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Вовед
Соработката во Југоисточна Европа во областа на стручното образование и обука на ниво 
на владини институции за стручно образование и обука се официјализираше уште во 2011 
година, кога беше потпишан Договорот за соработка помеѓу Установите за стручно образо-
вание и обука кои дејствуваат во регионот на Процесот на соработка на Југоисточна Европа1 
со цел да се создаде Регионалната мрежа за стручно образование и обука на Југоисточна 
Европа, помеѓу установите за стручно образование и обука задолжени за спроведување на 
политиките за стручно образование и обука од Албанија, Босна и Херцеговисна, Бугарија, 
Република Северна Македонија, Молдавија, Црна Гора, Романија и Србија. Со потпишува-
њето на Договорот се одбележа воспоставувањето на Мрежата за стручно образование и 
обука на Југоисточна Европа, како движечка сила на регионалната соработка и модерниза-
ција во областа на стручното образование и обука (СОО), а во насока на развој на квалифи-
кации за СОО, обезбедување на квалитет во СОО, СОО како дел од доживотното учење и 
подобрувањето на социјалното партнерство во секторот на СОО. Иницијативата за реформи 
во образованието на Југоисточна Европа2, поаѓајќи од претходната долгогодишна соработка 
со националните установи за стручно образование и обука на регионално ниво, имаше за 
задача официјално да го координира функционирањето на Мрежата за стручно образова-
ние и обука на Југоисточна Европа и да организира различни формати на активности за 
градење на капацитетите на нејзините членки.

Со текот на времето, Мрежата за стручно образование и обука на Југоисточна Европа за-
јакна и се наложи потребата од проширување и интензивирање на начините на соработка 
и бројот на активности. Ова се совпадна со поширокиот развој на настани на ниво на ЕУ, 
имено, започнувањето на Берлинскиот процес, иницијатива насочена кон зголемување на 
регионалната соработка на Западен Балкан и потпомагање на интеграцијата на овие еко-
номии во Европската унија. Германската канцеларка Ангела Меркел го означи неговото от-
почнување на 28 август 2014 година. Процесот се одвива со поддршка од Европската коми-
сија, меѓународните финансиски институции и земјите-членки кои се вклучени во процесот 
- Австрија, Хрватска, Франција, Германија, Италија, Словенија и Обединетото Кралство. Овој 
процес го дополнува институционалниот процес на интеграција во ЕУ на одделни земји и се 
темели на усвојување на законодавството на ЕУ (acquis communautaire).3

Во рамките на Берлинскиот процес, во 2016 година, во Виена беше организирана конфе-
ренција насловена „Градење на Алијанса за Западен Балкан за учење преку работа“4, пови-
кувајќи на поголема соработка помеѓу СОО и деловниот сектор и фокусирајќи се на модер-
низацијата на СОО и конкретно на учењето преку работа. Со конференцијата се одбележа 

1  SEECP - Процесот на соработка на Југоисточна Европа (ПСЈИЕ) започна во 1996 година на 
состанокот на Министрите за надворешни работи на ПСЈИЕ, кој се одржа во Софија/Бугарија. 
Овој регионален форум за соработка има за цел зајакнување на добрососедските односи меѓу 
сите учесници од Југоисточна Европа (ЈИЕ) и трансформација на овој регион во област на мир, 
безбедност, стабилност и соработка, со главна цел целосна интеграција на ЈИЕ во Европа и 
евроатлантските структури. Повелбата за добрососедски односи, стабилност, безбедност и 
соработка во ЈИЕ, усвоена во Букурешт во 2000 година, претставува суштински документ на 
ПСЈИЕ (извор: www.rcc.int).
2  www.erisee.org  
3  www.berlinprocess.info  
4  Повеќе за конференцијата може да се најде на: https://wbc-rti.info/object/news/15012 

http://www.rcc.int
http://www.erisee.org/
http://www.berlinprocess.info
https://wbc-rti.info/object/news/15012
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воспоставувањето на Алијансата за Западен Балкан за учење преку работа (WBA4WBL)5, 
составена од претставници на владини институции за стручно образование и обука (аген-
ции за стручно образование и обука) и субјекти од приватниот сектор од Албанија, Босна и 
Херцеговина, Косово*6, Република Северна Македонија, Црна Гора и Србија. По тој повод, 
од Иницијативата за реформи во образованието на Југоисточна Европа и Коморскиот инве-
стициски форум за Западен Балкан беше побарано да разгледаат опции за тоа како да се 
даде поголем поттик, дополнително да се зајакне дијалогот и да се подобри соработката 
помеѓу јавниот и приватниот сектор во регионот.7

Набргу потоа, следуваа и низа други активности. Во декември 2016 година беше орга-
низиран првиот работен состанок на WBA4WBL, на кој заеднички присуствуваа агенци-
ите за СОО и стопанските комори, при што се постигна согласност за главните цели на 
идната соработка:

♦	 Развој или модернизација на заеднички стандарди на занимања и квалификации
♦	 Развој на центар за учење и знаење преку воспоставување на онлајн платформа 

за споделување идеи, методологии, прирачници, регулативи, наставни програми, 
наставни материјали, итн.

♦	 Подобрување на учењето преку работа во регионот.

Наведените области служеа како основа за понатамошни активности на WBA4WBL со цел да 
се развие регионален проект во чиј фокус се горенаведените заеднички дефинирани цели. 
Оттука, во 2017 и 2018 година се организираа низа консултативни активности и работилни-
ци меѓу членовите на WBA4WBL (Анекс 1), кои резултираа со следното:

♦	 Воспоставување на онлајн платформа за Алијансата за Западен Балкан за учење 
преку работа

♦	 Заедничка рамка за развој на стандарди на занимања на регионално ниво и
♦	 Проектот Кон стандарди на занимање на регионално ниво – TO REGOS, одобрен за 

финансирање во 2019 година од страна на Австриската агенција за развој со сред-
ства на Австриската развојна соработка8.

Во рамките на проектот TO REGOS споменат погоре, Заедничката рамка за развој на стан-
дарди на занимања на регионално ниво, развиена за време на периодот на подготовка, 
беше добро прилагодена и разработена во методологија. Тестирање на методологијата за 
реален развој на стандарди на занимања во рамки на 2 сектора (туризам и угостителство 
и градежна индустрија), е планирано за периодот од септември 2019 година - септември 
2020 година.

5  www.wba4wbl.com 
6  *Оваа ознака не ги доведува во прашање позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 
на Советот за безбедност на ООН 1244/1999 и Мислењето на Меѓународниот суд на правдата за 
прогласувањето независност на Косово.
7  Заедничка изјава одобрена од учесниците на конференцијата Градење Алијанса на Западен 
Балкан за учење преку работа.
https://www.kulturkontakt.or.at/plattform/pdfview.asp?guid={0EF5AB9B-65E0-4E03-9992-BBB8D-
999C68A} 
8  И покрај тоа што на првите работни состаноци на WBA4WBL беа присутни и претставниците на 
Хрватска, Молдавија, Романија и Бугарија, од различни причини, тие во моментов не учествуваат 
во проектот WBA4WBL.

http://www.wba4wbl.com
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Овие заложби не се единствените во секторот за стручно образование и обука во Европа. 
Во 2017 година, Европската комисија објави повик под Еразмус+ Клучна акција 3, именуван 
Заеднички квалификации во стручното образование и обука. Во согласност со овој повик, 
се спроведуваат голем број меѓународни проекти, со различни пристапи кон истата тема. 
Така, активностите во рамките на Проектот WBA4WBL, иако се финансирани преку различни 
извори, соодветствуваат на европските трендови и перспективи.

