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ВОВЕД 

Физибилити студијата за развивање на регионално засновани стандарди на 

квалификации е изработена во рамките на проектот Во насока на регионално 

засновани стандарди на занимања - TO REGOS1. Проектот TO REGOS се спроведува од 

страна на Секретаријатот на Иницијативата за реформа на образованието на 

Југоисточна Европа -  ERI SEE2 и Алијансата на Западен Балкан за учење преку работа3 

во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*4, Црна Гора, Република Северна 

Македонија и Србија. Целта е да придонесе кон вработливост и мобилност на 

пазарот за труд за младите луѓе во регионот на ЈИЕ преку инвестирање во 

квалитетно стручно образование и обука (СОО) кое е релевантно за пазарот на 

трудот. Конкретно, во фокусот на проектот е формулирање на методологија за 

развивање на регионално заснован стандард на занимања, развивање на пет 

регионално засновани стандарди на занимања во секторот туризам и градежништво 

и развивање на односни стандарди на квалификации на национално ниво. Конечно, 

проектот цели кон  истражување на можноста за развивање на регионално засновани 

стандарди на квалификации во шесте држави кои учествуваат во TO REGOS.  Оваа 

Студија е изработена како краен излезен резултат за обезбедување на методолошка 

рамка за развивање на регионално засновани стандарди на квалификации, изработка 

на компаративна анализа на институционалната и правна регулатива во шесте 

држави и препораки со акциски план во кој е претставен потенцијалот за развој на 

регионално засновани стандарди на квалификации. 

Студијата е составена од четири дела, вовед и заклучок. Во првиот дел се изнесени 

најновите достигнувања во областа на регионално заснованите стандарди на 

квалификации (РЗСК) или со други зборови преглед и дискусија за постечките 

политики во РЗСК, а притоа фокусот е на два примера (Нордиски РЗСК и Европската 

рамка на квалификации - ЕРК5), како и други сродни политики, како што се ЕУ 

Директиви и политики кои се однесуваат на регулирани професии, признавање на 

професионални квалификации и СОО квалификации. На самиот крај, во овој дел се 

 

1TO REGOS проектот е финансиран од страна на Австриската агенција за развој со средства 

обезбедени од страна на Австриската соработка за развој. Дополнителни информации за проектот се 

достапни на WBA4WBL Платформата преку следниот линк  https://wba4wbl.com/about-to-regos-project/ 

(пристапено на 27 ноември 2020). 
2 ERISEE, пристапено на 27 ноември 2020,  https://www.erisee.org/.  
3 WBA4WBL, пристапено на 27 ноември 2020, https://wba4wbl.com. 
4 *Оваа ознака не ги доведува во праѓање позициите по статусот и е во согласност со UNCSCR 1244 и 

Мислењето на Меѓународниот суд на правдата во однос на прогласувањето на независноста на 

Косово.  
5European Union, “EQF”, пристапено на 27 ноември 2020, https://europa.eu/europass/en/european-

qualifications-framework-ЕQF. 

https://wba4wbl.com/about-to-regos-project/
https://www.erisee.org/
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разгледува контекстот на политиката за самата Студија и најновите случувања 

согласно Европската програма за вештини на ниво на ЕУ.6 

Во вториот дел е даден преглед на постоечките правни и институционални рамки 

претставени во регионален контекст и нивна споредба помеѓу државите. Покрај ова, 

во овоj дел е претставена и анализа на капацитетите кои се веќе воспоставени во 

однос на развивање на релевантни политики за рамки на квалификации, како и 

одредени основни информации за шесте држави и нивните потенцијални придобивки 

од РЗСК (во врска со миграцијата на работна сила и образование, регионалната 

соработка, процесите за пристапување кон Европската унија и друго). Овој дел се 

темели на излезните резултати од проектот TO REGOS, а особено во однос на 

Излезниот резултат 5. Превод на усвоени стандарди на занимања во стандарди на 

квалификации. 

 Во третиот дел се изнесени резултатите од анкетата во однос на потребите и 

придобивките од РЗСК за секторите на образование и пазар на трудот во државите 

учеснички. Опсегот на анкетата беше насочен кон прибирање на информации и 

перцепции од страна на клучните засегнати страни за најрелевантните занимања и 

квалификации за зголемена мобилност на трудот и за регионална соработка. 

Во четвртиот дел се претставени заклучоците за изводливоста на развивање на РЗСК, 

препораките кои произлегуваат од анализата на постоечките практики, како и 

потребите и придобивките изнесени од страна на самите засегнати страни. Во однос 

на препораките, во овој дел се претставени условите за развивање на РЗСК и се дава 

препорака за методологија за воспоставување на вакви политики. Четвртиот дел 

исто така содржи и Акциски план за утврдување на конкретни чекори во насока на 

развивање на РЗСК.  

  

 
6European Union, ''The European Skills Agenda'', пристапено на 27 ноември 2020, 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
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ДЕЛ 1: РЕГИОНАЛНО ЗАСНОВАНИ СТАНДАРДИ НА 
КВАЛИФИКАЦИИ: ПОСТОЕЧКИ ИНИЦИЈАТИВИ, 
ПОТРЕБИ И ПРИДОБИВКИ  

 

Заедничка европска основа   

Во минатото се спроведени значајни проекти и активности кои имаат придонес кон 

нашето разбирање на регионално заснованите квалификации, меѓу кои: Европската 

рамка на квалификации (ЕРК) како референтна точка за класифицирање и 

споредување на квалификации помеѓу државите во однос на нивото и видот на 

образованието; Европски вештини, компетенции, квалификации и занимања (ESCO) 

како референтна точка за развивање, класифицирање и споредување на вештини, 

компетенции и занимања7 и Европскиот центар за развој на стручна обука CEDEFOP  

со активности за споредба на квалификациите за СОО помеѓу државите8. Воедно и 

европските/ЕУ политики кои се однесуваат на регулирани професии може да се 

покажат релевантни во однос на подобро разбирање на регионално заснованите 

квалификации (ако за целите на ова истражување ја земеме Европската унија и 

Европскиот простор за образование како регион), особено со оглед на фактот што 

регионот во прашање, т.е. Југоисточна Европа, е длабоко навлезен во пристапните 

процеси за влез во ЕУ и е социјално и економски поврзан сo ЕУ. Накратко ќе се 

изнесат и други примери за регионално засновани стандарди на квалификации, како 

што е нордискиот пример бидејќи тој може да се покаже како корисна точка на 

споредување во однос на големината и видот на регионот во прашање, како и во 

однос на општите придобивки и предуслови за регионална соработка. На самиот 

крај, резултатите од проектот ТО REGOS ќе се изнесат и анализираат во однос на 

утврден контекст со цел да се направи анализа на потребите и придобивките од 

регионално заснованите стандарди на квалификации. 

За многу национални политики денес, од суштинско значење би било да се земе 

предвид поширокиот географски контекст, а ова е особено значајно кога станува 

збор за областа на квалификациите. Со квалификациите не само што се спојуваат две 

перспективи, односно перспективата на работа и образование, туку се опфаќа и 

интернационалниот и транснационален контекст. Во смисла на пошироките 

регионални политики и интеграција, европскиот регион се истакнува со веќе 

воспоставените и бројни алатки и инструменти за споредба и разбирање на 

разликите помеѓу системите, како на пример Европската рамка на квалификации за 

 
7European Union, ''ESCO”, пристапено на 27 ноември 2020, https://ec.europa.eu/esco/portal.  
8CEDEFOP, ''About CEDEFOP'', пристапено на 27 ноември 2020, https://www.cedefop.europa.eu/en/about-

cedefop.  

https://ec.europa.eu/esco/portal
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop
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доживотно учење (ЕРК), Европските кредит трансфер системи (ЕКТС) и Европскиот 

кредит систем за стручно образование и обука (ЕЦВЕТ), Европската класификација на 

вештини, компетенции, квалификации и занимања (ESCO), Меѓународната 

стандардна класификација на образованието (ISCED), Рамката на Европските 

стандарди и насоки (ESG) за високото образование и за Европската рамка за 

осигурување квалитет во стручното образование и обука (EQAVET) за СОО (EQARF) и 

други.  

Ние сметаме дека ЕРК е најрелевантниот инструмент за разбирање, споредба и 

развивање на СОО стандарди на квалификации во нацонален, транснационален или 

регионален контекст. ЕРК е референтна алатка за опишување и споредување на 

нивоата на квалификации од национална, интернационална и секторска перспектива. 

Главните компоненти се група на осум референтни нивоа (нивоа на поврзување) 

опишани во однос на резултати од учењето (комбинација на знаење, вештини и 

комптенции), како и механизми и начела за соработка. Осумте нивоа го опфаќаат 

целосниот опсег на квалификации од оние со кои се докажуваат основните знаења, 

вештини и компетенции до оние кои се доделуваат на највисокото ниво на 

академско, техничко и стручно образование и обука. Воедно, ЕРК служи и како 

преведувачки уред за да се разберат квалификациите помеѓу државите или 

различните образовни системи. Во Европа, со различните одредби и карактеристики 

на стручното образование и обука, тоа се позиционира на речиси сите нивоа од ЕРК. 

Најчесто, СОО се поставува на нивоата 2-4 (почетни програми за доживотно учење и 

усовршување/преквалификација), додека пак нивоата 5 и повисоките, таканаречени 

повисоко СОО, сè уште се ретки и не постои согласност за тоа дали тие се сметаат за 

дел од високото образование или не.   

ESCO9 (од 2017) како класификација на вештини, компетенции, квалификации и 

занимања функционира како речник со кој се опишуваат, идентификуваат и 

класифицираат техничките занимања, вештини и квалификации кои се неопходни за 

пазарот на трудот во ЕУ. 

Истовремено овозможува и поврзување на барателите на работа врз основа на 

нивните вештини, предлагајќи обуки за лицата кои сакаат да се усовршат или 

преквалификуваат. Неодамна, ESCO се придружи на EUROPASS платформата10 (2020) 

за оваа конкретна и за други дополнителни цели. Денес ESCO нуди описи на 2942 

занимања, 13485 вештини поврзани со овие занимања, преведени на 27 јазици со што 

потенцијално ја опслужува Европа во целост. Согласно вебсајтот на Европската 

комисија (ЕК) „целта на ESCO е да ја поддржи мобилноста на работните места ширум 

 
9European Union, ''What is ESCO'', пристапено на 27 ноември 2020, 

https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a. 
10European Union, “Europass'', пристапено на 27 ноември 2020, https://europa.eu/europass/en.  

https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a
https://europa.eu/europass/en
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Европа, а со тоа и поинтегриран и поефикасен пазар на трудот со нудење на 

„заеднички јазик“ за занимања и вештини кои различните засегнати страни би 

можеле да ги искористат за теми поврзани со вработувањето и образованието и 

обуката“.11 Истовремено, треба и да им помогне на засегнатите страни подобро да ги 

идентификуваат и да ги формулираат компетенциите (знаење и вештини) кои се 

припишуваат на дадено занимање, како и резултатите од учењето кои се 

припишуваат на дадена квалификација и на крај квалификациите кои се поврзуваат со 

одредени занимања во други контексти.  Следствено на гореизнесеното, најновата 

база на податоци на ESCO е клучна точка во врска со постигнувањата на целите од 

стратегијата Европа 2020 и Новата програма за вештини за Европа.  

Како дополнение кон ESCO, во 2016 година Европската комисија ја објави Новата 

програма за вештини за Европа12, која има за цел отстранување на празнините и 

несогласувањата поврзани со вештините и премостување на разликите од 

перспектива на обезбедувачите на образовни услуги, работодавачи и ученици. Со 

самиот факт што со Програмата СОО се става во преден план во однос на изборите 

на учениците во однос на политики за СОО, се препознаваат и потребите на сите 

засегнати страни за прогнозирање на вештините за идните работни места, како и 

други општествени трендови, како што се дигитализацијата, населението кое старее, 

итн.  

Европската програма за вештини за одржлива конкурентност, социјална праведност 

и отпор од 202013 се темели на десетте дејствија од Програмата од 2016 со уште 

појасни упатувања кон стратегии за дигитализацијата, индустриски и МСП, 

заздравување од КОВИД-19  и вработување на млади лица. Усовршувањето и 

преквалификацијата или „СОО за во иднина“ и натаму остануваат во фокусот на 

подготовката за идните работни места. Ова треба да се постигне по пат на: 

ажурирани и најнови информации за неопходните вештини за (идните) работни 

места, национални вештини, стратегии за вработување и миграција (и улогата на 

службите за вработување), институции кои нудат образование и обуки во текот на 

целосното времетраење на доживотното учење, како и со фокус на дигитализацијата 

и одржливоста. Покрај одржливоста и социјалната инклузија како општи начела, 

новина е идејата за микро квалификации како начин за изведување на флексибилна, 

куса и доживотна програма која соодветно се вреднува (како квалификација).  

 
11European Union, ''What is ESCO'', пристапено на 27 ноември 2020, 

https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a. 
12European Union, ‘’ The New Skills Agenda for Europe’’, пристапено на 27 ноември 2020,  https://eur-

ley.europa.eu/legal-content/EN/TYT/?uri=CELEY:52016DC0381.  
13 European Union, ‘’European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience’’, 

пристапено на 27 ноември 2020, 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9723.  

https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9723
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На самиот крај, ЕЦВЕТ (од 2009) претставува европски инструмент чија намена е „да 

го поддржи доживотното учење, мобилноста на учениците и флексибилноста на 

патеките на учење кон постигнување на квалификациите“ во СОО.14 ЕЦВЕТ им 

овозможува на учениците и на практикантите да се стекнат со, да ги пренесат и да ги 

користат резултатите од учењето во единици со оглед на фактот што овие единици 

се стекнати во прекунационални рамки. На овој начин се овозможува градење на 

квалификација со индивидуално темпо во поглед на резултатите од учењето стекнати 

во формален, неформален и информален контекст, во нивната држава или во 

странство. Системот се темели на единици од резултатите од учењето како дел од 

квалификациите кои може да се оценат и валидираат. На овој начин се нуди рамка со 

што учениците стануваат помобилни, а квалификациите попреносливи. Се однесува 

на квалификации за СОО на сите нивоа од ЕРК. ЕЦВЕТ се надоврзува и се надоградува 

на концептите и начелата кои се заеднички за ЕРК, Europass и Европската референтна 

рамка за осигурување квалитет за СОО (EQARF). EQARF е „дизајнирана за 

унапредување на подобро стручно образование и обука со обезбедување заеднички 

алатки на надлежните управи за управување со квалитет“.15 Замислена како дел од 

Европската политика за признавање и осигурување квалитет и последователна 

иницијатива на Процесот од Копенхаген, усвојувањето и имплементацијата на 

Рамката во државите учеснички е на доброволна основа, па оттаму не е потполно 

успешна како иницијативите во високото образование. 

Споредба и градење на квалификации за СОО помеѓу државите  

Придобивките од споредбата и градењето на квалификациите за СОО помеѓу 

државите во регионални рамки (Европа како регион) се повеќекратни: поголема 

јасност за работодавачите, отстранување на пречките во однос на мобилност и 

признавање, пренос на квалификации, валидација на оние без формални 

квалификации, подобрен процес на развивање наставни програми и профили на 

работни места, мобилност кон високото образование, усовршување и 

преквалификација (поради транспарентната и компаративна структура на 

резултатите од учењето). Претходните проекти за споредба и развивање на 

квалификации за СОО помеѓу државите може да придонесат кон нашето сфаќање за 

регионално заснованите квалификации бидејќи тие обезбедуваат примери за 

методологии за развивање на клучна содржина помеѓу државите. Европските 

програми за грантови и активностите на CEDEFOP имаа централно значење во 

 
14 The European Credit System for Vocational Education and Training, ‘’About ECVET’’, пристапено на 27 

ноември 2020, https://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is 

ecvet#:~:text=The%20European%20Credit%20system%20for,learning%20pathways%20to%20achieve%20qualifi

cations.  
15 EQAVET, ’’What is EQAVET’’, пристапено на 27 ноември 2020, https://www.eqavet.eu/What-We-

Do/European-Quality-Assurance-Reference-Framework. 

https://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is%20ecvet#:~:text=The%20European%20Credit%20system%20for,learning%20pathways%20to%20achieve%20qualifications
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is%20ecvet#:~:text=The%20European%20Credit%20system%20for,learning%20pathways%20to%20achieve%20qualifications
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is%20ecvet#:~:text=The%20European%20Credit%20system%20for,learning%20pathways%20to%20achieve%20qualifications
https://www.eqavet.eu/What-We-Do/European-Quality-Assurance-Reference-Framework
https://www.eqavet.eu/What-We-Do/European-Quality-Assurance-Reference-Framework
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овозможувањето на вакви проекти помеѓу државите. Покрај ова, европските и ЕУ 

политики и проекти кои се однесуваат на регулираните професии може исто така да 

се релевантни за подобреното разбирање на регионално заснованите квалификации. 

