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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 
 
 
Евалуацијата се обиде со примена на колаборативен пристап да направи увид во 
состојбите во ССО-4г и да го оцени влијанието што реформата ја има врз пазарот на труд 
и високото образование. Исто така, оваа евалуација ги зема предвид перцепциите на 
заинтересираните страни за влијанието што реформата во средното стручно 
образование ја има во социјалната, економската и образовната сфера. Значи, фокусот на 
оваа евалуација не е да се истражи што се случувало во училиштата додека реформата 
се имплементирала, туку да се утврди во која мерка реформата предизвикала промени во 
училиштата и со каков квалитет на завршниот продукт (завршените ученици) 
резултирала. Фокусирана на излезот, евалуацијата опфати широк круг на заинтересирани 
страни (дипломирани ученици: вработени, невработени и студенти, вработувачи, ССО-4г 
наставници, универзитетски професори, професионални институции, државни 
институции, невладини организации, работнички здруженија и поединци) кои и 
овозможија да стекне квалитативен увид во состојбата. Направена е солидна база на 
квантитативни и квалитативни податоци која е основата на анализата.. 
 
Утврдувањето на влијанието на реформата врз високото образование и пазарот на труд 
беше попречувано од недостатокот на прецизни податоци за состојбата во овие две 
сфери. Интегрирана база на податоци за следење на состојбите во ССО-4г, високото 
образование и пазарот на труд не постои. Овој проблем силно влијаеше врз целокупното 
истражување и се наметна како еден од поважните приоритети кој треба да се надмине 
во иднина. Сепак, со комбинирана примена на квантитативните податоци кои стоеа на 
располагање и квалитативните податоци добиени од истражувањето може да се даде 
општа слика за состојбите и да се детектираат главните силни и слаби страни на 
влијанието на ССО-4г врз високото образование и пазарот на труд.  
 
Истражувањето покажа дека состојбата во средното стручно образование пред 
започнување на Фаре реформата се карактеризирала со голем број на струки и уште 
поголем број на профили за кои пазарот на труд во државата немаше потреба. Системот 
располагаше со застарен курикулум кој потполно не одговараше на потребите на пазарот 
на труд и општеството. Окружувањето во кое започна реформата се карактеризираше со 
јака економска криза, висока стапка на невработеност, проблеми во законската 
регулација, слабости во образовниот систем и транзициони турбуленции. Реформата на 
средното стручно образование се судри со големи предизвици да ги надмине овие 
проблеми. 
 
Генерално, реформата (реализирана во 4 фази од 1998 до 2006г.) драстично ги изменила 
состојбите во ССО-4г. Бил направен нов наставен план и програми, бројот на струките и 
профилите биле намалени на 14 струки и 42 образовни профили, била набавена 
современа опрема и училиштата биле опремени со наставни средства и материјали за 
учење, била направена обука на наставниците за примена на опремата, за примена на 
современи модели на учење и за развивање на материјали за учење и воспоставена е 
посилна врска со пазарот на труд и др. Според ССО-4г наставниците и вработените во 
ЦСОО, најголемата придобивка на  реформата е што ги “разбудила” училиштата, им 
влеала самодоверба на наставниците, внела европска димензија и начин на работење во 
училиштата и го афирмирала значењето на стручното образование на многу повисоко 
ниво. 
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Реформата се спроведувала во услови на застарена законска регулатива, која во 
одредени случаи негативно влијаела врз спроведувањето на активностите. Поради тоа, 
како и поради бавните административни процедури дел од предвидените активности или 
не се реализирани или нивната реализација се пролонгирала. Меѓутоа, и покрај овие 
слабости ССО-4г реформата длабоко го промени системот на средно стручно 
образование со четиригодишно траење (ССО-4г).  
 
И покрај тоа што е постигнат напредок во развивањето на легислативното окружување на 
ССО-4г од 1998 година до денес, се добива впечаток дека треба да се вложат 
дополнителни напори да се допрецизираат и редефинираат дел од законите и 
потзаконските акти кои го регулираат ова прашање. Анализата на легислативата покажа 
дека сеуште има преклопувања и недоволно дефинирани надлежности кои можат да 
предизвикуваат дополнителни проблеми во ССО-4г. Ваквата состојба покажува 
тенденција да ги отежне условите за работа на Центарот за стручно образование и обука 
кој не е единствената но е централната институција која е надлежна за ССО-4г, како и да 
им создаде проблеми во работата на Бирото за развој на образованието, Центарот за 
образование на возрасните и Државниот просветен инспекторат кои имаат активна улога 
во ССО-4г. 
 
Истражувањето покажа дека завршените ученици доминантно се упатуваат во 
продолжување на своето образование. Повеќето се запишуваат на некоја од 
универзитетските програми во државата. Влијание врз оваа појава има и зајакнатата 
кампања на државата за зголемување на бројот на лица со високо образование во 
државата. Мал дел се вработува, додека останатите имаат статус на невработени. Оние 
кои се упатуваат на пазарот на труд имаат проблем да се вработат поради слабата 
понуда на работни места во државата. Дел од оние кои се вработуваат најчесто тоа го 
прават на работни места кои не соодветствуваат на нивната квалификација. 
 
Транзицијата во високото образование и пазарот на труд варира во зависност од струката 
која учениците ја имаат завршено. економско-правната и трговската струка, 
здравствената, шумарско - дрвопреработувачката, сообраќајната, геолошко-рударската и 
металуршката и електротехничката струка, според бројот на учениците кои полагале 
државна матура1, се покажуваат како струки во кои повеќето ученици имаат интерес за 
продолжување на образованието. Иако просечниот број на учениците што полагале 
државна матура во другите струки е помал, сепак не може да се донесе презизен 
заклучок дека тие се ориентирани кон пазарот на труд поради недостаток на прецизни 
податоци за бројот и видот на вработувањата, од една страна и постоењето на можност 
за запишување на универзитет и за оние ученици кои немаат положено државна матура, 
од друга страна.   
 
ССО-4г наставниците, универзитетските наставници и студентите сметаат дека, 
завршените ученици, генерално, добро се оспособени за продолжување на 
образованието. Во поглед на компетенциите на учениците тие располагаат со добри ИТ 
знаења и вештини, познавање на странски јазик и високо ниво на стручни компетенции. 
Меѓутоа, универзитетските наставници ја потенцираат потребата од зајакнување на 
нивните компетенции, како: самодоверба, решавање на проблеми, самоиницијативност, 
креативност, амбиција, претприемнички вештини и сл.  
 

                                                           
1
 Положена државна матура е услов за запишување на универзитет. 
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Од аспект на вработувачите, тие сметаат дека завршените ученици располагаат со добри 
теориски (општо-образовни и стручни) знаења но им недостасуваат 
практични/специфични компетенции за кои имаат потреба работните места и 
вработувачите. Исто како и универзитетските наставници и вработувачите ја потенцираат 
потребата од зајакнување на т.н. меки вештини кои им недостасуваат на завршените 
ученици, као: самодоверба, самоиницијативност, креативност, лојалност, амбиција, 
претприемнички вештини и сл.  
 
Практичната обука на учениците во компаниите е често потенциран проблем во 
истражувањето од страна на вклучените лица, без оглед дали се ССО-4г наставници, 
универзитетски наставници, студенти, вработени, невработени или вработувачи. Фокусот 
на забелешките е ставен на организацијата и реализацијата на практичната обука на 
учениците во компаниите. Најчесто е формална и се темели на воспоставени договори за 
соработка меѓу ССО-4г училиштата и компаниите кои се произлезени од личните контакти 
и познанства на заинтересираните страни. Системски решенија за ова прашање не 
постојат. 
 
