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Вовед 

Контекстот на 3-годишното образование за занимањеи 4-годишното стручно и техничко 

образование во Европа се карактеризира со брзи економски, технолошки и социјални 

промени, употреба на информатичката технологија во професионалниот,  личниот и 

социјалниот живот, нови форми на организација на работата, економска и културна 

глобализација, мултикултурализам, предизвици од околината но и предизвици за одржливиот 

развој, како и развој на иновации како главна стратешка предност за натпревар на глобалниот 

пазар и доживотно учење како услов за вработување. 

Развојот на стручното и техничкото образование и образованието за занимање, во голема 

мера, е водено од филозофијата на доживотното учење и од планирање на наставниот план кој 

е наменет за развивање на компетенциите е кој е заснован на претпоставката дека успешно 

завршеното образование претставува вложување во личниот и социјалниот живот и 

инвестиција во економската состојба во ерата на брза глобализација и развој на клучни стручни 

компетенции. Сето ова од нас бара да ги преобмислиме основните насоки за развој на 

стручното образование. При тоа,разумно е да се земат предвид темелните европски 

документи, особено Копенхашката декларација, Маастришкотокоминике и пораката од Бриж. 

За малите држави е уште поважно, развојот на стручното и техничкото образование и 

образованието за занимање да се развива на начин на кој ќе се спречи губењето на кадровиот 

потенцијал. Оттаму, натамошниот развој треба да ги следи следниве два принципи: принципот 

на одличност и принципот на солидарност.Единствено лицата со сериозна попреченостне 

мораат барем во една област на работа да ги развијат своите знаења и вештини до степен на 

одличност.Системот мора да биде развиен на начин  да секому овозможи развивање на 

сопствените силни страни, а не да ги „казнува“ поради слабите. Системот треба да овозможува 

развој на врвен стручен персонал како и можност за стручно образование за лица кои на каков 

било начин се разликуваат од мнозинското население. (Наставен план на национално и 

училишно ниво, 2006 година) 

Согласно Шемата на стручното образование во Македонија една од целите за променикои се 

воведуваат во стручното и техничкото образование е диверзификацијата на наставните 

планови и програми како едно од најсложените прашања при реформи во стручното и 

техничкото образование. Стручните стандарди како основа за развој на образовните програми 

беа развиени во соработка со работодавачите но и во согласност со наодите за потребата од 

вештини. Диверзифицираните наставни планови и програми бараат воведување на нови 

наставни методи или активни форми на настава како и различни комбинации на теоретски 

инструкции и практична обука. Во овој процес, особено е важно да се обезбеди:  

• поврзување на општото и стручното, теоретското и практичното образование;  

• вертикален и хоризонтален премин во рамки на една струка или деловно подрачје и 

помеѓу повеќе сродни деловни подрачја;  

• воведување на модуларен начин на работа;  

• поврзување со повисоките нивоа на образование, олеснување на преминот/транзицијата. 
(Концепт на стручното образование за различни струки, 2010) 



Материјалот за обука кој стои пред вас е преземен од некои основни документи кои ги 

користеа експертите во Република Словенија при спроведување на реформите на стручното и 

техничкото образование и за приклучување во европските процеси. Материјалот е примарно 

наменет за советниците од Центарот за стручно образование и обука во Скопје, но и за 

пошироката стручна јавност. Се надеваме дека материјалот ќе им биде од помош на 

македонските експерти и ќе им помогне во натамошниот развој на стручното образование во 

Република Македонија. 

Насоченост кон резултатите од учењето 

Новите образовни програми се насочени кон резултатите од учењето.Резултатот од учењето 

претставувазбир од знаења, вештини/или компетенции со кои се здобило одредено лице 

и/или кои ќе може да ги покаже по завршување на формалното, неформалното 

учење/образование. 

Карактеристиките на резултатите од учењето се следниве: 

• може да се мониторираат; 

• може да се мерат; 

• мора да бидат резултат од работата на ученикот. 

Соодветниот резултат од учењето содржи глагол кој укажува што ученикот може да направи. 

При тоа треба да се одбегнуваат глаголи, кои означуваат знаење (знае, научи, разбира, свесен, 

учи …), туку да се насочуваме на глаголи со кои се изразува активност (наведува, опишува, 

анализира, избира, применува, објаснува, употребува, дискутира, собира, создава, планира, 

прегледува, покажува, подготвува, оценува, споредува, критички оценува …), преку која 

учениците треба да го искажат добиеното знаење, вештини и компетенции. Добра основа за 

утврдување на резултатите се утврдените таксономии (на пр. Блум, Марзанова, …). 

Во резултатите од учењето мора да се впишат и условите кои се потребни за да ученикот може 

да ги покаже своите знаења, вештини или компетенции,опфатени во резултатот од учењето.  