Овде се изнесени само некои успешни примери за регионална соработка при 

споредувањето и развивањето на стандарди на квалификации помеѓу државите. 

Проектот на CEDEFOP насловен Споредба на квалификации за СОО – Споредба помеѓу 

државите (2018-2020) опфати 10 партнер-држави16 кои работеа заедно на 

воспоставување методологија за споредба помеѓу државите и споредба на 10  

профили на СОО квалификации.17 Во профилите се најдоа ѕидари, хотелски 

помошници/рецепционери кои до одреден степен имаат одредени сличности со 

проектот TO REGOS. Проектот имаше за цел „развивање на веродостојни и мерливи 

методи за мапирање, анализирање и споредба на содржината на квалификациите за 

стручното образование и обука, подобро разбирање на сличностите и разликите, 

јаките и слабите страни преку границите.18 Една од проектните цели беше 

подобрување на европскиот систем на поврзување за споредба на квалификациите. 

Имајќи го предвид опсегот на задачата, се разви компјутерски заснована 

методологија за споредба на квалификации со ESCO како референца за прототип на 

систем. Во оваа смисла, ESCO се покажа како оптимална референтна точка за 

споредба помеѓу државите кога станува збор за резултати од учењето за различните 

класификации, а според CEDEFOP тоа се покажа како заеднички јазик „за заедничко 

разбирање на рамката на квалификации ширум Европа и за нивното класифицирање 

“.19 

Кога се дискутира за методологија за споредба на класификации, покрај ESCO има и 

други можни референтни точки за споредба на СОО, како што се на пример Мрежата 

на информации за занимања (O*NET)20, Спецификациите на стандарди на WorldSkills21 

и Трансфер системот за стручни квалификации (VQTS)22. Помеѓу наведените, 

 
16Држави опфатени со проектот CEDEFOP „Споредба на квалификациите за СОО“: Австрија, Бугарија, 

Данска, Финска, Франција, Ирска, Литванија, Холандија, Шпанија и Обединетото Кралство – Англија.  
17CEDEFOP, ''Comparing VET Qualifications'', пристапено на 27 ноември 2020, 

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/comparing-vet-qualifications. 
18 CEDEFOP, ''Cross-country comparison of VET qualifications discussed at Cedefop workshop'', пристапено 

на 27 ноември 2020, https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cross-country-comparison-

vet-qualifications-discussed-cedefop-workshop. 
19 Ibid. 
20 ONetonline, пристапено на 27 ноември 2020, https://www.onetonline.org/.  
21 WorldSkills, пристапено на 27 ноември 2020, https://worldskills.org/what/projects/wsos/.  
22 VQTS Модел, пристапено на 27 ноември 2020, https://vocationalqualification.net/.  

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cross-country-comparison-vet-qualifications-discussed-cedefop-workshop
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cross-country-comparison-vet-qualifications-discussed-cedefop-workshop
https://www.onetonline.org/
https://worldskills.org/what/projects/wsos/
https://vocationalqualification.net/
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Матрицата за компетентност на VQTS, развиена во рамките на HCEU23 проектот на 

Европската унија, беше единствената референтна точка која беше конкретно 

развиена за споредба на квалификации за СОО, иако за ограничен број на занимања. 

Сите четири имаат свои јаки и слаби страни, но согласно наодите на проектот 

CEDEFOP, ESCO сепак го има најголемиот потенцијал24. ESCO е повеќејазичен, 

опсежен и регионален (и со тенденција да прерасне во целосно европски 

инклузивен), а воедно е и најразнoлик бидејќи опфаќа мноштво на СОО профили од 

одредени држави. Недостатокот е што профилите се едноставни и ограничени 

(особено во однос на каталогот на вештини), недостасува ниво на стручна 

оспособеност, знаењето е прикажано преку именки (а, не со глаголи како резултати 

од учењето – РУ) и честопати е неприменливо. Сепак, во споредба со останатите 

опции, ESCO претставува најсеопфатната и единствената референтна точка од 

четирите која може да се квалификува за опсежна споредба на регионално ниво. 

Моментално, ESCO е најдобро позиционирана за таа цел во однос на секторска и 

јазична покриеност и покрај фактот што изискува развој на концептуален модел 

овозможувајќи подлога за осигурување конзистентност при описот на знаења, 

вештини и компетенции. 

Во останатите заклучоци од овој и слични проекти се опфатени: фокус на резултатите 

од учењето при споредбите помеѓу државите, рамнотежа помеѓу опсежните и 

сеопфатните од една страна и доволно исцрпните од друга страна, споредување 

(помеѓу они што се суштински и не толку суштински) и разликување на оние што се 

специфични за даден сектор/занимање од трансверзалните резултати од учењето за 

дадена квалификација, како и нивото на стручна оспособеност. 

Во рамките на други минати проекти се разгледани предизвиците поврзани со 

регионалната споредба и признавање на квалификациите. Дел од нив се претставени 

овде како значајно искуство за развивање на регионално заснован стандард на 

квалификации.  

Во фокусот на HCEU Healthcare (2015-2018)25 се најдоа предизвиците поврзани со 

здравствениот сектор со оглед на фактот што овој сектор многу повеќе од 

останатите особено „е погоден со регионалните несовпаѓања на вештини ширум 

Европа“. Заедно со секторот градежништво, здравствените квалификации 

 
23HealthCareEurope” (HCEU) Fostering transparency and recognition of prior learning within geographical 

mobility of professionals in the healthcare sector, пристапено на 27 ноември 2020, https://project-

hceu.eu/index.php?id=4.  
24Видете на пример CEDEFOP, 2019, Exploring and testing a reference point for VET Comparison, 

пристапено на 27 ноември 2020, 

https://www.cedefop.europa.eu/files/exploring_and_testing_a_reference_point_for_vet_comparison_-

_comparing_vet_qualifications_wa_1_draft_final_report_june_2019.pdf.  
25 HCEU, пристапено на 27 ноември 2020, https://www.project-hceu.eu/indey.php?id=3. 

https://project-hceu.eu/index.php?id=4
https://project-hceu.eu/index.php?id=4
https://www.cedefop.europa.eu/files/exploring_and_testing_a_reference_point_for_vet_comparison_-_comparing_vet_qualifications_wa_1_draft_final_report_june_2019.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/exploring_and_testing_a_reference_point_for_vet_comparison_-_comparing_vet_qualifications_wa_1_draft_final_report_june_2019.pdf
https://www.project-hceu.eu/index.php?id=3
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вклучуваат низа квалификации за СОО од Европски регулирани професии, како на 

пример различни квалификации кај медицинските сестри, акушерки и стоматолози. 

Мобилноста на професионалците кои поседуваат вакви квалификации за СОО е 

значајна како во рамките на Европа, така и глобално (како дојдовна мобилност). 

Проектот имаше за цел подобрување на практиките за признавање на 

квалификациите за медицински сестри и негувателки на возрасни лица, како и 

валидација на информално и неформално стекнатите резултати од учењето преку 

признавање на претходното учење (ППУ) со практично работно искуство, а како 

резултат се разви алатка за матрица на компетенции (транснационални). Матрицата 

на компетенции е поделена хоризонтално во (под) работни процеси/област на 

компетенции и вертикално во чекори за развој на компетенции. Согласно нивото на 

развој на компетенции постигнато со дадена програма/ квалификација, се покажа 

дека е возможно да се направи споредба на различните квалификации. На овој начин 

можеше да се идентификуваат празнините помеѓу различните квалификации кои се 

неопходни за обука и признавање. Следствено на ова, се идентификуваа клучните 

компетенции кои потоа можеа да служат како стандард на квалификација (области 

на компетенции, под-области, резултати од учењето поделени во компетенции, 

вештини и знаење, подредени во три нивоа по сложеност). ЕРК беше искористена во 

однос на терминологија и методологија. Проектот може да се покаже за успешен при 

споредбата на веќе утврдените стандарди на квалификации кај различните држави со 

цел да се добие регионална споредба или стандард.  

Слични и успешни обиди за споредба на квалификации преку развиена матрица се 

постигнаа со проектите SME Master (2007)26 и SME Master Plus (2009-2012)27, кои имаа 

за цел пилот-имплементација и развој на ЕЦВЕТ. ЕЦВЕТ како инструмент е пилотиран 

со развивање споредба и признавање на стручното образование и обука за главен 

мајстор (столарски работи). Главните резултати беа матрици со резултати од 

учењето за квалификации и вмрежување на обезбедувачите на услуги за обука. 

Натамошен развој на ЕЦВЕТ системот за организирање на содржината на учењето и 

матриците за транснационални компетенции е спроведен преку следниве проекти: 

ЕCVET Tour, ECVET Tour II и ECMO, во рамките на кои се развиени квалификациите за 

готвач, угостител и ресторанско-трговски комерцијални помошници.28 Со исходите 

од проектот Valbuk (2014) се продлабочи работата на матрицата на компетенции за 

 
26 SME Master, пристапено на 27 ноември 2020,  https://www.sme-master.eu/master.php.  
27 SME Master Plus, пристапено на 27 ноември 2020, https://euromasc.org/project-participation/completed-

projects/sme-master-plus/.  
28ECVET, ‘’Tourism and Hospitality’’, пристапено на 27 ноември 2020, https://www.ecvet-

toolkit.eu/learning-outcomes-sector/tourism-hospitality. 

https://www.sme-master.eu/master.php
https://euromasc.org/project-participation/completed-projects/sme-master-plus/
https://euromasc.org/project-participation/completed-projects/sme-master-plus/
https://www.ecvet-toolkit.eu/learning-outcomes-sector/tourism-hospitality
https://www.ecvet-toolkit.eu/learning-outcomes-sector/tourism-hospitality
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СОО во секторот хигиена29 додека со проектот TRIFT се разви матрица на 

компетенции за низа квалификации за СОО за надворешен промет.30  

Овие и други меѓународни проекти придонесоа за заложбите за развивање на 

транснационални, регионални во однос на Европа, матрици на компетенции за 

различни квалификации за СОО од кои проектот TO REGOS би можел да има корист. 

Она што е заедничко за сите нив е утврдувањето на клучните области на компетенции 

и нивните подетални под-области (компетенции, работни задачи, различни видови на 

резултати од учењето), назначување чекори или нивоа за овие компетенции, иделно 

со вклучување на сите нивоа на образование и обука за дадена/и (група или слични) 

квалификација/ии. На крај, има и комбинација на двете оски (различните комптенции 

и различните нивоа) со цел образовните институции, ученици/работници и останати 

корисници на овие квалификации (работодавачи, институции за признавање и 

валидација) да имаат транспарентен преглед во клучните компетенции во 

транснационални рамки, како и во разноликоста на компетенциите кои се неопходни 

за конкретни (организациски) профили.  

Во регионот на Југоисточна Европа, неодамна се започнати три регионални проекти 

од сличен вид и со цел развивање на прекугранични стандарди на квалификации во 

СОО.  Проектот ImproVET – Подобрување на вештините во стручното образование и 

обука (2018-2020) ги вклучува словенечките и хрватските стопански комори и 

останати партнери (агенции за СОО, училишта) и работи на развивање на заедничка 

квалификација за машински техничар31. Во проектните резултати се вбројуваат 

„Насоки за развој на заеднички квалификации – Препорака“.32 Во документот се 

изнесени четирите стадиуми за развој на заедничка меѓународна квалификација сè 

до нејзиното одобруваање. Во документот се потврдуваат тешкотиите при 

споредбата на описите на квалификации ширум Европа како резултат на различните 

пристапи во поглед на дефинирањето на резултатите од учењето. Истовремено, како 

што е впрочем и изнесено во документот, ЕСК, ESCO, ЕЦВЕТ и останати европски 

алатки обезбедуваат заедничка основа. Некои од корисните препораки за развој на 

прекугранични квалификации се следниве: 

− Користење на постоечките анализи и студии за економската активност во 

опфатените земји/региони како основа за развој на заеднички квалификации;     

 
29VQNet, ‘‘VALBUK: Valuing Learning, Building Qualifications’’, пристапено на 27 ноември 2020, 

https://vocationalqualification.net/?p=393. 
30TRIFT – Transfer of Innovation into the Area of Foreign Trade, “Project”, пристапено на 27 ноември 2020, 

http://www.trift.eu/project.html. 

31IMPROVET, “Improving Skills in Vocational Education and Training’’, пристапено на 27 ноември 2020, 

https://improvet.hgk.hr/. 
32IMPROVET, “Guidelines for the development of Joint Qualifications – Recommendation”, пристапено на 

27 ноември 2020, https://improvet.hgk.hr/results. 

https://vocationalqualification.net/?p=393
http://www.trift.eu/project.html
https://improvet.hgk.hr/
https://improvet.hgk.hr/results
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− Дефинирање на знаењето и вештините за квалификацијата со вклучување на 

засегнатите страни и врз основа на стандарди на занимања (или листа на 

клучни работни задачи и нивно поврзување со вештините и знаењето, 

дефинирање на работните услови и други сродни професионални обврски); 

− Поврзување со квалификациите во националната РК со користење на 

предложената табела: 

Опис на стекнатото стручно образование и 

обука (кредити) 

Држава 1 Држава 2 Држава 3 Држава 4 

Општо образование     

Техничко образование     

Практично образование кај работодавачот     

Воншколски активности*     

Отворена наставна програма*     

Завршен испит*     

*Доколку е применливо 

Табела 1. Споредба на структурата на квалификациите помеѓу рамките со 

квалификации на државите33 

- Повикување на квалификациите во ЕРК со користење на предложената табела:    

 Држава 1 Држава 2 Држава 3  

Назив на квалификацијата     

Ниво на квалификацијата     

Услови за квалификацијата     

Целосна или делумна квалификација     

Номинален период на изучување     

Вид на квалификација     

Категорија на квалификацијата     

Вид на образование     

Времетраење     

Услови за упис     

ISCED област     

ISCED под-област     

Индустрија/ Сектор     

Профил на вештини и компетенции – единици 

 

Општо/стручно 

Задолжително/изборно 

    

Табела 2. Функционално мапирање на постоечките квалификации34 

- развивање на профил на квалификацијата, вклучувајќи ги и резултатите од учењето, 

наставните единици или модули кои ќе се разработат во наставната програма (со 

користење на предложената табела). 

 
________________________ 
33 Ibid. стр.6 

34 Ibid. стр 7. 
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Назив на квалификација  

Назив на квалификацијата на националниот јазик 1 

Назив на квалификацијата на националниот јазик 2 

Назив на квалификацијата на националниот јазик 3 

.. 

(Преведен назив на квалификацијата) 

 

 

Називот на квалификацијата мора да се класифицира согласно 

една или повеќе од следниве категории на НРК 

Ниво на квалификацијата: ЕРК НРК 1 НРК 2 НРК 3  

     

Кредити За целосна заедничка 

квалификација* 

    

Севкупно      

Општо образование      

Техничко образование      

Практично образование кај работодавачот      

Воншколски активности*      

Отворена наставна програма*      

Завршен испит*      

Целосна или делумна квалификација      

Времетраење (номинален период на изучување)      

Вид на квалификација      

Категорија на квалификацијата      

Вид на образование      

Услови за упис      

ISCED област      

ISCED под-област      

Орган кој ја доделува/ орган одговорен за 

квалификацијата 

     

Оценка и завршување      

Опсег на занимања достапни на носителот на 

уверението 

     

*Доколку е применливо (доколку е неопходно направете промени во табелата) 

Табела 3. Профил на квалификации спореден помеѓу државите и ЕРК35. 

Оттаму, со наодите од проектот се поткрепува пристапот дека заедничките 

квалификации и наставните програми треба да се засноваат и на националните и на 

Европската рамка на квалификации и да се соодветни во рамките на ESCO кодот кој 

може да помогне до степен до кој програмата е споредлива. На овој начин се 

опфатени и националните, регионалните/прекуграничните и меѓународните 

димензии.  

Сличен проект е започнат со цел да се развијат прекугранични квалификации. 

