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Вовед 

 

Овој материјал е наменет за сите стручни работници во училиштето, особено 

за оние кои во текот на својата педагошка работа се занимаваат со советување 

и нудење помош при процесот на образование на ученици, како и за ученици со 

посебни воспитно-образовни потреби во најширока смисла на зборот. 

 

Во него сакаме да ги преставиме основните принципи на личните образовни 

планови, кои се основа за развој и подготовка на лично образовни планови, 

како помош за која било која целна група.   

Личниот образовен план има широка примена во напредните образовни 

системи. При развивање на овој материјал ние подетално се запознавме со 

работните и промотивните материјали во кои се претставуваат образовните 

системи, наставните методи и формата на воспитно-образовната работа во 

Словенија, Данска, Финска и Велика Британија,  можностите за стручна посета 

како и посети на интернет страниците на школските институции и од други 

држави (Канада, Нов Зеланд, Австралија и др.).  

1. Разлики помеѓу документите 

 

• Индивидуализирана програма (ИП),  

• Индивидуален план за образование (ИПО) и 

• Личен образовен план (ЛОП) 

 

При разбирањето, толкувањето и рефлектирањето на личниот образовен план 

(ЛОП) во училишната пракса забележавме неколку дилеми.  

За децата со посебни потреби, врз основа на издаден документ мора да се 

развие индивидуализирана програма (ИП). 

Индивидуалниот план за образование (ИПО) и личниот образовен план (ЛОП) 

на прв поглед се чини дека имаат заедничка цел, процес на следење и 

евалуација, но сепак од една поширок аспект плановите, намената и 

одговорностите на учесниците, при нивното подготвување, се различни. 
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Индивидуалниот план за образование (ИПО) се подготвува за ученици кои не 

успеале да ги достигнат минималните образовни стандарди. Предлогот за 

учениците го прави наставникот или група наставници врз основа на анализата 

на успехот на ученикот. Во изработка на планот учествува ученикот, 

родителите, советодавен работник или друг стручен работник. Овој план има за 

цел да  понуди содржини за советување на учениците кои не покажуваат успех 

во учењето и да ги подобри нивните образовни достигнувања. Планот се 

темели на разбирање на неуспешноста на ученикот, на пронаоѓање на силните 

и слабите подрачја на знаењата и на пронаоѓање на можните извори за 

поддршка на ученикот и извори на поддршка од околината (во училиштето, во 

семејството, помеѓу врсниците).  

 

Личниот образовен план (ЛОП) во поширока смисла може да се разбере како 

алатка за помош на ученикот при планирање на сопствениот пат за учење и за 

планирање на промените во личниот развој. Тој може да има и улога како 

средство за мотивирање или како алатка за прилагодување на планирањето, за 

организирање и извршување на образовниот процес или како средство за 

организирање на живеењето и учењето. Акцентот е ставен на индивидуалните 

активности на ученикот при планирање и пронаоѓање на најсоодветните 

релации помеѓу надворешните услови и барањата на образовниот процес како 

и на најспецифичните лични услови и ситуации и начинот на живот. Тој исто 

така содржи критериуми и план за мерење и оценување на чекорите, со кои 

лицето ќе ги провери исполнувањето на целите.  

Накусо, постојат три различни документи: 

• Развивањето на индивидуализирана програма (ИП) се врши врз 

основа на одлука на Комисијата согласно законот за насочување 

на детето со посебни потреби и е задолжителна обврска на 

стручните работници за сите вклучени деца со посебни потреби 

во образовниот систем. 

• Индивидуалниот план за образование  (ИПО) се прави за 

учениците кои не покажуваат успех во училиштето, додека 
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• Личниот образовен план (ЛОП) не е нужно поврзан со пробле-

мите на учениците, туку во суштина е наменет и корисен за сите 

ученици. 

2. Односот помеѓу личниот образовен план (ЛОП), мапата на 

образовни достигнувања (МОД) и педагошкиот договор (ПД) 

 

Учениците треба да се мотивираат совесно и одговорно да учествуваат во 

сопственото  образование. Покрај документите наведени во законодавството, 

во праксата се појавуваат уште два документи, и тоа мапа на образовните 

достигнувања (МОД) и педагошкиот договор (ПД). 