Истражувањето покажа дека соработката меѓу ССО-4г училиштата и високото 
образование е на многу ниско ниво. Често, оваа соработка зависи од струката. Кај 
медицинската, рударско-геолошката и металуршката соработката соработката е 
задоволителна додека кај другите струки оваа соработка или е слаба или воопшто ја 
нема. Со оглед на значењето на оваа компонента оваа појава треба да биде предмет на 
идни истражувања и интервенции.  
 
Соработката на ССО-4г со компаниите доминантно се остварува со обезбедување на 
услови за практична обука на учениците. Генерално гледано, поинтензивна соработка 
која ќе обезбедува перманентен трансфер на информации, сугестии и инцијативи за 
заедничка работа е вистинска реткост. И покрај тоа што постои интерес кај ССО-4г 
училиштата, универзитетите и компаниите за зајакнување на оваа соработка сепак 
отсуствуваат конкретни иницијативи за реализација на тие намери.  
 
Практичната обука на учениците е во фокусот и на забелешките по однос на наставните 
планови и програми. Во овој дел, силни се заложбите на ССО-4г наставниците, 
завршените ученици и вработувачите за зголемување на бројот на часови за практична 
настава во наставните планови и програми и ревизија на застапеноста на 
општообразовните наспроти стручните предмети.  
 
Повеќето забелешки на ССО-4г наствниците, завршените ученици (особено студентите и 
вработените), како и на дел од универзитетските наставници и вработувачите се 
однесуваат на наставните планови и програми во ССО-4г. Според нив, има потреба од 
дополнителни интервенции во ССО-4г на планот на компатибилност на курикулумот по 
хоризонтала (струки – профили - работа) и по вертикала (компатибилност со 
курикулумите во ССО-2г, ССО-3г и високото образование. Оваа слабост предизвикува 
преклопување на содржините за учење или неконзистентност и сукцесивност во 
напредувањето на учениците, како и намалени компетенции во поглед на барањата на 
работата. Со оглед дека истражувањето покажа дека барањата на вработувачите се 
движат во насока на техничките квалификации, има потреба од зајакнување на 
поврзаноста на ССО-2г, ССО-3г и ССО-4г со цел овозможување на мобилност и 
проодност по вертикала на учениците и програмско (содржинско) усогласување на 
наставните планови и програми. Можностите за поврзување со постсредното 
образование сеуште не се предмет на интерес иако би можеле да решат голем дел од 
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проблемите – особено во процесот на стекнување на практични, за работното место 
потребни, компетенции. 
 
Во поглед на физичките капацитети на ССО-4г училиштата е констатирано дека повеќето 
училишта се задоволни со опремата и наставните средства кои ги поседуваат. Меѓутоа, 
генерално, истакнуваат дека имаат проблеми со потрошните материјали кои се користат 
во процесите на учење. Исто така, потенцирана е потребата од изработка на 
посовремени учебници кои би одговарале на новонастанатите услови.  
 
Еден од придонесите на евалуацијата е утврдувањето на предлозите на ССО-4г 
наставници за ревидирање на постојните или внесување на нови профили во наставните 
планови и програми. Причините за овие интервенции се бараат во променетите услови на 
пазарот на труд (нови технологии, нова производна техника, нови работни места, потреба 
од нови вештини и сл), високото образование (Болоњскиот процес) и животот 
генерално.(Анекс 4 и Анекс 5)   
 
Покрај предлозите за редефинирање на дел од старите струки и профили и предлозите 
за внесување на нови профили во ССО-4г, меѓу поглавните наоди на евалуацијата може 
да се издвојат оние кои се однесуваат на: перцепциите на засегнатите страни за ССО-4г, 
организацијата и реализацијата на практичната обука на учениците, соработката на ССО-
4г со универзитетите и компаниите, легислативното окружување, достапноста на 
податоците релевантни за ССО-4г, компетенциите на учениците за продолжување на 
образованието и за работа и системите за поддршка на ССО-4г. 
 
Врз основа на увидот во состојбата и констатираните добри и лоши страни на влијанието 
на ССО-4г реформата врз пазарот на труд и високото образование може да се постават 
следниве приоритети за идни активности: 
 
1. Интервенции во законската регулатива која ги регулира прашањата во средното 

образование во земјата;  
2. Градење на систем за следење на напредокот и дестинациите на учениците од ССО-

4г; 
3. Градење на механизми за зајакнување на соработката меѓу ССО-4г, универзитетите и 

компаниите, особено на планот на практичната обука на учениците; 
4. Изработка на нова интегрална концепција за стручното образование и обука која 

треба да ги опфати ССО-2г, ССО-3г и ССО-4г со можност за опфат и на пост-средното 
стручно образование; 

5. Ревизија на наставните планови и програми по струки и профили. 
6. Зајакнување на училишните капацитети во ССО-4г; 
7. Зајакнување на капацитетите за работа на ЦСОО; 
8. Зајакнување на системот за професионална ориентација и етаблирање на центри за 

кариера во ССО-4г 
9. Зајакнување на континуираното усовршување на наставниот кадар во ССО-4г 
10. Зајакнување на квалитетот во ССО-4г со осовременување на моделите на 

самоевалуација и екстерна евалуација и воведување на Европски пир-ривју (peer-
rewiew) систем за обезбедување на квалитет во училиштата. 
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Што претставува оваа студија? 
 
 
Повеќе од половината од младите на возраст меѓу петнаесет и деветнаесет години во 
Република Македонија кои посетуваат средно образование учат во средни стручни 
училишта. Средното стручно образование (ССО) во земјава претрпе длабоки промени во 
последниве дванаесет години. Најважните промени се поврзани со 4-годишното средно 
стручно образование (ССО-4г) во кое се вклучени 50,55% од сите средношколци и 88,78% 
од оние ученици кои се во стручно образование.2 Затоа, социјалното и економското 
значење на програмите за 4-годишно средно стручно образование не треба да се 
потценува.  
 
Оваа студија е логичен продолжеток на Фаре иницијативите и претставува обид да се 
направи систематска евалуација на реформите во средното стручно образование преку 
импактот што овие реформи го предизвикале во социјалната, образовната и економската 
сфера. Намерата беше да се утврди ефективноста на имплементираната реформа од 
аспект на квалитетот на излезот т.е. од аспект на дипломираните ученици и нивните 
дестинации – работно место, универзитет, невработени, осипани, како и очекувањата и 
перцепциите на вработувачите, универзитетот и ССО-4г учениците - вработени во врска 
со компетенциите со кои располагаат завршените ССО-4г ученици. 
 
Во студијата се содржани анализи на: релевантна реформска документација, извештаи, 
тематски анализи, претходни евалуации3, статистички податоци како и податоци 
конектирани преку теренска работа на истражувачкиот тим. Таа дава констатација на 
состојбата 12 години после, анализа на квантитативни и квалитативни повратни 
информации и нуди можни решенија за воспоставување на одржлив и ефикасен систем 
за следење и вреднување на резултатите на средното стручно образование во Република 
Македонија.   
 
Оваа студија има намера да му помогне на ЦСОО и да ја зголеми својата ефикасност и 
квалитет на работење. Евалуацијата на 4-годишното средно стручно образование во 
моментов е врвен приоритет за ЦСОО, кој е одговорен за развивањето и поддршката 
програмата за 4-годишно средно стручно образование. ЦСОО во моментов е скоро 
целосно зависен од училиштата за средно стручно образование за информации околу 
резултатите на процесите на учење. Дел од училиштата, по консултации со локалните 
работодавачи, предлагаат нови профили кои за ЦСОО претставуваат добра информација 
и му даваат можност за навремена интервенција.  
 