Проектот Паметен развој на ВСОО за високо квалификувана и мобилна работна сила 

(Smart Development of HVET for Highly Skilled and Mobile Workforce (SHVET, 2019-2021) 

цели кон развивање на заедничка висока СОО квалификација (ниво 5 од ЕРК) во 

одржливо градење за регионалната РК на регионот Емилија-Ромања во Италија и НРК 

 
35 Ibid, стр. 10. 
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во Словенија и Хрватска.2836 На сличен начин, проектот WineVet – СОО квалификација 

за експерт за производство на вино  (2018-2020) цели кон заедничка прекугранична 

СОО квалификација во производството на вино (исто ниво 5 од ЕРК) за РРК на 

регионот Умбрија во Италија и НРК на Северна Македонија.37 Двата проекти следат 

слични смерници како оние претходно опишани во Насоките од ImproVET. Согласно 

вебстраницата на  WineVet, проектот треба да опфати:  

− Анализа на фокусирана професионална област/ област на изучување во 

опфатените НРК/ РРК, како и преносни практики за транспарентност во СОО; 

− Изработка на детален профил на квалификација со изнесување на очекуваните 

резултати од учењето во однос на знаења, вештини и компетенции во јасно 

идентификувани единици; 

− Воспоставување на заеднички профил на квалификација и согласно ЕЦВЕТ 

утврдување на структура на соработка заради обезбедување 

транспарентност, споредливост, квалитет и меѓусебно признавање; 

− Изработка на заедничка наставна програма со појаснување на стратегијата за 

обука со цел постигнување на резултатите од учењето со силна компонента на 

учење преку работа и со поддршка на мобилноста на учениците; 

− Дефинирање на заеднички насоки за оценка на резултатите од учењето со 

наведување на конкретните услови кои учениците мора да ги исполнат за да се 

успешни; 

− Поддршка на ефективната интеграција на заеднички стандарди во односните 

НРК/РРК.38 

Овие и други проекти укажуваат на очигледната потреба од прекуграничен развој на 

квалификации. Оваа потреба произлегува од зголемениот интензитет на миграцијата 

на работна сила и образование и регионалната економска соработка. Европските 

меѓународни заложби, политики и проекти кои се насочени кон испитување, 

развивање и подобрување на признавањето и валидацијата на СОО квалификацијата 

преку границите имаат заедничка цел да ги поддржат ваквите економски и 

миграциски трендови. Регионалната, европска и глобална миграција на работната 

сила претставува предизвик за националните стандарди на образование и обука и ги 

притиска националните и транснационалните/регионалните носители на политики да 

изнајдат решенија за регионално засновани стандарди на квалификации. Во таа 

насока, различни инструменти, како што се ЕРК, директиви за регулирани професии, 

ЕSCO и ЕЦВЕТ, обезбедуваат не само заеднички јазик и платформа за натамошен 

развој на транснационални стандарди на квалификации, туку и потенцијал за 

подобрување на квалитетот на националните стандарди на квалификации. Иако 

 
36SMART-HVET, пристапено на 27 ноември 2020, http://www.smart-hvet.eu/. 
37WINEVET, ‘’Project Summаry’’, пристапено на 27 ноември 2020, https://winevet.eu/project-summary. 
38 Ibid.  

http://www.smart-hvet.eu/
https://winevet.eu/project-summary
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националните стандарди се однесуваат на, а европските политики честопати се 

ограничуваат од прогресивно транснационално регулирање на квалификациите, 

европски распространетите иницијативи во образованието и обуката и натаму ќе го 

подготвуваат теренот и основата за регионално засновани иницијативи кои се 

темелат на економските и социјални потреби на партнер-државите.  

Хармонизацијата на нордиските квалификации за СОО како патоказ за 

соработка во Југоисточна Европа  

Иако регионално заснованите стандарди на квалификации прераснуваат во 

своевидна нужност кога станува збор за економските и општествените развои со 

силна регионална димензија, ваквите иницијативи секогаш се оспорувани со 

националните системи за работна сила и образование од една страна и со 

меѓународната разноликост од друга страна. Всушност, дури и во региони и држави 

кои историски и економски имаат значителни поврзувања и преплетувања до тој 

степен што квалифиациите во многу сектори веќе подлежеле на одредена 

синхронизација, секогаш ќе постојат разлики, како што впрочем има разлики и 

помеѓу националните образовни системи. Покрај ова, регионалните стандарди по 

дефиниција се ексклузивни и ограничени во нивната примена (за оние кои се надвор 

од регионот). Како што споменавме порано, европскиот контекст и инструментите за 

споредба на квалификациите за СОО може да бидат своевидни решенија за ваквите 

предизвици. 

Во овој контекст нордискиот систем на квалификации за СОО може да послужи како 

пример за добра практика. Со проектот Nord-VET (Данска, Шведска, Финска и 

Норвешка) и агендата за конференцијата во 2016 се наведе дека и покрај фактот што 

државите во регионот споделуваат слични општествени и политички вредности и 

имаат заeдничка историја, тие сепак имаат значителни разлики во поглед на нивните 

односни системи за СОО.39 Ваквата ситуација ги наведе нордиските држави повторно 

да размислат за националните разлики и да дадат поттик за транснационални 

политики за учење поврзани со стручното образование и обука. Едни од 

предизвиците со кои се соочија нордиските држави при стандардизацијата на 

регионално заснованите СОО се различните траектории за стекнување на 

квалификации од вишо средно СОО и различните стандарди на занимања. Во 

рамките на проектот се проведе компаративна студија на случај со која се опфатија 

избрани занимања од секторот здравство и градежништво, но не само за да се 

споредат квалификациите туку и да се разбере како разликите во системот на 

образование и обука (преку работа) придонесуваат (местото каде се изведува 

 
39“Nord-VET Conference 2016: The future of vocational education – learning from the Nordic countries” 

(Универзитет Роскилд, 2016), пристапено на 27 ноември 2020, http://nord-

vet.dk/indhold/uploads/conf_publ-13.5.16.pdf. 

http://nord-vet.dk/indhold/uploads/conf_publ-13.5.16.pdf
http://nord-vet.dk/indhold/uploads/conf_publ-13.5.16.pdf
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обуката е училиштето или на работа, социјални и родови разлики на занимањата, 

учење преку работа, мобилност кон високото образование). Еден дел од заклучоците 

укажуваат на високо ниво на сличности во поглед на главната содржина што 

несомнено е резултат на интензивната економска и образовна соработка во 

регионот и која повратно доведе до политики за автоматско признавање во високото 

образование (Декларацијата од Рејкјавик ревидирана во 2016). Како и да е, разликите 

во стандардите и процесите честопати доведуваат до пречки за мобилните 

поединци, работодавачите и институциите. 

Во 2017 година, Нордискиот совет на министри (за труд и образование) и агенциите 

за признавање ги удрија темелите на регионалната стандардизација и квалификации. 

Целта на овој политички проект не беше само автоматско признавање на 

квалификациите преку воспоставување на Нордиски национални информациски 

центри за признавање (НОРРИК), туку и донесување на низа политики и иницијативи 

за соработка и мобилност. Со проектот се опфати хармонизација на критериумите за 

упис (Нордиско-балтички прирачник за упис40), процеси кои се ориентирани кон 

влезни наспрема излезни резултати за споредување на квалификации (проектот 

ОРИОН), поддршка на низа проекти за хармонизација во секторот образование и 

работа (како за квалификациите, така и за методологиите), како и генерално 

зголемена соработка. Иако овие политики беа предвидени за пост-средното 

образование и обука, тие сега ги опфаќаат вишото средно, пост-средно и 

образованието и обука за возрасни. Некои држави и институции, како што се 

Норвешката агенција за осигурување квалитет во образованието (НОКУТ) планира да 

ги прошири ширум сиот образовен систем.  

Овој политички поддржан тренд на регионална соработка во однос на политики за 

образование и работа опстојува и денес. Покрај договорите за воспоставување на 

заеднички пазар на трудот (од 1982), нордиските држави имаат потпишано Договор 

за соработка за вишото средно образование со кој се опфаќа општото средно, како и 

средното стручно образование. Во 2019 година, Нордискиот совет ја отпочна 

Нордиската иницијатива за соработка со цел регионот да го претвори во 

најинтегриран и најодржлив регион во светот41. Мобилноста на поединците кои може 

да учат, патуваат, работат и да отпочнат бизниси во опфатените држави е клучен 

аспект од оваа визија за зелен, конкурентен, инклузивен и меѓусебно поврзан регион. 

НордПлус (2018-2022) е најголемата иницијатива во рамките на Нордискиот совет 

воспоставена за цели на јакнење и развивање на нордиската образовна соработка 

 
40NORRIC, ''Nordic-Baltic Admission Manual'', пристапено на 27 ноември 2020, 

https://norric.org/nordbalt#:~:text=The%20Nordic%2DBaltic%20admission%20manual%20is%20a%20transpar

ency%20and%20recognition,Lithuania%2C%20Norway%2C%20and%20Sweden. 
41Nordic Co-operation, ‘’Our Vision’’, пристапено на 27 ноември 2020, 

https://www.norden.org/en/declaration/our-vision-2030. 

https://norric.org/nordbalt#:~:text=The%20Nordic%2DBaltic%20admission%20manual%20is%20a%20transparency%20and%20recognition,Lithuania%2C%20Norway%2C%20and%20Sweden
https://norric.org/nordbalt#:~:text=The%20Nordic%2DBaltic%20admission%20manual%20is%20a%20transparency%20and%20recognition,Lithuania%2C%20Norway%2C%20and%20Sweden
https://www.norden.org/en/declaration/our-vision-2030
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(кај доживотното учење и кај сите видови учење) и придонесува за воспоставување 

на Нордиско-балтичкиот образовен регион.42 Дополнително во рамките на истата 

иницијатива е воспоставена Нордиската мрежа за образование на возрасни која како 

една од целите има подобрување на политиките за регионален развој на заедничките 

основни вештини и компетенции.43 Регионално заснованата соработка која на 

почетокот во фокусот имаше признавање на квалификации во ВО, притисната 

дополнително од неодамнешната миграција и потребите на пазарот на трудот, „се 

пренесе“ и на многу други различни примени, како на пример хармонизација на 

условите и излезните резултати поврзани со квалификациите, валидацијата, 

усовршувањето и преквалификацијата, со што нордискиот регион прерасна во модел 

за пример на останатите региони во Европа. За сето ова време, политиките од 

нордискиот регион останаа длабоко вкоренети во европската рамка со користење на 

европските инструменти (ЕРК, EEA и EHEA алатките, ESCO и EBSN) и основи (на 

пример Конвенцијата за признавање на квалификациите во однос на високото 

образование во европскиот регион). Ваквиот пример сепак укажува на нужноста од 

постоење на силна политичка заложба за соработка помеѓу секторите и границите.  

Инспирирани од примерите за регионална соработка на нордиските држави и 

надоградувајќи се на искуствата од пилот-проекти каде се опфатени државите од 

регионот на ЈИЕ, авторите извлекоа некои препораки кои се изнесени во последното 

поглавје од Физибилити Студијата. 

 

Резултати од проектот TO REGOS и потреби и придобивки од регионално 

засновани стандарди  

Проектот TO REGOS (15 март 2019 – 14 мај 2021) опфаќа шест држави од Западен 

Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Република Северна 

Македонија и Србија) и има за цел развивање на регионално засновани стандарди на 

занимања и последователни стандарди на квалификации. Првиот стадиум од 

проектот се однесува на развивање методологија за регионално засновани 

стандарди на занимања, што беше проследено со развивање на РЗСЗ за пет 

занимања. Резултатите од проектот во однос на овој стадиум се јавно достапни на 

вебсајтот на проектот.44  

 
42NordPlus, “Nordic and Baltic Cooperation”, пристапено на 27 ноември 2020, 

https://www.nordplusonline.org/eng. 
43NordPlus, “Nordic Network of Adult Learning”, пристапено на 27 ноември 2020, 

https://www.norden.org/en/information/nordic-network-adult-learning-nvl.  

44 https://wba4wbl.com/about-to-regos-project/ 

 

 

https://www.nordplusonline.org/eng
https://www.norden.org/en/information/nordic-network-adult-learning-nvl
https://wba4wbl.com/about-to-regos-project/
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Врз основа на РЗСЗ, секоја од државите пристапи кон развивање или отпочна 

процедури за развивање на своите односни национални стандарди на занимања. Во 

следните стадиуми, во рамките на проектот треба да се направи анализа на 

можностите за регионално засновани стандарди на квалификации, а резултатите од 

анализата се изнесени во оваа Студија. Во насока на остварување на севкупните цели 

на проектот TO REGOS, како на пример зголемена соработка помеѓу бизнис и 

образовниот сектор на регионално и национално ниво, се подразбира дека и пазарот 

на трудот и образовниот сектор треба да добиваат релевантни информации.  

Потребите на пазарот на трудот во однос на образованието ја претставуваат сржта 

на процесите за стандардизација на квалификациите, без оглед дали тие се утврдени 

и организирани на институционално, национално, прекунационално, регионално или 

прекурегионално ниво, со оглед на фактот што барањата на пазарот на трудот во 

поглед на компетенциите кои се неопходни за дадени занимања и професии 

вообичаено се преточуваат во стандарди на професии или на занимања кои пак ја 

претставуваат основата за развивање на (стандарди на) квалификации45. Како и да е, 

и образовниот сектор треба подеднакво да одговори на учесниците и рабодавачите 

бидејќи иновациите и развојот на професијата вообичаено доаѓаат од стручњаци од 

образовниот систем.  

Покрај ова, образовната перспектива во поглед на стандардизацијата на 

квалификациите доведува до развивање на потрансверзални и интердисциплинарни 

компетенции, вредности и ставови паралелно со личниот развој на поединците, што 

пак последователно доведува до подобрување на вработливоста, зголемување на 

долгорочните перспективи на поединците на пазарот на трудот и подготовка на 

теренот за доживотно учење. Оттаму, при изработката на стандарди на 

квалификации важно е да се има предвид мултидимензионлниот карактер на овие 

стандарди наспрема квалификациите кои се развиваат. 

 
 
45 Во оваа Студија, поимот квалификација се толкува согласно утврденото во Препораката на Советот за 

Европската рамка на квалификации, односно: Квалификациите се формален резултат од процесот на 

оценување и валидација извршени од страна на надлежен орган и вообичаено се во вид на документи, 

како што се сертификати/уверенија или дипломи. Со нив се утврдува дека одреден поединец ги има 

постигнато резултатите од учењето наспрема пропишани стандарди. Со Препораката на Советот од 22 

мај 2017 во поглед на Европската рамка на квалификации за доживотно учење  се укинува Препораката 

на Европскиот парламент и на Советот од 23 април 2008 за воспоставување на Европската рамка на 

квалификации за доживотно учење (2017/C 189/03). Како и да е, заради супсидијарноста наспрема 

политиките за образование и обука, повикувањето на стандардизацијата на квалификации понекогаш е 

експлицитно, а понекогаш имплицитно, па оттаму ние во документот понекогаш се повикуваме на 

квалификации, а понекогаш на стандарди на квалификации. 
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При стандардизацијата на најмобилните професии, како на пример квалификуваната 

работна сила во градежништвото, здравството и туризмот, каде многу од 

работниците кои се бараат може да се пронајдат локално, регионалната соработка 

добива на уште поголема важност. Мобилноста и интернационализацијата на 

бизнисите, работниците и учениците (како и на образовните институции исто така) 

дополнително укажува на потребите на работната сила и образовниот сектор и 

развивање на регионални стандарди на квалификации. Во таа смисла, регионалните 

стандарди во образованието и обуката за најмобилните професии „се оправдани“ не 

само во поглед на стопанските потреби и ефектите од регионалната соработка, туку 

и гледано од перспектива на образовните субјекти кои работат со мобилните 

ученици или кои самите се мобилни. 

Во поглед на оваа заложба, националните специфичности може да се сметаат за 

отежнувачки фактор, но, гледани од друг агол, тие исто така може да придонесат за 

општиот квалитет на стандардите. Имено, при процесите на стандардизација, 

сеопфатните цели секогаш треба да се насочени кон подобрување на квалитетот. 

Оттаму, процесот на развивање на регионално засновани стандарди има своја 

сопствена вредност, која се забележува при учењето помеѓу државите. Сепак, со цел 

да се развие заеднички регионално заснован стандард на квалификација (РЗСК), 

неопходна е национална и компаративна регионална анализа на правните и 

институционаните рамки во однос на развојот на стандардите на квалификации. 

Првенствено, анализата на потребите и придобивките во однос на регионално 

заснованите стандарди нужно се темели на потребите кои произлегуваат од 

зголемената регионална сорабока во одредени сектори вклучувајќи одредени 

професии, како и идните потреби на пазарот на трудот. 

Регионално заснованите стандарди на квалификации треба да се од корист за 

поединците, бизнисите и институциите кои се учествуваат во соработката, т.е. тие 

треба да ја поддржат миграцијата на работна сила, ученици, бизниси и (образовни) 

институции на начин на кој ќе се осигура квалитет и ќе се отстранат непотребните 

пречки, а воедно и ќе се одговори на очекуваните идни потреби на пазарот на 

трудот. Оттаму, неоспорно е дека анализата на потребите и придобивките мора да ги 

опфати и мислењата на засегнатите страни. Резултатите од анкетата со засегнатите 

страни се претставени во Делот 3.  

Ова честопати е случај за многубројни и професии во подем во региони кои 

споделуваат одредени социо-економски поврзаности кои се надвор од потребите на 

пазарот на трудот (на пример, лингвистички и културни сличности). Врз основа на 

нордискиот модел може да заклучиме дека регионалната соработка подобро се 

искористува доколку има покохерентна и консензуална политика за регионална 

соработка, како во случајот на Нордискиот совет на министри, кој се темели на 

потребите и придобивките на секој поединечен член. На ист начин, стратешката 
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ориентација во насока на регионална соработка во образованието и обуката помеѓу 

државите од Западен Балкан, како што е утврдена во Стратегијата 2020 за ЈИЕ, 

обезбедува солидна основа за повеќе делувања во областа на развој на регионално 

засновани стандарди на квалификации. 