Оваа публикација е резултат на заедничките заложби, долгогодишната соработка и обем-
ните консултативни разговори меѓу членовите на WBA4WBL, претставниците на OeAD Ав-
стрија, независни експерти, Стопанската комора на Австрија и Секретаријатот на Иницијати-
вата за реформи во образованието на Југоисточна Европа. Публикацијата е наменета да ги 
појасни процесите, чекорите и методите што треба да се користат при развој на стандарди 
на занимања на регионално ниво во регионот на Западен Балкан, според видувањата на 
гореспоменатите страни. Се надеваме дека публикацијата ќе послужи како можен модел 
за приближување кон предметот на регионална и меѓународна соработка на ова поле и е 
достапна за употреба во други сектори и други региони.



7

I  За методологијата за развој на стандарди  
на занимања на регионално ниво

Оваа методологија за развој на стандарди на регионално ниво (Методологија) се состои 
од главните водечки начела, чекори и методи кои се значајни за различни фази во развојот 
на стандардите на занимања на регионално ниво. Главните чекори во нивниот развој се 
следните:

1. Национални активности за развој на национални инпути
2. Консолидација/усогласување на националните инпути на регионално ниво
3. Прилагодување според националните специфичности и проверка
4. Усвојувања на национално ниво

Постојат две главни клучни начела на целиот процес на постигнување на резултатите - стан-
дарди на занимања на регионално ниво кои се договорени помеѓу економиите-учеснички 
и нивно усвојување на национално ниво.

Првото начело е договор за истиот основен пристап што се користи за развој на национални 
инпути. Ова подразбира следење на истите или слични начела и методи, кои ќе обезбедат 
споредливост на резултатите на регионално ниво и на крајот, постигнување на договорени 
резултати (аутпут) на регионално ниво.

Второто начело е обезбедување на почитување и целосна интеграција на дефинираните 
чекори, постапки и барања на национално ниво во текот на целиот процес на развој на 
стандарди на занимања на регионално ниво и врз основа на тоа, нивна интеграција во на-
ционалните процеси.

Оваа публикација е подготвена како механизам за поддршка на овие начела: да ги препо-
знава и признава националните процедури и барања, да воспоставува заеднички основи, 
да ги надградува и да ги интегрира во регионалните начела, чекори и методи кои се разра-
ботени овде. Таа е алатка која помага во развивањето на стандардите на занимања на ре-
гионално ниво, кои се договорени на регионално, а се признаени и усвоени на национално 
ниво, во рамките на Проектот Кон стандарди на занимање на регионално ниво – TO REGOS. 
Начелата кои се опишани во оваа публикација слободно може да се користат и во други 
регионални активности од слична природа.
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II  Национални активности за развој  
на национални инпути

Процесот на развој на стандарди на занимањa на регионално ниво започнува на национал-
но ниво, со процесот на формирање и официјално назначување на национални работни 
групи за развој на стандарди на занимањa (во понатамошниот текст: национални работни 
групи).

Формирањето на членовите на националните работни групи е резултат на консултации и 
учество на:

♦	 Агенции за стручно образование и обука
♦	 Стопански комори
♦	 Деловни кластери
♦	 Сојуз на работодавачи

и се заснова на избор на примерок кој е значаен за соодветно идентификување на потреб-
ните вештини на пазарот на трудот и негово соодветно дефинирање во самиот стандард на 
занимање9.

Оттука, националните работни групи се составени согласно следниве начела:

♦	 Тие вклучуваат претставници на бизнис сектор/бизнис експерти - микро, мали, 
средни и големи претпријатија (кога е релевантно).

♦	 Тие може да вклучуваат претставник од секторот за образование (наставници за 
стручно образование и обука и/или професори од високото образование) кога тоа 
е предвидено со националната методологија.

♦	 Тие вклучуваат не помалку од 5 и не повеќе од 12 претставници од бизнис секторот.
♦	 Тие вклучуваат претставници од бизнис секторот кои ја извршуваат оваа конкретна 

професија на дневна основа заради давање на стручен придонес.
♦	 Тие вклучуваат претставници од бизнис секторот кои ја извршуваат оваа конкретна 

професија како надзорници со поширока перспектива заради давање на стручен 
придонес.

♦	 Тие вклучуваат 1-2 национални експерти за стандарди на занимања кои ги водат и 
модерираат дискусиите, ги разјаснуваат придонесите (инпутите) и го дефинираат  
самиот стандард на занимање (т.е. експерт/и за образование). Тие можат да доа-
ѓаат од секторот на образование, од бизнис секторот или независен сектор или од 
стопанска комора.

♦	 Тие можат да вклучуваат 1 дополнителен стручен член кој придонесува за квалите-
тот на резултатот (дополнителен експерт за образование за конкретно поле, запи-
сничар, олеснувач, итн.).

Претставниците од бизнис секторот/ експертите ќе бидат избрани и назначени со следење 
на националните процедури, заеднички од страна на Стопанските комори и агенциите за 
СОО. Агенциите за стручно образование и обука ќе предложат вклучување на експерти за 
образование. Треба да се постигне договор меѓу агенцијата за СОО и Стопанската комора, 
кој ќе биде формализиран со официјалната одлука на Центарот за стручно образование и 

9  Учеството на наведените чинители се разликува помеѓу економиите.
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обука за назначување на членови на работните групи.

Во текот на процесот ќе се почитуваат националните прописи.

Примерок од формалното решение со информации за избраните членови на работните 
групи ќе се испрати до Секретаријатот на Иницијативата за реформи во образованието на 
Југоисточна Европа.

По формалното избирање на претставници/експерти од бизнис секторот како членови на 
националната работна група, нивниот придонес (инпут) во групи од задачи/функции, клуч-
ни функции и активности, ќе се соедини преку употреба на неколку методи за прибирање 
на податоци - во зависност од секторот, интересот на бизнис заедницата и националните 
регулативи, како што се следните:

♦	 Квантитативно истражување (истражување при кое се користи прашалник)
♦	 Структурирани или полуструктурирани интервјуа или фокус групи.
♦	 Ќе се организираат национални состаноци, поточно три состаноци по економија 

по стандард на занимање. Во случаи кога паралелно ќе се развиваат слични стан-
дарди на занимања10, бројот на состаноци по стандард може/треба да се намали.

Експерт за стандарди на занимања треба да утврди дали ќе се користат квалитативни или 
квантитативни методи во комбинација со национални состаноци.

Националните состаноци може да се спроведат лице-в-лице (F2F) или во случај кога не е 
можен методот F2F, тие ќе се спроведат преку мрежна платформа (онлајн)11.

Во случај на онлајн организација, бројот на состаноци и нивното времетраење може да 
се разликува, во зависност од достапноста на експерти, како и специфичностите на онлајн 
работењето. Водечкото начело што треба да се почитува е дека вкупното работно време 
изнесува приближно 24 часа - еквивалентно на 3 работни дена. Оттука, на пример, може да 
се организираат 6 полудневни состаноци или 3 целодневни состаноци или комбинации (на 
пример, 5 состаноци: 4 полудневни и 1 целодневен состанок).

На крајот од сите состаноци, треба да се изготви национално договорен стандард на зани-
мање.

Со цел да ги документира состаноците и да понуди доволно докази, експертот за стандарди 
на занимање е задолжен за следново:

♦	 Да достави записници од состаноците во кои се опишува секоја онлајн средба, се 
опишуваат извршените задачи, присутните учесници и детално се изнесува точни-
от број на работни часови.

♦	 Да го достави национално договорениот стандард за занимање.
♦	 Да достави снимки од екранот кои покажуваат учество на експерти12 на почетокот 

и на крајот на секој состанок.

