знае да го утврди времето на дејствување на 
препаратите и ги почитува упатствата 

2.   

7. Врши бричење на брада и мустаќи  
 

2.   

8. Користи средства за бричење и по 
бричењето 
 

2.   

9. Користи различни средства за негување по 
бричењето 
 

2.   

10. Ги знае различните начини на стрижење 
(рамно, степенесто, D)  со соодветно 
користење на алатки 
 

2.,3.   

11. Употребува посложени начини на чешлање, 
врзување и плетење на долга коса 
 

 
2.,3. 

  

12. Врши основна нега на лицето и вратот и ја 
приготвува кожата за шминкање 
 

2.,3.   

13. Врши соодветно шминкање за различни 
прилики  
 

2.,3.   

 

1.  Го планирање боењето на косата и врши 
различни начини за менување на бојата на 
косата (тонирање, белење, оксидациско 
боење, колорирање) 

3.   

2.  Ги знае физично-хемиските процеси при 
менување на бојата на косата 
 

3.   

3.  Користи препарати за менување на бојата на 
косата согласно структурата на косата, 
користи карта на бои 
 

 
3. 

  

4.  Го планирање стрижењето 3   
 

5.  Ги обликува фризурите со стрижење така 
што го следи обликот на лицето, главата, 
ставата на клиентот о приликата или 
намената за која се прави фризурата  

 
3. 

  

6.  Ги избира боите на косата согласно 
претходното формирање на фризурата со 
стрижење 
 

 
3. 

  

7.  Избира боја со почитување на естетските 
мерила 

3.   
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8.  Врши боење на косата со предпигментација и 
со пигментација  

3.   

9.  Го разредува хидрогенот  
 

3.   

10.  Планира боење, ја почитува морфологијата 
на лицето и одделните делови од лицето, 
согласувањето на бојата со лицето, намената 
и желба на клиентот 

 
3. 

  

11.  Го планира обликот на косата  
 

3.   

12.  Изработува влошки за коса за различни 
фризури  

  3.   

13.  Користи додатоци за коса и алатки за 
врзување на косата 

3.   

14.  Обликува машки, женски и детски фризури 3   

15.  Планира обликување на мустаќите и брадата  
 

3.   

16.  Ги поврзува финалните форми на фризурите, 
шминкањето и маникирот во една целина  

3   

17.  Советува за избор на фризури, при што ја 
зема предвид кадравоста, дебелината, 
бојата, структурата, насоката на раст на 
косата, главата и целата појава на клиентот  

 
3. 

  

18.  Го прави и следи финалниот план на работа  
 

3.   

19.  Прави пресметка на трошоци согласно 
ценовникот на услуги  

3.   

20.  Прави пресметка за клиентот и сметка за 
наплата  
 

3.   

21.  Нарачува технички алатки и материјал за 
извршување на фризерски услуги  

 
3 

  

 
* Во одделението, кое е означено со задебелени букви, се наведуваат постапките кои 
се усвојуваат и извршуваат подлабински.  
 
Датум________________ потпис на ученикот/ученичката_________________________ 
__ 
Датум ________________ потпис на менторот________________________ 
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Прилог/ пример 4 

 

 
Лого на училиштето       Место, ден: DDDDD..
  

 

Упатница за изведување на практична работа кај работодавач 

 

 
Училишна година:___________________; одделение:_____; клас:______ 
 
Ученик_____________________________роден_____________во 
место_______________ 
 
Живее во _______________________________________________________________ 
 
Запишан во образовната програма 
_____________________________________________ 
      (име на образовната програма) 
 
Ученикот/ученичката ќе ја врши практичната обука кај работодавачите или согласно 
Договорот за учење кај: 
_____________________________________________________________________ 
(име на компанијата) 
_____________________________________________________________________      
(место на регистрација на компанијата) 
 
 
кој ќе се јави на ден __________во __________ часот ќе се јави кај одговорното 
лице/менторот. 
 
 
Час на практична обука во компанијата од  __________ до _________  
Во вкупен број часови ________ . 
 