Резултатите од учењето се основа за вреднувањето кое се фокусира на она што ученикот го 

знае или може да го направи по завршување на модулот и програмата како и врз основа на 

неформалното образование и информалното учење.Во еден добро структуриран модул постои 

јасна врска помеѓу резултатите од учењето и критериумите за оценување кои се користат во 

модулот. Секако треба да се состават соодветни тестови засновани на компетенции наменети 

за оценување, а модулот треба да биде спроведен на начин на кој учениците ќе се здобијат со 

бараните резултати од учењето. Таа врска помеѓу резултатите од учењето, методите на учење и 

подучување и тестовите и критериумите за оценување ја гарантира кохерентноста на модулот 

и им овозможува на учениците да имаат преглед врз она што од нив се очекува согласно 

модулот. 

Основни столбови на резултатите од учењето се знаењето, вештините и/или компетенциите. 

Компетенциите пак, се развојните способности на одделни лица да ги употребуваат знаењата, 

вештините и способноста за креативно, ефикасно и етичко делување во сложени, 

непредвидени и променливи ситуации во професионалниот, социјалниот и приватниот живот. 



Развивањето на компетенциите вклучува: 

• здобивање знаење, т.е.теоретско, концептуално, апстрактно знаење (употреба на теорија, 

концепти, знаења од струката) – когнитивен аспект; 

• развивање на вештини и процедурално знаење (способност за решавање на проблеми во 

различни животни и работни услови) – функционален аспект; 

• развивање на автономни и етички ставови во односите со другите луѓе, заедницата и 

околината, развој на одговорност иавтономност во образовно-социјалните аспекти. 

Постојат повеќе класификации на компетенциите. Вообичаено тие се делат на клучни (key) или 

општи (core)компетенции и стручни вештини. Клучните компетенции се важни за сите но и се 

преносливи низ различни професии, а над се му овозможуваат на одделно лице учество во 

општеството и личен развој. Стручните компетенции се делат на: генерички (generic) 

компетенции, кои се заеднички за слични професии, работни задачи или за група работни 

места на одредено стручно подрачје, и компетенции кои се специфични за струката кои се 

специфични за индивидуални работни места или задачи.(Kurikul na nacionalni in šolski ravni, 

2006) 

 
Компетенциите како такви и како резултат од учењето, може да се реализираат преку 

образованието и тие се основа за планирање, програмирање, организирање, спроведување и 

оценување на постигнувањата од севкупниот образовен процес. Врз основа на резултатите од 

учењето, и учениците и наставниците имаат јасна слика за тоа што може да очекуваат по 

завршување на образовната програма. Секако, резултатите од учењето треба да се дефинираат 

пред почетокот на процесот на образование за да тие им бидат познати и на наставниците и на 

учениците. (Koncepcija na stručnoto obrazovanie na zanimanja, 2010) 

Кои се карактеристиките на модуларно заснованите програми? 

Модуларизираните програми за обука треба да овозможат: 

1. Засилување на одговорот на стручното образование кон потребите на пазарот на труд и 

воведување на иновации како одговор на брзо менливите барања на пазарот на труд: со тоа 

што ќе се овозможи брзо ажурирање на програмите (со нови модули) но организациско 

менување. Треба да се земе предвид и зголемување на изборот па на училиштата им се 

овозможува да одговорат на барањата на нивната околина и да состават посебни 

(дополнителни) модули, на пример преку отворен курикулум. 

2. Системско подобрување и поголема кохерентност и ефикасност на системот: Прашањето е 

како преку модулите да се состави целосна структура (вертикална и хоризонтална) на некоја 

индустрија (поголем број сродни индустрии) и да се направи покохерентна понуда за целата 

област, да се подобрат врските помеѓу одделни индустрии и подобрување на резултатите од 

учењето во однос на компетенциите и на тој начин да се подобри проодноста, мобилноста и 

преносот на знаење и вештини во сферата на образованието и на пазарот на труд. 

Оваа цел ги вклучува следниве под-цели: 



modul 

• развивање на образовни програми, кои ќе имаат пошироки темелни општи и стручно 

теоретски знаења и генерички компетенции кои ќе бидат основа за флексибилно 

вработување и мобилност на лицата; 

• развивање на образовни програми кои ќе овозможат добивање на генерички стручни 

компетенции за пошироки подрачја како и поголема изборност во образовните програми; 

• надминување на предметната фрагментираност и поврзување на различните видови 

знаење (стручна теорија, практични вештини и клучни компетенции); 

• зголемување на кохерентноста на образовните програми и симултано обликување на 

различни патишта кон исти образовни квалификации; 

• преносливост на модулите низ програмите и со тоа надминување на границите на 

конкретна индустрија; 

• развивање на програми до одреден обем, програми кои ќе вклучуваат компетенции за 

повеќе (»гранични«) професии; 

• одделни ученици можат, во согласност со своите можности и очекувања на работодавачите 

но и согласно сопствените интереси (на пр. продолжување на образованието) да ги 

подобрат своите вештини со изборни модули; 

• пренос на учениците низ програмите и училиштата.  

3. Подобрување на можностите за образование и вработување за ранливите групи и на лицата 

со посебни потреби (лица кои го напуштаат училиштето, возрасните). Обликување на широки 

образовни програми во оние делови кои произлегуваат од стручните стандарди и кои водат до 

национални стручни квалификации. 

4. Признавање на неформалното учење и развивање на програми по мерка. 