10  Слични стандарди на занимања се стандарди што се преклопуваат во 3 или повеќе клучни 
задачи.
11  Состаноците треба да се организираат онлајн единствено доколку е невозможно 
организирањето лице-в-лице.
12  Користење на функција за снимка од екранот, алатка за отсекување на конкретни снимки или 
други програми/функции за снимки на екраните.
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♦	 Список на учесници (наместо потпишаните списоци на учесници)
♦	 Агенда за состаноците за секој состанок

Собирањето на податоците ќе послужи како основа за:

♦	 DACUM анализа
♦	 Функционална анализа

Експертот за стандарди на занимања, член на национална работна група и назначен за 
таа цел ќе го прибере, води, анализира и модерира инпутот од бизнис секторот. Тој/таа ќе 
го пренесе инпутот во унифицираниот Образец за стандарди на занимања на регионално 
ниво (Анекс 2), договорен меѓу економиите - учеснички. Тој/таа е одговорен за финализира-
ње на стандардот на занимање на национално ниво во формат кој е соодветен и договорен 
за регионални консултации.

Националните координатори за образование и Националните координатори за деловна 
активност13 можат да учествуваат на состаноците на работната група. Додека експертите 
за стандарди на занимања се одговорни за подготовка на материјал за состаноци и коор-
динација на национални состаноци, Националните координатори за образование и делов-
на активност треба да обезбедат организациска поддршка кога е потребно. Националните 
координатори за образование се задолжени за доставување на записници/заклучоци од 
состаноците и список на учесници и база на податоци до Секретаријатот на Иницијативата 
за реформи во образованието на Југоисточна Европа, обезбедувајќи видливост на наста-
ните и други слични активности. Тие исто така имаат можност да придонесат кон процесот 
на развој на национален стандард на занимање и да дадат својот инпут. Тие проверуваат 
дали националната работна група  работи на националниот стандард на занимање и го 
известуваат Секретаријатот на Иницијативата за реформи во образованието на Југоисточна 
Европа доколку има некакви проблеми. Во одредени оправдани случаи, доколку Национал-
ните координататори истовремено се и експерти за стандарди на занимање или експерти 
за деловни активности, тие мора да бидат официјално назначени како такви. Овој дополни-
телен ангажман не ја исклучува нивната улога и должности како национални координатори.

За активности кои се организирани на национално ниво, треба да се почитуваат национал-
ните процедури и регулативи.

13  Ова се лицата кои се назначени од домашните институции (агенции за стручно образование 
и обука и Стопански комори) за координирање на активностите кои се значајни за проектот (Кон 
стандарди на занимање на регионално ниво – TO REGOS).
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III Консолидација/усогласување на национални-
те инпути на регионално ниво

3.1 Регионални средби лице-в-лице

3.1.1 Подготвителен регионален состанок

Следниот чекор се однесува на споредба, анализа и консолидација на националните инпу-
ти како подготовка за регионално ниво со цел да се создаде регионален излезен резултат 
(аутпут) - стандарди на занимања на регионално ниво.

Ова вклучува:

♦	 Обезбедување на национални инпути (резултат на националните работни групи) 
од страна на Националните координатори за образование до Секретаријатот на 
Иницијативата за реформи во образованието на Југоисточна Европа, како тело за-
должено за целосно управување и координирање на проектот. Националните ин-
пути од секоја економија-учесничка ќе бидат навремено и пред одржувањето на 
регионалните состаноци заради разгледување, превод и прилагодувања.

♦	 Размена на прибрани национални инпути од страна на Секретаријатот на Иници-
јативата за реформи во образованието на Југоисточна Европа до сите Национални 
координатори и нивните домашни институции заради прелиминарни коментари и 
усогласување.

♦	 Организација на Подготвителен регионален состанок за консолидирање на различ-
ни национални инпути со присуство на:

o Национални координатори за образование по економија
o Еден национален експерт за стандарди на занимања по економија, кој 

учествувал во работата на националните работни групи
o Претставници на Секретаријатот на Иницијативата за реформи во образо-

ванието на Југоисточна Европа

Состанокот може да го модерира еден дополнителен експерт, доколку се смета дека тоа е 
неопходно.

За време на Подготвителниот регионален состанок, ќе се анализираат и споредуваат наци-
оналните инпути кои се добиени од секоја една економија. На крајот, националните инпути 
ќе се уредуваат, консолидираат и договараат во еден единствен инпут - предлог за стандард 
на занимање на регионално ниво.

За консолидирање на наративните инпути кои се добиени од 6 економии-учеснички, ќе 
се користи квалитативен метод и компаративна анализа на содржината. Податоците ќе се 
споредуваат и анализираат врз основа на значајни изјави/искази, единици на значења, тек-
стуални и структурни описи со цел да се оддели содржината што е заедничка по значење и 
форма меѓу земјите/економиите и содржината што се разликува по форма и/или значење 
помеѓу две или повеќе земји/економии.

Списокот на отворени прашања и нејаснотии исто така ќе се дефинира за време на Подго-
твителниот регионален состанок за понатамошни согледувања.
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Ќе се организира еден Завршен регионален состанок за консолидирање на националните 
инпути по занимање, освен кога може да се спојат занимањата и заеднички да се постапува 
со нив, што зависи од договорот помеѓу партнерите.

3.1.2  Регионална консолидација на национални инпути  
– Завршен регионален состанок

По Подготвителниот регионален состанок, ќе се организира Завршен регионален состанок 
за развој на стандарди на занимања на регионално ниво. Целта на Завршниот регионален 
состанок е да се анализира предлогот кој е добиен како резултат на Подготвителниот регио-
нален состанок, да се консолидираат инпутите и да се донесе одлука за конечниот резултат. 
Учесниците на Завршниот регионален состанок ќе се погрижат потребите на нивните одно-
сни земји/економии, како и потребите на регионот во однос на вештини да се содржани во 
крајниот договорен стандард на занимање на регионално ниво.

Процесот на консолидација на регионално ниво носи дополнителна вредност:

♦	 Аутпутите (резултатите) произлегуваат од консултации и инпути кои се доби-
ени од поголем и поопсежен примерок на работодавачи отколку кога би се 
вршеле само во национален контекст

♦	 Аутпутите (резултатите) ги задоволуваат потребите на пазарот на трудот на це-
лиот регион, наместо само на една земја/економија.

Покрај тоа, со помош на надворешни експерти за прашања кои се однесуваат на одржли-
вост на животната средина, социјална одржливост и родова еднаквост, кои ќе бидат пока-
нети на Завршниот регионален состанок, овие прашања ќе бидат содржани и вклучени во 
крајниот аутпут (резултат) - стандарди на занимања на регионално ниво.

Учесниците ќе бидат обврзани кон договорот и ќе се стремат да постигнат консензус во од-
нос на крајниот аутпут. Тие исто така ќе имаат предвид дека флексибилноста од 20% ќе биде 
достапна во понатамошните чекори со цел да се земат предвид специфичните национални 
потреби и околности.

На завршниот регионален состанок за развој на стандарди на занимања на регионално 
ниво ќе присуствуваат:

♦	 1 до 2 претставници од бизнис сектор по земја/економија кои учествуваат на наци-
онални состаноци (1 претставник од мала/средна компанија и 1 од голема компа-
нија) избрани врз основа на нивното:

o Активно учество на состаноци кои се организирани на национално ниво 
како членови на националните работни групи

o Достапност за Завршниот регионален состанок
o Исто така, претставниците на компании кои се активни во регионот би 

биле дополнителна предност.

Како алтернатива, Националното контакт лице за деловни активности може да го претста-
вува и бизнис секторот.

♦	 1 до 2 претставници од Агенцијата за стручно образование и обука по земја/
економија.
o Препорака е тие да бидат Национални координатори за образование и 
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национален експерт за стандарди на занимања, член на националната ра-
ботна група

♦	 Надворешни експерти за прашања на родова еднаквост, одржливост и соци-
јална инклузија.

♦	 Надворешен модератор/олеснувач доколку тоа се смета за неопходно.
♦	 Претставник/ци на Секретаријатот на Иницијативата за реформи во образова-

нието на Југоисточна Европа (ERI SEE).