 
 
 
Организатор на ПОР:   Печат   Директор: 
------------------------------                                                                   --------------------------------- 
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Прилог/ пример 5 
 

ПОТВРДА ЗА МЕСТО ЗА УЧЕЊЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ПОР 

 
Во училишната година DDDDод програмата за средно стручно образование: 

DDDDDDDDDDDDDDDDD 
 

Име и презиме на 
ученикот/ученичката: 

      клас: 
 

Адреса на ученикот/ученичката: 
(населба, број на куќа.,  
поштенски број.,име на поштата) 

 

Телефонски број на 
ученикот/ученичката: 

  

Име на компанијата: 
 

Име на компанијата:  

Дејност на компанијата:  

 
Име и презиме на контакт 
лицето: 

 

 
Телефон и е-маил адреса на 
контакт лицето: 

телефон: 
е-маил: 

 
Лице одговорно за потпишување 
на договорите и Договорите за 
учење: 
(име и презиме, функција, 
образование) 

 

Име и презиме на менторот:  

Коментари: 
 
 

 

                                          Печат               ______________________ 

                           Потпис на одговорното лице во компанијата 
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Прилог/ пример 6  

 

Лого на училиштето         

 

ПОТВРДА ЗА  
ТЕОРЕТСКИ ПОЗНАВАЊА НА СОДРЖИНИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО ПРИ 

РАБОТА 

 

за УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧКАТА  
________________________________ 

 
Роден/а.________________, посетува ______одделение  

 
од програмата _______________________________ 

 
на ден DDDD............ во училиштето успешно го/ја заврши писмениот испит од 
содржините за заштита на здравјето при работа согласно важечкиот Закон за заштита 
на здравјето при работа. 
 
Важноста на оваа потврда е 3 години. Писмениот испит ќе се повтори по три години. 
 
 
 
Одговорен стручен работник во училиштето за заштита на здравјето при работа:  
 
Потпис: 
DDDDDDDDD              
 
Место..................................., ден:DDDDD     

M.П. 
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Прилог/ пример 7 

 

 
Податоци за работодавачот: 
Име и место на регистрација на компанијата: 
____________________________________________________________ 
Дејност: ____________________________________________________________ 
Одговорно лице: ____________________________________________________ 
Ментор за практична работа во компаниита:_________________________________ 

 

ПОТВРДА  
за запознаеност со прописите за заштита на здравјето при работа 

 

 
Јас, потпишаниот/-ата изјавувам дека согласно членот 6 од Колективниот Договор за 
практична обука  сум запознаен со прописите за заштита на здравјето при работа за 
безбедно извршување на практичната обука кај работодавачите. 
 
 
датум: ________    _____________________                      _______________ 
                                     (потпис на родителите илизаконски  застапници)     (потпис на 
ученикот/ученичката) 
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Прилог/ пример 8 
 
 
Податоци за работодавачот 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРИСУТНОСТ НА ПОР 

 
за ученикот/ученичката DDDDDDDDDDDDDDDD.. 
 

датум Извршена работа-содржина Одработени 
часови 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 вкупно  
 
Мислење на менторот/работодавачот: 

 

 

 
 
 
 
Датум: DDDDDDD..      печат на работодавачот
            
                              DDDDDDDDDD.
                     (потпис на 
менторот) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(име и презиме) 
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Прилог/ пример 9 

 
ОЦЕНУВАЊЕ НА УСПЕШНОСТА НА ПРАКТИЧНАТА ОБУКА КАЈ 

РАБОТОДАВАЧИТЕ (ПОР) 

 
__________________________________    ја извршил практичната обука кај 

работодавачите 
(име и презиме на ученикот/ученичката)                     
кај работодавачот 
___________________________________________________________,    

(полно име на работодавачот) 
Во училишната година ____________  во обем од _____  часови согласно одредбите од 
Договорот за учење;  
 
ПОР е во рамки на образовната програма  _____________________________________,    

(име на образовната програма) 
Во која е запишан во 
училиштето__________________________________________________ .   

(полно име на училиштето) 
 
Ученикот/ученичката при практичната обука кај работодавачите ги покажа следниве 
компетенции: 
 
СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ задоволително добро Одлично 

 

Ги припрема просторот, работните површини, 
инструментите и алатките 

   

Приготвува едноставни јадење и пијалаци    
Послужува едноставни јадења, пијалаци и напитоци    
Десервива    
Го одржува и складира инвентарот, храната     
Ги вклучува словенечките народни јадења во 
секојдневното мени, ги приготвува и послужува. 