5. Поголема транспарентност во форма на резултати од учењето и подобрени можности за 

вертикална и хоризонтална мобилност. 

ЗГОЛЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ      ЛИЧЕН РАЗВОЈ 
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АКТИВНО УЧЕСТВО ВО ОПШТЕСТВОТО 

(splosnevsebine = општи содржини, praksa = пракса, strokovateorija = стручна теорија) 

Формите на модуларизација се разликуваат во различни држави. Но сепак постојат и некои 

заеднички карактеристики: 

1. Времетраењето на модулите е ограничено, а бројот на часови зависи од државата. 

Понекогаш тие се изведуваат во куси периоди од 1-2 недели, други траат цела година или 

пак повеќе години. Таа флексибилност е една од предностите на модуларниот пристап. 

2. Модулите се самостојни единици како во поглед на извршувањето така и во однос на 

оценувањето. Тие овозможуваат добивање на квалификација. 

3. Модулите може лесно меѓусебно да се комбинираат, може да бидат задолжителни или 

изборни, акцентот може да се стави на клучните компетенции, на генеричните 

компетенции или на компетенции кои се специфични за струката.  

4. Модуларизацијата бара поинаква структура на курикулумот. Понекогаш веќе постојниот 

курикулум се дели на модули, а понекогаш се развиваат нови модули од кои се гради нова 

програма. 

Во Англија голем акцент се става на модуларизацијата. Тие се фокусираат на резултатите од 

учењето и признаваат широк спектар на ситуации во кои се одвива учењето, вклучувајќи го и 

неформалното учење на работното место. Сето тоа бара развивање на механизми за 

гарантирање на квалитетот од стана на лицата кои го вршат оспособувањето и при проверката. 

Модуларните курсеви може да се извршуваат во различни временски периоди и од различни 

предавачи, а проверката ја вршат надлежни организации. Тие водат до добивање на стручни 

квалификации на различни нивоа. 

Во Финска пак одат во насока на поголема индивидуализација. Основните цели и содржината 

на модулите како и критериумите за оценување се утврдени на национално ниво и тие се 

насочени кон резултатите од учењето. Самата организација и спроведувањето на образовниот 

процес зависат од конкретната образовна институција и од индивидуалните образовни 

планови на секој одделен ученик. Квалификацијата е составена од модули од кои учениците го 

прават изборот и ги вршат на начин на кој најдобро им одговара. 

Во Германија, модулите се дел од квалификацијата и тие се дефинирани во рамки на струката. 

Тие се дизајнирани согласно стручните компетенции.  Сертификатот за завршување на модулот 

докажува постоење на стручни компетенции и претставува дел од квалификацијата. 

Во Австрија има лица кои се обучуваат во дуалниот систем за стручна експертиза во форма на 

комбинација за задолжителни и изборни модули.Од една страна тоа се образовни институции 

кои на секој одделен ученик му овозможуваат поголема флексибилност, од друга страна сепак 

бдее опасноста од недобивање на соодветните квалификации токму поради таа 

флексибилност. 

Во Словенија, модулската програма е единица од образовни програми од стручно и техничко 

образование и од образованието за занимање. Тоа е заокружена целина од цели и содржини 

која ги поврзува стручно-теоретското  и практичното знаење со клучните компетенции. Секој 

модул (или повеќе модули) согласно регулативите  овозможува добивање на национална 



стручна квалификација. 

Во Македонија се уште не е извршена модуларизација на стручното образование. Модулот се 

сфаќа како збир од функционално поврзано знаење, разбирање и вештини потребни за 

извршување на одредени работни задачи. Стручните квалификации се референтна рамка за 

модуларизацијата, додека описот на струката е основа за развивање на модулите.(Концепт за 

средното стручно образование, 2010) 

Модуларизацијата во Словенија 

 

Како се дефинираат модулите? 
 

Модулите се дефинираат врз основа на анализа на стандардите за занимање, клучните, 

генеричните и компетенциите специфични за занимање, кои ја утврдуваат основата за развој 

на образовните програми (опсегот на стручно-теоретскителекции, опсегот на практичното 

образование ...). 

Словенечките програми за стручно и техничко образование содржат општообразовни 

предмети и стручни модули. Стручните модули ги поврзуваат основното стручно-теоретско 

знаење, практичното знаење и општото знаење. Стручниот модул обезбедува различни форми 

на воспитно-образовна работа (теоретски инструкции, практична обука – практични лекции кои 

овозможуваат оспособување во работниот процес, вежби...) 

 

Модулите може да бидат задолжителни и изборни. Врз основа на анализи на стандардите за 

занимање се развиваат модулите кои ученикот треба да ги усвои за да се здобие со конкретно 

звањеза завршено стручно образование. 



>>> Темелните (збирните) модули ги опфаќаат основните стручно-теоретски знаења и 

генеричките компетенции за одредено подрачје (на пр. биотехника, машинство); според својот 

опсег овие модули се посложени и поопширни. 

>>> Задолжителните модули се утврдуваат врз основа на анализа на стандардите за 

занимање. Тоа значи дека тоа лице е оперативно квалификувано за еден или повеќе стандарди 

за занимање. 