Ќе се организира еден Завршен регионален состанок за консолидација на националните 
инпути по занимање и за финализирање на регионалниот процес, освен кога занимањата 
може да се спојат и заеднички да се разгледуваат, што зависи од договорот помеѓу партне-
рите.

3.2 Регионални онлајн средби14

Во случај кога регионалните состаноци не може да се организираат лице-в-лице, работата 
на регионалните групи може да се организира преку мрежна платформа (онлајн). Овој про-
цес треба да се спроведе во два главни сегмента: подготовка и спроведување.

3.2.1 Фаза на подготовка

Фазата на подготовка ја предводи и организира Секретаријатот на Иницијативата за рефор-
ми во образованието на Југоисточна Европа (ERI SEE) кој е одговорен за следното:

1. Обезбедување на ИТ инфраструктура - првенствено мрежна платформа. Учесници-
те на онлајн состаноците се одговорни за сопствената ИТ опрема и за навремено 
изнесување на потенцијални пречки/проблеми до Секретаријатот на Иницијатива-
та за реформи во образованието на Југоисточна Европа (ERI SEE).

2. Ангажирање на модератор - лице кое ќе ја модерира дискусијата и ќе биде одго-
ворно за постигнување консензус за конечниот регионален оперативен систем. 
Препорачливо е ова лице да има значително искуство во водечките работни групи 
за развој на стандарди на занимања и стандарди за квалификации и искуство во 
однос на методологијата на социјално истражување. 

3. Ангажирање на ко-модератор - лице кое ќе ги следи промените во работните до-
кументи, ќе му помага на модераторот и ќе даде поддршка на процесот. Ова лице 
може да е член на Секретаријатот на Иницијативата за реформи во образованието 
на Југоисточна Европа или вработен во Центар за стручно образование и обука/
Стопанска комора.

4. Изготвување на документацијата која е потребна за состаноците (агенда за соста-
ноците, основни документи доколку е применливо и Предлог за стандарди на за-
нимања).

14  Развиени се методи за онлајн работење бидејќи пандемијата на COVID-19 во 2020 година 
ја оневозможи организацијата на средби лице-в-лице. Сепак, треба да се даде приоритет на 
методот лице-в-лице кога тоа е можно и да се изврши префрлување на мрежна платформа (онлајн 
работење) само во вонредни околности. Придобивките од методот лице-в-лице првенствено 
се однесуваат на неговата ефикасност и ефективност во однос на создавањето на стандарди на 
занимања, но исто така и на фактот што помага во градењето/зајакнувањето на регионалните 
врски/соработка на посуштински начин.
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Националните координатори/експертите за стандарди на занимања треба да ги испратат на-
ционалните предлози за стандарди на занимања изготвени за време на националните со-
станоци до Секретаријатот на Иницијативата за реформи во образованието на Југоисточна 
Европа и тие треба да се преведат на англиски јазик. Наместо регионалниот подготвителен со-
станок лице-в-лице, националните инпути треба да се спојат и да се анализираат од страна на:

♦	 надворешен експерт за стандарди на занимања или
♦	 Секретаријатот на Иницијативата за реформи во образованието на Југоисточна 

Европа15. 

Сите национални предлози треба да се анализираат со примена на анализа на содржина, 
како резултат на што треба да се добие еден обединет/споен предлог за стандарди на зани-
мања. Трагите од анализата на содржина (кодирање на боја, пребројување, итн.) треба да 
се чуваат и да се достават до членовите на регионалните работни групи.

Потоа, Секретаријатот на Иницијативата за реформи во образованието на Југоисточна Евро-
па ќе го испрати предлогот за стандарди на занимања до експертите за еколошка и соци-
јална одржливост и родова еднаквост со задача да ја анализираат содржината од нивните 
соодветни области и да дадат свои коментари.

Предлогот за стандарди на занимања со интегрирани коментари од експерти се преведува 
на националните јазици и се испраќа до Националните координатори за образование пред 
одржувањето на првиот регионален онлајн состанок.

Националните координатори за образование официјално ги назначуваат членовите на ре-
гионалната работна група и со нив споделуваат материјали за регионални состаноци. Во 
принцип, регионалната работна група се состои од 4 члена:

♦	 Претставници за образование: Национални координатори за образование и/
или експерт за стандарди на занимања

♦	 Претставници за деловни активности: Национални координатори за деловни 
активности и/или експерт за бизнис

Пред првиот онлајн состанок, назначените членови на националните работни групи тре-
ба да го анализираат предлогот за стандарди на занимања, за стандардот на занимања 
на регионално ниво, а потоа да достават коментари до Секретаријатот на Иницијативата 
за реформи во образованието на Југоисточна Европа. Претставникот од Секретаријатот на 
Иницијативата за реформи во образованието на Југоисточна Европа ги соединува сите ко-
ментари и ги вклучува во Предлогот за стандарди на занимања како последен чекор во 
подготовката на документот.

3.2.1 Фаза на спроведување

Првата сесија на регионалниот состанок треба да биде заедничка сесија на која ќе при-
суствуваат сите назначени учесници. Таа ќе започне со појаснување на методологијата на 
работа од страна на модераторот и ко-модераторот, со давање на упатства за тоа како да се 
поделат назначените членови во 2 помали под-групи и да се доделат задачи. Секоја од две-
те помали групи се состои од 2 претставника на една економија. Имено, секоја под-група се 
состои од 12 национални претставници.

15  Пожелно е анализата да ја спроведува лице кое не е дел од националните работни групи. 
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Работата на под-групите се темели на следниве начела:

♦	 Секоја под-група работи на одделни групи задачи, клучни задачи и активности.
♦	 Под-групата 1 работи на групите задачи – опис на стандарди на занимања, 1, 2 и 3. 

Останатите групи задачи може да се поделат меѓу стандардите на занимања.
♦	 Под-групата 2 работи на опис на занимањето, ниво, категоризација и групи на зада-

чи 4, 5, 6, 7, 8 и придружни клучни задачи и активности.

Конечниот резултат од регионалните состаноци е следниот:

♦	 1 стандард на занимање на регионално ниво во случај кога има многу разлики по-
меѓу занимањата на кои се работи.

♦	 2 стандарди на занимање на регионално ниво во случај кога има многу сличности 
помеѓу занимањата на кои се работи.

При утврдување на времето на сесиите, достапноста на бизнис експерти мора соодветно да 
се земе предвид и по можност да се договори на крајот од секоја седница. По секоја сед-
ница, договорената верзија веднаш треба да им се подели на членовите на регионалната 
работна група со цел да ги добиjат своите повратни информации пред следната сесија за 
договорената верзија, но и за очекуваниот придонес.

Регионалниот состанок завршува со пленарна онлајн сесија, со присуство на сите членови 
и со разгледување на последната верзија од стандардот на занимање или стандардите на 
занимања на регионално ниво. Членовите сè уште имаат можност да коментираат додека 
да се постигне консензус и додека сите членови да го(ги) одобрат стандардот на занимање 
или стандардите на занимања на регионално ниво. 

Документи од состанокот: 

a. Секретаријатот на Иницијативата за реформи во образованието на Југо-
источна Европа е одговорен за следното: (1) изработка на список на ек-
сперти кои се назначени од Националните координатори (2) подготовка на 
временски распоред на состаноци во соработка со модераторот и ко-мо-
дераторот (3) изработка на список на учесници кои се очекува да прису-
ствуваат на состанокот.

б.  Модераторот и ко-модераторот се одговорни за следното: (1) изработка 
на агенда за секој состанок, (2) изработка на список на учесници кои при-
суствувале на состанокот, (3) снимки од екранот од состанокот (4) доку-
мент за стандард на занимање со коментари и финализиран документ.