Сите овие три документи (ЛОП, МОД и ПД) служат како алатки за помош на 

ученикот и тие меѓу себе не се исклучуваат, туку се надополнуваат. При 

користењето на овие  алатки, истите може да се користат самостојно или во 

комбинација со друга алатка или заедно (комбинација од сите три). Доколку 

училиштето одлучи да развие повеќе документи, сосема е разумно тие да се 

поврзат. Содржината на документацијата треба да се прилагоди на начин на кој 

одделни податоци нема непотребно да се повторуваат. 

Личниот образовен план (ЛОП)може да се разбере како поширока рамка или 

како основа за планирање и следење на воспитно-образовната работа на 

ученикот. Тој е почетна основа за водење на мапата на образовните 

достигнувања (МОД) и нејзин составен дел. Лицето самото си ја води 

документацијата за МОД, и ја дополнува со доказите и резултатите од 

достигнувањата, кои едновремено го  докажуваат и спроведувањето на личниот 

образовен план (ЛОП).  

Педагошкиот договор (ПД) е документ со чиешто потпишување училиштето и 

ученикот се обврзуваат да ги исполнат договорените обврски за меѓусебните 

договорени права и обврски. Склучување на ваков договор е потребно кога 

прилагодувањата на воспитно-образовната работа се такви што ги надминуваат 

одредбите на подзаконските акти. Тоа е специфичен документ кој овозможува 

отстапување од одредбите на подзаконските акти. Со педагошкиот договор 

лицето се обврзува да го почитува ЛОП, обликуван согласно препораките од 

образовната програма прилагодена согласно неговите потреби, способности и 

карактеристики. 
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3. Што е личен образовен план (ЛОП)? 

Личниот образовен план се дефинира како помошна алатка со која ученикот 

• го планира сопствениот  образовен развој за занимањето со помош 
на ментори, 

• ги избира содржините, степенот на сложеност и го утврдува 
времето за достигнување на планираните конкретни цели и севкупната 
цел, 

• ги евалвира тековните среднорочни достигнувања и го утврдува 
патот кон тековно зацртаната цел, 

• по потреба го менува или адаптира својот план согласно 
поставените цели, 

• развива одговорност за професионалниот и личен развој. 

 

Личниот образовен план (ЛОП) е сопственост на ученикот. Таквиот ЛОП, за да 

може да го развие и спроведе, ученикот треба да си го состави самиот согласно 

сопствените потреби, интереси, цели и можности. Од голема помош може да му 

бидат разговорот, грижлив совет, совети, потсетници како и мониторинг од 

страна  на лице кое ќе се грижи за него (на пр. личен советник, тутор), кому 

ученикот му верува, со кој имаат меѓусебно почитување и доверба. Ова може 

да биде некој стручен работник во училиштето, класниот раководител и оној 

стручен соработник кој не го поучува ниту ја знае неговата мината работа, а 

сепак ученикот го избрал. Лицето кое се грижи или советникот на ученикот по 

правило го одредува училиштето, но по наше стручно мислење сметаме дека 

треба да постои можност и ученикот самиот да го избере. 

4. Кому му е наменет личниот образовен план (ЛОП)? 

 

Тргнуваме од сознанието дека ова е нова парадигма за одговорност кон 

сопствениот образовен пат и резултати од образованието, па затоа ЛОП го 

препорачуваме за сите ученици на кои им е потребно прилагодување од 

секаков вид при извршување на програмата, а не само за лицата кои не 

покажуваат успех во образованието. На овој начин ќе се зголеми и степенот на 

инклузивност за сите. Со ова би се намалила можноста за стигматизација на 
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учениците со посебни потреби и за учениците кои не покажуваат успех во 

образованието. 

Сметаме дека за сега е изводлива идејата ЛОП да го развиваат само учениците 

кои имаат било какви специфични потреби во образованието, но во иднина ќе 

може сите ученици да го развиваат сопствениот личен образовен план (ЛОП).  

За сега ЛОП се обликува согласно потребите за прилагодувања кои се 

засноваат на карактеристиките, посебностите и потребите на конкретен ученик. 