   

Комуницира во деловни ситуации на словенечки и на 
избран странски јазик  

   

Ги пресметува услугите    
Избор / за работа во кујна    
Приготвува студени и топли предјадења, супи, фидеа и 
кнедли, каши, оброци од месо, основи, сосови, прилози, 
јадења од зеленчук, салати и слатки и приготвува 
порции врз основа на нормативи. 

   

Составува и приготвува дневни менија и јадења по 
порачка со почитување на хранливата вредност на 
јадењата. 

   

Ги составува и приготвува јадењата за вонредни 
оброци, словенечки народни јадења и јадења на друг 
народи. 

   

Составува и приготвува различни видови пици, 
различни видови леб, колачи и пресно тесто 

   

Избор / за работа во служба    
Приготвува и послужува безалкохолни, алкохолни 
пијалаци, топли пијалаци и флаширани вина. 

   

Послужува редовни оброци за нови и пансионски гости    
Послужува вонредни оброци во и надвор од матичната    
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куќа (catering). 
Фламбирање, маринирање, откостување, филирање и 
порционирање на јадењата пред гостите 

   

Приготвување и послужување на различни видови 
мешани пијалаци 

   

Избор / за работа во сместувачки капацитети    
Целосна грижа и туристичка понуда на услуги за 
гостите во помалите капацитети по принципот 
зачувување на културното наследство. 

   

Извршување на начелата на еко – континуираниот 
развој во туристичката понуда. 

   

Клучни компетенции    
Редовно извршување на извештаите за практичната 
обука  

   

Почитување и употреба на документацијата, прописите, 
нормативите и стандардите како и упатствата  

   

Употреба на информациски технологии (компјутерска 
опрема и програмски орудија) 

   

Учество и разбирање со соработниците, стручните 
лица и гостите за користење на  стручна терминологија 

   

Одговорно и социјално однесување во работната 
средина  

   

Грижа за личната уредност     
Деловно и природно однесување    
Грижа за рационално користење на енергијата, 
внимателно користење на изворите на енергија, 
намалување на загадувањето и соодветно однесување 
со отпадоците 

   

Спроведување на мерки за гарантирање на заштита на 
здравјето при работа, заштита на околината, 
противпожарна заштита и спречување на незгоди 

   

Користење на извори (стручна литератураQ )    
Контрола на сопствената работа (квалитет и точност)    
    
 
Мислења и предлози:   
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
_________________        
______________________ 
    (место и дата)    печат:   (потпис на менторот) 
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Прилог/ пример 10 

Пример за содржината на папката за извештај на ученик со податоци и клучни 
информации на насловната и задната страница (внатрешниот и надворешниот 

дел) 

 
 
 
 

 
Насловна 
страница 
Лого на 
училиштето 
 

  

Училишна година:___________________; одделение:_____; клас:______ 
 

                                              ИЗВЕШТАЈ НА УЧЕНИКОТ/ УЧЕНИЧКАТА 
 
За практичната обука кај работодавачите кај работодавач – ПОР  
 

Ученикот/ученичката___________________роден__________во ________________ 
 

Кој живее___________________________________________________ 
 

Запишан во образовната програма _________________________ 
       (име на програмата) 
 

Смер на образование и струка __________________________ 
       (име на стручното образование) 
 
УПАТНИЦА 
 

Ученикот/ученичката ќе ја извршува практичната обука или усовршување со 
работата согласно потпишаниот Договор за практична обука  при: 

__________________________________________________________ 
(име на компанијата) 
__________________________________________________________      
(седиште на компанијата) 
 

Кој ќе му се јави во деновите __________во__________ часот на одговорното лице. 
 