Со цел да се оцени квалитетот и релевантноста на понудените програми, ЦСОО треба да 
развие инструменти за обезбедување систематски повратни информации од корисниците 
на 4-годишното средно стручно образование, односно од завршените ученици, како и од 
компаниите и организациите кои ги вработуваат овие ученици и исто така повратни 

                                                           
2
 Државен завод за статистика на Република Македонија, Основни и средни училишта на почеток 

на учебната 2008/2009 година 
3
 За потребите на Фаре реформите се направени две евалуации. Првата е направена на крајот на 

првата фаза од реформата на ССО-4г (2000) а втората во периодот од 2004 до 2005 година. 
Извештај за евалуацијата на наставните програми во рамките на III фаза од Фаре програмата, 
Европска агенција за реконструкција, дог. бр.: 03MAC01/05/001 (Dr. Sibile Hilsher – team leader). 
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информации од универзитетите каде повеќето ученици го продолжуваат своето 
образование. 
 
Евалуацијата треба да резултира со дизајнирање на практични и достапни инструменти 
за систематски повратни информации од дипломирани ученици, работодавачи како и 
директен фидбек од училишта и универзитети до ЦСОО. 
 
По преговорите меѓу ЦСОО и ЕТФ, а во консултација со Министерството за образование 
и наука, во периодот февруари-мај 2009 година договорено е да се дизајнира и спроведе 
колаборативна евалуација на реформираните програми за 4-годишното средно стручно 
образование. Беше договорено да се формира комитет за евалуацијата од главните 
засегнати страни со кој ќе претседава Министерството за образование и наука како тело 
одговорно за носење политики. Комитетот ќе ја зајакне сопственоста врз активноста и ќе 
придонесе за градење на политиката на дијалог и капацитетите за евалуирање во 
земјата.4 
 
ЕТФ го поддржа целиот евалуациски процес и пружи финансиска помош за независниот 
тим локални експерти, составен од: Зоран Велковски (раководител на тимот) и Авзи 
Мустафа, Елизабета Томеска Илиевска, Елена Димова, Сирма И. Трифуновска и 
Катерина Сапунџиева, како теренски истражувачи. Во истражувањето беа користени и 
услугите на стручни лица за статистика и за правна регулатива. 
 
Холандската влада пружи финансиска поддршка за независна меѓународна експертиза на 
евалуацијата, помош на градење капацитети и ex-ante анализа на предложената 
методологија, како и преглед на евалуацијата од меѓународна перспектива.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Главните засегнати страни во Комитетот за евалуацијата се Министерството за образование и 

наука, Министерството за труд и социјална политика, ЦСОО, Агенцијата за вработување, 
Стопанската комора на Македонија, Занаетчиската комора, претставници на секторските 
организации на работодавачи и синдикатите, професионални асоцијации, предметни експерти, 
практичари, ученици и завршени ученици од 4-годишното средно стручно образование. 
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Поглавје 1: Позадина 
 
 
1.1. Контекстот во земјата на план на образование, вработување и социјална 

инклузија/ексклузија 
 
Во периодот од 1945 до 1991 година, Македонија беше во состав на поранешната 
Социјалистичка федеративна република Југославија. На 8-ми септември 1991 година се 
издвои од југословенската федерација со што се формираше денешната суверена и 
независна држава. Во април 2001 година го потпиша Договорот за стабилизација и 
асоцијација со Европската Унија а во 2005 година го доби статусот на земја-кандидат за 
членство. Со ова, Република Македонија јасно ги истакна нејзината определба и 
аспирации за членство во ЕУ, НАТО и другите светски и европски интегративни процеси. 
Тоа е главниот приоритет на Владата, кој е поддржан од сите политички партии и целото 
општество, и е политичко прашање за кои постои потполн консензус кај сите страни. 
 
Од осамостојувањето (1991 година) до денес, Република Македонија се соочува со бројни 
проблеми и предизвици кои произлегуваат од економските и социјалните состојби. Макро 
економските услови наследени од поранешната држава беа неповолни и се 
манифестираа со негативна стапка на движење на БДП, годишна стапка на инфлација од 
600 проценти, висока стапка на невработеност (26%) и релативно голем внатрешен и 
надворешен финансиски долг. Во такви услови, државата спроведе неколку значајни 
реформи, како: приватизација и реорганизација на претпријатијата и банките, промени во 
важните сегменти во макроекономската политика (посебно во фискална та и монетарната 
политика), либерализација на цените и либерализација на надворешно-трговската 
размена со странство, воведување на ДДВ, децентрализација и селективен трансфер на 
моќта од централно на локално ниво. 
 
И покрај овие реформски напори, макроекономските показатели во Република Македонија 
за изминатиот период продолжуваат да бидат  неповолни бидејќи економијата претрпе 
големи штети со загубата на традиционалните пазари, економските ембарга и воениот 
конфликт во 2001 година.  
Извесни поместувања на економски план се случуваат во последните 3 години. Според 
Извештајот на Doing Business 2008, во издание на Светската банка и Меѓународната 

финансиска корпорација (IFC), Република Македонија во конкуренција од 179 држави е 

позиционирана на високото четврто место меѓу најдобрите десет реформатори за 
2006/07 во сферата на економијата. Ваквиот скок се должи на прогресот што Република 
Македонија го направи во скратувањето на времето и трошоците за започнување на 
бизнис и даночната реформа.5 
 
Сепак, голем проблем со кој се соочува државата е високата невработеност. 
Официјалната стапка на невработеност според Анкетата на работна сила (дефиниција na 
ILO) во 2009 година изнесува 32,7%6 .  
. 
 

                                                           
5
 Министерство за финансии, Годишен економски извештај на Република Македонија за 2007 

година, Скопје, Јуни 2008 
6
 Државен завод за статистика, Пазар на труд, Соопштение од: 2008; 2009; 03.03.2010 
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Таб. 1. Активност на населението (15+) 

 Стапка на активност Стапка на вработеност Стапка на невработеност 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Вкупно 55,7 56,3 56.1 36,2 36,7 37.9 34,9 34,8 32.4 

Вкупно (15-64) 62,8 63,5 63.4 40,7 41,3 42.7 35,2 35,0 32.6 

Мажи 67,1 68,5 69.3 43,7 44,4 46.7 34,3 35,2 32.6 

Жени 44,4 44,1 42.9 27,6 29,1 29.1 35,4 34,0 32.1 

15-24 35,1 35,6 33.7 14,8 14,8 14.6 58,4 58,4 56.6 

25-49 79,4 79,7 78.8 53,8 53,8 54.5 32,5 32,5 30.8 

50-64 52,5 54,4 57.5 38,8 38,8 42.9 28,6 28,6 25.4 

65> 3,9 4,2 3.5 4,3 3,7 3.3 1,2 11,7 6.1 

Извор: ДЗС 

 
Стапката на активност во 2009 изнесува 56,1%. Активноста на работна сила е релативно 
ниска, односно истата е пониска од просечната стапка на активност во ЕУ за 14,8%. 
Половиот јаз во активноста во 2009 година изнесува 26,4%. Стапката на активност на 
жените е пониска од таа на мажите, пред се како резултат на традиционалната семејна 
улога на жената во општеството, особено на жените од некои етнички заедници, со што и 
нивната стапка на вработеност е далеку под стапката на вработеност на мажите (44,4%) и 
изнесува 29,1%.7  
 
Невработеноста е најсилно изразена кај младите на возраст од 15-24 години кои ја чинат 
работната сила на оваа возраст (вработени и невработени лица кои бараат работа) со 
стапка на невработеност од 56,6%. Од вкупната бројка на лица на возраст од 15-24 
години во државата, вработени се 16,02%, невработени се 19,08%, додека останатите 
64,89% се неактивни лица т.е. лица кои не бараат работа или се сеуште во процес на 
школување.8     
 

Таб. 2: Активно население според нивото на образованието / во проценти 

 Активно население Вработени Невработени 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

- Основно или пониско 28,62 31,82 30,55 24,65 27,41 27,90 36,09 40,13 35,99 

- Средно 3 годишно 12,46 12,42 12,14 11,38 12,16 11,17 14,48 12,90 14,13 

- Средно 4 годишно 42,17 40,51 40,87 43,10 41,77 41,87 40,42 38,14 38,82 

- Вишо/Високо 16,75 15,24 16,44 20,87 18,66 19,05 9,00 8,82 11,06 

  Извор: ДЗС
9
 

 
Во вкупната бројка невработени најбројни се лицата кои имаат завршено средно стручно 
образование со 4 годишно траење  (38,82%) и лицата со ниско образовно ниво т.е. лицата 
без било каква квалификација (35,99%).  
 