Тој е наменет за учениците: 

• кои не ги постигнуваат целите и не покажуваат успех во учењето, 

• кои има пониско ниво на знаење (поради: менување во иста или во 

друга програма или доаѓаат од друго јазично подрачје), 

• со статус (спортист, мајчинство ...), 

• кои условно напредувале во повисоко одделение, 

• кои побрзо напредуваат (надарени ученици), 

• кои паралелно учат две програми 

• за кои е утврдено дека знаењата, вештините и компетенциите 

може да ги добијат во компанија или на друго место поинакво од 

училиште, на пример во компанија или слично, 

• кои не покажале успех при тестирањата кај работодавачот, 

• со посебни потреби, 

• кои имаат признаени неформално или информално добиени 

знаења, 

• кои ја повторуваат годината, а не одат редовно во училиште, 

• кандидати кои одново се вклучуваат во образовниот процес кој 

некогаш го напуштиле. 

5. Ментор за следење за напредокот на 

ученикот/ученичката или личен советник 

 
Одредување на лице кое ќе се грижи за напредокот на ученикот или т.н. личен 

советник  (во натамошниот текст ментор), посебно за ученик/ученичка од прва 

година е напорна и одговорна работа.  
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Улогата на ментор (личен советник) за следење на напредокот на ученикот 

може успешно да ја врши единствено соодветно обучен и мотивиран стручен 

работник. За стручно советување и насочување, менторот мора да има 

соодветни лични квалитети и да биде дополнително обучен за вршење на таа 

улога. Тоа лице може да биде ментор на еден или повеќе ученици, но сепак таа 

бројка треба да биде разумна. За грижата и следењето на напредокот на секој 

ученик, менторот треба соодветно да биде поттикнат и да му се даде можност 

за интервизија и супервизија, да му се овозможи дополнителна обука како и 

соодветно вреднување на завршената работа. Ако на ЛОП се гледа како на 

дополнителен товар за ученикот и за стручните работници, тоа би значело 

негирање на важноста и вредноста на ЛОП. 

Посакувано е и родителите активно да учествуваат во развивање на ЛОП. Во 

секој случај, тие мора да бидат запознаени со него. Доколку ученикот ја има 

оваа поддршка во сите фази, од планирањето до спроведувањето, менторот за 

напредокот на учениците ќе биде негов важен сојузник на патот кој побрзо и 

поефикасно води до целта.  

Товарот на одговорност при планирање и спроведување мора да го носи 

ученикот. Сите останати може да му служат како помош и поддршка која му е 

потребна.  

6. Пристап кон дизајнирање на личниот образовен план 

 
Стручните работници во училиштето се незаменливи при дизајнирањето на 

ЛОП.  Уште на самиот почеток на образованието тие ги запознаваат учениците 

и нивните родители со значењето на ЛОП како алатка за помош при 

постигнувањето на целите. На учениците ЛОП им се претставува како општ 

документ во кој, согласно потребите на ученикот, одредени поглавја се 

насочени кон достигнување на краткорочните (решаваат одреден проблем) или 

долгорочните,  или на специфичните или општите цели. 

• Краткорочни цели: за постигнување на одредени цели, компетенции, за 

еден или повеќе предмети или 

• Долгорочни цели: за еден или за поголем број предмети за една година 

или за целата образовна програма. 
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Ги советуваме учениците да одлуката при изборот биде според видот и начинот 

на образование. Ги советуваме учениците и при формирање на етапните и 

крајни цели, при расудување за потребните мерки за постигнување на целите, 

при следење, оценување на остварениот ЛОП. Со почитувачки, еднаков, искрен 

и отворен однос, учениците се поттикнуваат за воспоставување и одржување 

на мотивацијата за учење. Исто така, важна улога имаат при нудењето помош 

на самите ученици да си ги идентификуваат проблемите – кога, каде, како се 

појавил проблемот, помагаат при препознавање на досегашните позитивни 

искуства на учениците за решавање на сличен проблем. Тие даваат ново 

светло, го дефинираат и расчленуваат големиот проблем на повеќе мали 

проблеми кои полесно се решаваат. Заедно со учениците ги обмислуваат 

методите на активно слушање на различни решенија и последиците од 

решенијата кои ги донеле учениците. Тие активно го слушаат и даваат „јас“ 

пораки. При тоа користат јазик кој им е прилагоден на учениците, со цел да не 

го зголемуваат чувството на нелагодност. Доколку проблемот не се разбира на 

еднаков начин, што може да е честа последица од користење на несоодветен 

јазик, тогаш нема да сакаат заеднички да го решаваат проблемот. Важно е 

стручните работници (наставниците или педагогот, психологот)  

да ги определат критериумите и мерилата за оценка на квалитетот и 

ефикасноста на својата помош заради следење на својот придонес и стручен 

напредок.  