______________, 
унив.дипл.инг. 

М.П. _____________  
директор 

 

 

Пример на внатрешниот дел на насловната страница 

РАМКОВНА ПРОГРАМА ЗА ПОР ЗА СТОЛАР  – 1. ГОДИНА 

Препознавање на домашните видови дрво, препознавање на изготвени 
производи и познавање на карактеристиките на дрвата 

• Ги распознава основните делови на дрвото  
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• Ги знае естетските, физичките, механичките и физичко-хемиските 
карактеристики на дрвото  

• Знае како градбата на дрвото влијае врз неговите карактеристики  

• Ги препознава најважните домашни видови дрво  

• Ги знае грешките/слабостите на дрвото и го определува нивното влијание врз 
употребливоста на дрвото  

Мерење на производите во пилана, нивно разврстување во класи на квалитет,  
мерење на влага во дрвото, ги приготвува производите за сушење, дефинирање 
на параметрите за техничко сушење на дрвото 

• Ја мери должината, ширината и дебелината трупците/деблата  

• Ја пресметува кубикажата на трупците/деблата  

• Ги распределува деблата по текстура и по обработени рабови  

• Ги разврстува деблата по квалитет и класи на квалитет  

• Ја објаснува намената за сушење на дрвото  

• Ја определува основната разлика помеѓу сушење отворен простор, предсушење 
и техничко сушење на дрвата  

• Ја мери влажноста на дрвото со влагометар  

• Ги поставува деблата во складиште  
Безбедна работа во строларска работилница 

• Користи опрема за лична заштита  

• Ги знае прописите за заштита при работа  

• Ги почитува правилата за безбедна работа  

• Ги знае прописите за пожар како и заштита на околината   

• Ги почитува основните начела за заштита на здравјето при работа  
Корости рачен алат 

• Соодветно го користи рачниот алат за обработка на дрвото  

• Ја знае работната средина на столарот – алатките, орудијата кои ги користи и 
начинот на нивно чување  

• Ја знае техниката за острење на сечилата и развива основна спретност за 
острење на сечилата  

• Ги распознава расипувањата на дрвото по изглед како и според различните 
последици и причини за расипувања  

• користи соодветни алатки за обработка на дрвото  

• ги распознава сите видови и употреби на длетата, рашпли и пили за обработка 
на дрвото  

• знае како правилно да наостри длето  

• прави котни врски или повеќе варијанти на котни врски  

• безбедно користи рачни електрични алатки 
Сечење на дрвото и дрвните плочи на машини за сечење  
Обработка на дрвото на машини за обработка  
Машинско бушење и длабење на дрвото 
Расекување на дрвото на машини за расекување  
Стружење на дрвото 
Брусење на дрвото на машини за брусење 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

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 

 
 

Пример за внатрешниот дел на задната страница  
 

ЕВИДЕНЦИЈА 
за извршување на практичната обука кај работодавач 

 
Практичната обука кај работодавач или практичното усовршување во работата 
ученикот/ученичката ______________________ го изврши: 
 
од ____________ до ___________ во купен број часови: _______ 
 
во ___________________________________________________ 

(име и седиште на компанијата) 
 

Ги извршуваше следниве работи: 
 (видови работи или задачи)                                                                              

(потпис на работодавачот, кој ја водел ПОР) 
 
a) воведен семинар, __________________________  часови ______,   
б) __________________________________________, часови ______,  
в) __________________________________________, часови ______,  
г) __________________________________________, часови ______,  
д) __________________________________________, часови ______,  
ѓ) __________________________________________, часови ______,  
е) __________________________________________, часови ______,  
итн___________________________________ 
 
                    

УСПЕХ 
 

За  постигнатиот успех во практичната обука кај работодавачите во компанијата 
ученикот/ученичката ја доби оценката:  
 

ИЗВРШИЛ НЕ ЈА ИЗВРШИЛ 

 

Датум: _____________                          Датум: 

______________ 

 M.П.         M.П. 
____________________________                                              
___________________________ 
(потпис на организаторот на ПОР во училиштето                   (потпис на 
менторот кај работодавачот) 
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Пример на внатрешниот дел на задната страница 

 
УПАТСТВА 

 
За пишување на извештај за практичната обука кај работодавачите – ПОР  
Извештај за ПОР – кој ученикот/ученичката го пишува во времето на извршување на 
ПОР кај работодавачот за секое одделение одделно. 
За водење на извештај за ПОР нему/неа му/и е потребно: 
- Листата од насловната страница , евиденцијата со упатство дадени во папката, 
- Листа за запишување на описот на работата. 
-  
НАСЛОВНА СТРАНИЦА 
 