Планирањето на временската рамка за состаноците за двата стандарди на занима-
ња во рамките на градежниот сектор како дел од проектот ТО REGOS е изнесен во 
Анекс 3 од овој документ.
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IV  Прилагодување според националните специ-
фичности и проверка 

По договорот помеѓу учесниците на Завршниот регионален состанок за содржината на стан-
дардите на занимања на регионално ниво, аутпутот (резултатот) ќе се преведе на национал-
ните јазици.

Во соработка помеѓу агенциите за СОО и стопанските комори, ќе се организираат поната-
мошни активности за национална проверка, а во согласност со националните процедури. 
За време на активностите за проверка, аутпутот може да се менува до најмногу 20% за да се 
задоволат специфичните потреби и околности согласно националните контексти.

Истите претставници од националните работни групи за национални стандарди на занима-
ња може да се вклучени и во националните активности за проверка. 

Ќе се организира еден национален состанок за прилагодување и проверка на договорениот 
стандард на занимање на регионално ниво, по економија и по занимање.

Во случаи кога не е можна организација на состаноци лице-в-лице, може да се организира-
ат онлајн состаноци. При ваквите состаноци се следи истиот принцип како за организирање 
на онлајн состаноци на национално ниво, како што е опишано во делот II - Национални ак-
тивности за развој на национални инпути.

 
 

V Усвојување на национални нивоа
По проверката на аутпутите (резултатите), а во согласност со националните процедури, за-
почнува постапката за усвојување. Агенциите за стручно образовани и обука (односно На-
ционалниот координатор за образование) ќе го координираат процесот. 

По усвојувањето, агенциите за стручно образование и обука ќе го објават усвојувањето на 
своите веб-страници и за тоа ќе го информираат Секретаријатот на Иницијативата за рефор-
ми во образованието на Југоисточна Европа.
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Анекс 1:  Обрасци за стандарди на занимања  
на регионално ниво и упатства 

Обрасци за стандард на занимање на регионално ниво 

Образец A
Целосен формат на стандард со предложени групи на задачи/ функции 

Стандард на занимање:

Занимање:

Сектор:

Ниво според ISCO:

Опис на занимањето:

Работна средина и работни услови: 

Поврзаност со други професии: 

Стандард на занимање:

ГРУПА НА ЗАДАЧИ/ ФУНКЦИИ КЛУЧНИ ЗАДАЧИ АКТИВНОСТИ

1.  Анализа, планирање и 
организација на работењето

1.1....

1.2.

2. Подготовка на работното место

3. Оперативни задачи

4. Административни задачи

5. Комерцијални задачи

6.  Комуникација и соработка со 
останатите

7. Обезбедување квалитет

8.  Заштита на работното место и 
заштита на работната средина 
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Образец Б

Целосен формат на стандард без претходно дефинирани групи на задачи/ функции 

Стандард на занимање:

Назив на занимањето/ата:

Сектор:

Ниво според ISCO:

Опис на занимањето/занимањата:

Работна средина и работни услови:

Поврзаност со други професии:

Стандард на занимање:

ГРУПА НА ЗАДАЧИ/ФУНКЦИИ КЛУЧНИ ЗАДАЧИ АКТИВНОСТИ

1. 
1.1....

1.2.

2. 

3. 

4. 

5. 
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Упатства за пополнување на образецот

Образецот треба да се пополни на англиски јазик.  

Се препорачува Групите на задачи/ функции да се класифицираат согласно критериумуте 
кои соодветствуваат на занимањето кое се дефинира. 

Дел од Групите на задачи кои предлагаме да се разгледаат се: 

1. Анализа, планирање и организација на работењето: Активности кои се однесуваат 
на планирање на работните активности, доделување на задачи, утврдување на ресур-
сите неопходни за изведување на задачата. 

На пример: Утврдување на состојките кои се неопходни да се подготват одредени 
јадења; Утврдување на материјалот кој е неопходен за декорирање; Подготовка на 
нацрт-спецификација; Прием и соодветно пакување на амбалажата; (Се препорачува 
активностите да се запишат во вид на општи искази. Нема потреба да се разложуваат 
во премногу детали – Направете резиме на постоечките активности и интегрирајте ги 
во поголеми целини). 

2. Подготовка на работното место: Активности кои се однесуваат на подготовката на 
работното место и опремата која е неопходна за изведување на работата. 

На пример: Проверка на исправноста на опремата; Одржување на машините или опре-
мата; Отворање и подготовка на продавница/ специјализирана продавница за забави; 
Ставање на компјутерот во употреба; 

3. Оперативни задачи: Активности кои се однесуваат на имплементацијата на методи, 
процеси и процедури за изведување на поголеми оперативни активности

На пример: сметководствено управување; програмирање на нумеричко контролирани 
машински алати и машинска обработка на машински делови; обезбедување здрав-
ствена нега за пациенти со внатрешни заболувања; 

4. Административни задачи: Деловни задачи кои се однесуваат на заведување и следе-
ње на работните активности 

На пример: Организација на канцелариското работење; Подготовка на извештаи за 
активноста; Водење на медицинска документација: Подготовка на документацијата и 
пописен статус; 
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5. Комерцијални задачи: Активности кои се однесуваат на маркетинг, промоција и про-
дажба на производи и услуги  

На пример: Креирање на реклами за производите; Учество во продажни активности; 
Креирање на сметка за наплата на продадени производи или услуги; утврдување на 
пазарни можности од извештаите за продажба заради подготовка на нов производ 
или услуга;  

6. Комуникација и соработка со останатите: Активности кои се однесуваат на комуника-
цијата (усна, писмена, со користење на информатичка технологија) со клиенти, сора-
ботници и останати засегнати страни. 

На пример: Развивање на високо-квалитетна комуникација со даден клиент или сора-
ботници; Одржување на состанок на тимот заради планирање на активности; Органи-
зирање на тим од луѓе за исполнување на одредена конкретна задача; 

7. Обезбедување квалитет: Активности кои се однесуваат на следење (мониторирање), 
следење и одржување на квалитетот на производите или услугите, вклучувајќи и утвр-
дување на стандарди за квалитет, следење на своето сопствено работење и работење-
то на останатите, како и примена на надворешни стандарди на квалитет. 

На пример: Проверка на производот во согласност со спецификациите; Проверка на 
квалитетот на добрата и/или услугите во согласност со применливите регулативи и 
стандарди; Примена на мерки во случај кога не се исполнети стандардите за квалитет; 

8. Заштита на работното место и заштита на животната средина: Активности кои се 
однесуваат на заштита на сопственото здравје и здравјето на соработниците, како и 
зачувување на животната средина со правилно користење на материјалите и опремата 
и примена на безбедносни процедури и правила. 

На пример: Примена на процедури за заштита од опасни супстанци; Правилно кори-
стење на опремата: Користење на опремата и материјалите во согласност со безбед-
носните правила применливи за професијата;  

Важна забелешка: Доколку за одредено занимање, некои од групите на задачи/функции не 
може да се дефинираат, овој дел од образецот треба да се означи како НЕПРИМЕНЛИВО.  
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Анекс 2:  Планирање на онлајн состаноци  
во рамките на TO REGOS проектот

Во насока на организирање на онлајн состаноци за подготовка на два стандарда на зани-
мање, во рамките на секторот градежништво, подготвен е потенцијален распоред за орга-
низирање на онлајн состаноци. Во временската рамка се земени предвид специфичностите 
на TO REGOS проектот (со два стандарда на занимање кои имаат сличности во 7 од вкупно 
8 групи на задачи) и ова служи за пример за тоа како би можеле да се поделат задачите и 
како состаноците би можеле да се организираат онлајн. 