7. Улога на ученикот 

 
Пред обликувањето на ЛОП учениците мора да ги продлабочат своите знаења 

за да ја утврдат својата почетна положба. Тие мора да размислат за своите 

цели и за најсоодветните начини за нивно достигнување. Пред нив стои 

одговорноста самите да пресудат кои се можностите за избор на кого може да 

се потпрат на патот за исполнување на целта. Тие самите мора да одлучат што 

се спремни да направат, а од што се спремни да се откажат. Тие мора да 

станат свесни за своите предности и да размислат кои од нив може да ги 

употребат за постигнување на целта, на кои свои слабости мора да внимаваат 

и што и како треба да проверуваат за да бидат успешни. Врз основа на желбите 
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и целите тие развиваат план на учење, ги запишуваат прогресивните цели кои 

ќе послужат како алатка за оценка на напредокот. 

На сите ученици им е потребно грижливо водење и советување од стручните 

работници, што мора да се темели на одговорност и меѓусебна доверба. 

8. Следење на реализацијата на Личниот образовен план 

 
Преку ЛОП освен образованието,  тековно се следи и напредокот на учениците 

при достигнување на поставените цели.Менторот за  често прегледува како се 

одвива образованието, што е планирано и колку брзо напредува ученикот. 

Доколку напредокот е онолкав колку што е планирано, ученикот ќе биде 

помотивиран, со вратена самодоверба и со подобрено самовреднување. Во 

фазата на следење може да се идентификуваат ефектите и што е постигнато 

во рамки на ЛОП. Исто така,  може да се утврди во што и во кои подрачја се 

покажува поголема или помала успешност. Може да се размисли и да се 

процени дали навистина може, што и до кога мора да се направи или барем 

дали може да се исполни нешто од зацртаното.  

При исполнување на зацртаните цели ЛОП има одлучувачка улога. Со помош 

од стручно советување и водство на менторот за следење на напредокот на 

учениците, ученикот одново се мотивира, се ослободува од ирационалниот 

страв, ги менува недостижните цели, нив ги прилагодува во полесни, полесно 

остварливи и бара дополнителна помош. Доколку нема доволно време, 

учењето го разделува во делови и временски периоди и со тоа го забрзува 

целиот процес.    

Менторот го поттикнува ученикот така што го насочува вниманието на оние 

области на учењето во кои ученикот бил успешен и покажувал постигнувања. 

Едновремено и на крајот заедно со ученикот го оценуваат неговиот напредок. 

Како поттик, ученикот се информира за успехот на други ученици кои порано 

биле во слична ситуација и на кои им била понудена помош која му е потребна 

и на ученикот.  

При следење на спроведувањето на ЛОП дури и меноторот размислува, 

стручно се надградува, напредува и се здобива со искуство. Исто така,  

оставена е и можноста за сите останати стручни работници/наставници да 

размислат како успешно да ги поучуваат учениците и го организираат учењето 
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и како што подобро да се доближат до потребите и можностите на конкретни 

ученици за да тие ги постигнат зацртаните цели. Предлагаме, менторите да 

водат своја документација за работата со ученикот. 

9. Евалуирање–финално оценување на постигањата од ЛОП 

 
На крајот на образованието, евалвацијата на ЛОП ја прават заеднички ученикот 

и менторот или советникот. Тие го анализираат и оценуваат сето она што е 

постигнато согласно зацртаните цели. Се утврдува колку се двајцата (ученикот 

и менторот задоволни, каде беа најголемите потешкотии, кои постапки биле 

посебно успешни. За сите пак е најважен наодот дали има промени во личноста 

на ученикот особено во однос на мотивацијата за учење, процесите на учење и 

постигнувањата кои се поврзани со вложениот труд и работа за приготвување 

на ЛОП.  

 

Врз основа на реализираните ЛОП училиштето добива повратни информации 

за: 

• карактеристики на учениците кои се запишуваат во образовната 

програма,  

• соодветност или проблеми кои произлегуваат заради таквата 

организациската, содржинската и часовната поставеност на 

образовниот процес,  

• успешноста на училиштето при решавање на овие проблеми,  

• напредокот на образованието во одделни предметни програми, 

• успешност и ефикасност на наставниците по одредени стручни 

предмети.  