>>> Училиштата ги нудат изборните модули во задолжителниот дел од својата програма и 

во отворениот курикулум. При тоа училиштето може да вклучи и модули од други програми.  
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Кои модули ќе бидат задолжителни е важно стручно прашање, кое треба внимателно да се 

земе предвид во секоја програма/звање на одделно јавноодобрено образование. Во 

соодносот помеѓу задолжителните и изборните модули треба да се размисли за тоа, кои се 

основните вештини и знаења од стручното подрачје и колку изборни модули некој треба да 

избере за да ги исполни минималните критериуми за добивање на звањето на стручно 

образование или образование за конкретно занимање.  

Изборните модули овозможуваат обука за конкретни компетенции кои се барани согласно 

стандардот за занимање и за дополнителни компетенции кои ги нуди отворениот курикулум. 

Тие овозможуваат поголема флексибилност на образовните програми (училиштата ја 

формираат конкретната понуда) и изборите (ученикот, согласно своите интереси, избира од 
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понудените модули). Секое занимање одделно одлучува, колку од изборните предмети ќе 

бидат задолжителни (за оперативно постигнување на еден или повеќе стандарди за занимање) 

со цел добивање на звањето. 

Словенечките модули се разликуваат по големина, некои може да се изведуваат неколку 

години, поголемите се поделени на тематски делови. Во курикулумот за изведба самото 

училиште ги определува модулите кои ги изведува и запишува како тие модули се 

следат.(Курикулум на национално и училишно ниво, 2006) 

 

Пример: од стандардот за занимање до програмата Месар 
 

Програмата Месар е развиена врз основа на 3 стандарди за занимање: 

Секач 

Преработувач на месо и месни производи 

Продавач на месо и месни производи 

 

Модулите се дефинираат врз основа на анализа на компетенциите наведени во стандардот за 

занимање. Се советува анализата да се направи на колку што е можно пошироко подрачје (за 

да се најде колку што е можно поголема група компетенции за заедничко извршување). По ова 

следува одлуката кои стандарди за занимање ќе бидат вклучени во задолжителниот, а кој во 

изборниот дел од програмата. 

 Стандард за 
занимање 1 

Стандард за 
занимање 2 

Стандард за 
занимање3 

Стандард за 
занимање4 

Компетенција 1 � � � � 
Компетенција 2 � � � � 
Компетенција 3 � � �  

Компетенција 4  � �  

Компетенција 5 �    

Компетенција 6 �  �  

Компетенција 7 � �   

Компетенција 8   �  

Компетенција …    � 
 

>>>Компетенциите кои се исти за сите стандарди за занимање (клучни компетенции, 

генерични компетенции за занимање)се основа за заедничките предмети/модул за поголем 

број програми. 

Пример за биотехнологија: Ученикот уредува текстови; користи бази на податоци; 

комуницира во деловни ситуации; … (ИКТмодул (информатичко-комуникациски технологии) 

и основи на деловна комуникација) 



>>> Компетенции кои се заеднички за одреден стандард за занимање се основа за 

основните модули за збирот програми.  

Пример за храна:Ученикот пакува, складира и се грижи за транспортот на храната; 

извршува постапки за конзервирање на храната (замрзнува, пастеризира, стерилизира, 

концентрира, …); извршува конкретни постапки во прехранбената индустрија (врши 

филтрација, дестилација, кристализација, екстракција, …); ги разликува основните вкусови 

и ги распределува согласно интензитетот; … (модул Основи на прехранбени производи) 

>>> Конкретните компетенции пак се основа за конкретни модули. 

Пример за месар: Ученикот ги избира суровините и додатоците, ги избира машините и 

апаратите и прави пастеризирани месни производи; ги лади и складира пастеризираните 

месни производи; … (модул Производство на месни производи) 

Критериуми за структурирање на модулите се: 

>>> Модулот е заокружена целина во кој се здружени сродни и меѓусебно компатибилни 

компетенции. 

>>> Во рамки на модулот и на целиот образовен програм компетенциите се здружени 

согласно принципот од основен кон сложен и од општ кон посебен. 

Шема за програмата Месар: 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

Каталозите на знаење се развиени со цел учење. Целите на модулите се поставени на 

национално ниво (освен модулите од отворените курикулуми, кои ги поставува училиштето во 

соработка со социјалните партнери и со локалната средина), но тие не се распределени по 

години. Изведување на ниво на училиште (распределбата по години, дизајнирање на 
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На пример колење … 



содржинските единици, корелациите меѓу нив,…) пак го врши училиштето со курикулумот за 

изведување. 

Придобивки од образованието 
 

Модулите се вреднуваат со кредитни поени. Ученикот, кој ќе ги заврши сите програмски 

единици се здобива со соодветно звање од стручното образование. Заедно со завршниот 

сертификат добива и прилог кон сертификатот кој е еден од 5 документи на Еуропас(Europass). 

Прилогот кон дипломата во Словенија содржи детален опис на компетенциите добиени во 

формалното образование на сите степени од стручното и техничкото образование, 

информации за деловните подрачја, каде имателот на таа диплома може да се вработи, 

правната основа за издавање на таа диплома како и валидниот начин за нејзино добивање (кој 

вклучува: времетраење, број на кредитни поени, програмски единици и условите за 

запишување). 