Невработеноста е особено висока во урбаните средини (65,75%)10 што е и разбирливо со 
оглед на фактот што економската криза и транзицијата најсилно удрија врз големите 
индустриски капацитети кои акумулираа најголем дел од активната работна сила и кои по 
правило се лоцирани во урбаните средини.  
 

                                                           
7
 Исто 

8
 Државен завод за статистика, Пазар на труд, Соопштение; 03.03.2010 

9
 Државен завод за статистика, Пазар на труд, Соопштение од: 2008; 2009 

10
 Извор: АВРМ, Состојба од о8.01.2010 
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Според времетраењето на невработеноста, 56,15% од невработените чекаат 
вработување повеќе од 4 години. Овој процент е најголем кај лицата со незавршено 
основно образование (72,40%)  и кај лицата без образование (61,16%).11  
 
Долгорочната невработеност претставува сериозен проблем за Република Македонија. 
Таа резултира со застарување на компетенциите односно намалување на работната 
способност. Долгорочната невработеност има голем удел во вкупната невработеност од 
79,72%, што претставува мошне повисок  процент од просекот во земјите на Централна и 
Источна Европа – 55,3% во 2002 година и просекот во ЕУ - 40,2% . Највеќе загрижува 
податокот што близу 30% од невработените чекаат за вработување повеќе од 8 години. 
Од аспект на нивната работна компетентност и можност за вработување ова е крајно 
неповолен податок.12 
 
Од аспект на етничка припадност најголемо учество во вкупната бројка на невработени 
има  во македонската (62,49%) и албанската етничка група (24,83%) додека учеството на 
другите етнички групи е на нивото на нивното процентуално учество во вкупното 
население. Од ова правило отстапуваат Ромите кои учествуваат со 5,27% што е двојно 
повеќе од нивното учество во вкупното население (2,66%).13 Високата стапка на 
невработеност кај ромската популација во голема мерка се должи на ниското образовно 
ниво на населението. Со преземените мерки од страна на Владата и невладиниот сектор, 
особено со програмите за стипендирање и менторирање на учениците Роми во средното 
образование, се очекува оваа негативна појава полека да се подобрува. 
 
Во поглед на вработените, 51,89% од вработените работат во секторот услуги, додека 
29,49% се во индустрискиот и 18,62% во земјоделскиот сектор.14 Иако недостасуваат 
прецизни податоци, преовладува мислењето дека дел од пријавените невработени лица 
се ангажирани во некаква економска активност на таканаречената „сива економија”. Од 

податоците на Националната агенција за вработување се гледа дека дел од 
невработените се пријавуваат само заради примање на социјална помош.15 
 
Бројот на работници во индустријата во декември 2009 година во споредба со декември 
2008 година забележа пад од 6,7%, што претставува благо, но продолжено забавување 
на падот (во ноември стапката на пад изнесуваше 6,9%). Во рамки на поединечните 
сектори, во декември се бележат слични стапки на пад на бројот на работници како и во 
претходниот месец. Притоа, најголем годишен пад повторно е регистриран кај секторот 
Вадење на руди и камен од 10,5%, потоа кај Преработувачката индустрија (-6,8), а најмал 
е падот кај секторот Снабдување со електрична енергија, гас и вода (-2,9%). 16 
 
Во 2009 година во Агенцијата за вработување на Република Македонија беа регистрирани 
вкупно 245.294 засновани нови работни односи. Од вкупниот број нововработени 41,3% 
се однесуваат на неопределено време, додека останатиот дел се однесуваат на 
определено време и вршење сезонски работи. Споредено со минатата година се 
забележа зголемување на бројот на засновани нови работни односи за 16,8%.17
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 Извор: АВРМ, Состојба од 31.12.2009 
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 Исто 
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 Извор: АВРМ, Состојба од 31.12.2009 
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 Државен завод за статистика, Пазар на труд, Состојба 
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 Извор: АВРМ, Состојба од 31.12.2009 
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Образовната структура на вработените покажува дека 27,90% од работниците поседуваат 
најмногу основно образование; тригодишно средно образование имаат 14,13% а 
четиригодишно средно образование имаат 38,82% од вработените, додека 11,06% од 
работниците се со вишо или високо образование.18 
 
Развојот на мали и средни претпријатија, како и порастот на индустрискиот и услужниот 
сектор во мал обем делуваат во насока на зголемување на стапката на вработеност, 
поради бавниот економски развој на земјата и нискиот стандард на населението.  
 
Во периодот од осамостојувањето на државата до денес, и покрај тоа што очекувањата 
беа големи, приватниот сектор му понуди на населението мали можности за вработување 
придружени со чувство на несигурност кај вработените. Иако стапката на лица вработени 
во приватниот сектор се зголеми од 41,6% во 1999 на 73,63% во 2009 година, приватниот 
сектор не успеа да го апсорбира лицата кои ги изгубија своите работни места како 
последица на економската криза и транзицијата.19  
 
Последниот Попис на населението на Република Македонија спроведен во 2002 година и 
годишните извештаи на Државниот завод за статистика и ресорните министерства20 ги 
покажуваат следниве резултати во сферата на демографските индикатори :  
 
- Во Република Македонија живеат 2.022.547 граѓани, од кои 1.015.377 се мажи 

(50,20%) а 1.007.170 жени (49.80% ). Според проценките на населението од 
Државниот завод за статистика (ДСЗ), вкупното население во 2006 година било 
2.040.228 жители. 

- Етничката структура во Македонија е следна: 64,17% од населението се Македонци,  
25,17% Албанци, 3,5% Турци,  2,66% Роми, 0,48% Власи, 1,78% Срби, 0,84% Бошњаци 
а 1,04% од населението припаѓаат на други етнички групи. 

- Од 1762 населени места само 34 имаат градски карактер и во нив се концентрирани 
57,8% од вкупното население, а само во градот Скопје живее 20,5 отсто од вкупното 
население на државата. 141 населени места со рурален карактер целосно се 
депопулизирани, а слична судбина, многу скоро можат да дочекаат уште 455 населени 
места. 

- Во периодот од 1994 до 2006 година учеството на населението на возраст од 0 до 14 
години се  намалило од 33,2% на 19,2%, со прогнози тоа континуирано да се намалува  
на 17,4 (2010), 15,4 (2020) и 14,4 отсто (2030).  

- Стапката на население на возраст над 65 години во 1991 година изнесувала 8,15%; во 
1994 изнесувала 8,5%, во 2002 -10,57% а во 2006 година 11,2%. Се очекува во 2015 
година да биде над 14%.  

- Скоро половина од населението на возраст над 15 години (49,9%) имаат ниско 
образовно ниво;, 3,85% воопшто немаат образование, 10,77% не завршиле основно 
образование, а 34,77% завршиле само основно образование. 40,09% завршиле 
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средно образование, додека само 3,24% односно 7,28% завршиле универзитетско 
образование.  
 

* * * 
 
Ниското образовно ниво на партиципација во образованието и големиот број на ученици 
кои го напуштаат или не го продолжуваат образованието ја принудија Владата на 
Република Македонија во 2006 година да воведе зголемување на задолжителното 
образование со вклучување на средношколските степени. 
 