Резултатите од реализираните ЛОП може да бидат основа за 

самоевалуација на училиштето, но мора да се гарантира тајност и 

заштита на личните податоци. 

 

10. Предлог на содржините на Личниот образовен план 
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• Страница (дел) за претставување на ученикот: Лични податоци за 

ученикот, учество во  образовната програма и нејзиното времетраење 

како и да се назначи мотивацијата- нашиот поглед на кој начин ученикот 

би ја достигнал целта. 

• Страница (дел) за медитација и очекувањата во врска со 

причините за образовање според програмата, какви предности му се 

препишуваат на образованието на краткорочно или долгорочен план, за 

него/ за неа и за останатите. Какви грижи има, што би го ограничувало 

односно што би му пречело на патот и кој би можел да му помогне при 

остварување на целта. 

• Визија или приказ на желбите и идеите за тоа како треба да се 

одвива неговото образование. 

• Преглед на веќе стекнатите компетенции, достигнувања од 

учењето, знаења, вештини, искуства, интереси. 

• Акциски план за промените во табелата за тоа што посакува, што 

мора да направи, ги утврдува чекорите и роковите за исполнување на 

целите. Се конкретизира што треба да се направи за исполнување на 

целите и кога тоа треба да се направи. 

• Долгорочно зацртаниот ЛОП (често во рамки на порфолиото на 

ученикот), мора да содржи изработена програма (на предмети или 

тематски целини) со поставени цели и компетенции (минимални 

стандарди за знаења или резултати/исходи од учењето), кои мора да ги 

усвои во предвидениот (утврдениот) временски период.  

• Распоредот на сите активности, вклучувајќи ги и часовите за 

консултации, оценување – од планот за оценка на знаењата (ПОЗ), 

утврдени термини за други обврски (семинарски задачи, проектна 

задача, практична изработка...) и час предвиден за извршување на сите 

обврски. 

• Следење на напредокот: датум на мониторинг, оценка и 

самооценка на постигањата на утврдените цели, причини за 

заостанувањето, непредвидено постигнати цели, знаења, вештини. Се 

прегледува што е научено, и доколку е потребно, планот треба да се 

промени, коригира и дополни. 
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• Евалвација на ЛОП заедно со менторот за следење на напредокот 

на учениците: како се спроведени поставените цели, колку се задоволни 

двајцата (ученикот и менторот)  

• каде беа забележени најголемите проблеми, кои постапки биле 

особено успешни, дали промените кај ученикот (самопочитта, 

самодовербата, мотивацијата, метакогницијата) и достигнувањата 

вределе за вложениот труд за подготовка на ЛОП. 

11. Формулари за ЛОП 

 

Доколку ЛОП е дефиниран како алатка за помош, формуларот треба да 

се обликува на начин и во опсег да нуди помош, а не да преставува 

дополнителна административна работа или товар за ученикот или за 

неговиот ментор. ЛОП е сопствен, личен документ кој не може да се 

копира од друго место. Може да се состават маркери кои, како што се 

наведени во содржината на предлозите, ќе им бидат од помош на 

ученикот и неговиот ментор односно советник.На ученикот треба да му се 

довери одговорноста самиот да се грижи за сопствениот ЛОП, да го води 

и чува, а примерок од основните елементи на ЛОП чува и неговиот 

ментор за следење на напредокот.  

Во праксата се употребуваат различни формулари. Некои од нив содржат 

многу информации, некогаш и несуштински информации, други пак нудат 

кратки табели за дефинирање на задачите и датумите до кога треба да 

се завршат одредени обврски. Во двата примери, по наше мислење, 

формуларите се непримерни. При формирање на формуларите треба да 

се почитуваат видот на ЛОП и потребите на секој ученик.  

Подолу претставуваме едноставен, општ пример со нужни елементи на 

личниот образовен план: 
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Пример за ЛОП 

 
ЛИЧЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН 

Развивање на Личен образовен план 

Училиштето мора да застане на страната на ученикот/ученичката кога тој/таа ќе 

ги дефинира целите, да му/и понуди можност за личен развој, достигнување на 

стручните и клучните компетенции како и друг вид на помош на патот до 

личната и стручната зрелост. Меѓу учениците постојат разлики во нивната 

тековна состојба, па оттаму им е потребна помош во развивање на личниот 

образовен план заснован на нивните можности, интереси и желби.  