Одлуката на Европскиот Парламент и на Советот на ЕУ, со која се воведува овој документ кој се 

користи за лицата полесно да им се претстават на идните работодавачи, особено на оние од 

другите европски држави го направи прилогот кон дипломата - системски документ. Системски 

бидејќи прилогот кон дипломата според својата форма и содржина е ист за сите кандидати кои 

завршиле одредена образовна програма. Сепак, во Словенија многу бргу се покажа потребата 

тие податоци да се надградат со информации кои детално ги опишуваат индивидуалниот 

процес на учење на секој ученик и подрачјата во кои се истакнал во споредба со останатите. 

Преку индивидуализираниот прилог кон дипломата повеќе доаѓа до израз печатот и 

карактеристиките на училиштето кое се обидува преку отворениот курикулум колку што е 

можно подобро да ги спреми своите ученици за справување со реалните работни и животни 

ситуации.  

Така на две страни долгиот системски документ на национално ниво додадовме уште три 

страници: прво на кој се гледаат сите клучни податоци кои го индивидуализираат прилогот кон 

дипломата (име на училиштето, име, презиме, датум и место на раѓање на ученикот; број, дата 

и место на издавање на дипломата), страница на која се наведени детални информации за 

образовната програма (општо образование, стручни модули, отворен курикулум, факултативни 

активности, практична настава и стручна матура или завршен испит), и страница на која е 

дадена шемата на образовниот систем во Словенија која служи за полесно сместување на 

образованието на конкретно лице во националната рамка. Секој кандидат кој успешно ја 

завршил реформираната образовна програма добива прилог кон дипломата на словенечки и 

на англиски јазик. 

 

Прилозите кон дипломата се достапни на страниците на Националните НРП (National Reference 

Point – национални референтни точки) во секоја држава. Словенечките прилози се објавени на 

страницата  

http://www.nrpslo.org/podatkovne_baze/priloga_k_spricevalu.aspx 

Во прилог на овој документ е даден прилогот кон дипломата за програмата Месар. 



Добивање на работни квалификации 
 

Секој модул (или повеќе модули) согласно регулативите овозможува добивање на национална 

стручна квалификација. 

Квалификацијатаеформален резултат од процесот на оценување и признавање од надлежниот 

орган кој потврдува дека одредено лице ги постигнало резултатите од учењето согласно 

определени стандарди. Квалификацијата има вредност на пазарот на труд и во системот на 

формалното образование и во доживотното учење. 

Националната стручна квалификација (НСК/NPK)е формално признаенаработна, стручна или 

техничка квалификација која е потребна за работа во струката или одреден сет на 

одговорности во рамки на професијата на конкретно ниво на сложеност и таа е утврдена на 

национално ниво.  

Согласно одредбите од Законот за национална стручна квалификација, таа се добива по 

добивање на називот за стручно образование, по завршување на делови од образовни 

програми (модули), по завршување на програми за стручно усовршување или оспособување, 

доколку тоа во нив е утврдено, и по посебна постапка после полагање на испит за кој е развиен 

испитен каталог врз основа на претходно утврдени национални стандарди за занимање. 

Согласно националните системи за квалификација вообичаено потврдува (акредитира) 

институција (тело или формален орган за потврдување на квалификациите, кое е независно од 

телото кое ги признава и дели квалификациите).Тие институции најчесто ги акредитира и ги 

финансира државата. 

НСКза програмата Месар: 

Завршени модули   НСК 

Одговорно ракување 

со прехранбени 

производи од 

модулот Основи на 

прехранбените 

производи 

Колење  

 

НСКкасап 

Одговорно ракување 

со прехранбени 

производи од 

модулот Основи на 

прехранбените 

производи 

Изработка на 
месни 

производи 
Сечкање на месо 

 

НСКпродавач/продавач
ка на месо и месни 

производи 
Продажба на 
месо и месни 

производи 

Основи на 
претприемништв
ото и продажба 

Одговорно ракување 

со прехранбени 

производи од 

модулот Основи на 

прехранбените 

производи 

Изработка на 
месо и месни 

производи 
 

 
НСКизработувач/израбо

тувачка на месо и 
месни производи 

Одговорно ракување 

со прехранбени 

производи од 

модулот Основи на 

прехранбените 

производи 

Сечкање на 
месо 

 

 

НСКсекач/секачка 



Признавање на знаењето добиено преку неформално или 

информалнообразование 
 

Овој поим ги означува процесите и постапките кои овозможуваат вреднување на претходно 

добиеното знаење и истото го уважуваат при натамошно образование или вработување. При 

тоа се признава и дека лицето ова знаење го добило на различни начини. Оттаму се признава 

знаењето, вештините и компетенциите добиени низ формалното образование и во контекст на 

неформално или информалноучење. 

Неформалното учењее умислена и институционализирана активност ограничена на часови 

која завршува со добивање на јавно признаена квалификација која е структурирана и 

дефинирана (цели, времетраење, наставник). Од гледна точка на кандидатот неформалното 

учење е намерна активност. 