Со оглед на тоа дека задолжително образование е она образование кое со закон е 
загарантирано, задолжителноста значи должност за школување на сите ученици, без 
оглед на нивните ставови, односно ставовите на нивните родители или старатели. Од 
друга страна, задолжителноста подразбира и преземање на обврски од страна на 
државата, особено во обезбедувањето и осигурувањето на материјални услови и 
финансиски средства, за да може образованието да биде достапно на сите и под еднакви 
услови и во согласност со способностите и интересите на учениците. Сето ова влијаеше 
да се зголемат издвојувањата за образование од страна на државата. Од 3,5 

издвојувањето за образование во 
2008 година се зголеми на 5,9% од 
БДП.21 
 
Воведувањето на задолжителното 
средно образование, државата го 
спроведе по пат на информативни и 
стимулативни  мерки, кои имаат 
задача да создадат соодветна 
клима за прифаќање на концептот 
за задолжително образование. Тоа 
подразбира примена на 
стимулативни мерки како: 
бесплатно образование, бесплатни 
учебници, сместување во ученички 
домови, превоз, опремување на 
училиштата, подобрување на 
капацитетите и сл.  
 
Исто така, се прават обиди да се 
зголеми вложувањето во средното 
образование (изградба и доградба 
на средношколските капацитети, 
опремување на училиштата, 
редефинирање на струките и на 
образовните профили, 
воедначување на условите и 
квалитетот за учење и работа во 
сите средни училишта, системско 

следење и вреднување на постигнувањата на учениците (национални испити, државна 
матура) и екстерно и интерно вреднување на училиштата. Од аспект на осипувањето и 
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неуспехот во учењето, предвидени се мерки кои ќе го зајакнат индивидуалниот пристап 
во работата со учениците, подобрување на работата на наставниците (стручно и 
професионално усовршување, материјална сатисфакција), прилагодување на наставните 
планови и програми, зајакнување на целно ориентираната настава, настава насочена кон 
ученикот, вклучување на учениците во наставната и училишната работа, зајакнување на 
воннаставните активности и сл.  
 
Државата има намера значајно внимание да посвети на системот за професионално 
информирање и ориентација, особено важна компонента не само за оние ученици кои 
имаат туку и за оние кои немаат професионални амбиции, како и за учениците со посебни 
образовни потреби. Зајакнувањето на системот за професионално информирање и 
ориентација се очекува да воспостави функционална интеграција во основното, средното 
и високото образование. 
 
Евалуацијата на реформираното ССО-4г е во потполна согласност со овие намери на 
државата. Се надеваме дека резултатите на истражувањето ќе помогнат да се добие 
појасна слика за имплементација на овие намери. 
 
 

1.2. Контекстот на Фаре реформата 
 
Фаре реформата на средното стручно образование претставуваше еден од поголемите и 
позначајните интервенции во образовниот систем во Република Македонија. За разлика 
од реформите во другите образовни потсистеми оваа реформа мораше да се 
спротивстави на силни наследства од поранешното социјалистичко уредување на земјата 
кои во овој образовен потсистем беа најизразени. За да се сфати големината на 
предизвикот со кој се соочуваше оваа реформа и за да може коректно да се проценуваат 
резултатите кои произлегоа од неа мора да се даде приказ на состојбите во средното 
образование во времето пред реформата. 
 
Креирањето на образовната политика во периодот на поранешна Југославија беше 
директно условена од заложбата за применување на политиката на полна вработеност. 
Образовниот input и output беа директно поврзани и зависеа од состојбата на пазарот на 
трудот и состојбата со бројот на невработените, секторски диференцирани. Својата 
основа оваа политика ја гледаше во сфаќањето дека на секој финализиран (дипломиран) 
образовен профил, кој образовниот систем го “исфрла” на пазарот на трудот, мора да му 
припаѓа и соодветен трудов еквивалент т.е. соодветно работно место. Приемот на нови 
работници се извршуваше независно од реалните, објективни потреби на економијата. Со 
тоа, привидно се вршеше регулација на пазарот на трудот, но во најголем број случаи тоа 
резултира со пад на продуктивноста како тековна последица и континуирано зголемување 
на превработеноста како посебен облик на прикриена невработеност што со сета своја 
негативна импликација се појави при преминот на пазарно работење. Ваквата практика 
предизвика зголемувањето на бројот на работници кои работат на работни места за кои 
немаат соодветна квалификација и стручна оспособеност, зголемување на бројот на 
вработени без работен ангажман, пад на производната моќ на претпријатијата, слаба 
искористеност на капацитетите, зголемување на бројот на невработените стручни лица, и 
сл. Во која мерка ваквите одлуки беа погрешни најдобро зборува податокот дека во 1986 
година 36.14% од работниците вработени во општествените дејности работеа на работни 
места за кои беа потребни повисоки квалификации.22 Станува јасно дека проекцијата за 
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развојот на кадрите т.е. балансирањето на образовната понуда и побарувачка се 
изведувала со доста пропусти и во отсуство на издржана долгорочна стратегија.  
 
За разлика од другите образовни потсистеми средното образование претрпе најсилни 
удари од ваквата практика во креирањето на образовната политика во земјата, кои се 
чувствуваат и денес.  
 
Ваквите интервенции резултирале со одредени слабости, како: преголем број на струки, 
образовни профили и занимања, нерешен однос помеѓу општото и стручното 
образование, бавност во прилагодувањето на наставните планови и програми, 
недостаток на соодветни учебници, нерешени финансиски прашања, проблеми во 
рационализацијата на училишната мрежа и сл. Средното образование во овој период 
објективно не можело да одговори на барањата кои произлегуваат од потребата за 
негово усогласување со потребите на трудот и неговиот развој. Всушност, средното 
училиште се покажало недоволно моќно и неспремно само да одговори на промените во 
сферата на трудот. По се изгледа дека остварувањето на зацртаната реформска 
политика, всушност повеќе водела сметка за надворешната т.е. структурната преобразба 
на средношколскиот систем за сметка на маргинализираната внатрешна преобразба.23 
 
Последиците од примената на оваа политика, за жал, се уште се чувствуваат во 
државата. Стручното образование и специјализацијата, кои навлегоа во сите степени на 
образованието, стекнаа длабоки корени, со рефлексии кои тешко се отстрануваат во 
периодот после. Слабост на овие реформи е обидот средното образование да се стави 
во функција на продукција на голем број на образовни профили (171). Добар  дел од 
предвидените профили воопшто не заживеаја во практиката додека голем број млади 
луѓе стекнаа квалификации кои денес не можат да ги употребат на пазарот на труд. Како 
илустрација може да послужи податокот што во 2010 година според евиденцијата на 
Агенцијата за вработување во категоријата невработени т.е. лица кои бараат работа а се 
со средно стручно образование со 4-годишно траење се јавуваат вкупно 253 образовни 
профили од ССО-4г.24 Повеќе од 35% од нив чекаат за вработување повеќе од пет 
години. Најголемиот број од нив се излезени од  претходното нереформирано ССО-4г. 
Ова покажува дека тие профили или тешко се пласираат на пазарот на труд или пазарот 
на труд нема интерес за нив.25 
 
Со воведените промени (1989/90), во основа, беа воспоставени два вида средно 
образование: општо средно образование (кое подготвува, пред сé, за продолжување на 
образованието) и стручно образование (кое подготвува за работа, но и за продолжување 
на образованието). Во 1991 година повторно се воведуваат гимназиите. Со новите 
измени, учениците во средното стручно образование треба првенствено да се оспособат 
за работа, но и за продолжување на образованието. 
 
Во периодот од 1992 до 1998 година - беа воведени и приемни испити за запишување на 
учениците во средното образование, а определувањето на учениците за струка и за 
образовен профил е поместено во прва година. Ова предизвика подобрите ученици да ги 
пополнуваат слободните места во гимназиите а оние со послаб успех и оние кои не 
успеале да се запишат во гимназија да се упатуваат кон средните стручни училишта.  
 