Насловната страница ја пополнува ученикот/ученичката така што: 
a) Во рубриката »Име на средното училиште« го запишува целото име на средното 

училиште и местото. 
b) Во делот »училишна година« ја впишува тековната училишна година, 

одделението и класот во која припаѓа. 
c) Во делот за лични податоци го пишува името и презимето, местото на живеење 

во времето на школување, одделението кое го посетува, името на воспитно-
образовната програма, во која е запишан и занимањето. 
d) Во УПАТНИЦАТА средното училиште ја впишува компанијата во која 
ученикот/ученичката ја извршувал ПОР. Ги впишува и деновите во кои 
ученикот/ученичката морал да се јави во компанијата за извршување на ПОР. 
Ако ученикот/ученичката извршува ПОР во две компании тогаш добива две 
упатници. 
Упатницата ја потврдува со печат на средното училиште и ја потпишува 

директорот. 
 
ЕВИДЕНЦИЈА 
 
Страницата за евиденција ја пополнува компанијата во која ученикот/ученичката ја 
извршува ПОР. 
На почетокот на ПОР ученикот/ученичката му ја дава папката за Извештаи на 
одговорниот работник во компанијата (на организаторот  на ПОР во компанијата), во 
која ученикот/ученичката ќе ја извршува ПОР. По завршениот ПОР, компанијата ја 
впишува евиденцијата и податоците за извршената ПОР кои се однесуваат на 
времето на извршување, името на компанијата, воведниот семинар и видот на 
работа и задачите кои ги извршувал ученикот/ученичката. 
Пополнувањето на пишаниот дел и задачите ги потпишува работодавачот, кај кого 
ученикот/ученичката ја извршувал ПОР или работодавачот кој се грижи за 
непосредното извршување на ПОР. 
Доколку ученикот/ученичката извршувал ПОР во две различни компании во текот на 
иста година, и второто претпријатие ги впишува соодветните податоци во вториот 
евидентен лист. 
ПОР се оценува со оценките: извршил, не извршил. 
Постигнатиот успех на ученикот/ученичката при ПОР – според оценката на 
организаторот во компанијата– ментор. 
Успехот на ученикот/ученичката кој го постигнал во компанијата се запишува во 
соодветната рубрика и се потврдува со потпис и печат. 
Во забелешките се впишуваат какви било отсуства како и други забелешки при 
извршувањето на ПОР на ученикот/ученичката. 
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Ја извршуваат и соодветно потпишаната мапа со извештаи која ученикот/ученичката 
ја поднесува во средното училиште по извршување на ПОР. 
По завршување на ПОР училиштето за свои потреби ја задржува папката со мапи а 
описниот дел му го враќа на ученикот/ученичката.  
 
ОПИС НА РАБОТАТА 
 
За опишување на работата која ученикот/ученичката ја извршува на ПОР го користи 
листот »опис на работата«, кој е даден во прилог на упатницата. 
Секоја работа или задача, менување на работното место или видот на работа го 
опишува на приложниот лист на пр. ако извршува три различни работи или задачи, 
попопнува три листа за ОПИС НА РАБОТАТА. 
Листите »опис на работата« ги прегледува менторот во компанијата и организаторот 
на практичната обука кај работодавачите во училиштето. 
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Прилог/ пример 11 

Лого на училиштето 
 

датум:_________                                                                                          Лист бр.:_____ 
 

Извештај на ученикот/ученичката за активностите на практичната обука кај 
работодавачите 

 
    ОПИС НА РАБОТАТА 

 
 

1. ОДДЕЛЕНИЕ РАБОТИЛНИЦА (назив на просторот или работилницата) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________ 

2. РАБОТА И ЗАДАЧИ (вид на работата) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________ 

3. ТЕХНОЛОГИЈА НА РАБОТАТА (тек на извршување на работата – 
операцијата) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. РАБОТНО МЕСТО (услови за работа) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________ 

5. ДОКУМЕНТАЦИЈА (цртеж, скица на производот, друга документација за 
извршување на работата) 

 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



 

 