На самиот крај, при развивањето на РЗСК во државите кои учествуваат во европската 

област на соработка и кои се стремат да станат членки на ЕУ, од самиот почеток би 

можело да е од корист искористувањето на веќе воспоставените инструменти на 

Европската рамка на квалификации, , ESCO, ЕЦВЕТ, други меѓународни споредби на 

квалификации, со оглед на фактот што тие може да осигураат поусогласен пристап 

при развивањето на политики и инструменти кои се однесуваат на развој на 

квалификации, а следствено на ова и подобро признавање на квалификациите. 
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ДЕЛ 2. НАЦИОНАЛНА И КОМПАРАТИВНА РЕГИОНАЛНА 
АНАЛИЗА НА ПРАВНАТА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 
ВО ОДНОС НА РАЗВОЈ НА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Во овој дел се дава преглед и споредба помеѓу државите во однос на постоечките 

правни и институционални рамки за НРК во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, 

Црна Гора, Република Северна Македонија и Србија. Дополнително, во овој дел е 

изнесена и анализа на веќе воспоставените капацитети во однос на развивање на 

регионално засновани стандарди на квалификации кои се во сообразност со 

релевантните политики за рамки на квалификации, како и одредени основни 

информации за шесте држави и нивните потенцијални придобивки од РЗСК (во однос 

на миграција на работна сила и образование, регионална соработка, европски 

пристапни процеси и друго). Овој дел се темели на излезните резултати од проектот 

TO REGOS и конкретно Излезниот резултат 5. Транспонирање на усвоените стандарди 

на занимања во стандарди на квалификации. 

Правна и институционална рамка  

Во табелата 4 е дадена споредба на главните институционални карактеристики на 

НРК во шесте држави од ЗБ. Во сите шест држави од ЗБ, министерствата одговорни 

за образование се исто така надлежни за НРК, со исклучок на Србија каде е основана 

Агенција за квалификации и на Босна и Херцеговина каде Министерството за цивилни 

работи е координативното тело на државно ниво. Во сите држави од ЗБ, со исклучок 

на Албанија и Босна и Херцеговина, има воспоставен орган кој е одговорен за НРК. 

Табела 4. Правна и институционална рамка  

Држави од 

ЗБ 

Документ со кој 

се регулира НРК 

Институција 

одговорна за НРК 

Агенција 

одговорна за 

квалификации 

за СОО  

Одговорни 

органи за 

квалификаиите 

Албанија 

 

Закон за Албанската 

рамка на 

квалификации 

Министерството за 

образование, спорт и 

млади (за ВО и ОО)  

Министерство за 

финансии и економија 

(за СОО)  

Националната 

агенција за СОО 

и квалификации  

Секторски 

комисии 

Босна и 

Херцеговина 

Темелен план за 

рамката на 

квалификации во 

Босна и Херцеговина 

Министерството за 

цивилни работи  

12 образовни управи 

во БиХ 

Агенцијата за 

пред-основно, 

основно и 

средно 

образование  

- 
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Држави од 

ЗБ 

Документ со кој 

се регулира НРК 

Институција 

одговорна за НРК 

Агенција 

одговорна за 

квалификации 

за СОО  

Одговорни 

органи за 

квалификаиите 

Косово* Закон за национални 

квалификации 

Министерството за 

образование, наука и 

технологија 

Управата за 

национални 

квалификации 

- 

Црна Гора Акт за национална 

рамка на 

квалификации  

Министерството за 

образование 

Центарот за СОО Совет за 

квалификации, 

секторски 

комисии 

Северна 

Македонија 

Закон за национална 

рамка на 

квалификации  

Министерството за 

образование и наука 

Центарот за СОО Одбор за 

Македонската 

рамка на 

квалификации, 

Секторски 

комисии  

Србија Закон за 

националната рамка 

на квалификации на 

Република Србија  

Агенцијата за 

квалификации 

Агенцијата за 

квалификации 

Совет за 

Националната 

рамка на 

квалификации на 

Србија, Совети за 

секторски 

вештини  

 

Покрај ова, во сите држави од ЗБ е регулирана имплементацијата на НРК со 

усвојување на посебен закон, со исклучок на Босна и Херцеговина каде Советот на 

министри го има усвоено Темелниот План за рамката на квалификации во Босна и 

Херцеговина.  

Согласно Пописот за НРК на ЕТФ и Пописот за НРК на Cedefop, Албанската рамка на 

квалификации (АРК) е усвоена со Законот бр. 10247 за Албанската рамка на 

квалификации46 во 2010 и ревидирана во 2018 (Закон бр. 23-2018). Во БиХ, 

Инстерсекторската комисија го има предложено Акцискиот план за развој и 

имплементација на Рамката на квалификации во Босна и Херцеговина, кој е усвоен од 

страна на Советот на министри на Босна и Херцеговина во 2015 година. Согласно 

Пописот за НРК на ЕТФ и Извештајот за поврзување до ЕТФ, Националната рамка на 

квалификации на Косово* (НРК на Косово*) е усвоена во 2008 година со Законот за 

национални квалификации бр. 03/L-060. Црногорскиот систем на квалификации се 

 
46LIGJ бр. 10247 “Për profesionet e rregulluara në Republikën  e Shqipërisë”, пристапено на 27 ноември 

2020, https://www.ufsh.org.al/content/uploads/2014/may/19/ligj-10171-date-22.10.2009-per-profesionet-e-

rregulluara-ne-republiken-e-shqiperise.pdf 

https://www.ufsh.org.al/content/uploads/2014/may/19/ligj-10171-date-22.10.2009-per-profesionet-e-rregulluara-ne-republiken-e-shqiperise.pdf
https://www.ufsh.org.al/content/uploads/2014/may/19/ligj-10171-date-22.10.2009-per-profesionet-e-rregulluara-ne-republiken-e-shqiperise.pdf
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регулира со Актот за Националната рамка на квалификации и Правилникот за описи 

за нивоа и под-нивоа на квалификации, а процесите за поврзување со нивоата на ЕРК 

се завршени во 2016 година. Македонската рамка на квалификации е воспоставена со 

Законот за националната рамка на квалификации, а процесите за поврзување со 

нивоата на ЕРК се завршени во 2016 година. Законот за националната рамка на 

квалификации на Србија (НРКС) е усвоен во 2018 година, а Извештајот за поврзување 

на НРКС со ЕТФ е усвоен во февруари 2020 како дел од процесот за пристапување кон 

ЕУ и како една од целите на националните стратешки документи.  

Методологија за развивање на стандарди на квалификации: 

компаративна анализа на развојот на стандарди на квалификации  

Методологиите за развој на стандарди за квалификации се разликуваат кај 

различните држави во неколку аспекти. Тие се разликуваат во однос на степенот до 

кој процедурите за развој на стандарди за квалификации се регулирани со 

законодавството, пропишани со методолгии кои се официјално усвоени од страна на 

надлежните органи или тела или се резултат на дадени проекти или пак сè уште се во 

процес на формално договарање и усвојување. Покрај ова, постојат одредени 

разлики и во степенот до кој стандардите на квалификации се засноваат на опсежна 

анализа на пазарот на трудот од која произлегува усвојувањето на односни 

стандарди на квалитет или пак анализите на пазарот на трудот се во голема мера 

имплицитни наспрема постоечката класификација на занимања. Дополнително, 

постојат одредени разлики во однос на видот на институции и тела кои се вклучени 

во процесот на усвојување на стандарди на квалификации и постоењето на 

релевантни секторски и/или национални тела на засегнати страни кои се одговорни 

за донесувањето на конечните одлуки во поглед на позиционирањето на 

класификациите во рамките на квалификации. Крајно, постојат и разлики во однос на 

начинот на кој државите ги пропишуваат задолжителните елементи од стандардот на 

квалификации, како што е изнесено во Табелата 11.  

И покрај фактот што ниедна од државите во своите односни методологии нема 

предвидено можност за развивање на национален стандард на квалификации 

заснован на регионално договорен стандард на квалификации кој произлегува од 

регионално заснован стандард на занимања, сепак во овој документ се тргнува од 

претпоставката дека има заеднички договор помеѓу главните засегнати страни во 

регионот за вклучување во експериментирање со ваква политика.  

Следствено на оваа, со Студијата се разгледуваат постоечките методологии за 

развивање на стандарди на квалификации со цел да се утврдат одредени 

карактеристики, да се отстранат можните пречки и да се предложи методолошка 

рамка за развивање на регионално засновани стандарди на квалификации. Намената 

на регионално заснованиот стандард на квалификации не е единствено да се заменат 

псотоечките методологии и практики за развивање на национални стандарди на 
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квалификации туку да се понуди можна насока за сите држави во однос на 

изработката на национален стандард на квалификации кој се темели на заедничката 

основа/подлога која е утврдена во регионално заснованиот стандард на 

квалификации.  

Стандардите на квалификации во Албанија, како стандарди на стручни квалификации 

служат како основа за развивање на национална рамковна наставна програма за таа 

квалификација. Согласно Пописот за НРК на Cedefop, „имплементацијата на 

Албанската рамка на квалификации (АРК) се смета за алатка со која може значително 

да се управува со пазарот на трудот и со системите на квалификации“, додека пак 

целите на политиките опфаќаат прегледи на постоечките квалификации и наставни 

програми засновани на квалификации и стандарди согласно АРК, како и 

воспоставување на секторски комисии. Согласно албанскиот Закон за СОО, стручните 

квалификации се засноваат на релевантни стандарди на занимања и стандарди на 

професионални квалификации и се опишани во поглед на резултатите од учењето. Во 

согласност со Пописот за НРК на ЕТФ за Албанија, Националната агенција за СОО и 

квалификации изработува описи за занимања и описи за квалификации и тоа за сите 

квалификации од Националната листа на стручни квалификации. Ова се прави со опис 

на работните места (задачи и обврски), добра и услуги кои се произведуваат, нивото 

на вештини и специјализација, итн. Националната листа на занимања се користи за 

статистички цели и за олеснување на дијалогот помеѓу пазарот на трудот и секторот 

на образование и обука. Националната агенција за СОО и квалификации е одговорна 

за водење на Националниот каталог на стручни квалификации и за консултации со 

заинтересираните страни во поглед на развој, имплементација и преглед на 

процедурите за вклучување на квалификациите во АРК, како и за развивање на 

национални наставни програми за стручни квалификации47. Како и да е, 

недостасуваат јавно достапни детални информации на англиски јазик за користената 

методологија за развивање на стандардите на квалификации. 

 

Што се однесува до Босна и Херцеговина, согласно Пописот за НРК на ЕТФ, не постои 

регистар или база на податоци со квалификации на ниво на држава ниту договорена 

методологија за развивање на квалификации или стандарди на квалификации. Сепак, 

постојат примери за проекти каде се развиени пилот-стандарди на квалификации ( ЕУ 

СОО проектот, проектот финасиран од страна на ЕУ „Рамка на квалификации за 

доживотно учење“) кој е во надлежност на Агенцијата за пред-основно, основно и 

средно образование48, а „со цел развивање на стандарди и наставни програми за 

 
47“About the National Agency for VET and qualifications”, пристапено на 27 ноември 2020, 

https://unevoc.unesco.org/home/Explore+the+UNEVOC+Network/centre=519.  
48 АPOSO, пристапено на 27 ноември 2020, https://aposo.gov.ba/en/.  

https://unevoc.unesco.org/home/Explore+the+UNEVOC+Network/centre=519
https://aposo.gov.ba/en/
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образование и занимања“. Согласно Пописот за НРК на ЕТФ околу 43% од 

најпопуларните квалификации од ниво 2 и 4 се засноваат на резултати од учењето кои 

се задолжителен елемент и услов за секоја една поединечна квалификација да се 

внесе во рамката на квалификации. 

 

Методологијата за развивање на стандарди на квалификации во Косово* опфаќа 

анализа на пазарот на трудот претставена во односните стандарди на занимања кои 

се користени за развивање на СОО квалификации засновани на резултати од учењето. 

Стандардите на занимања претставуваат описи на очекуваните работни задачи и 

одговорности во дадено занимање. Резултатите од учењето во рамките на усвоените 

стандарди на квалификации претставуваат мерки за оценети постигнувања од 

учењето. Стандардите на занимања се појдовна точка за развивање на наставни 

програми и оценување на СОО квалификации засновани на резултати и СОО 

програми засновани на компетенции. НРК има структура која се заснова на резултати 

од учењето и на описи на нивоа, како и модуларни квалификации. Неколку СОО 

програми се веќе поврзани со квалификациите, воглавно на нивоата 3 и 4 од НРК. 

Управата за национални квалификации е надлежното тело за одобрување на 

предложените квалификации и нивното внесување во НРК.49 

 

Во Црна Гора, развојот на квалификации (нивоа 1-5) вклучува развој на стандард на 

занимања, образовен стандард или дополнителен стандард и развој на стандард на 

квалификации. Стандардот на квалификации се развива врз основа на стандард на 

занимања, образовен стандард или друг стандард. Образовната програма, 

специјалната програма за образование или други програми се развиваат врз основа 

на стандард на квалификација, по чие завршување ученикот се стекнува со 

релевантната квалификација (ниво на образование, стручна или дополнителна 

квалификација).  За секој од 15те сектори на квалификации пропишани со Актот за 

Црногорската рамка на квалификации, Советот за квалификации е телото одговорно 

за развивање и внесување на квалификациите во Рамката, како и за подобрување на 

системот на квалификации. Советот за квалификации усвојува општ опис на 

квалификациите (со резултати од учењето, проценки за потребите на пазарот на 

трудот и меѓународна споредливост), стандарди на занимања и стандарди на 

квалификации. Советот за квалификации донесува одлуки за усогласување на 

постоечките класификации за нивно внесување во Рамката на квалификации, 

дефинира критериуми за именување на членови на секторските комисии, усвојува 

упатства и насоки за работата на секторските комисии, го координира нивното 

работење и донесува одлуки по нивните предлози, усвојува одлука за основање на 

 
49AKKS, пристапено на 27 ноември 2020, https://akkks.rks-gov.net/en/nqa/about-us  

https://akkks.rks-gov.net/en/nqa/about-us
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секторски комисии, одлучува за дефинирањето на под-секторите и областите во 

рамките на секторот за квалификации на предлог на секторските комисии. Со 

усвојувањето на Актот за Национална рамка на квалификации и различните 

пропратни подзаконски акти50 со кои се утврдуваат процедури за развој на 

квалификации и нивно позиционирање согласно нивота на Црногорската рамка на 

квалификации, отпочна и развојот на стандардите на квалификации.  Со стандардите 

на квалификации се дефинираат резултатите од учењето и се поврзуваат со клучните 

задачи во односните стандарди на занимања. Образовните програми за стручно 

образование се развиени со користење на стандардите на занимања и стандардите 

на квалификации.  

Во Република Северна Македонија, согласно Законот за македонската рамка на 

квалификации, „стручните квалификации претставуваат стручни компетенции од 

еден или од повеќе стандарди на занимања“. Министерството за труд и социјална 

политика, во соработка со Центарот за СОО, е одговорно за развивање на 

методологија за подготовка на стандарди на занимања и за предлагање развој на 

стандарди на квалификации и стандарди на занимања во согласност со пазарот на 

трудот. Методологијата за развивање квалификации е опишана во Процедурата за 

развој на квалификации и во методологијата за вклучување на нови и ревидирани 

квалификации во Македонската рамка на квалификации. Согласно Законот за 

стручно образование и обука, Центарот за СОО е одговорен за предлагање на 

национални квалификации и стандарди на занимања до Министерството за 

образование и наука. Секторските комисии за квалификации ја анализираат 

ситуацијата и потребите на пазарот на трудот и ги утврдуваат потребите за сите 

видови на квалификации наспрема барањата на пазарот на трудот и општеството во 

целост и подготвуваат основни профили на квалификации. Националниот одбор на 

Македонската рамка на квалификации, врз основа на препораката од Секторските 

 
50“The Rulebook on descriptors for qualification levels and sub-levels”, “The Rulebook on procedures for 

developing qualifications form level I to level V”, “The Rulebook on procedures for developing qualifications 

form level VI to level VIII”, “The Guidelines for sectoral commissions”, “The Guidelines for qualifications 

development (levels 1-5),” “The Methodology for assigning codes to qualifications, and the Methodology for 

placing qualifications to the National Qualifications Framework”, “The Methodology for modularisation and 

credit valuation of educational programmes in vocational education”. In “Referencing the Montenegrin 

Qualifications Framework to the European Qualifications Framework for Lifelong Learning and the 

Qualifications Framework for the European Higher Education Area” (Ministry of Education of Montenegro, 

2014), пристапено на 27 ноември 2020, 

http://www.ehea.info/Upload/document/members/montenegro/National_Qualifications_Framework_Monten

egro_2014.pdf. 

http://www.ehea.info/Upload/document/members/montenegro/National_Qualifications_Framework_Montenegro_2014.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/members/montenegro/National_Qualifications_Framework_Montenegro_2014.pdf
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комисии за квалификации, ги усвојува одлуките за вклучување на квалификациите во 

Македонската рамка на квалификации51. 