                                                           
23
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 Извор: Агенција за вработување на Република Македонија, состојба: 31.12.2009 
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Направени се и системски промени во наставните планови и програми за средното 
образование- беа редефинирани образовните профили (од 171 на 111) за тригодишното и 
четиригодишното стручно образование, беа редефинирани струките (од 27 на 15 струки). 
 
Според Законот за средното образование од 1995 година, средното образование се 
остварува во средни училишта кои имаат статус на јавни и приватни училишта. Јавните 
училишта можат да бидат државни или општински. Мрежата на јавните училишта ја утвр-
дува Владата на Република Македонија по предлог на ресорниот министер.  
 
Од 1991 година припадниците на националностите имаат право на настава на својот јазик 
во средното образование, на начин утврден со закон. Со Законот за средно образование 
од 1995 година утврдено е дека воспитно-образовната дејност во јавните училишта за 
средното образование може да се изведува и на јазикот и писмото на националноста, при 
што, учениците од националноста задолжително го изучуваат и македонскиот јазик. 
Според наведениот закон (член 4) во јавните средни училишта наставата може да се 
изведува и на еден од светските јазици, а во приватните училишта и на друг странски 
јазик.  
 
 

1.3. Вовед во реформата на курикулумот за ССО-4г 
 
Реформите во ССО-4г се реализираа во 4 фази. Ова истражување се обидува да го 
анализира ефектот од влијанието на сите фази од реформата, како дел од еден 
интегрален процес, претставен преку крајниот продукт од тој процес т.е. завршените 
ученици и нивниот пласман на пазарот на труд и продолжувањето на образованието.  
 
Секоја фаза од реформата претставуваше целина за себе но и континуитет на 
претходната. Основната цел на реформата беше да и се помогне на Владата во 
имплементацијата на модерен систем на стручно образование и обука, креиран да го 
поддржи социјалниот и економскиот развој преку прилагодување на стручното 
образование и обука кон потребите на пазарот на труд и учениците. Исто така, тоа 
значеше пружање поддршка на процесот на модернизација, адаптација и реформа на 
системот за  средно стручно образование и обука за да може подобро да ги подготви 
учениците за новите и променливи потреби на пазарот на трудот и да се зајакне 
социјалната еднаквост во спроведувањето на средното образование и обука. 
 
Оваа цел се реализираше преку ВЕТ1, ВЕТ2, ВЕТ3 и ВЕТ4 програмите во периодот од 1998 
до 2006 година. Секоја програма имаше свој придонес во зајакнувањето на средното 
стручно образование во Република Македонија. 
 

ВЕТ I (1998-2002)
26

 

Цели на програмата : (1) подготовка на национална стратегија за ВЕТ; (2) развој на систем за 

ССОО ориентиран кон побарувачката; и (3) воспоставување на ефективно менаџирање во 
средните стручни училишта. 

 
Уште на самиот старт Фаре реформата покажа дека нема намера да врши само 
парцијални промени во ССО-4г туку со примена на холистички пристап да воспостави 
висок квалитет во ССО-4г кој ќе биде соодветен на и функционален со промените во 
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сферата на трудот и општественото живеење. Поради тоа, беше предвидено да се 
реализираат голем број на активности, како:  
- Развој на национална стратегија за средно стручно образование;  
- Организирање на студиски посети на клучните засегнати страни во ССО-4г на одбрани 

европски/партнерски земји;  
- Развој на партнерски врски меѓу 16-те одбрани пилот училишта со ССО-4г институции 

од ЕУ и од земјите партнери;  
- Собирање и анализа на податоци од пазарот на труд за потребните вештини;  
- Ревидирање и развој на наставни планови и програми за одбран број занаети врз 

основа на анализата на потребите на пазарот на труд;  
- Организирање на курсеви за обука на наставници во врска со новите наставни 

планови и програми;  
- Обука на директори и административен кадар за менаџерски вештини и градење 

тимови;  
- Оценка на можната хиперпродукција и преклопувања меѓу средните стручни училишта 

преку училишно мапирање;  
- Помош во поставувањето на систем за оценување и евалуација со цел 

воспоставување на национален систем за сертификација;  
- Воспоставување на Служба за стручно водење и развој (Vocational guidance services) 

во пилот училиштата;  
- Обновување на училишната опрема. 
 
Ваквиот пристап претставуваше методолошка иновација која имаше за цел не само да 
изврши промени во ССО-4г туку и да етаблира нов приод во третирањето на образовните 
прашања во земјата. Тоа беше негација на воспоставената практика на парцијални 
интервенции во образовната сфера во минатото кој беше една од главните слабости во 
реформите пред Фаре. Често се реформираа наставните планови и програми без да се 
интервенира во останатите сегменти од средното стручно образование, како на пример: 
обуката на настаниците и раководниот кадар, физичките капацитети на училиштата и 
опремата, системот за напредување и професионална ориентација на учениците, 
системот за оценување, интервенции базирани врз анализа на пазарот на труд,  и сл 

 

ВЕТ II (2002-2004)
27

 

Цел на проектот: Развој на кохерентна законска рамка за спроведување на иницијално ВЕТ; пост-
средна обука и КВТ (континуиран ВЕТ), со цел создавање на единствен систем на стандарди за 
образование и обука и квалификации базирани на продукт (output-based) и проширување на 
реформите воведени во првиот проект на дополнителни 32 училишта во рамките на ВЕТ системот.  

 
Програмата ВЕТ II, најдобро е опишана како реформа поттикната „оддолу”.  Таа се 
фокусира на воспоставување на одржлива соработка меѓу училиштата и претпријатијата, 
и на комплетирање на модернизацијата на системот за иницијално средно стручно 
образование и пружање помош за дисеминација и консолидација. Резултатите од ВЕТ II, 
како што се дефинирани во описот на задачите, беа:  
- Воспоставени регионални центри за стручно образование и обука од врвен квалитет; 
- Вклучување на 24 дополнителни училишта кои ќе бидат модернизирани и опремени; 
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- Воведување на нови курикулуми за 2-,3- и 4-годишно средно стручно образование;  
- Пилотирање на континуирано образование; 
- Воведување на систем за советување и наоѓање работен ангажман; 
- Спроведување на пилот оценување и изработка на национална рамка за стандарди на 

квалификации за стручно образование и обука; 
- Воспоставување на структура за (ре)обука за наставници; 
- Давање на предлози за поставување на интегриран систем на средно стручно 

образование и обука;  
- Изготвување нацрт закон за стручно об разование и обука и стратешки и концепциски 

документи. 
 

Фокусот на програмата не беше ставен само на проширување на опфатот на училиштата 
и изработката на нови наставни планови и програми за нови струки и профили туку и 
етаблирање на системи за поддршка кои на овие интервенции ќе им обезбедат 
одржливост и ефикасност.  

 

ВЕТ III (2004-2005)
28

 
Цел на проектот:  
Поддршка на Министерството за образование и наука во имплементирање на систематска 
реформа на средното стручно образование и обука; ова вклучуваше: развивање на национална 
политика за средно стручно образование и обука вклучувајќи законодавна реформа; 
институционално зајакнување и градење капацитети, и натамошна обука за наставници од ВЕТ.  

Програмата се надградува на искуствата стекнати во ВЕТ I и II преку комплетирање на 
процесот на модернизација на системот за иницијална стручна обука и пружање на 
поддршка за негова дисеминација и консолидација. Проектот вклучи дополнителни 24 
училишта29, со што нивниот број се покачи на вкупно 56 опфатени ССО-4г училишта.  