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 

 
 

__________________________________________________________________________
________________________ 
 
 

6. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (прибор, уреди, машини, мерила, алатки) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________ 

7. МАТЕРИЈАЛИ (материјали и материјали кои се употребуваат при работата) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________ 
 
8. ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА (опасности при работа, упатства за безбедна 

работа, заштитни услови на работното место, лична опрема за заштита) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Потпис на ученикот/ученичката: 
 
Потпис на менторот: 
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 Прилог/ пример 12 
 
Лого на училиштето 
  
 
Во DDDDD.. 
денови DDDDDDDD 

Распоред на посети на ученикот/ученичката на ПОР кај работодавач 

 
Име и презиме на организаторот на ПОР____________________ 
 

  

Име на работодавачот и место  
Образовна 
програма 

Име и презиме на 
ученикот/ученичката 

Предвдена 
далечина 

за превоз и 
предвидено 

време 

Забелешка 

1           

          

      

      

          
 

Приготвил и извел: 
DDDDDDDDDDDDD 
 

Одобрил директор: 

DDDDDDDDDDDDDDD 
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Прилог/ пример 13 

Лого                                                                                                                                   
Име на училиштето  
 

ЗАПИС ЗА СЛЕДЕЊЕ НА УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧКАТА НА ПОР 

 
Име и презиме на ученикот/ученичката: __________________________________ 
Одделение: _________________ 
Начин на следење на ученикот/ученичката на ПОР: 

a) Лична посета 
 

b) Телефонски разговор со менторот 

 
Резиме од посетата или разговор со менторот за достигнувањата на 
ученикот/ученичката/-чката на ПОР: 
(редовно пристигнување на работа, однос кон работата, извршување на работните 
обврски и документацијатаD) 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
Датум: _________________________ 
Потпис на претставникот на училиштето: ______________________________ 
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Прилог/ пример 14 

Анкетен прашалник за учениците на практична работа кај работодавачите (ПОР) 

 
 

1. Јас сум ученик/ученичка од _____клас во 
програмата________________________. 

 
2. ПОР ја извршив кај работодавачот (име и место) ______________________ . 

 
3. Мој ментор/-ка беше/е (име и презиме)_______________________ 

 
4. Место за учење за извршување на практичната обука кај работодавачите 

(во натамошниот текст ПОР) за мене го најде (заокружете го соодветното): 
a) училиштето 

b) родителите 

c) самиот/ата во директна врска со работодавачот  

d) друго (наведете): 
 

 
5. За извршување на ПОР имам склучено (заокружете го соодветното): 
a) Индивидуален Договор за практична обука  

b) Колективен (училиштен) Договор за практична обука  

 
6. Со програмата на работата (организацијата, содржината и целта) за ПОР 

се запознав (заокружете го соодветното): 
a) При класниот час  

b) Во рамки на стручните модули (при наставата за стручна теорија или 
практичната настава) 

c) Од организаторот на ПОР  

d) Публикација во училиштето  

e) Од соучениците  

f) Друго (наведете): 

 
7. Во училиштето добив доволно стручни предзнаења за почеток на 

извршувањето на ПОР (опишете на кратко): 
a) ДА  b)  НЕ 

Опишете, кои: 
1. 
 
2. 
 
 
 

Опишете кои: 
1. 
 
2. 

 
8. На ПОР научив нови (наведете знаења, вештини, компетенции): 
a)   

b)   

c)  

a)  

b)  
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9. На ПОР употребував во пракса и ги вежбав добиените знаења (наведете 

знаења, вештини, компетенции): 
d)   

e)   

f)  

c)  

d)  

 
10. Како работодавачот ги исполни своите обврски поврзани со ПОР? 