 

Стандардите на квалификации во Србија ја претставуваат основата за развој на 

образовни програми за стекнување на квалификации на сите нивоа на образование.  

Сè уште не е усвоена методологија за развој на стандарди на квалификации. Како и 

да е, таа се темели на анализа на пазарот и вклученоста на засегнатите страни52.  

Согласно Извештајот за поврзување на Националната рамка на квалификации на 

Република Србија со Европската рамка на квалификации за доживотно учење и само-

потврдување со рамката на квалификации на Европскиот простор за високото 

образование, „развојот на квалификацијата треба да е во согласност со односниот 

стандард на занимање, со примена на соодветни методи на анализа на работното 

место, а врз основа на нив, утврдување на резултатите од учењето со примена на 

таксономски инструменти за подредување на знаењата, вештините, способностите и 

ставовите во рамките на секоја една стручна компетенција“. Иницијатива за развој и 

усвојување на стандарди за нова квалификација може да се поднесе до Секторскиот 

совет за вештини, Советот за стручно образование и образование на возрасни, 

Националниот совет за образование, Националниот совет за високо образование, 

Националната служба за вработување, до високообразовна институција, државен 

орган или друго правно лице (компанија, јавно признаена институција која врши 

дејности за образование на возрасни, итн.). Иницијативата се поднесува до 

Агенцијата за квалификации, која пак ја проследува иницијативата со придружната 

студија до соодветниот Секторски совет за вештини. Доколку се увиди дека 

иницијативата е оправдана, Секторскиот совет за вештини донесува одлука за развој 

на стандарди на квалификации и бара од Агенцијата да подготви предлог за стандард 

на квалификација. Во временски период од 60 дена, Агенцијата за квалификации го 

подготвува стандардот на квалификации и го поднесува до Советот за НРКС, кој пак 

изработува предлог за стандардот и го поднесува за усвојување до Министерството 

за образование, наука и технолошки развој (МОНТР). МОНТР усвојува акт за 

усвојување на стандардот на квалификации кој се објавува во Службен весник на РС и 

се внесува во под-регистарот на национални квалификации и под-регистарот на 

стандарди на квалификации. Агенцијата за квалификации изработува предлог за 

стандард кој се темели на податоците од иницијативата и студијата која го содржи 

 
51“EQF Referencing Report of the Macedonian Qualifications Framework and Self‐Certification to the 

Qualifications Framework of the European Higher Education Area”, пристапено на 27 ноември 2020, 

http://www.ehea.info/Upload/document/members/yugoslav_republic_of_macedonia/ЕРК_Report_Macedoni

a_2016_667973.pdf. 
52National Qualifications Framework in the Republic of Serbia, “About qualification standard”, пристапено 

на 27 ноември 2020, http://noks.mpn.gov.rs/en/about-qualification-standard/  

http://www.ehea.info/Upload/document/members/yugoslav_republic_of_macedonia/EQF_Report_Macedonia_2016_667973.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/members/yugoslav_republic_of_macedonia/EQF_Report_Macedonia_2016_667973.pdf
http://noks.mpn.gov.rs/en/about-qualification-standard/
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првичниот предлог за стандард на квалификација, а при процесот на подготовка 

може да има консултации со експерти во областа на предложената квалификација 

или пак може да оформи експертски тим. 

Како заклучок на компаративната анализа на стандардите на квалификации, се 

идентификуваа следниве заедничките практики кои се карактеристични за регионот: 

• Сите држави целат кон изработка на нивните квалификации за СОО врз основа 

на проценка на потребите и барањата на пазарот. Оттаму, кај сите држави 

развивањето на стандардите на квалификации е дел од анализата на пазарот 

на трудот. Разликата е дали тие ги имаат утврдено стандардите на занимања 

како задолжителен чекор во нивните процедури за развој на стандард на 

квалификации за СОО или не53. 

• Во основа, иницијативата за развивање на стандард на квалификации може да 

ја поведат различни институции. Како и да е, кај сите држави има агенции кои 

може да се сметаат за институции одговорни за постоењето на стандарди на 

квалификации за СОО како основа за развој на наставни програми54. Тие или 

поведуваат развој на стандард на квалификации или пак го одобруваат. 

Оттаму, агенциите за СОО се сметаат за најважните чинители во процесот на 

развивање на регионално засновани стандарди на квалификации. 

• Сите држави имаат идентификувано задолжителни елементи во нивните 

односни национални стандарди на квалификации. Иако повремено се 

именувани различно, тие користат горе-долу слични концепти за опис на 

квалификациите. Компаративната анализа на елементите од националните 

стандарди на квалификации, изнесена во оваа студија, е искористена како 

основа за утврдување и предлагање на минимални клучни елементи на 

регионално заснованите стандарди на квалификации. 

Врз основа на горната анализа, областите кои претставуваат најголем предизвик и 

кои би можеле да го попречуваат развојот на регионално заснованите стандарди на 

квалификации се следниве: 

• Некои од државите ги имаат утврдено своите односни стандарди на занимања 

како задолжителен чекор во процедурите за развој на стандард на 

квалификации за СОО. Ова подразбира дека квалификацијата не може да се 

развие со директно користење на регионално заснован стандард на 

квалификации или со која било друга анализа на пазарот на трудот освен со 
 

53Држави кои ги имаат утврдено своите односни стандарди на занимања како задолжителен чекор во 

нивните процедури за развивање на стандард на квалификации за СОО се: Албанија, Косово*, Црна Гора 

и Република Северна Македонија.    
54 Држави кои имаат агенции кои се ексклузивно одговорни за СОО се: Албанија, Црна Гора и Република 

Северна Македонија.  
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националните стандарди на занимања. Како и да е, претпоставката овде е 

дека првенствено регионално заснованиот стандард на занимања се развива 

регионално, а потоа државите пристапуваат кон негова валидација со 

одредени можни мали измени заради негово прилагодување кон 

националните регулативи за тој да може да прерасне во „национален“.  

• Оттаму, како што е претставено во „Дијаграмот и усвојувањето на регионално 

заснованите стандарди на квалификации“, откако регионално заснованиот 

стандард на занимање ќе се договори помеѓу партнерите, треба да отпочнат 

две паралелни процедури: една за усвојување на националниот стандард на 

занимање со мала измена на регионално заснованите стандарди на занимања 

и втората процедура за развој на регионално засновани стандарди на 

занимањa и нивниот превод во националниот стандард на занимање.  Сепак, 

ова може да претставува предизвик од перспектива на ефикасноста на 

процедурата за развој на регионално засновани стандарди на квалификации и 

последователното усвојување на односни национални стандарди на 

квалификации во кои се земени предвид работното оптоварување за нивниот 

развој, координирањето  на процесот на регионално ниво и времетраењето на 

процедурите за усвојување на ниво на државите. 

• Во ниедна од државите регионално заснованите стандарди на квалификации 

не се предвидени со односното законодавство, методологии, процедури или 

или кои било други документи во вид на политики. Во системи каде 

експериментирањето со политики може единствено да се оправда доколку 

ова е експлицитно утврдено во релевантните политики, може да дојде до 

попречување или во најмала рака забавување на неопходната заложба од 

страна на најрелевантните чинители во процесот до конечното усвојување на 

националните стандарди на квалификации кои произлегуваат од регионално 

заснованите стандарди на квалификации. 

• Методологиите за развој на стандарди на квалификации се разликуваат 

според степенот до кој процедурите за развој на квалификациите се 

регулирани со законодавството или пропишани со ригорозни методологии. 

Покрај ова, постојат и разлики во однос на статусот на методологиите. Во 

одредени држави, методологијата е официјално усвоена од страна на 

надлежни управи или тела, додека пак кај други методологијата е резултат на 

даден проект и сè уште не е усвоена од страна на назначените управи55. 

 
55Во Албанија и Косово* достапни се подетални информации на англиски јазик за методологијата за 

развивање на стандарди на квалификации. Во Босна и Херцеговина методологијата е развиена како 

резултат на проект и е усвоена од страна на Управниот одбор на APOSO. Во Црна Гора, методологијата е 

пропишана со многу исцрпни регулативи во вид на процедури за развој и усвојување на квалификации 
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• Кај повеќето држави постојат различни органи кои вообичаено се дел од 

агенциите одговорни за СОО и/или за сите квалификации и кои во основа се 

надлежни да проценат дали развивањето на стандард на квалификација е 

оправдано56. Вообичаено, членовите на овие органи се стручњаци од 

секторот, но не се директно или редовно вработени за развивање на 

квалификациите, па оттаму тие не секогаш поседуваат искуство и не се 

директно запознаени со најновите иницијативи, како оваа за регионално 

заснованите рамки на квалификации. Ова е едновремено и ризик и предизвик 

кој треба да се реши, а во смисла на навремено инволвирање на овие органи 

во процесот и да се осигура нивната целосна поддршка при 

експериментирањето со политиката во однос на регионално заснованите 

стандарди на квалификации. 

• Појаснувањето на квалификациите согласно секторите за СОО може да е 

предизивик како резултат на фактот што не сите држави ја применуваат 

истата методологија за класификација на квалификациите согласно областите 

на образование и обука. Ова може да е дополнителен предизивик за државите 

со посложена институционална структура која е воспоставена заради 

поддршка на развојот и усвојување на стандардите на квалификации и која 

структура вклучува секторски тела, како што се секторските комисии или 

секторските совети за вештини кои се надлежни за оценување на 

предложените стандарди на квалификации. Имено, доколку предлозите за 

регионално засновани стандарди на квалификации се прифаќаат како да 

припаѓаат на различни сектори од државите кои се вклучени во процесот, 

може да има тенденција за поголем нагласок на единците од резултатите од 

учењето кое припаѓа на различни сектори, а кое пак последователно би 

можело да ја загрози целта за постигнување договор на регионално ниво.   

Во светлото на утврдените заеднички практики, како и најпроблематичните области 

наведени погоре, оваа Студија предлага конкретни чекори кои треба да се 

почитуваат при развивањето на регионално заснованите стандарди на квалификации. 

Овие предлози се прикажани во Делот 4 од оваа Студија. 

 
кои се објавени во Службен весник. Во Република Северна Македонија, методологијата е усвоена од 

страна на Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации.    
56Овие органи се следниве и се наведени во Табелата 4: Советот за квалификации и Секторските комисии 

во Црна Гора; Одборот на Македонската рамка на квалификации и секторските комисии во Република 

Северна Македонија, Советот за националната рамка на квалификации на Србија и Секторските совети 

за вештини во Србија.  
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Рамки на квалификации 

Вообичаено Националните рамки на квалификации ги опишуваат квалификациите на 

сите нивоа на образование и обука во поглед на структури на квалификации, работно 

оптоварување, резултати од учењето и осигурување квалитет. Затоа, тие честопати 

се користат при споредбата на квалификациите внатрешно и меѓу државите и имаат 

значајна улога во зголемувањето на транспарентноста на системите на 

квалификации.  НРК на шесте држави од Западен Балкан се слични, но со одредени 

различности. Ова би можело да е добра основа за развивање на регионален образец 

за стандарди на квалификации. Во сите држави од ЗБ, квалификациите се 

позиционирани на осум нивоа, а кај некои од нив има и под-нивоа. Кај само неколку 

држави, односно Албанија, Косово* и Северна Македонија има квалификации кои се 

на ниво 5.  

Албанија 

Описите за нивоа на АРК се дефинирани во однос на резултати од учењето. АРК е 

отворена за сите видови на квалификации, со таа разлика што формалните 

квалификации може да се вклучат во АРК врз основа на постоечки процедури за 

акредитација и осигурување квалитет, додека за вклучувањето на квaлификациите за 

доживотно учење неопходни се посебни критериуми и процедури регулирани со 

подзаконски акт56. Албанија е членка на Советодавната група на ЕРК. Албанската 

рамка на квалификации сè уште не е поврзана со ЕРК, но процесот е во тек.   

 
56 “Albanian Qualifications Framework. European Inventory on NQF 2018” (Cedefop, 2019),  пристапено 

на 27 ноември 2020, https://www.cedefop.europa.eu/files/albania_-

_european_inventory_on_НРК_2018.pdf.  

https://www.cedefop.europa.eu/files/albania_-_european_inventory_on_nqf_2018.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/albania_-_european_inventory_on_nqf_2018.pdf
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Табела 5 Квалификации за СОО – Албанија57 

Стручни/ технички квалификации  
Квалификација од 

доживотно учење  

Ниво од 

НРК  
ЕРК 

Студиска програма од технички вид за пост-

средно образование 

Техничка не-универзитетска студиска програма по 

средното образование  

Стручен сертификат 

Курсеви за преодно 

оспособување 

(сертификат) 

Специјалистички курсеви 

врз основа на технички 

барања  

НРК 5 ЕРК 5 

Диплома од државна стручна матура (стручна 

програма за средно образование)  

Стручен сертификат (четиригодишна студиска 

програма за техничари/ раководители на средно 

ниво)   

Стручен сертификат (двегодишна студиска 

програма за техничари/ раководители на средно 

ниво)   

Стручен сертификат (едногодишна студиска 

програма за техничари/ раководители на средно 

ниво)   

Стручен сертификат (програма за стажирање)  

Курсеви за преодно 

оспособување  

Курсеви за стручни обуки 

Специјалистички курсеви 

врз основа на технички 

барања  

 

НРК 4 ЕРК 4 

Стручен сертификат (тригодишна програма за 

квалификувани работници)   

Стручен сертификат (едногодишна програма за 

квалификувани работници)   

Стручен сертификат (програма за стажирање) 

Курсеви за стручни обуки 

Специјалистички курсеви 

врз основа на технички 

барања  

 

НРК 3 ЕРК 3 

Стручен сертификат (двегодишна програма за 

полуквалификувани работници)  
Курсеви за стручни обуки НРК 2 ЕРК2 

 

  

 
57“Albanian Qualifications Framework. European Inventory on NQF 2018” (Cedefop, 2019), пристапено на 

27 ноември 2020, https://www.cedefop.europa.eu/files/albania_-_european_inventory_on_НРК_2018.pdf 

https://www.cedefop.europa.eu/files/albania_-_european_inventory_on_nqf_2018.pdf
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Босна и Херцеговина 

Описите на нивоа во Рамката на квалификации во Босна и Херцеговина се 

дефинирани во поглед на резултатите од учењето. Босна и Херцеговина е членка на 

Советодавната група на ЕРК. Рамката на квалификации во Босна и Херцеговина е 

претставена на ЕРК, но сè уште не е подготвен Извештај за поврзување.  

Стручното образование и обука во Босна и Херцеговина е поделено на два вида:  

1. Стручно образование и обука во времетраење од четири години 

2. Стручно образование и обука во времетраење од три години.  

Табела 6: Квалификации за СОО – Босна и Херцеговина58 

Стручни/ професионални 

квалификации 
Опис на нивото на квалификации 

Ниво на 

НРК 

Ниво на 

ЕРК 

Пост-средно образование – 

Главен мајстор  

Програмата вообичаено трае една година 

и е приспособена на потребите на 

возрасните – вработени лица. 

Критериуми за упис: Тригодишно 

училиште за СОО и најмалку две години 

работно искуство во областа.  

Ва кантоните во ФБиХ и ОББиХ училиштата 

обезбедуваат образование и обука и 

оценување. По успешното завршување на 

оваа програма, учениците се стекнуваат со 

Уверение за главен мајстор од страна на 

училиштето или од страна на Комората на 

занаетчии. Во Република Српска, 

Министерството за индустрија, енергија и 

рударство е надлежната управа за овој 

вид на квалификации. 

НРК 5 ЕРК 5 

 
58 Decision on the Adoption of the Qualifications Framework in Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of 

Bosnia and Herzegovina, Nos. 31/11, 39/12), пристапено на 27 ноември 2020, 

http://www.cip.gov.ba/images/pdf/okvir/Nacionalni_kvalifikacijski_okvir_bos.pdf; и Decision on Adoption of 

the Action Plan for development and implementation of the Qualifications Framework in Bosnia and 

Herzegovina for the period 2014-2020 (Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, No 28/15), пристапено 

на 27 ноември  2020, http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/FAaZ4BuUFtA= .  

http://www.cip.gov.ba/images/pdf/okvir/Nacionalni_kvalifikacijski_okvir_bos.pdf
http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/FAaZ4BuUFtA
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Стручни/ професионални 

квалификации 
Опис на нивото на квалификации 

Ниво на 

НРК 

Ниво на 

ЕРК 

Пост-средно образование – 

специјалистичко 

Вообичаено оваа програма трае една 

година и се изведува како вонредно 

образование.  