Проектот ВЕТ III најдобро би се опишал како “системска” реформа, со следниве 
очекувани резултати: 

- Формирање на Група за политики (подоцна апсорбирана во групата на клучни 
учесници која требаше да стане Национален совет за стручно образование и обука по 
стапувањето на сила на Законот за средно стручно образование и обука); 

- Спроведување на кампања за подигање на јавната свест, градење на капацитети на 
групата за менаџирање на стручното образование и обука; 

- Евалуирање на резултатите на Проектот за ССО-4г развиен во ВЕТ I и II; 
- Евалуирање на функционирањето на опремата доделена на училиштата во ВЕТ III; 
- Дизајнирање и развивање на обука за наставници и менаџери за сите училишта 

вклучени во реформата. 
 
Тежиштето на интервенциите во оваа фаза од Фаре реформите беше поставено на 
системските решенија кои требаше да овозможат олеснување и поддршка на 
преземените активности во текот на целиот реформски процес.  
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ВЕТ IV (2006)
30

 
Проектна цел:  
Да и се помогне на Владата во имплементацијата на модерен систем на стручно образование и 
обука, креиран да го поддржи социјалниот и економскиот развој преку прилагодување на стручното 
образование и обука кон потребите на пазарот на труд и учениците.  

 

Четвртата фаза од реформата временски гледано е најкратка. Таа се  фокусираше на 
зајакнување на системите на поддршка на ССО-4г во државата, особено зајакнување на 
капацитетите на ЦСОО и продолжување на активностите започнати во претходните фази 
со посебен акцент на обуката на наставниците. Во рамките на оваа фаза реформата 
имаше задача: 

  

- Да помогне и да го советува Министерството за образование и наука (МОН) во 

ефективната и ефикасна имплементација на наставните програми и 

педагошка/дидактичка корист од новата, применлива, прилагодена на наставната 

програма, специјална модерна опрема во лабораториите и работилниците во 56 ССО-

4г училишта.  

- Да организира и спроведе специфична програма за обука од кратки, наменски и 

специјално моделирани курсеви во различни струки од ССО-4г училиштата, како што е 

споменато во Проектните задачи,  за да се обезбеди владеење и оптимално 

користење на новата опрема и надградување на дидактичко секвенционирање на 

процесите на учење кои кореспондираат со наставните програми. 

- Да му помогне на МОН да ги користи резултатите од реформата - Фаза III, посебно да 

го поддржи започнувањето со работа на новата национална инфраструктура за 

експертиза во средното стручно образование (Национален ЦСОО), преку развивање 

на неопходниот институционален капацитет да му овозможи на новопримениот кадар 

да ги извршува неговите задачи во широко поле на активности во сферата на 

средното стручно образование и обука и пазарот на труд.  

- Исто така има за цел да осигура одржлив развој на ССО-4г училиштата во земјата со 

обезбедување на мотивирачки образовен систем за учениците со посебен акцент на 

развојот на клучните квалификации кои им се потребни на вработените, 

претприемачите или самовработените,  во рамките на постојните и идните трендови 

на пазарот на труд. 

 

* * * 

Дали ваквиот холистички пристап и спроведените активности во реформите резултирале 
со успешно оспособување на учениците за продолжување на образованието, за работа и 
за живот генерално е главниот интерес на оваа евалуација. Оттаму, резултатите од 
преземените активности, како: развивањето на новите наставни планови и програми, 
намалувањето на бројот на струките и профилите, обуката на наставниците, 
опремувањето на училиштата со современа опрема како дел од стратегијата за 
зајакнување на процесите на учење,  прилагодувањето на ССО-4г на потребите на 
пазарот на труд, високото образование и животот воопшто и инсталирањето и 
зајакнувањето на системи за поддршка и експертиза (ЦСОО) се во фокусот на оваа 
евалуација. 
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Поглавје 2: Образложение на студијата 
 
Поминати се близу 12 години од моментот кога во средното стручно образование во 
Република Македонија започнаа големи реформски интервенции. Во 1998 година започна 
т.н. Фаре реформа која во неколку фази се реализираше во наредните 8 години. 
Значењето што оваа реформа го има се огледа во податокот што тоа беше прва 
организациски поставена програма која се реализираше во континуитет и преку соработка 
на домашните политички и професионални институции од една страна и меѓународни 
фондации и професионални институции од друга страна.  
 
Потребата од евалуацијата на ССО се огледа и во фактот што акумулира повеќе од 60% 
од средношколците во државата31 (од нив, 85% се во ССО-4г) што го прави главен 
генератор на работната сила, стартна позиција за продолжување на образованието, како 
и значаен фактор кој влијае врз социјалната димензија. Од аспект на реформата, ФАРЕ 
Програмата е прва сериозна системска и педагошка реформа во последните 20 години во 
државата. Најзначајните измени се направени токму во ССО-4г.  
 
Динамиката на промени во современата економија е толку голема што има потреба од 
перманентно следење на состојбите и брзо реагирање во зависност од потребите за нови 
струки и/или профили. Взаемната зависност на трудот и образованието има потреба од 
развој на  оддржлив мониторинг и евалуациски систем кој ќе врши оценка на влијанието 
на новите програми на пазарот на труд и високото образование и ќе ги регистрира и 
навреме ќе одговара на повратните сигнали што ги праќаат корисниците на ССО-4г, 
учениците, вработувачите, универзитетите, училиштата и другите заинтересирани страни. 
 
ССО-4г е во постојана динамична врска со пазарот на трудот и високото образование. 
Промените кои се случуваат во овие две сфери ја наметнуваат потребата од навремено 
реагирање и вршење на промени со цел да се задржи таа врска и ССО-4г да ја исполни 
својата улога на дистрибутор на компетентна работна сила од една страна и подготвени 
лица за успешно продолжување на образованието, од друга страна. Со оглед на 
динамиката на промени на пазарот на труд, пред сé, истражувањата кои имаат за цел да 
ја согледаат состојбата на овие односи и да утврдат во која мерка ССО-4г ги задоволува 
барањата на пазарот на труд и високото образование се неопходни.  
 
Значајна причина за оваа евалуација е статусот на ЦСОО. Од него во иднина се очекува 
многу во  поглед на подигањето на квалитетот во ССОО. Тој е одговорен за развојот и 
имплементацијата на ССО-4г. Бидејќи сеуште е во фаза на развој и зајакнување на 
сопствените капацитети има потреба од градење на нови и ефикасни механизми за 
извршување на својата улога. 
 
Дел од ССО-4г учениците кои завршија школување пред 2008 година и комплетните 
генерации кои завршија во 2008 и 2009 година, дипломираа според реформираните 
четиригодишни наставни програми. Реформите започнаа многу порано во определени 
профили и ССО-4г училишта. Во 2003 година дипломира првата генерација во 
економската, правната и трговската струка.  
 

                                                           
31

 ДЗС: Состојба 28.04.2009 година 
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Сега е вистинскиот момент да го видиме влијанието на процесот на реформи во ССО-4г 
на системско ниво а особено врз новите генерации завршени ученици и како на нив гледа 
пазарот на труд и другите делови на образовниот систем.  
 
Оваа евалуација претставува квалитативно истражување и е фокусирана на излезот и 
нејзина намера е да се утврди ефективноста на имплементираната реформа од аспект на 
учениците кои го напуштиле училиштето – вработени, невработени и студенти на 
високообразовни установи. Тоа подразбира одговор на прашањето - што знаеме за 
нивните сегашни дестинации? Исто така, оваа евалуација ги зема предвид перцепциите 
на заинтересираните страни за влијанието што реформата во средното стручно 
образование ја има во социјалната, економската и образовната сфера. Значи, тежиштето 
на оваа евалуација не е да се истражи што се случувало во училиштата додека 
реформата се имплементирала, туку преку анализа на резултатот од работењето на 
училиштата во реформскиот период да се утврди во која мерка реформата предизвикала 
промени во училиштата и со каков квалитет на завршниот продукт резултирала. 
 