Сесија Учесници Задачи Времетрање

СИТЕ Вовед 1 час

ПОД-ГРУПА 1 Групи на задачи 1 и 2 2 часа

ПОД-ГРУПА 1 Групи на задачи 3 (СЗ еден) 3 часа

ПОД-ГРУПА 1 Групи на задачи 3 (СЗ еден) 3 часа

ПОД-ГРУПА 2 Групи на задачи 3 (СЗ дава) 3 часа

ПОД-ГРУПА 2 Опис, ниво, категоризација 3 часа

ПОД-ГРУПА 2 Групи на задачи 4, 5 2 часа

ПОД-ГРУПА 2 Групи на задачи 6, 7, 8 2 часа

СИТЕ Финализирање и одобрување 
 – Групи на задачи 1, 2 2 часа

СИТЕ Финализирање и одобрување 
 – Групи на задачи 3 (СЗ еден) 3 часа

СИТЕ Финализирање и одобрување  
– Групи на задачи 3 (СЗ два) 3 часа

СИТЕ Финализирање и одобрување  
– Групи на задачи 4, 5, 6, 7, 8 3 часа
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Анекс 3: Поимник

Клучни термини

Бизнис кластери
Мрежа на поврзани бизниси, добавувачи и соработници во одредена област кои се наоѓаат 
во истата географска област. За кластерите се верува дека доведуваат до зголемена ефика-
сност и продуктивност со цел бизнисите да се конкурентни како на национално така и на 
глобално ниво.16

Опис на занимањето
Описот на занимањето претставува краток општ исказ со кој се опишува дадено занимање 
наспроти одреден стандард на занимање кој пак претставува подетално наведување на 
сите главни дејности кои работникот мора да ги изврши согласно занимањето.17

 Примери за она што може да е опфатено со описот на работното место се следниве: 

♦	 Назив на работното место
♦	 Назив на работодавачот и неговиот фокус
♦	 Целта на работното место
♦	 Главните задачи и одговорности
♦	 Линија на известување (поднесување извештаи) за работното место – 

кому му одговара лицето (доколку ова е соодветно) и кои други функции 
му одговараат на ова лице 

♦	 Кои било минимални законски услови, образование и квалификации или 
лиценци за занимањето

♦	 Идеалните лични вештини, знаење и способности за работното место
♦	 Доделено овластување за работната позиција (во однос на финансии и 

луѓе)
♦	 Работното место
♦	 Мерките за учинок поврзани со работното место
♦	 Работните часови/работното време
♦	 Плата или опсег на плата
♦	 Корисници и засегнати страни со кои се соработува како внатрешно така 

и надворешно
♦	 Кои било организациски надлежности или вредности
♦	 Видот на вработување (на пример, со полно работно време, на неопреде-

лено време, на определено, времено).18 

16  http://www.businessdictionary.com/definition/business-cluster.html
17   European Training Foundation (2001), A Framework for Defining and Assessing Occupational and Train-

ing Standards in Developing Countries, Turin, Italy
18  https://www.employment.govt.nz/starting-employment/hiring/describing-the-job/ 

http://www.businessdictionary.com/definition/business-cluster.html
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/hiring/describing-the-job/
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Работодавач
Работодавачот е лице кое го предводи своето економско претпријатие без правен субјекти-
витет или кое независно врши одредена професија или се занимава со трговија и кое лице 
ангажира еден или повеќе вработени (Оваа дефиниција исто така ја користи и Бирото за 
статистика на Австралија).19

Вработени
Вработен е лице кое е работи за државен или приватен работодавач и кое за возврат до-
бива надомест во вид на  надница, плата, хонорар, парична награда, плаќање по учинок 
или плаќање во натура. Во редот на вработени се опфатени и професионалните лица од 
војската.20

Големина на претпријатие
Претпријатијата може да се класифицираат во различни категории во зависност од нивната 
големина; за оваа цел може да се применуваат различни категории (на пример, бројка на 
вработени лица, вкупен биланс на состојба, инвестиции...), но сепак најчесто во статистички 
контекст се зема предвид бројката на вработени лица: 

•	 Микро претпријатија: помалку од 10 вработени лица;  

•	 Мали претпријатија: 10 до 49 вработени лица;

•	 Средни претпријатија: 50 до 249 вработени лица;

•	 Големи претпријатија: 250 или повеќе вработени лица.

Бројката на вработени лица не треба да се поистоветува со вработени или со лица вра-
ботени со полно работно време; „вработени лица“ ги опфаќа вработените, но исто така и 
сопствениците кои работат, партнерите кои се редовно вработени во претпријатието како и 
членови од семејството кои не се платени за работата.21

Функција
Функцијата претставува група на задачи кои ги претставуваат едни од покарактеристичните 
и поголеми активности кои се дел од работата која се извршува. Обврската претставува 
карактеристична активност која е логичен и суштински чекор од извршувањето на функци-
јата, а воедно е детален опис за: работата која се извршува (дејствието), како се извршува 
работата (процедури, материјали, алат или опрема) и зошто се извршува работата (целта).22

Група на задачи
Групата на задачи во стандарди на занимања се дефинира како група на задачи кои се заед-
нички за сите занимања, без оглед во кој сектор се или пак она што е сложеност на занима-
ња опфатени со стандард на занимање.23

Работно место

19   Wahba, M (2013) Glossary of Terms for TVET, Assessment and Verification,  http://www.unevoc.unesco.
org/e-forum/Glossary%20of%20Terms%20for%20TVET%20Assessment%20and%20Verification.doc 

20  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Employee_-_LFS
21  ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Enterprise_size 
22  2013 Guide to Writing Job Descriptions 
23   Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (2011),  

Metodologijaza razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma 

http://www.unevoc.unesco.org/e-forum/Glossary%20of%20Terms%20for%20TVET%20Assessment%20and%20Verific
http://www.unevoc.unesco.org/e-forum/Glossary%20of%20Terms%20for%20TVET%20Assessment%20and%20Verific
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Employee_-_LFS
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Enterprise_size 
https://shr.ucsc.edu/forms/shr-1274.pdf
http://www.asoo.hr/UserDocsImages/projekti/kvalifikacije/eu%20knjige/3%20Metodologija.pdf
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Работното место се дефинира како група/низа на работни задачи и обврски кои ги извр-
шило или кои треба да ги изврши едно лице; (…) Класификацијата на лица по занимање е 
согласно нивната поврзаност со минато, сегашно или идно работно место.24

Стандард за работното место
Нивото на постигнувања кое се очекува дадено лице да го исполни со повикување на кон-
кретно ниво на рангирање (стандарди) и критериуми кои се утврдени за секоја задача/ ак-
тивност во однос на одредено работно место/ назив на работното место.25

Вештини кои се релевантни за работното место 
Вештините кои се релеванти за работното место се однесуваат на работните задачи и се те-
мелат на комбинација од когнитивни и социо-економски вештини. Когнитивните вештини се 
дефинирани како „способност за разбирање на сложени идеи, ефективно приспособување 
на опкружувањето, учење од искуство, вклучување во различни видови на расудување, над-
минување на пречки со размислување. Социо-економските вештини, исто така именувани и 
како меки или некогнитивни вештини, се однесуваат на спецификите кои опфаќаат повеќе 
домени како социјални, емоционални, поврзани со личноста, однесувањето и ставовите.26

Клучни индикатори на успешноста (KPIs)
Клучните индикатори на успешноста (KPIs) се суштинските (клучни) индикатори за напредо-
кот во насока на планираниот резултат. KPIs обезбедуваат фокус за стратешко и оперативно 
подобрување, креираат аналитичка основа за донесување на одлуки и помагаат во задржу-
вањето на фокусот на вниманието на она што е најважно.27

Занимање
Занимањето се дефинира како група на работни места чии главни работни задачи и обвр-
ски се окарактеризирани со високо ниво на сличност. Дадено лице може да се поврзува 
со одредено занимање преку главното работно место на кое моментално се наоѓа, второ 
работно место или претходно работно место.28