Критериуми за упис: Тригодишно 

училиште за СОО и најмалку една година 

работно искуство во областа. 

По успешното завршување на оваа 

програма, учениците се стекнуваат со 

Уверение за специјалистичко образование 

од училишта за СОО.  

НРК 5 ЕРК 5 

Стручно образование и обука, 

во времетраење од четири 

години 

Оваа квалификација може да се стекне 

преку почетно СОО или CVET (образование 

и обука за возрасни). 

Целта е стекнување на конкретно знаење и 

вештини. Ресорните образовни управи ги 

усвојуваат модуларните наставни 

програми. Нема Заеднички основен 

наставен план за предмети за СОО. 

Критериум за упис: Основно образование. 

Напредување: До прв циклус од високото 

или специјалистичко образование (по 

стекнувањето едногодишно работно 

искуство во конкретната област). 

НРК 4 ЕРК 4 

Стручно образование и обука, 

во времетраење од три 

години  

Оваа квалификација може да се стекне 

преку почетно СОО или CVET (образование 

и обука за возрасни). 

Целта е стекнување на конкретно знаење и 

вештини. Ресорните образовни управи ги 

усвојуваат модуларните наставни 

програми. Нема Заеднички основен 

наставен план за предмети за СОО.  

Фокусот е на обука преку работа. 

Критериум за упис: основно образование 

Напредување: кон образование за главен 

мајстор (по стекнувањето двегодишно 

работно искуство во конкретната област). 

НРК 3 ЕРК 3 
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Косово* 

НРК се состои од 8 нивоа на квалификации. Описите на нивоа се дефинирани во 

однос на резултати од учењето, класифицирање на резултатите од учењето според 

знаења, вештини и поопсежни компетенции (автономија и одговорност). Косово* е 

членка на Советодавната група на ЕРК. Поврзувањето на Националната рамка на 

квалификации на Косово* со ЕРК се случи во 2016 години и се објави Извештај за 

поврзување. 

Табела 7: Квалификации за СОО - Косово*60 

Стручни/ професионални 

квалификации 
Опис на нивото на квалификации 

Ниво 

на 

НРК 

Ниво 

на 

ЕРК 

Пост-средно СОО (Специјалист, 

Обучувач, Менаџер)  

- Диплома за формални 

обезбедувачи на услуги  

- Сертификат за 

неформални 

обезбедувачи на услуги 

Со нивото 5 се предвидуваат и академски и 

стручни квалификации (формални и 

неформални) кои спаѓаат помеѓу вишото 

средно и високото образование. Сепак, 

моментално не се обезбедуваат вакви 

квалификации.  

 

НРК 5 ЕРК 5 

 Квалификуван работник/ 

Надзорник  

- Сертификат за положена 

матура по стручни 

предмети  

- Диплома за стручно 

образование  

Подготовка за напредување кон високото 

образование и/или влез на пазарот на 

трудот  

Квалификација за положена матура по 

завршувањето на формалното општо и 

стручно вишо средно образование, 

сертификати стекнати по завршувањето на 

кратките курсеви за обука спроведени од 

страна на неформални обезбедувачи на 

услуги за СОО. 

НРК 4 ЕРК 4 

 Полуквалификуван работник 

- Сертификат за стручно 

образование 

- Сертификат за  

неформални 

обезбедувачи на услуги 

за СОО 

 

Подготовка на млади лица и возрасни  за 

влез на пазарот на трудот  

Стекната квалификација по двегодишно 

формално вишо средно стручно 

образование и сертификати стекнати по 

завршувањето на кратки курсеви за обука 

спроведени од страна на неформални 

обезбедувачи на услуги за СОО. 

НРК 3 ЕРК 3 

 
60 “The EQF Referencing Report of the Kosovo* NQF for General Education, VET and Higher Education” 

(AKKS, 2016), пристапено на 27 ноември 2020,  https://akkks.rks-

gov.net/uploads/kosovo_ЕРК_referencing_report_2016.pdf . 

https://akkks.rks-gov.net/uploads/kosovo_eqf_referencing_report_2016.pdf
https://akkks.rks-gov.net/uploads/kosovo_eqf_referencing_report_2016.pdf
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Стручни/ професионални 

квалификации 
Опис на нивото на квалификации 

Ниво 

на 

НРК 

Ниво 

на 

ЕРК 

Сертификати за неформални 

обезбедувачи на услуги за СОО 

 

Напредување од нижо до вишо средно 

образование на млади лица и подготовка за 

влез на пазарот на трудот за возрасни 

Квалификации стекнати по завршувањето 

на кратки курсеви за обука со кои се 

опфаќаат пониски стручни/работни или 

основни вештини (писменост, математички 

вештини, ИКТ вештини) изведени од страна 

на неформални обезбедувачи на обуки.  

НРК 2 ЕРК 2 

 

Црна Гора 

Во согласност со Актот за националната рамка на квалификации, квалификациите во 

Црногорската рамка на квалификации се подредени во осум нивоа на квалификации, 

со под-нивоа на нивоата 1, 4 и 7. Според Eurydice61, под-нивоата на нивоата 1, 4 и 7 ја 

одразуваат потребата од олеснување на класификацијата на квалификации стекната 

со образовниот систем пред усвојувањето на Законот за националната рамка на 

квалификации. Секое ниво или под-ниво има свои описи и опфаќа три категории: 

знаења, вештини и компетенции. Црногорската рамка на квалификации опфаќа три 

вида на квалификации: образовни квалификации, стручни квалификации и 

дополнителни класификации. Образовната квалификација се стекнува по 

завршувањето на државно валидна образовна програма, додека стручната 

квалификација се стекнува по оценувањето на неформалното и информалното учење 

или по завршувањето на специјална образовна програма. Дополнителната 

квалификација претставува квалификација која е неопходна за изведување на 

конкретна задача или група на задачи по стекнувањето на основната квалификација. 

Со овие квалификации не се зголемува нивото на основни квалификации, туку тие 

претставуваат дополнение и означуваат дополнителна способност на поединецот 

која е неопходна за неговото вклучување во пазарот на трудот. Тие се потврдуваат со 

сертификат/уверение, потврда или доказ кои се во согласност со посебната 

регулатива. 

 

  

 
61“National qualifications framework - Montenegro”, пристапено на 27 ноември 2020, 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/montenegro/national-qualifications-framework_en. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/montenegro/national-qualifications-framework_en
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Табела 8: Квалификации за СОО – Црна Гора62 

Технички/ стручни  

квалификации  

Работно оптоварување НРК ниво ЕРК ниво 

Пост-средно стручно училиште 

Специјални програми, модули  
(120 ЦКТС/ ЕЦВЕТ) НРК 5 ЕРК 5 

Испит за главен мајстор  

Специјални програми, модули 

(60 ЦКТС / ЕЦВЕТ) НРК 4.2 ЕРК 4 

Четиригодишно средно стручно училиште  (240 ЦКТС / ЕЦВЕТ) НРК 4.1 ЕРК 4 

Тригодишно нижо стручно образование  

Специјални програми, модули  

Модули 

(180 ЦКТС / ЕЦВЕТ) 

 
НРК 3 ЕРК 3 

Двегодишно нижо стручно образование  

Специјални програми, модули  

(120 ЦКТС / ЕЦВЕТ) 

(1 - 119 ЦКТС / ЕЦВЕТ) 
НРК 2 ЕРК 2 

Програми за стручни обуки  НРК 1.2 ЕРК 1 

Програми за стручни обуки 
 НРК 1.1 ЕРК 1 

 

  

 
62 “Referencing the Montenegrin Qualifications Framework to the European Qualifications Framework for 

Lifelong Learning and the Qualifications Framework for the European Higher Education Area”, 

(Montenegro Ministry of Education, 2014), пристапено на 27 ноември 2020, 

http://www.ehea.info/Upload/document/members/montenegro/National_Qualifications_Framework_Mont

enegro_2014.pdf. 

 

http://www.ehea.info/Upload/document/members/montenegro/National_Qualifications_Framework_Montenegro_2014.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/members/montenegro/National_Qualifications_Framework_Montenegro_2014.pdf
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Република Северна Македонија 

Во согласност со Законот за националната рамка на квалификации, квалификациите 

во Македонската рамка на квалификации се подредени со 8 нивоа на квалификации 

со под-нивоа на нивоата 5, 6 и 7 и со воведување на резултатите од учењето како 

клучен концепт опишан со описи на нивоа во рамките на 3 домена (знаење и 

разбирање, вештини и компетенции).  

Табела 9: Квалификации за СОО – Република Северна Македонија 

Стручни/ професионални 

квалификации 
Опис на класификацијата НРК 

ниво 
ЕРК 

ниво 

Специјалистички испит – Диплома 

за специјализирано образование  

Мајсторски испит – Диплома за 

положен мајсторски испит  

 

Програмите за специјализирано образование 

ги предлага Центарот за СОО, а ги усвојува 

Министерот за образование и наука.  

Програмите за мајсторски испит ги 

подготвува Центарот за СОО, а ги усвојува 

Комората на занаетчии со претходно 

позитивно мислење од Министерството за 

образование и наука.  

Програмите се изведуваат во акредитирани 

државни и приватни институции (средни 

училишта, виши стручни училишта, 

специјализирани институции за  пост-средно 

образование и институции за пост-средно 

образование во рамките на коморите, 

организации на работодавачи и здруженија 

на работници и компании). 

НРК 5Б ЕРК 5 

Средно училиште (Техничко 

образование) 

- Диплома за положена 

државна матура 

- Диплома за положен 

завршен испит 

Во времетраење од 4 години. 

Бирото за развој на образованието и 

Центарот за СОО ги развиваат програмите за 

техничко образование, а ги усвојува 

Министерот за образование и наука. 

Наставата се изведува во стручните 

училишта. Праксата се изведува во 

училиштата и/или кај работодавачот. 

Критериум за упис: завршено основно 

образование. Може да се запишат и ученици 

со посебни потреби. 

Напредување: кон високо образование со 

положена државна матура.  

НРК 4 ЕРК 4 

Средно училиште (стручно 

образование за занимање)  

Во времетраење од 3 години.  

Бирото за развој на образованието и 

НРК 3 ЕРК 3 
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Стручни/ професионални 

квалификации 
Опис на класификацијата НРК 

ниво 
ЕРК 

ниво 

- Диплома за завршен испит Центарот за СОО ги развиваат програмите за 

техничко образование, а ги усвојува 

Министерот за образование и наука. 

Наставата се изведува во стручни училишта 

или во институции за образование на 

возрасни. Праксата се изведува во 

училиштата и/или кај работодавачот. Новите 

наставни програми за СОО-3 (кои се 

спроведуваат од 2013) се засноваат на 

стандарди на квалификации и се поврзани со 

релевантните стандарди на занимања.  

Критериуми за упис: Завршено основно 

образование 

Напредување: кон техничко СОО со положен 

завршен испит и со полагање на 

дополнителни предмети.  

Средно училиште (стручна обука) 

- Стручен испит за 

компетенции – Сертификат 

за стручна обука  

 

Во времетраење до 2 години. 

Бирото за развој на образованието и 

Центарот за СОО ги развиваат програмите, а 

ги усвојува Министерот за образование и 

наука. Наставата се изведува во стручни 

училишта или во институции за образование 

на возрасни. Праксата се изведува во 

училиштата и/или кај работодавачот.  

Критериуми за упис: Завршено основно 

образование. Воедно, може да се запишат и 

ученици со нецелосно основно образование, 

но под услов да го завршат за време на 

стручната обука.  

Напредување: го продолжуваат школувањето 

во повисоките класови.  

НРК 2 ЕРК 2 
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Србија 

Во согласност со Актот за националната рамка на квалификации, квалификациите во 

Националната рамка на квалификации на Република Србија се подредени во осум 

нивоа на квалификации, со под-нивоа на нивоата 6 и 7. Во Националната рамка на 

квалификации на Република Србија, описите за знаења, вештини, способности и 

ставови кои се неопходни за работното место или за натамошно учење се утврдени 

за секое (под) ниво на квалификации. 

Табела 10: Квалификации за СОО – Србија63 

Стручни/ професионални 

квалификации 
Опис на квалификацијата НРК ниво ЕРК ниво 

Занаетчија 

Специјалистичко образование 

во времетраење до две години 

или едногодишно неформално 

образование за возрасни во 

времетраење од најмалку шест 

месеци  

НРК 5 ЕРК 5 

Четиригодишно средно 

образование 

Стручно образование, 

уметничко образование, општо 

образование  

НРК 4 ЕРК 4 

Средно стручно образование 

Неформално образование за 

возрасни 

 

Средно стручно образование 

во времетраење од три години, 

неформално образование за 

возрасни и обука во 

времетраење од најмалку 960 

часа  

НРК 3 ЕРК 3 

Стручна обука 

Информално образование за 

возрасни 

  

Стручна обука во времетраење 

до една година, образование 

за работа во времетраење до 

две години, неформално 

образование за возрасни со 

120-360 часа обука  

НРК 2 ЕРК 2 

 

 

 
63“Report on referencing National Qualifications Framework of the Republic of Serbia to the European 

Qualifications Framework for Lifelong Learning and Self-certification to the Qualifications Framework for 

the European Higher Education Area” (Republic of Serbia Ministry of Education, Science and Technological 

Development, 2020), 108-109; 125; 140-141. 
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Табела 11. Елементи во стандардот на квалификации – вкрстена анализа  

 
 

Држава/ Елементи во 

СК или описи на 

квалификациите  

Албанија Босна и 

Херцеговина 

Косово* Црна 

Гора 

Северна 

Македонија 

Србија 

Назив на 

квалификацијата 

Да Да Да Да Да Да 

Кодови на 

квалификацијата 

Да Не Не Да Да Да 

Тело кое ја доделува 

квалификацијата/ Акт 

со кој се усвојува 

квалификацијата, број 

на сертификатот за 

акредитација, вебсајт 

на акредитираните 

студиски програми  

Да Да Не Да Да Да 

Вид на квалификација/ 

цели на 

квалификацијата, 

главни целни групи на 

учесници  

Не Да Да Да Да Да  

Односни стандарди на 

занимања, поврзаност 

со ISCO или кои било 

други докази за 

консултации со 

засегнатите страни од 

пазарот на трудот  

Да Да Да Да Да Да 

Ниво на 

квалификација (НРК) 

Да Да Да Да Да Да 

Ниво на 

квалификација (ЕРК) 

Не Не Не Не Не Да 

Кредитни вредности 

на квалификацијата 

или години/часови на 

времетраење  

Да Да Да Да Да Да 

Сектор/ област на 

работење / FOET 

 Да Да Не Да Да Да 
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Начини на стекнување 

на квалификацијата 

(формално 

образование, 

неформално 

образование, 

признавање на 

претходно учење 

(ППУ)) 

Не Не Не Не Да Да 

Верификација на 

документ/ конкретни 

барања за 

осигурување квалитет 

на квалификацијата  

Да Да Да Да Да Да 

Опис на 

квалификацијата/ 

оправданост/ 

образложение, 

потреба од 

квалификацијата  

Да Да Да Да Да Да 

Услови за прием/упис/ 

предуслови за 

стекнување со 

квалификацијата  

Да Да Да Да Да Да 

Напредување / 

проодност во 

системот на 

квалификации/ 

дополнителна 

квалификација и 

можности за 

вработување  

Да Да Да Да Да Да 

Очекувани резултати 

од учењето изразени 

преку знаење, стручни 

вештини и пошироки 

компетенции 

Да Да Да Да Да Да 

Структура на 

квалификации: Листа 

на задолжителни и 

изборни единици 

(модули) на резултати 

од учењето  

Не Не Не Да Да Да 
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Дополнителни 

информации за 

методи на оценување/ 

вид на оценување на 

постигнувањата од 

резултатите од 

учењето, валидација 

вклучувајќи 

оценување  и 

сертифицирање на 

резултатите од 

учењето 

Не Да Да Да Не Да 

Почетен  и краен 

датум на 

аплицирањето за 

квалификацијата/ 

Датум на одобрување  

Да Да Не Не Не Да 

Информации за 

претходни верзии 

Да Не Не Не Не Не 

Дали има договори за 

меѓусебно 

признавање со други 

квалификации  

Не Не Да Не Не Не 

Членови на 
експертска група за 
развивање/ 
оценување на 
предложениот 
стандард  

Не Да Не Не Не Не 

Договори за 
надворешна проверка  
на квалитет  

Не Да Не Не Не Не 
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ДЕЛ 3: РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТАТА  

Во третиот дел се изнесени резултатите од анкетата во однос на потребите и 

придобивките од РЗСК од перспектива на засегнатите страни. Во опсегот на анкетата 

беше да се соберат информации и да се добијат сознанија за перцепцијата на 

клучните засегнати страни од најрелевантните сектори, занимања и квалификации во 

насока на зголемена мобилност на работната сила која се темели на заедничка 

доверба и регионална соработка.  