(заокружите) 
 

a) Ме запознаа со работната средина и со соработниците 
во подрачјето на работа  

ДА делумно НЕ 

b) Ме запознаа со распоредот на работа и со очекувањата 
кои ги имаат за мене  

ДА делумно НЕ 

c) Ја примив заштитната опрема ДА делумно НЕ 

d) На практични примери ме запознаа со заштитата на 
здравјето при работа и заштитата на околината  

ДА делумно НЕ 

e) Ми даваа соодветна сложена и разнолика работа од 
струката 

ДА делумно НЕ 

f) Добив јасни и разбирливи информации и упатства како 
и што треба да работам  

ДА делумно НЕ 

g) Ми дозволуваа од време на време самиот да ги 
спроведувам и своите идеи 

ДА делумно НЕ 

h) Ми доверуваа и посложени и поодговорни задачи ДА делумно НЕ 

i) Мојата работа постојано ја надгледуваа и ме 
надгледуваа 

ДА делумно НЕ 

j) Со мене позитивно се однесуваа, ме советуваа и ме 
поттикнуваа 

ДА делумно НЕ 

k) ПОР ја извршував согласно распоредот и во однапред 
договорено работно време  

ДА делумно НЕ 

l) Во суштина одработував и поголем број часови од 
предвидените во програмата  

ДА делумно НЕ 

 
9. Од работодавачот за извршената ПОР добив: (заокружи го 

соодветното): 
 

a) награда  (финансиска)  ДА                              НЕ 

b) некоја друга форма на награда (наведете):  ДА                        НЕ 

c) оброк ДА                              НЕ 

d) надоместок за превоз до и од работата  ДА                              НЕ 

 
10. Кај работодавачот би го пофалил/-а (запишете): 
a)  

b)  

c)  

Dа што треба да се подобри (запишете): 
a)  

b)  

c)  
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11. Оценувам дека при ПОР кај работодавачот бев (заокружете го 
соодветното): 

a) Совесен/-а и деловен/-а  

b) Може да бидам подобар/-а 

c) Мора да признам, дека ако јас бев работодавач немаше да вработам работник 
како мене 

 
12. За извршување на ПОР повторно би се одлучил/-а за истиот работодавач 

(заокружете го соодветното и продолжете ја реченицата): 
a) ДА, бидејќиD 

 

b) НЕ, бидејќиD 
 

c) Друго 
 

 
13. Повторно би се одлучил за истото занимање (соодветно заокружете и 

продолжете ја реченицата): 
a) ДА, бидејќиD 

 

b) НЕ, бидејќиD 
 

c) Друго 
 

 
Во врска со организацијата и извршувањето на ПОР сакам да ви го порачам 
следново:  
 
 
 
 

 
Ви благодариме за одговорите.
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          Прилог/ пример 15 
Лого на училиштето 

        Потврда за изведување на практичната обука кај  работодавач: 

 

 _________________________________________________________________________ 
                                                        (име и седиште на компанијата) 

Ученикот/ученичката ___________________________ја изврши ПОР од__________ 
до______________   во вкупен број часови: _______.  
 
 Извештаите на ученикот/ученичката се/не се уредени согласно извршените работни задачи. 
Јас, долупотпишаниот работодавач (ментор) го давам следново мислење за 
ученикот/ученичката:   
      
3 – многу успешно; 2 – успешно; 1 – помалку успешно 

Пополнете на начин да заокружите еден од степените за секој критериум: 
Критериум                                                                                                   степени                                                                                                     

 
1. Работна дисциплина 

3 2 1 

 
2. Уредност 

3 2 1 

 
3. Заинтересираност за работата 

3 2 1 

 
4. Квалитет на работата 

3 2 1 

 
5. Учење, примање на знаења – желба за дополнителни 

знаења 
3 2 1 

 
6. Почитување на одредбите за заштита при работа – 

соодветна работна облека, користење на заштитни 
средства 

3 2 1 

 
7. Изработка на извештаи за практичната обука  

3 2 1 

 
Датум: ______________ 

M.П.                                                                            
____________________________                                                                                                                             
(потпис на работодавачот) 

 
Го пополнува организаторот/координаторот на ПОР во училиштето: 
 
Ученикот/ученичката ЈА/НЕ ЈА исполни обврската ПОР за ;...  година согласно 
програмата:  ФРИЗЕР. 
За постигнатиот успех при практичната обука кај работодавачите во компанијата 
ученикот/ученичката е оценет/-а со оценката: 
 
 
                          Извршил/а                                                                           Не извршил/-а 

Датум: ______________                                  M.П.                          __________________                                                                                                                             
 

(потпис на организаторот на ПОР во училиштето) 