Како до Личен образовен план? 

1. Со ученикот/ученичката се врши воведен разговор кој  има за цел 

анализа на неговите можности и интереси.  

2. Му/и се даваат совети околу формирање на личната мапа на 

постигањата од учењето. 

3. Заеднички се прегледуваат неговите/нејзините досегашни постигања, н 

силните и слабите подрачја, се разгледуваат различните можности кои 

би воделе до исполнување на посакуваната цел. 

4. Врз основа на сознанијата на ученикот/ученичката се советува да ги 

евидентира содржините за Личниот образовен план. 

5. Следењето/мониторингот на имплементацијата на ЛОП се врши во 

договор со ученикот/ученичката во првата и последната третина од 

извршувањето на ЛОП. 

6. ЛОП се следи за да се забележат било какви отстапувања во неговото 

спроведување за да може, по потреба, да се модифицира. 

7. По неговото завршување се прегледува успешноста на спроведувањето 

на ЛОП, постигањата на ученикот/ученичката и заеднички се анализираат 

отстапувањата.. 

Во текот на учењето, Личниот образовен план може да се прилагоди на начинот 

и опсегот на изведување на образовната програма како и на распоредот на 

обврските за учење. Прилагодувањето на вклучувањето во редовниот процес 
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на учење во училиштето или во текот на практичната обука кај работодавачот 

се базира на актуелни содржински и стручни расудувања.  
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Формулар за Личен образовен план (прва страница)                                                            
 
Ученик ______________________ датум на започнување со ЛОП _______ датум 
на затворање на ЛОП _______ 
 

Цели, стандард 
Што сакам да 
постигнам? 

Предмет 
Што ќе учам? 

Чекори кон 
успехот 

Што ќе научам? 

Евалуација 
Како и кога ќе 

докажам што сум 
научил? 

    

    

    

    

    

    

    

 
Потпис на ученикот  _______________Потпис на менторот :_________________ 
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ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ЛОП (втора страница) 
 

1. Ден__________________Наоди, препораки, и договори: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потпис на ученикот ________________Потпис на менторот ____________________ 
 
 

2. Ден__________________ Наоди, препораки, договори: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потпис на ученикот ________________  Потпис на менторот ____________________ 
 

3. Ден__________________ Наоди, препораки, договори: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потпис на ученикот ________________  Потпис на менторот ____________________ 
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Познати се различни обрасци за ЛОП кои се користат во другите земји. 

За примери може да ги погледнете интернет страниците: 

http://www.google.si/search?hl=sl&source=hp&q=personal+education+plan+

secondary+school&btnG=Iskanje+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai 

12.Извори: 

* Zakon o poklicneminstrokovnemizobraževanju (ZPSI-1, Ur. l. št. 79-7/2006). 
* Pravilnik o ocenjevanjuznanja v 

novihprogramihsrednjegapoklicnegaizobraževanja (Ur. l. RS, št. 103/2005). 
* Pravilnik o ocenjevanjuznanja v 

poklicneminsrednjemstrokovnemizobraževanju (Ur. l. št. 78/2007).  
* Pravilnik o prilagoditvišolskihobveznostidijaku v srednjišoli (Ur. l. št. 70-

5/2009). 
* Zakon o usmerjanjuotrok s posebnimipotrebami. (Ur. l. RSšt. 03/2007).  
* Žalec, N. idr. (2004): Osebni izobraževalni načrt, Ljubljana, Andragoškicenter 

Slovenije. 
* Klarič.T. idr. (2010) Poročilo o spremljanju individualnega – osebnega 

izobraževalnega načrta: Center RS za poklicno izobraževanje. 
* Zupanc,B. (ur.), (2006). Ocenjevanje v 

novihprogramihsrednjegapoklicnegainsrednjegastrokovnegaizobraževanja: 
CenterRSzapoklicnoizobraževanje.  

* http://www.cksd.wednet.edu/HSandBeyond/PEP.aspx 
* http://content.cellt.org/diglib/2-

07/GoalSettingPersonalEducationPlanPEP_Plan.pdf 
* http://www.edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/speced/iep/iep.html 
* http://www.weltec.ac.nz/SUPPORTSERVICES/PersonalEducationPlan.aspx 
* http://www.gloucestershire.gov.uk/schoolsnet/index.cfm?articleid=21078 