РЕЗУЛТАТИ  ОД  АНКЕТАТА СО ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ ВО РЕГИОНОТ  

Анкетата беше доставена до 85 претставници кои учествуваа во TO REGOS. Во 

засегнатите страни се вбројуваат институции како агенции или управи за 

квалификации или СОО, образовни установи за СОО, стопански/трговски комори, 

професионални здруженија, работодавачи од опфатените сектори, институти кои се 

занимаваат со образовни политики. Беа добиени вкупно 14 повратни одговори. 

Прашалникот (во Додатокот) се состоеше воглавно од отворени прашања, кои 

овозможуваат квалитативна анализа. Иако анкетата не беше задоволителна во однос 

на стапката на повратни одговори, во неа учествуваат различни претставници од сите 

држави и видови на засегнати страни: владини управи (министерства, агенции), 

бизниси, образовни установи и професионални здруженија. 

Во однос на улогата на нивните институции по прашања поврзани со јавни политики, 

националните управи за квалификации подготвија поопсежни обработки, наведувајќи 

ги улогите, како на пример одржување на политиките за НРК, реформа на 

образовниот систем, а особено политики за доживотно учење и СОО. Образовните 

установи ги дефинираа своите улоги како учесници во обуките и стандардизацијата 

на квалификациите и наставните програми, додека коморите и работодавачите ги 

дефинираа своите улоги како поттикнувачи за компаниите во креирањето и 

учеството во развој на квалификации скроени согласно потребите на бизнисите. 

Во прашалникот особен фокус се посвети на регионалната соработка и сите 

учесници се изјаснија дека таа е релевантна за улогата на нивната институција во 

политиките за квалификации или обука за СОО. Националните управи за 

квалификации изјавија дека покрај европската димензија (пристапните процеси и 

ЕРК), регионалната соработка претставува важен аспект од развојот и одржливоста 

поради мобилноста на учениците и нивните квалификации. На регионалната 

соработка се гледа како на придобивка и од аспект на споделување на искуства, идеи 

и добри практики поврзани со обуки за СОО. Активностите за развивање на 

регионално засновани стандарди на занимања се предочија како пример за ваква 

добра практика. Работодавачите изјавија дека секторите како што е туризмот не 

познаваат граници, со што регионалната соработка станува исклучително важна. Сè 

на сè, како што се произнесе еден од испитаниците, „Покрај усогласувањето на НРК 

со ЕРК, регионалната соработка е значајна со цел да се утврдат сличностите и 
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разликите во контекст на образованието и потребите на пазарот на трудот на 

регионално ниво, како и заради олеснување на признавањето на квалификациите.“ 

Испитаниците ја проценија меѓусебната доверба како воспоставена и со позитивна 

тенденција иако има одреден простор за подобрување. Националните управи се 

изјаснија дека довербата мора да се темели на процедури за осигурување квалитет. 

Некои испитаници, особено од бизнис секторот и од образовните установи изјавија 

дека „РЗСК може да ја подобрат оваа доверба со оглед на фактот што заедничките 

потреби од знаење и вештини кај работодавачите од државите од Западен Балкан се 

веќе утврдени.“ 

Дополнително сите испитаници се изјаснија дека РЗСЗ и РЗСК се корисни за 

програмите на нивните односни институции и дека се релевантни за образовните и 

бизнис политики. Испитаниците потврдија дека „националните стандарди на 

занимања и квалификации се развиени и усвоени во согласност со утврдените 

образовни потреби и потребите на пазарот на трудот во секоја една поединечна 

земја“, па оттаму регионално заснованите стандарди на занимања и на квалификации 

треба да се развиваат онаму каде има дополнителни потреби кои го надминуваат 

националното ниво, како на пример во сектори каде има поизразена миграција на 

работна сила или квалификации. Покрај ова, регионално заснованите стандарди би 

можеле натамошно да се „корисни како појдовна точка при изработката на 

иницијативи за развивање и усвојување на стандарди на квалификации на национално 

ниво“. Сепак, некои од испитаниците ги предочија нивните  загрижености во однос на 

успешноста на регионалните иницијативи кај вакви национално регулирани 

процедури, на пример различности во поглед на политики, процеси, донесување 

одлуки, методологии и критериуми за развивање на стандарди на квалификации. 

Последното прашање од анкетата конкретно се однесуваше на пречките во однос на 

РЗСК. По ова прашање, повеќето испитаници одговорија дека нема такви или тие не 

се запознаени со постоење на такви пречки. Сепак, некои управи за квалификации се 

изјаснија дека има недостаток на информации за регионални политики од овој вид. 

Еден од добиените одговори претставува резиме на главните загрижености по ова 

прашање: 

„Нема пречки. Сепак, има различни пристапи во изработката на политики во областа 

и поинакви начини на донесување одлуки ширум регионот, и сето ова треба да се има 

предвид при развивањето на политика за РЗСК.“  

На поставеното прашање за потребите и придобивките од РЗСК, испитаниците го 

наведоа следново: поддршка за мобилноста на вработените и на учениците, 

зголемена образовна и економска мобилност и нејзините придобивки за регионот, 

хармонизирана работна сила и придобивки за работодавачите, олеснување на 

процесот на признавање, подобрување на квалитетот на образованието, 

конкурентноста и привлечноста на установите за регионално стандардизирани 
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квалификции, обучување на професионален кадар кој е признаен на регионално ниво, 

подобрување на наставните програми и компетенции на учениците, соработка 

помеѓу работодавачите, работниците и установите кои нудат СОО насекаде во 

регионот, зголемување на европската димензија со помош на регионалната 

соработка, придобивки за  наставниот кадар (споделување на искуства, 

вмрежување) и друго. 

Секторите и занимањата наведени како најсоодветни за регионална 

стандардизација се подредени од горе-надолу согласно зачестеноста во одговорите:  

Табела 12. Сектори, занимања и нивоа на квалификации наведени од страна на 

испитаниците како најрелевантни за регионална соработка 

СЕКТОР ЗАНИМАЊЕ НИВО  

(на СОО) 

Туризам/ хотелиерство и 

угостителство  

Сите, готвач, келнер, главен готвач, 

месар 

4 

Градежништво Сите, заварувач, столар, ѕидар, 

бравар, водоинсталатер  

3 

ИКТ, Електротехника  Сите, ракувач на CNC машина - 

Машинство Механичар - 

Трговија Трговец, аранжер во трговија  - 

Сообраќај Сообраќаен техничар - 

Здравство Здравствен работник - 

Земјоделство - - 

 

Како што одговори еден од испитаниците по ова прашање, „со цел да ги утврдиме 

секторите кои би имале најмногу придобивки од развивањето на РЗСК, треба да се 

спроведе опсежно истражување во однос на квалификациите кои се неопходни во 

регионална смисла. Покрај ова, треба да се утврдат и областите за мобилност на 

работната сила во регионот.“ Иако оваа тема е дел од следното прашање, овој 

одговор е „полн погодок“ во однос на темелите на која било одржлива регионална 

политика по овој аспект. Одредени држави, што е очигледно од добиените одговори, 

имаат воспоставено институции или органи кои се ресорни за оваа задача. На 

пример, со зборовите на истиот испитаник, „Србија во моментот работи на 

развивање на секторски профили, како и на Интегриран информациски систем за 

пазар на трудот и квалификации (LMQIS). Откако ќе се развијат, ќе може да се утврди 

за кои сектори РЗСК би биле корисни. Во меѓувреме, Секторските совети за вештини 

би можеле да се произнесат за тоа дали треба или не треба да се развиваат РЗСК.“ 

Следствено на ова, кај повеќето држави има конкретни ресорни управи кои имаат  

експертиза да ги мапираат потенцијалните квалификации кои треба да се развијат 
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регионално. Со зборовите на еден испитаник, „Секторските совети за вештини имаат 

мандат и задача да ги мапираат квалификациите кои треба да се развијат и да се 

модернизираат во секој конкретен сектор и на сите нивоа од НРКС, вклучително и 

квалификациите за СОО на ниво 3 и 4. По завршувањето на процесот на мапирање, 

ССВ ќе се во можност да предложат квалификации со потенцијално регионално 

договорена клучна содржина.“  

Што се однесува до достапните извештаи за потребите и карактеристиките на 

пазарите на трудот во државите кои би можеле да се искористат при утврдувањето 

кои регионални стандарди да се развијат, мнозинството одговори дека ниедни не им 

биле познати или пак доволни за оваа цел (национални цели, но не и регионални). 

Воглавно, испитаниците се изјаснија дека недостасува сеопфатна системска анализа 

на потребите на пазарот на трудот која би вклучувала регионални аспекти, но сепак 

постојат релевантни податоци кои доаѓаат од различни извори и кои може да се 

искористат при донесувањето одлуки за развивање на регионални стандарди на 

квалификации. Некои од наведените институции, како на пример управи за СОО или 

квалификации, комори или служби за вработување редовно подготвуваат свои 

сопствени анализи за потребите на работодавачите од квалификувана работна сила и 

нивните односни квалификации.     

На самиот крај, испитаниците го изјавија следново: „Би било многу корисно за нас да 

се развие методологија за развивање на регионално засновани занимања и да се 

применува во иднина.“ Според испитаниците, регионални експерти би можеле да 

помогнат за оваа задача. Испитаниците изразија подготвеност да продолжат со 

ваквите регионални практики и предложија одржување на повеќе работилници и 

вмрежување покрај одредени други ЕУ политики во областа. Неколкумина го изјавија 

следново: „TO REGOS може да послужи како пример за добра соработка за идни 

проекти“.   
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ДЕЛ 4: СЕВКУПНИ НАОДИ, ПРЕПОРАКИ И ПРЕДЛОЖЕН 
АКЦИСКИ ПЛАН  

 

Во четвртиот дел се изнесени заклучоците во однос на изводливоста за развивање на 

регионално засновани стандарди на квалификации и релевантните препораки. 

Препораките се темелат на анализата на меѓународниот и локален контекст, 

регионалната соработка и потребите и придобивките предочени од страна на 

засегнатите страни. Во поглед на препораките, во овој дел дополнително се 

анализирани предложените чекори кои треба да се преземат за воспоставувањето на 

овие политики. Акцискиот план вклучува листа на можни чекори кои треба да се 

преземат при развивањето на регионално заснованите стандарди на квалификации.   

Регионално заснованите стандарди на квалификации се развиваат врз основа на 

регионално заснованите стандарди на занимања и се сметаат за основа за 

конкретните национални стандарди на квалификации. Нивната намена не е да ги 

заменат националните стандарди на квалификации туку да ги опфатат клучните 

елементи од стандардите на квалификации. Тие ја претставуваат едногласно 

договорената заедничка основа и без никакви ограничувања од страна на сите 

држави како основа за последователен развој на национални стандарди на 

квалификации. Измените од регионално заснован стандард на квалификации до 

национални стандарди на квалификации ги опфаќаат сите специфични 

карактеристики на националните стандарди на квалификации кои не можеле да се 

договорат регионално.  

Во согласност со препораките од компаративната анализа за развојот на стандарди 

на квалификации во државите од Западен Балкан и согласно утврдените заеднички 

практики ширум регионот, изнесени во Делот 2 од оваа Студија, следниве 

предуслови се оценија како важни во однос на изводливоста на регионално 

заснованите стандарди на квалификации: 

• Сите држави се обврзуваат за развивање на регионално засновани 

стандарди на квалификации со цел да ги користат како основа за развој на 

нивните односни национални стандарди на квалификации. Во случај да 

немаат нивни сопствени стандарди на квалификации, државите се согласни 

да ја искористат можноста да развијат свои сопствени национални 

стандарди усогласени со регионално заснованите. Доколку веќе имаат 

усвоено односни национални стандарди на квалификации, тие се обрзуваат 

да ги ревидираат доколку и до степен до кој тоа би се покажало за 

неопходно и соодветно.  

• Агенциите одговорни за СОО и/или квалификации во државите се согласни 

да отпочнат со развивање на регионално засновани стандарди на 
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квалификации со примена на договорената методологија за развивање на 

регионално засновани стандарди на квалификации како што се 

предложени во оваа Студија и со последователно меѓусебно договорените 

измени. 

• Агенциите одговорни за СОО и/или квалификации во државите се согласни 

во однос на минималните клучни елементи од регионално заснованите 

стандарди на квалификации како  што се предложени во оваа Студија и со 

последователно меѓусебно договорените измени. 

• Агенциите одговорни за СОО и/или квалификации во државите се отворени 

за експериментирање со политика која не е предвидена со нивните 

односни национални процедури и да пристапат кон развивање на 

регионално засновани стандарди на квалификации и односни национални 

стандарди на квалификации согласно методологијата предложена во оваа 

Студија и со последователно меѓусебно договорените измени. 

• Агенциите одговорни за СОО и/или квалификации во државите вклучуваат 

органи кои се одговорни за оценување и одобрување на стандардите на 

квалификации во процесот и се грижат да имаат нивна целосна поддршка 

при експериментирањето на политиката со регионално заснованите 

стандарди на квалификации. 

• Агенциите одговорни за СОО и/или квалификации во државите дискутираат 

и се договараат за нивото на квалификација за кое се развива регионално 

заснованиот стандард на квалификации. 

• Агенциите одговорни за СОО и/или квалификации во државите дискутираат 

и се договораат за класификацијата на квалификациите согласно секторите 

за СОО пред да отпочнат со развивање на стандарди на квалификации. 

Препорачливо е користењето на класификацијата на EUROSTAT ISCED-F 

(FOET – Области на образование и обука). 
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ПРЕДЛОЖЕНА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАЗВИВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНО 

ЗАСНОВАНИ СТАНДАРДИ НА КВАЛИФИКАЦИИ  
 

Физибилити студијата покажа дека има низа сличности во процесот на развивање на 

национални стандарди на квалификации и авторите веруваат дека постои заедничка 

основа за експериментирање со политиката. Предложената методологија за 

развивање на регионално засновани стандарди на квалификации започнува со 

анализа на пазарот на трудот и резултира со регионално заснован стандард на 

занимање. Дополнително, методологијата вклучува неколку чекори за опишување на 

квалификациите на сличен начин со користење на договорена група на описи на 

квалификации. Договорот за регионално заснованите стандарди на квалификации 

продолжува со нивно транспонирање во национални стандарди на квалификации со 

неопходни прилагодувања во претходно дефинирани форми и со пополнување на 

информациите кои недостасуваат за усвојување на националните стандарди на 

квалификации кои произлегуваат од регионално заснованите стандарди на 

квалификации. Процесот е претставен во дијаграмот „Развој и усвојување на 

регионално засновани стандарди на квалификации“.  

 

ЧЕКОР 1: ОТПОЧНУВАЊЕ РАЗВОЈ НА РЕГИОНАЛНО ЗАСНОВАН СТАНДАРД НА 

КВАЛИФИКАЦИИ  

Првиот чекор при развивањето на регионално заснованите стандарди на 

квалификации е да се утврдат конкретните квалификации кои би можеле регионално 

да се развијат. Изборот треба да ја потврди регионалната важност на избраните 

сектори и квалификации. Ова е стратешка, а до одреден степен, и политичка одлука. 

Затоа, државите треба да водат дискусија во однос на одлуката која треба да се 

договори помеѓу засегнатите страни. Сепак, заради цели на изводливост и за да биде 

прифатено од страна на носителите на одлуки, првенствено се предлага пилотирање 

засновано на проект. 

Како и да е, во некои од државите, методологијата за развивање на национални 

стандарди на квалификации започнува со добивање на претходно одобрение за 

иницијативата со цел ресорната управа да развие стандард на квалификација, а таа 

управа е вообичаено агенцијата задолжена за СОО или ресорното министерство за 

образование. 

Во таа смисла, дури и овде се препорачува за државите каде тоа е неопходно, да се 

поднесе иницијатива до релевантната регионална управа за развивање на 

регионално заснован стандард на квалификации кој се темели на регионално 

заснован стандард на занимање. Иницијативата за развој на квалификација треба да 

содржи образложение (оправданост) за развојот на нова квалификација со 
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аргументирање на потребата на пазарот на трудот и сите останати елементи кои се 

пропишани со националните методологии (на пример, називот на квалификацијата, 

нивото, т.е. под-нивото на квалификацијата и препорака за код кој упатува на ISCO 

(откако тоа ќе е соодветно), опис на квалификацијата и временската рамка за тоа 

кога ќе отпочне да се спроведува квалификацијата64). 

По добивањето на одобрението во сите држави каде ваквото одобрение за 

иницијативата е неопходно и одлуката за тоа кој стандард на квалификација би 

вредело да се развива регионално, започнува процесот за развивање на регионално 

заснован стандард на занимање како основа за регионално заснован стандард на 

квалификација кој е во сообразност со методологијата за развивање на регионално 

засновани стандарди на занимања. Од уште поголема важност е регионално 

заснованиот стандард на занимање да ја содржи листата на компетенции со оглед на 

фактот што даден стандард на квалификација би можел да се развие врз основа на 

стандард на занимање единствено доколку ги содржи компетенциите кои се 

неопходни за одредени занимања како што се опишани во стандардите на занимања. 