Примери: курс за странски јазик, училиште за танц, курс за компјутери, инструкции, 

упатување во работни задачи од страна на ментор … 

 

Информално учењее намерна активност ограничена на часови, која може да се одвива и 

надвор од институција наменета за таа активност и не завршува со добивање на јавно 

признаена квалификација. Тоа се однесува на учење во секојдневниот живот, во текот на 

работата, во семејството, во слободното време, учење кое не е структурирано ниту 

дефинирано и за кое не се добива сертификат. Тоа е најчесто намерно и најчесто не е случајно 

добиено знаење. 

Примери: посета на саеми, совладување на неформални образовни содржини помеѓу 

група пријатели, спортска/рекреативна вежба, составување или поправка на 

предмети согласно прирачник, учење од искуство, "турнуси" низ различни работни 

места … 

 

Целите за вреднување и признавање на неформалното и информално добиеното знаење ги 

надминуваат и не се поврзани со добивање на формални квалификации. Тоа ја нуди можноста, 

преку одредена постапка лицето да може да ги документира и оцени своите компетенции и 

работни искуства со кои располага.Знаењата добиени на овој начин и јасно опишаните 

вештини и компетенции на конкретното лице му даваат детална информација на 

работодавачот, на образовната институција или на други заинтересирани страни. За 

конкретното лице пак овие информации служат како почетна точка за неговиот/нејзиниот 

личен развој. 

 

Во Словенија се појавија две основни намени за признавање на неформално добиеното 

знаење:  

>>> за натамошно вклучување во формалното образование (за продолжување на 

прекинатото образование, за промена на образовната насока, за продолжување на повисок 

степен од веќе добиеното образование, итн.),  

>>> за признавање на стручните квалификација (НСК) на пазарот на труд.  

 

Методите и алатките кои се употребуваат за вреднување на претходно добиеното неформално 

и информално знаење, се во суштина исти како вреднувањата во процесот на формалното 



образование. Тие пак треба соодветно да се комбинираат, а нивниот избор да се прилагоди 

кон спецификите на конкретното лице согласно намената на признавањето.Врз основа на 

компетенциите на конкретно лице и потврдата на можноста за користење на неговото знаење 

во извршувањето на одредени работни задачи како и неговата соодветност, вреднувањето на 

знаењето мора да се изврши во целост. 

 

Без оглед на системот и целта за признавањето, тоа мора да се изврши на транспарентен и 

квалитетен начин со цел да се гарантира споредливост на постапките за да се зајакне 

довербата во резултатот од постапката.  

 

Класификување во рамката на квалификации 

 

Карактеристика на преодните системи за образование и обука е дека учениците лесно 

преминуваат од еден степен на друг или од еден систем на образование или обука во друг 

како и за искористување на веќе добиените резултати од учењето. Едно од решенијата за 

подобрување на проодноста на системот е воспоставување на национални и транснационални 

квалификациски рамки, кои формираат врски помеѓу различни квалификации и вклучуваат 

признавање на неформалното и информалното учење и овозможуваат признавање на 

квалификациите помеѓу различните држави. 

Основаната намена и цел на Европската рамка на квалификации (ЕРК) е да дејствува како 

рамка за преведување на различните системи на квалификација. ЕРКима 8референтнинивоа, 

кои се определени со очекуваните резултати од учењето – со знаењето, со вештините и 

компетенциите. Како инструмент за промовирање на доживотното учење и мобилност ЕРК го 

опфаќа сиот опсег на квалификации – од основното ниво до докторски квалификации. Секое 

ниво треба да се постигне со различни начини на образование и развој на кариерата. 

Поголемиот број земји-членки на Европската Унија (како и земјите-кандидати) и на Европскиот 

економски простор (EEA) ги развиваат своите национални рамки на квалификации. Предлог 

словенечката рамка на квалификации (SOK)се обидува да ги земе предвид националните 

карактеристики на словенечкиот образовен систем и на пазарот на труд. Таа е конзистентна со 

упатствата на ЕРК и се обидува да понуди прегледност на системите за квалификации во 

државата, земајќи го предвид националниот контекст и се потпира на словенечкиот 

класификациски систем за образование и обука. Таа се состои од 10 нивоа, и овозможува 

поврзување на образовната и квалификациската структура во Р. Словенија и ги содржи и 

концептот на образовни активности (концептот на инпут) и резултатите од учењето (концептот 

на аутпут), што е во согласност со нејзината клучна филозофија –комуникациска улога за 

рамката на квалификациите. 