Стандард на занимање
Постојат различни пристапи кон поимот стандард на занимање: 

♦	 Стандардот на занимање се однесува на исказите за активностите и задачите 
кои се однесуваат на одредено работно место и на неговото практикување;29

♦	 Воедно тој може да биде во вид на „искази за потребните вештини, зна-
ење и сфаќање за ефективно извршување на работната улога и е изразен 
преку исходи од компетено работење.30 

24  https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1876 
25   Wahba, M (2013) Glossary of Terms for TVET, Assessment and Verification, http://www.unevoc.unesco.

org/e-forum/Glossary%20of%20Terms%20for%20TVET%20Assessment%20and%20Verification.doc 
26  Roseth V.V, Valerio A, Gutiérrez M (2016) Education, Skills and Labor Market Outcomes, International 
Bank for Reconstruction and Development / The World Bank
27  https://kpi.org/KPI-Basics пристапено: 21 јуни 2019
28  https://unevoc.unesco.org/go.php?q=TVETipedia+Glossary+A-Z&filt=all&id=336  
29  Publications Office of the European Union (2014) Terminology of European education and training policy, 

Луксембург
30  https://www.skillsactive.com/standards-quals/national-occupational-standards 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1876
http://www.unevoc.unesco.org/e-forum/Glossary%20of%20Terms%20for%20TVET%20Assessment%20and%20Verific
http://www.unevoc.unesco.org/e-forum/Glossary%20of%20Terms%20for%20TVET%20Assessment%20and%20Verific
https://kpi.org/KPI-Basics
https://unevoc.unesco.org/go.php?q=TVETipedia+Glossary+A-Z&filt=all&id=336  
https://www.skillsactive.com/standards-quals/national-occupational-standards
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Профил на стручни вештини  (OSP)
Со OSP се дава резиме на основните карактеристики кои се неопходни за дадено работно 
место: нивото на образование и обука (а со тоа и сложеноста на занимањето); неопходната 
област на образование и обука; како и други критериуми во однос на знаење, вештини, 
компетентност, стручни интереси и работни вредности.31

Критериуми за успешност
Делот од стандардот за компетентност со кој се пропишува потребното ниво на успешност 
кое треба да го прикажат учениците за да се сметаат за компетентни.32

Сектор
Со секторот се дефинира група на поврзани економски субјекти или претпријатија (на при-
мер, финансиски сектор, рударски сектор и земјоделски сектор).33

Стандард на оспособеност
Спецификација на работниот учинок со кој се опишува што се очекува од дадено лице кое 
извршува одредена работна активност. Тој се состои од елементи од работата заедно со 
критериумите за успешност, задачите, функциите и компетенциите. Работните места се 
сочинети од работни задачи. Во рамките на индивидуалнните задачи, може да се иден-
тификуваат функциите за кои се неопходни одредени компетенции. Ваквите компетенции 
прераснуваат во „елементи на компетенциите“. Елемент на компетентност може да се опи-
ше со неговиот назив, задачата која треба да се изведе, критериумите за успешност како и 
основното знаење и вештини.34

Работна активност
Системскиот ентитет на наменско, кооперативно човечко дејствување, каде што неколку 
чинители работат на организиран начин врз заеднички предмет на работа со цел да го пре-
образат во предвидениот исход, со користење на различни видови на средства за работа и 
средства за соработка и координација. Предвидениот исход ја определува целта (мотивот) 
на активноста. Во рамките на работните активности се користат информативните субјекти, 
информатичките алатки и информациските системи заедно со други средства за работа и 
средства за соработка и координација.35

31  Publications Office of the European Union (2013) Quantifying skill needs in Europe, Луксембург
32  http://www.ivet.com.au/a/44.html#P 
33   Publications Office of the European Union (2014) Terminology of European education and training policy, 

Луксембург
34  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_420961.pdf
35  https://www.igi-global.com/dictionary/researching-activity-driven-approach-information/33271 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_420961.pdf
https://www.igi-global.com/dictionary/researching-activity-driven-approach-information/33271
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Потенцијални методи за подготовка на стандарди на занимања

Со цел да се подготват податоци за Стандарди на занимања, се предлага спроведување 
на истражувања и собирање на податоци, со користење на методи како што се интервјуа, 
прашалници, фокус групи,  истражување на пазарот, анализа на пазарот, анкети на јавното 
мислење, рецензии на литература како прегледи на досиеја. 36

Анкети
Анкети на работодавачи
Методи за добивање на искрено мислење од страна на работодавачите со тоа што им се 
дава можност анонимно да одговарат на прашањата содржани во прашалникот.37

Анкета на работна сила
Оваа анкета овозможува реализација на ситуацијата и следење на промените на пазарот 
на трудот преку меѓународно утврдени индикатори, вклучувајќи и стапка на вработеност и 
невработеност. Дополнително, со анкетата се добиваат социо-демографски карактеристики 
за вработените, невработените, како и за неактивното население, а ова воедно е и един-
ствениот извор во однос на информации за неформалното вработување.38

Прашалник
Серија на дефинирани прашања, со избор од одговори, која се користи за прибирање на 
информации од испитаниците.39

Структурирани интервјуа
Извлекување информации од лице или од група на лица во формално или неформално опкру-
жување со поставување на релевантни прашања и со заведување на одговорите.40 Консултации 
лице-в-лице со работодавачите, врз основа на подготвени прашања или прашалник. 

Фокус група
Група која е воспоставена заради извлекување на идеи и ставови во однос на конкретен про-
извод, услуга или можност во интерактивно групно опкружување. Учесниците ги споделуваат 
нивните впечатоци, претпочитања и потреби, предводени од страна на модератор.41

Работна група
Збир на поединци кои се здржуваат во насока на постигнување на дадена поставена цел. Во 
деловното опкружување, групата може да опфаќа поединци од различни оддели па дури и 
од различни претпријатија кои заеднички соработуваат на одреден проект за кој е потребна 
конкретна експертиза или време.42

Анализа на вештини
Утврдување на вештините или компетенциите кои се потребни за одредено работно место.43

36 https://www.rds-yh.nihr.ac.uk/wp-content/uploads/2013/05/12_Surveys_and_Questionnaires_Revision_2009.pdf 
37  http://www.businessdictionary.com/definition/employee-survey.html 
38  http://www.stat.gov.rs/en-us/oblasti/trziste-rada/anketa-o-radnoj-snazi/ 
39  https://www.iiba.org/standards-and-resources/glossary/ 
40  https://www.iiba.org/standards-and-resources/glossary/ 
41  https://www.iiba.org/standards-and-resources/glossary/ 
42  http://www.businessdictionary.com/definition/working-group.html 
43  https://unevoc.unesco.org/go.php?q=TVETipedia+Glossary+A-Z&id=423

https://www.rds-yh.nihr.ac.uk/wp-content/uploads/2013/05/12_Surveys_and_Questionnaires_Revision_2009.pdf
http://www.businessdictionary.com/definition/employee-survey.html
http://www.stat.gov.rs/en-us/oblasti/trziste-rada/anketa-o-radnoj-snazi/
https://www.iiba.org/standards-and-resources/glossary/
https://www.iiba.org/standards-and-resources/glossary/
https://www.iiba.org/standards-and-resources/glossary/
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Анализа на работното место
Процесот на темелно разгледување на одредено работно место заради утврдување на него-
вите составни работни задачи; деталите и пристапот може да се разликуваат во зависност од 
целта за која се врши анализа на работното место, на пример обука, дизајн на опрема, распо-
ред на работата.44

Постојат три методологии за дефинирање на стандардите на занимања со кои се одразува 
развојот на анализата и стандардите на занимања почнувајќи од оние засновани на почетна 
задача па сè до оние засновани на компетенции. Методите вклучуваат анализа на работата/
задачата,  DACUM и функционална анализа.45

Анализа на работното место/задачата
Целта на анализата е да се направи поделба и под-поделба на работните места и задачите и 
нивните составни делови со цел да се обезбедат информации за обука и за развивање на рефе-
рентни вредности за поединечни стапки на надници. И покрај темелните промени во анализата 
на работното место и работната задача, овој пристап сè уште се применува за конкретни цели и 
во одредени сектори, вклучувајќи одредени услужни и административни занимања.