 

ЧЕКОР 2. ФОРМИРАЊЕ НА РЕГИОНАЛНИ РАБОТНИ ГРУПИ  

Вториот чекор е оформување на регионални работни групи за секој еден поединечен 

регионално заснован стандард на квалификации. Групата не треба да е премногу 

голема со цел да биде ефикасна и треба да е составена од претставници од 

агенциите одговорни за квалификации за СОО во сите шест држави и експерти кои 

имаат конкретни секторски знаења и вештини и кои се обучени наставници и 

запознаени со концептите на резултатите од учењето и рамките на квалификации. 

Секторскиот профил на овие експерти треба што е можно повеќе да одговара на 

профилот на регионално заснованиот стандард на квалификации кој се развива. 

Бројката на членови на работната група не треба да надминува тринаесет, од кои по 

двајца претставници од секоја држава и еден претставник од ERI SEE како 

координатор. Работењето на работната група ќе биде олеснувано од експерти кои се 

генерално запознаени со методологиите за развивање на стандарди на 

квалификации и конкретно со договорената методологија за развивање на 

регионално засновани стандарди на квалификации. 

Со оглед на фактот што во дадени држави, конкретниот состав на работните групи 

кои работат на развивање на национални стандарди на квалификации е опишан во 

односните методологии, може да се појави прашањето дали овој состав треба да се 

применува и при развивањето на регионално засновани стандарди на квалификации. 

Препораката на авторите на Студијата е ваквиот критериум да не се применува при 

 
64Пример за оправданост на иницијативата за методологијата во Реублика Северна Македонија е 
претставен во Процедурата за развој на квалификации (2015). 
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составот на групи кои работат на развој на регионално засновани стандарди на 

квалификации бидејќи ваквата група би била преголема, а со тоа и неефикасна, би 

налагала значителни човечки ресурси и веројатно не би била урамнотежена во однос 

на бројката на лица кои доаѓаат од различните држави. Како и да е, заради 

постигнување усогласеност со националните барања, се препорачува оформување на 

ваква работна група на национално ниво и нејзино вклучување во консултативното 

тело при процесот на развивање на регионално засновани стандарди на 

квалификации.  Двајца членови од оваа група може да се именуваат како експерти во 

регионалната работна група и да постапуваат во својство на лица за комуникација 

помеѓу националната работна група и регионалната работна група. Улогата на 

националната работна група е да даде информации на регионалната работна група, 

да се произнесат со коментари по нацртот на регионално заснованите стандарди на 

квалификации, а откако ќе се договорат регионално заснованите стандарди на 

квалификации, да ги користат како основа за развивање на односни национални 

стандарди на квалификации. 

 

ЧЕКОР 3. ДОГОВОР ЗА ГЛАВНИТЕ ОПИСИ НА СТАНДАРДОТ НА КВАЛИФИКАЦИИ  

Како главни описи на секоја квалификација се сметаат нејзиниот профил/вид, ниво и 

опсег/работно оптоварување. Пред развивањето на стандардот на квалификации, 

работната група треба да се договори за трите главни генерички описи на 

квалификацијата кои треба да одговараат на односниот стандард на занимање (т.е. 

профил/вид, ниво и опсег/работно оптоварување).  

Профилот и видот на квалификацијата упатуваат на кој сектор таа припаѓа. Важно е 

работната група да е согласна во однос на секторската класификација на 

квалификацијата. Иако предлогот беше агенциите одговорни за СОО и/или 

квалификации во државите да се договорени по ова прашање пред да отпочне 

развивањето на стандардите на квалификации, а со оглед на фактот што секторската 

класификација може да е важна за одредени држави при процесот на поднесување 

на иницијативата и добивање одобрение за развивање на стандард на класификација, 

важно е работната група да е свесна за донесената одлука. 

Нивото на квалификацијата зависи од нивото на описи на резултатите од учењето. 

Работната група треба да се договори за нивото од ЕРК во однос на регионално 

заснованиот стандард на квалификација кој е опишан со нивоата од ЕРК за описи на 

резултати од учењето65. Регионално заснованиот стандард на квалификација се 

поврзува единствено со ЕРК, а не со нивоата од националната квалификација. Нивото 

 
65Препорака на Советот од 22 мај 2017 за Европската рамка на квалификации за доживотно учење и 
уникување на Препораката од Европскиот парламент и Советот од 23 април 2008 во однос на 
воспоставување на Европската рамка на квалификации за доживотно учење.   
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на квалификацијата во националната рамка на квалификации треба да се утврди во 

подоцнежна фаза при процесот на усвојување на националниот стандард на 

квалификации. Со оглед на фактот што сите држави, со исклучок на Албанија, ги 

имаат поднесено нивните извештаи за поврзување на нивните односни рамки на 

квалификации со Европската рамка на квалификации, тие веќе имаат направено 

поврзување на нивоата од националните квалификации со нивоата од ЕРК.  

 Опсегот на квалификацијата, опишан во однос на ЕЦВЕТ треба да се договори пред 

да се отпочне со развивање на односниот стандард на квалификација. Препораката е 

стандардот на квалификацијата да се изработи единствено за стручниот дел од 

квалификацијата, а компонентите од општото образование за квалификацијата да се 

дефинираат на ниво на програмата. Во секој случај, треба да се постигне договор во 

однос на уделот на компонентите од општото образование во самата квалификација 

како елемент од стандардот на квалификацијата.  

 

ЧЕКОР 4. РАЗВИВАЊЕ НА КЛУЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОД РЕГИОНАЛНО ЗАСНОВАНИОТ 

СТАНДАРД НА КВАЛИФИКАЦИЈА 

Работната група развива регионално заснован стандард на квалификации со 

користење на образец кој ги содржи елементите од стандардот на квалификации 

како појдовна точка како што се предложени во Физибилити Студијата (со можни 

последователни измени). Потоа, договорената структура, која е претствена во 

следниов дел, се користи како примерок за да се опишат регионално заснованите 

стандарди на квалификации. 

 

ЧЕКОР 5: ТРАНСПОНИРАЊЕ НА РЕГИОНАЛНО ЗАСНОВАНИОТ СТАНДАРД НА 

КВАЛИФИКАЦИИ ВО НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРД НА КВАЛИФИКАЦИИ  

Откако ќе се договори помеѓу државите, националните работни групи треба да го 

земат предложениот стандард на квалификација како основа за развивање на 

национален стандард на квалификации. Регионално заснованиот стандард на 

квалификациии потоа треба да се прилагоди на националните барања без притоа да 

се менуваат договорените клучни елементи од регионално заснованиот стандард на 

квалификации, кој потоа ќе се поднесе за усвојување согласно пропишаните 

процедури на ниво на секоја поединечна држава. Во текот на овој процес важно е да 

се прифати фактот дека ова е регионално договорен стандард на квалификации. 

Оттаму, доколку во текот на усвојувањето се неопходни какви било промени во 

однос на главните елементи, треба да се известат и останатите држави и можеби ќе е 

неопходно да се направи ревизија на регионално заснованиот стандард на 

квалификација.  
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На самиот крај, информациите во однос на комплементарноста како и во однос на 

разликите треба да се објават заедно со усвоениот стандард на квалификации и со 

препорака овие информации да се земат предвид во процедурите за признавање. 

Долгорочно, доколку ова се изведе преку успешни пилот-проекти, би можело да 

прерасне во модел за автоматско признавање на квалификациите кои се целосно 

усогласени со регионално заснованите стандарди на квалификации. Несомнено ова 

би требало да подлежи на законодавно регулирање на признавањето на 

квалификациите. 

 

Дијаграм.  Развој и усвојување на регионално засновани стандарди за квалификации  
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ПРЕДЛОЖЕН ОБРАЗЕЦ ЗА РЕГИОНАЛНО ЗАСНОВАНА РАМКА НА 

КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Следниве елементи се предложени како клучни елементи на регионално заснован 

стандард на квалификации, а врз основа на компаративна анализа на постоечките 

обрасци за опишување на квалификации на стандардизиран начин.  

• Назив на квалификацијата 

• Вид на квалификацијата 

• Опис на квалификацијата/оправданост/образложение, потреба од 

квалификацијата 

•  Релевантни стандарди на занимања, поврзаност со ISCO и кои било други 

докази за консултации со засегнатите страни од пазарот на трудот 

• Ниво на квалификација (ЕРК)   

• Вредност на кредитите на квалификацијата или години/ часови на 

времетраење и уделот на единиците од општото образование во севкупната 

квалификација 

• Сектор/ област на работење 

• Конкретни услови за осигурување квалитет кои се однесуваат на 

квалификацијата 

• Услови за прием/ упис/ предуслови за стекнување со квалификацијата 

• Напредување/проодност во системот со квалификации/ дополнителна 

квалификација и можности за вработување   

• Структура на квалификацијата: Листа на задолжителни единици од 

резултатите од учењето и изборни единици од резултатите од учењето  

• Резултати од учењето претставени преку знаење, вештини и компетенции  

 

На самиот крај,  заради целите на транспарентност, се предлага накусо да се опише 

процесот на постигнување согласност за регионално заснованиот стандрд на 

квалификација како основа за развивање и усвојување на односниот национален 

стандард на квалификација.  

Во следната табела е претставен предложениот образец и упатства за начинот на кој 

треба да се опишат елементите од регионално заснованиот стандард на 

квалификации кои се во насока на олеснување на дискусиите на работните групи.  
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ЕЛЕМЕНТИ ОД РЕГИОНАЛНО 

ЗАСНОВАНИОТ СТАНДАРД НА 

КВАЛИФИКАЦИИ  

Упатства за начинот на кој треба да се опишат 

елементите од регионално заснованиот стандард 

на квалификации  

Назив на квалификацијата Опишете го називот на квалификацијата на 

англиски јазик и на службените јазици во државите 

од Западен Балкан. (на пример Регионално 

заснован стандард на квалификации за дизајнер на 

видео игри). 

Вид на квалификација Наведете дали овој стандард е за квалификација во 

општо образование, стручно образование и обука 

или високо образование, како и дали оваа 

квалификација би можела да се стекне во 

образование и обука на возрасни и дали би било 

соодветно оваа квалификација да се додели во 

системот на  проверка на обезбеден квалитет на 

формалното и неформалното учење. 

Опис на квалификацијата/ 

оправданост/ образложение, 

потреба од квалификацијата  

Опишете зошто оваа квалификација е оправдана и 

конкретно дали е предложена заради барањата на 

пазарот на трудот. Објаснете зошто оваа 

квалификација е релевантна регионално. Наведете 

ги сите претходни одобрувања добиени од страна 

на националните власти. 

Релевантни стандарди на 

занимања, поврзаност со ISCO или 

кои било други докази за 

консултации со засегнатите страни 

од пазарот на трудот  

Повикајте се на методологиите кои се применуваат 

при истражувањето и анализирањето на потребите 

и барањата  на пазарот на трудот, а особено кој 

регионално заснован стандард на занимање е 

користен како основа за развивање на овој 

регионално заснован стандард на квалификација. 

Предложете релевантни класификации во 

националните класификации на занимања во 

државите од регионот, онаму каде тоа е 

соодветно.  

Ниво на квалификација (ЕРК) Дефинирајте го нивото во Европската рамка на 

квалификации за доживотно учење (ЕРК 1-8). 

Утврдувањето на нивото во ЕРК се однесува на 

нивото во односната национална рамка на 

квалификации врз основа на извештаи за 
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повикување на националната рамка на 

квалификации кон ЕРК.  

Кредитна вредност на 

квалификацијата или 

години/часови на времетраење и 

уделот на единици на општото 

образование во севкупната 

квалификација  

Опишете го опсегот на квалификацијата во однос 

на ЕЦВЕТ. ЕЦВЕТ овде се користат да се опише 

работното оптоварување, т.е. часовите кои му се 

потребни на поединецот да ги постигне 

резултатите од учењето за оваа квалификација. 

Опфатени се времето на воведување, како и 

времето поминато во учење и обука надвор од 

училницата. Со оглед на фактот што нема 

заеднички договорена формула, ќе треба да 

објасните колку часа учење сте договориле да 

доделите за еден  ЕЦВЕТ кредит. 

ЕЦВЕТ кредитите се доделуваат единствено за 

стручниот дел од стандардот на квалификации. 

Сепак, вие треба да го наведете уделот на стручни 

компоненти во рамките на квалификацијата како 

елемент од стандардот на квалификацијата (на 

пример, 60% од вкупниот обем на квалификацијата 

треба да се единици за СОО од резултатите од 

учењето, додека 40% од вкупниот опсег на 

квалификацијата треба да се единици од резултати 

од учењето во општо образование).  

Сектор/ област на работа 

 

Опишете ја класификацијата согласно СОО 

секторите како што се утврдени во секоја 

поединечна држава и согласно EUROSTAT ISCED-F 

(FOET – Области на образование и обука) 

класификацијата 

Конкретни барања за осигурување 

квалитет кои се однесуваат на 

квалификацијата  

Опишете ги конкретните барања за осигурување 

квалитет кои се однесуваат на квалификацијата и 

кои се значајни од перспектива на договори за 

осигурување квалитет во државите. 

Услови за упис/влез/ Предуслови за 

стекнување со квалификацијата  

Опишете ги условите за упис за оваа квалификација 

кои треба да се исполнат (на пример, основно 

училиште или квалификација која одговара на 

нивото 1 од ЕРК), како и кои било други конкретни 

критериуми како на пример приемен испит. 
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Напредување/ проодност во 

системот на квалификација/ 

дополнителна квалификација и 

можности за вработување  

Опишете ги можните натамошни професионални 

патеки во однос на тоа дали оваа квалификација 

овозможува пристап до високото образование 

и/или до пазарот на трудот. 

Структура на квалификацијата: 

Листа на задолжителни единици 

од резултатите од учењето и 

изборни единици од резултатите 

од учењето 

Наведете ги задолжителните единици од 

резултатите од учењето и изборните единици од 

резултатите од учењето со односните ЕЦВЕТ 

кредити. 

Резултати од учењето искажани 

преку знаење, вештини и 

компетенции  

Опишете ја секоја единица од резултатите од 

учењето со серија резултати од учењето, како што 

се знаење, вештини и компетенции. 

Договор за регионално заснован 

стандард на квалификации  

Накратко опишете го процесот за постигнување на 

договорот за регионално заснован стандард на 

квалификации (состав на работната група, датум). 
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ПРЕПОРАКА ЗА ПОЛИТИКА – СИЛНА ПОЛИТИЧКА ЗАЛОЖБА ЗА 

ПООДРЖЛИВА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА  
 

Со цел да се развие посистематска и поодржлива соработка на регионално ниво, која 

се темели на успешните приказни изнесени во оваа Физибилити Студија, потребна е 

поизразена политичка заложба, особено од страна на министерствата за 

образование. Политичката заложба е неопходна за да се даде силен поттик кон 

дополнително разгледување и искористување на резултатите од регионални проекти 

и иницијативи. 

Користењето на постоечките структури на управување силно се охрабрува во насока 

на поддршка на политичките заложби за продлабочена регионална соработка. Секоја 

друга алтернатива би претставувала поголем административен товар за владите и би 

довела до слабеење на постоечките иницијативи.  

Ресорните министри за образование ја докажаа на дело нивната заложба за 

продлабочена регионална соработка во областа на образованието и обуката со 

отпочнувањето на Иницијативата за реформа во образованието на Југоисточна 

Европа (ERI SEE) со воспоставување на структура на управување каде сите земји-

членки се застапени во Управниот одбор на ERI SEE и со основањето на 

Секретаријатот на ERI SEE кој има задача на дело да ја спроведе нивната политичка 

визија. 

Следствено на ова, препораката до владејачката структура на ERI SEE е да ги преземе 

следниве дејствија:   

1. Да подготви конкретни предлози за натамошна соработка при утврдувањето 

на регионално засновани стандарди на квалификации – документ подготвен 

од Секретаријатот на ERI SEE со помош на експертите.  

2. Да се спроведе процес на консултации со релевантните засегнати страни 

заради подобра поддршка на предложената соработка – вебинари 

организирани од страна на Секретаријатот на ERI SEE вклучувајќи 

министерства за образование, агенции за СОО и квалификации, комори, 

здруженија на работодавачи и други релевантни засегнати страни.  

3.  Да се дискутираат и договорат натамошни дејствија на регионално ниво – 

одлуката треба да ја донесе Управниот одбор на ERI SEE во однос на 

предложениот Акциски план/ Патоказ претставени од страна на 

Секретаријатот на ERI SEE. 

4.  Да се подготви теренот за министерски заложби – министерска Декларација, 

Изјава или Комунике подготвени од страна на Секретаријатот на ERI SEE, а 

договорени заедно со Управниот одбор на ERI SEE и усвоени на регионална 

министерска конференција.   
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