 

 

 

 



Предлог SOK: квалификациите во однос со SOK 

 ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛНИ 

СТРУЧНИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

НИВО 1 Недовршено основно образование  / 

НИВО 2 Основно образование НСК, ниво 2 

НИВО 3 Ниже 3-годишно образование за занимање НСК, ниво 3 

НИВО 4 Средно четиригодишно стручно образование НСК, ниво 4 

НИВО 5 Средно техничко и стручно образование и општо 

образование 

НСК, ниво 5 

НИВО 6 Виша школа и више образование  НСК, ниво 6 

НИВО 7 Специјализација по вишо образование (пред 11 .6. 2004) 

Високо стручно образование 

Универзитетско образование (прв степен) 

/ 

НИВО 8 Специјализација по завршување на високо стручно 

образование (пред 11. 6. 2004) 

Универзитетско образование (пред 11. 6. 2004) 

Магистер во струка 

/ 

НИВО 9 Специјализација пои универзитетското образование 

(пред  11. 6. 2004) 

Магистер на науки 

/ 

НИВО 10 Доктор на науки / 

 

Извори: 

• Koncepcija na stručnoto obrazovanie na zanimanja, 2010 

• Pevec Grm, S. e tal.  Kurikul na nacionalni in šolski ravni. Center RS za poklicno izobraževanje, 

Ljubljana 2006. Dostopno na: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/kurikul.pdf  (24. 8. 

2012) 

• Muršak, J. Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja. Center RS za poklicno 

izobraževanje, Ljubljana 2012. 

• Modularno zgrajeno poklicno izobraževanje in usposabljanje.  LdV projekt, 2007. Rezultati 

dostopni na:www.modenet.org (24. 8. 2012)  

• Finland, VET in Europe – Country Report, 2011. Dostopno na: 

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR_FI.pdf(24. 8. 2012) 

• Learning for Jobs. OECD Reviews of Vocational Education and Training, Austria, 2011. Dostopno 

na: 

• http://www.oecd.org/dataoecd/29/33/45407970.pdf(24. 8. 2012) 

• Inclusive modules. LdV project, 2009. Rezultati dostopni na:http://www.adam-

europe.eu/prj/3800/prj/Common_Report_I_Overview.pdf (24. 8. 2012) 

• Seminar o učnih izidih, Ljubljana, 17/4/2012 Gradivo Magda Kirsch  

• http://www.cmepius.si/visoko-solstvo/be/ucni-izidi.aspx  (24. 8. 2012) 



• Kunčič, B., Žnidarič. H. Zagotavljanje kakovosti priznavanja neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja. Dostopno na: http://www.cpi.si/mediji/publikacije.aspx 

• Spletna stran nacionalnega ogrodja kvalifikacij: www.НРК.si 

• Spletna stran Europass Slovenija: www.europass.si 

• Spletna stran o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah: www.npk.si 



 

ПРИЛОГ КОН ДИПЛОМАТА
(*)

 
 

 

1. НАЗИВ НА ДИПЛОМАТА И НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА (SL) 
(1)

 

Диплома за завршен испит согласно образовната програма: 

МЕСАР 

 (ID: 830893) 
(1) 

на изворен јазик.
 

 

2. ПРЕВОД НА ДИПЛОМАТА И НА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА (EN) 
(1) 

School leaving certificate: 

 BUTCHER 

(ID: 830893) 

(1)
Преводот немаправен статус. 

 

3. ЗДОБИЕНО ЗНАЕЊЕ, ВЕШТИНИ И СТРУЧНИ СПОСОБНОСТИ 

Носителот на дипломата е оспособен за: 

 

− Правилно извршување на работата;  

− избор, складирање и правилно пакување на суровините; 

− правилно ракување со машините, орудијата и инструментите кои се употребуваат во месната индустрија; 

− правилно сечење, откостување, преработка и категоризација на месото; 

− изработка на сирови и сушени месни производи; 

− изработка на термички обработени производи и на готови јадења; 

− правилно пакување и складирање на месото и на месните производи; 

− успешна понуда и продажба на месо и месните производи; 

− советување на купувачите; 

− работа во тим и комуницирање со соработниците и со клиентите; 

− користење на информатички комуникациски технологии; 

− заштита на здравјето и околината и рационално користење на природните извори на енергија и на суровините; 

− почитување на хигиенските, безбедносните и другите прописи кои се однесуваат на прехранбената индустрија. 

 

 

Носителот на дипломата ги надградил своите клучни стручни знаења и способности со клучни општи знаења согласно 

националните стандарди. 

 

4. РАБОТНИ ПОДРАЧЈА ВО КОИ НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА МОЖЕ ДА СЕ ВРАБОТИ  

Носителот на дипломата може да се вработи: 

Во месари, месната индустрија, во поголеми трговски центри, во кетеринг услуги, во компании кои произведуваат готови 

производи, во поголеми прехранбени погони и трговско-прехранбени синџири. 

 
(*) 

Објаснување 

Овој документ е дополнителна информација за стекнатата диплома, но документот сам по себе нема правен статус. Прилогот е формиран во согласност со следниве 

документи:Резолуцијата на Советот бр. 93/C 49/01 од 3 декември 1992 година за транспарентност на квалификациите, Резолуцијата на Советот бр. 96/C 224/04 од 15 

јули 2004 година за транспарентност на дипломите во стручното образование и со Препораката бр 2001/613/ES на Европскиот парламент и на Советот од 10 јули 2001 

година за мобилност во рамки на Заедницата за студенти, обучувани лица, волонтери, наставници и приправници.  