DACUM
DACUM е акроним кој означува развивање на наставна програма. Тој претставува процес на 
еднодневен или дводневен процес на разгледувања сценарија со цел да се добие претста-
ва за тоа што одреден вработен извршува во однос на обврски, задачи, знаење, вештини, 
карактеристики, а во одредени случаи и во однос на алатките кои работникот ги користи. 
Информациите се претставуваат во вид на графичка табела и може да содржат податоци за 
критични и често изведувани задачи и потребите од обука за работниците.46

DACUM е акроним за Developing A CurriculUM /развивање на наставна програма/, но тој 
всушност го опфаќа само првиот чекор од целосниот процес за развивање на стручна на-
ставна програма. Наместо опсервација на работното  место DACUM користи насочена груп-
на дискусија со стручни работници. Со DACUM процесот покрај кокретните професионал-
ни задачи, се опфаќаат општото знаење и вештини, однесувањето на работниците (лични 
карактеристики и меѓучовечки карактеристики), како и опремата и алатот кои се користат. 
Овие задачи се во фокусот на развивањето на наставната програма. DACUM се применува 
во низа развиени држави и држави во развој.47

Функционална анализа
Функционалната анализа (ФА) не претставува метод за професионална анализа во строга 
смисла. Напротив, идејата е да се започне со утврдување на клучната цел на занимање-
то во поголемите сектори, со утврдување на главните функции и нивно разложување на 
под-функции сè додека не се утврдат исходите за секоја функција со следење на строго ло-
гичен распоред. Функционалната анализа, која се применува во Обединетото Кралство, се 
состои од консултативен процес во кој се опфатени практичарите, менаџерите, а во одреде-
ни случаи и корисниците на самите стандарди. Модулите се анализираат поединечно, еден 
по еден, со цел да се утврдат условите за изведување.

Методот на Функционална анализа се користи во повеќе држави во Европа и Блискиот 
Исток, а воедно се експериментира со него и во Јужна Америка.48

44  https://unevoc.unesco.org/go.php?q=TVETipedia+Glossary+A-Z&id=258
45  https://unevoc.unesco.org/e-forum/A_Framework_for_Defining_Training_Standards.pdf 
46  http://www.trc.eku.edu.
47  https://unevoc.unesco.org/e-forum/A_Framework_for_Defining_Training_Standards.pdf
48  https://unevoc.unesco.org/e-forum/A_Framework_for_Defining_Training_Standards.pdf

https://unevoc.unesco.org/e-forum/A_Framework_for_Defining_Training_Standards.pdf
http://www.trc.eku.edu/
https://unevoc.unesco.org/e-forum/A_Framework_for_Defining_Training_Standards.pdf
https://unevoc.unesco.org/e-forum/A_Framework_for_Defining_Training_Standards.pdf
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Главни организации

МОТ – Меѓународна организација на трудот 
Единствената трипартитна агенција на Обединетите Нации која ги обединува владите, ра-
ботодавачите и работниците од 187 земји-членки уште од 1919 година заради утврдување 
на работни стандарди, развивање на политики и изработка на програми со кои се унапре-
дува и промовира пристојната работа за сите жени и мажи.49 

ISCO – Меѓународна стандардна класификација на занимања
Меѓународната стандардна класификација на занимања, скратено позната како ISCO, прет-
ставува меѓународна класификација во надлежност на Меѓународната организација на тру-
дот. Со неа се врши организација на работните места во јасно дефинирана група на задачи 
согласно работните задачи и обврски поврзани со работното место.50

ESCO – Европски вештини, компетенции, квалификации и занимања 
Во рамките на ESCO, секое занимање се мапира единствено со еден ISCO-08 code. Оттаму, 
ISCO-08 може да се користи како хиерархиска структура за столбот на занимања. Со ISCO-08 
се обезбедуваат највисоките четири нивоа за столбот на занимања.51

ЕУРОСТАТ
Еуростат е канцеларијата за статистика на Европската унија со седиште во Луксембург. Таа 
објавува официјална, хармонизирана статистика за Европската инија за еврозоната, со што 
се обезбедува компаративно, веродостојно и објективно прикажување на  европското оп-
штество и економија.  

Постојат мноштво податоци за ЕУ како целина, како и за поединечните земји-членки, а во 
голем број случаи и за кадидат државите, членките на ЕФТА и за останатите европски држа-
ви, па сè до ниво на региони и градови. Сите корисници може бесплатно да разгледуваат и 
преземаат податоци и публикации од вебсајтот на Еуростат.52

49  International Labour Organization (ILO)
50  https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/
51  https://ec.europa.eu/esco/portal/home
52  https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
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Класификации

ISCED
Меѓународната стандардна квалификација на образованието, скратено позната ISCED, 
претставува инструмент за прибирање  на меѓународно споредлива статистика за образо-
вание.53

ISCO
Намената на ISCO е да служи како алатка за прибирање на статистика, како и за цели на 
корисничка употреба, како на пример за вработување на лица преку центрите за вработува-
ње, управување со движењето на работниците помеѓу државите и подготовка на програми 
и прирачници за стручна обука.  

Првата верзија на ISCO, позната како ISCO-58, е усвоена во 1957 година од страна на Де-
веттата меѓународна конференција на трудови статистичари, а по неа следуваа следниве 
верзии: ISCO-68 (Единаесетта меѓународна конференција на трудови статистичари, 1966), 
ISCO-88 (Четиринаесетта меѓународна конференција на трудови статистичари, 1987) и ISCO-
08, усвоена во месец декември 2007 година.

IISCO-08, подготвена од страна на МОТ, овозможува систем за класифицирање и групирање 
на професионални информации кои се добиени по пат на статистички пописи и анкети, како 
и од административни записи. Таа претставува хиерархиски структуирана класификација со 
која се овозможува класифицирање на занимањата во 436-единични групи. Со оглед на 
фактот што секое ESCO занимање е поврзано со една ISCO-08-единечна група, двете класи-
фикации се интероперабилни.  

Меѓународната стандардна класификација на занимања (ISCO) се користи за класификација 
на работните места. За целите на ISCO, работното место се дефинира како на серија на зада-
чи и работни обврски кои ги извршило или кои треба да ги изврши едно лице, вклучувајќи 
ги и оние за работодавачот и за самовработување.  Занимањето се дефинира како серија 
на работни места чии главни задачи и обврски се обележани со висок степен на сличност. 
Дадено лице може да се поврзува со одредено занимање преку главното работно место на 
кое се наоѓа моментално, преку второ работно место или преку работно место кое го имал 
претходно. Работните места се класифицираат со занимања во однос на видот на работа 
која се извршува или која треба да се изврши. Основните критериуми кои се користат при 
дефинирањето на системот на главни, под-главни, мали и единечни групи се „нивото на 
вештини“ и „специјализацијата за вештини“ кои се неопходни за компетентно извршување 
на задачите и обврските кои произлегуваат од занимањата.54

ESCO
ESCO е повеќејазичната класификација на европски вештини, компетенции, квалификации 
и занимања. Со ESCO класификацијата се утврдуваат и категоризираат вештините, компе-
тенциите, квалификациите и занимањата. 

53   http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-educa-
tion-isced-2011-en.pdf

54  https://www.oecd.org/sti/inno/Frascati-2015-Glossary.pdf
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