За повеќе информации посетете ја: http://europass.cedefop.eu.int 

© Европска Унија, 2002 

 



5. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДИПЛОМАТА 

Име и статус на училиштето кое ја издава дипломата  

 

 

 

 

 

Установата е акредитирана во Министерството за школство и 

спорт на Р. Словенија 

 

Назив и статус на националниот/регионалниот 

орган, овластен за надлежен за гарантирање 

на јавното признавање на дипломата 

 

Министерството за школство и спорт 

Masarykova cesta 16 

SI-1000 Ljubljana 

http://www.mss.gov.si/ 

Степен на здобиеното образование (национална или 

меѓународна класификацискаскала) 

 

Средно стручно образование 

Европска класификација ISCED 3 

Национална класификација
1
 KLASUIS-SRV: 14001 

KLASIUS-P: 5414 

Скала за оценување 

 

5 – одличен 

4 – многу добар 

3 – добар 

2 – доволен 

Пристап до следниот степен на образование 

 

Успешно завршената образовна програма од средното стручно 

образование овозможува упис восоодветните образовни 

програми од стручно-техничкото образование, по одреден број 

години работно искуство и пристап до завршување на соодветен 

мајсторски или деловоден или работоводен испит. 

 

Меѓународни договори 

 

Во делот на признавање на образование 

Република Словенија има склучено договори со 

одделни држави. Информациите за ова ги води 

Одделението за признавање на образованието 

ENIC/NARIC. 

Правна основа  

 

Закон за организација и финансирање на воспитувањето и образованието (Службен весник на РС, бр. 16/07 и 36/08) 

Закон за стручно образование(Службен весник на РС, бр. 79/06) 

6. ОФИЦИЈАЛНО ВАЛИДЕН НАЧИН ЗА ЗДОБИВАЊЕ НА ДИПЛОМИТЕ 

Времетраење на образованието        3 години 

 

Број на кредитни поени
2
 

 

    180 кредитни поени 

Општообразовни програми  

 

Стручни модули 

 

Практично образование кај 

работодавач
3
 

 

Факултативни активности  

 

Отворен курикулум
4 

 

Завршен испит 

      51 кредитни поени 

 

      59 кредитни поени 

 

      36 кредитни поени 

 

 

6 кредитни поени 

 

       26 кредитни поени 

 

        2 кредитни поени 

Услови за упис  

Во образовната програма може да се запише секое лице кое успешно го завршил основното образование или нижо 

стручно образование или еквивалентно образование согласно поранешните прописи. 

Дополнителни информации 

- Министерство за школство и спорт на Р. Словенија (http://www.mss.gov.si/ ): образовни програми и опис на 

образованието во Словенија  

- Национални информациски центар за стручни квалификации  NRP (http://www.nrpslo.org) 

-        Национален центар Еуропас (www.europass.si) 

                                                           
1Систем за класификација на образованието и обучувањето – KLASIUS (Службен весникна РСбр. 46/06) опфаќа два под-системи: Класификација 
на видот на активности/резултати од образованието и обучувањето (KLASIUS-SRV) и Класификација на подрачјата на активности/резултати од 
образованието и обучувањето (KLASIUS-P) 
2Еден кредитен поен е еднаков на 25 часа работа на кандидатот 
3Со индивидуален договор за учење обемот на практичното усовршување со работа кај работодавачот може да се зголеми до 53 недели. 
4Целите на отворениот курикулум ги составува училиштето во соработка со компании од локално/регионално ниво 



7. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ЗАВРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ОПШТООБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ: 

1. Словенечки јазик (12 кредитни поени)  

2. Математика (12 кредитни поени) 

3. Странски јазик (9 кредитни поени)   

4. Уметност  (2 кредитни поени)   

5. Природни науки (3 кредитни поени)   

6. Општествени науки (6  кредитни поени) 

7. Физичко воспитување (7 кредитни поени) 

 

СТРУЧНИ МОДУЛИ:  

Задолжителни стручни модули (59 кредитни поени) 

1. Информатички комуникациски технологии (5 кредитни поени) 

2. Заштита на животната средина со основи на одржливиот развој (4 кредитни поени) 

3. Основи на претприемништвото и продажбата (5 кредитни поени) 

4. Основи на прехранбените производи (5 кредитни поени) 

5. Основи на биотехнологијата со исхрана (8 кредитни поени) 

6. Сечкање на месото (11 кредитни поени)  

7. Производство на месни производи (14 кредитни поени) 

8. Продажба на месо и месни производи (7 кредитни поени)  

 

 

ОТВОРЕН КУРИКУЛУМ (26 кредитни поени): 

Отворениот курикулум ги составува училиштето во соработка со компании од локално ниво. 

 

 

ПРАКТИЧНА ОБУКА: 

1. Практична настава во училиштето 

2. Практична обука на работно место 

 

 

ФАКУЛТАТИВНИ АКТИВНОСТИ (6 кредитни поени):   

Факултативните активности се состојат од задолжителен дел, содржини поврзани со програмата и изборни содржини. 

 

ЗАВРШЕН ИСПИТ:  

• Пишан и устен испит по словенечки јазик.  

• Производ или услуга и одбрана на испитот (2 кредитни поени) 

 

 

ДРУГИ ЗАБЕЛЕШКИ: 

 

 

 