Друга разлика е самиот карактер на евалуацијата. Таа не само што утврдува туку со 
самата своја организациона поставеност и процедури на работа треба да послужи како 
модел за одржливо решение кој би се имплементирал и би послужил за динамично 
следење и вреднување на состојбите во средното стручно образование. 
 
 

2.1. Колаборативен дизајн на истражувањето 
 
Евалуацијата етаблираше нов пристап во анализа на состојбите во ССО-4г со тоа што 
примени колаборативен пристап во нејзиното спроведување. Ваквиот пристап е 
релативна новина во државата бидејќи активно ги вклучи сите заинтересирани страни, 
давајќи им не само надзорна туку и развојна улога. Ваквата поделбата на улогите и 
одговорностите вроди со резултат бидејќи за многу кратко време се направи 
исклучително широк и длабок продор во ССО-4г. Оваа студија не е резултат на поединци 
(експерти и/или истражувачи) – таа е резултат и на сите други лица и институции 
вклучени во истражувањето (ЦСОО, МОН, АВРМ, Стопанската комора, ССО-4г 
училиштата и сите претставници на заинтересираните страни кои беа дел од Управниот 
одбор на евалуацијата. 
 
Основна разлика што оваа евалуација ја прави во споредба со другите евалуации е токму 
нејзиниот колаборативен карактер. Ако во другите евалуации целиот процес беше 
спроведуван од експерти – поедици или специјализирани институции, во овој случај 
станува збор за активно вклучување на неколку рамноправни партнери со јасно 
дефинирани задачи за реализација. Учеството на клучните партнери во спроведувањето 
на евалуацијата е загарантирано со потпишаниот Меморандум за соработка меѓу МОН, 
ЕТФ и ЦСОО. Покрај претставниците на овие три институции, во евалуацијата беа 
вклучени и меѓународни експерти, локални експерти (Национален раководител на 
истражувачкиот тим, експерт за правни прашања и експерт-статистичар) и истражувачки 
тим составен од  пет локални истражувачи.  
 
Сите беа активно вклучени во истражувањето и секој го има дадено својот придонес во 
крајниот резултат.  
 
Појдувајќи од основната цел на ФАРЕ реформата да и се помогне на Владата на 
Република Македонија во имплементацијата на модерен систем на стручно образование 
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и обука, креиран да го поддржи социјалниот и економскиот развој преку прилагодување 
на стручното образование и обука кон потребите на пазарот на труд и учениците, целта 
на оваа евалуација е двојна:  
 
Прво: Преку систематска евалуација на реформираното средно стручно образование со 
четиригодишно траење да се истражи влијанието на реформата врз изборот на идните 
дестинации на завршените ученици и нивната оспособеноста за продолжување на 
образованието,  за работа и за живот генерално. 
 
Второ: Да се оцени влијанието на 
реформираното средно стручно 
образование со четиригодишно 
траење врз пазарот на труд и 
високото образование од аспект на 
нивните реални и согледани 
потреби. 
 
Преку на излез-ориентирано 
истражување, консултации и 
анализи, евалуацијата имаше 
задача да креира база на докази за 
квалитетот и релевантноста на 
реформираното ССО-4г од аспект 
на завршените ученици, вработувачите, универзитетите и ССО-4г училиштата. 
 
За потребите на евалуацијата беа спроведени следниве задачи: 
1. Дескрипција и анализа на ССО-4г во поглед на контекстот на реформите, процесите и 

резултатите, преку: 
 

1.1. Анализа на историскиот резон/поента за реформите; 
1.2. Анализа на позадината на курикуларните реформи; 
1.3. Анализа на економската и финансиската криза, политичкиот, социјалниот и 

културниот контекст на реформите; 
1.4. Анализа на процесот на развивањето на курикулуми; 
1.5. Анализа на законската легислатива; 
1.6. Прибирање, анализа и интерпретација на квантитативни и квалитативни 

индикатори во поглед на процесот и резултатите; 
1.7. Анализа на социјалниот контекст на завршените ученици. 

 
2. Детекција и анализа на перцепцијата на корисниците на ССО-4г: 
 

• Завршени ученици од ССО-4г (студенти, вработени, невработени, осипани) 
• Наставници од ССО-4г (општообразовни и стручни предмети, практична настава)  
• Наставници од високообразовни установи 
• Вработувачи  
• Државни институции 
• Асоцијации и здруженија 
• Претставници на локалната самоуправа  

 
Основните истражувачки прашања кои беа во основата на ова истражување се однесуваа 
на квалитетот и релевантноста на ССО-4г и неговиот придонес во пост-училишните 
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резултати, работното место и понатамошното образование. Корисниците на ССО-4г 
својата перцепција ја изразуваа во контекст на:  
 
• Каква била состојбата во ССО-4г пред реформите и сега? 
• Каква е перцепцијата на резултатите од ССО-4г од аспект на:  

- оспособеност на завршените ученици за продолжување на образованието, 
- оспособеност на завршените ученици за вработување и работа, 
- оспособеност на завршените ученици со генерички, професионални и 

специфични знаења и вештини, 
• Каква е вклученоста и соработката на ССО-4г/бизнис секторот/ високото 

образование?  
• Каков е придонесот на бизнис секторот и универзитетите во подобрување на 

резултатите на ССО-4г? 
• Кои се клучни прашања за нив? 
• Каква е нивната перцепција за атрактивноста/потребата од одредени струки и 

профили? 
• Како би можеле поефикасно да се вклучат и соработуваат?  
• Каква е нивната перцепција и очекувањата од законската легислатива? 
 
Очекувани директни резултати 
 
• Подобро разбирање на социјалното и економското влијание врз дипломираните 

ученици.  
• Развивање на практични и финансиски достапни инструменти за систематски фидбек 

од завршените ученици, работодавачите и универзитетите за резултатите/излезите од 
образовните процеси. 

• Добивање на информации за перцепциите и очекувањата на заинтересираните страни  
• Увид во постојните профили и развивање на нови. 
• Идентификување на добри примери од праксата за соработка.  
• Развивање на стратегии за зголемување на соработката 
• Зголемување на капацитетите за истражување и евалуација во земјата. 
• Остварување на подобра кохерентност на постојното законодавство, 
 
Очекувани индиректни резултати: 
 
• Зајакнување на функционалноста и ефикасноста на ЦСОО, 
• Унапредување на ефективноста на имплементацијата на политиката за средно 

стручно образование и обука, 
• Сознанија за политики на европско ниво.   
• Создавање на база за идни научни истражувања. 
 
 

2.2. Имплементација на истражувањето 
 
Истражувањето беше спроведено во периодот од септември 2009 до март 2010 година во 
неколку фази: 
 
Фаза 1: Собирање и анализирање на релевантната документација. 
 

 нормативни акти – законите кои го регулираат  основното, средното и високото 
образование; закони од областа на вработувањето и на работните односи; резолуции 
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за развој на образованието; подзаконски акти (уредби, правилници, одлуки) од 
областа на образованието и на трудот и др.; 

 концепциски документи - стратегии за развој на образованието (со посебен осврт на 
средното стручно образование и обука) во нашата и во другите земји; стратегии за 
економскиот развој; проекции за развој на кадрите; стратегија за намалување на 
сиромаштијата; концепции за одделни потсистеми на образованието; концепции за 
одделни видови на средно образование; концепции за матурски и завршни испити и 
др.; 

 програмски документи - наставни планови за средно образование; стандарди за 
струки, образовни профили и наставни предмети; стандарди за занимања и стручни 
квалификации; наставни програми и др.; 

 извештајни документи - национални извештаи од областа на образованието; 
национални извештаи од областа на пазарот на трудот; извештаи за ВЕТ од домашни 
и меѓународни организации од областа на образованието и економијата и др. 

 Анализа на релевантна статистичка документација од областа на ВЕТ и на пазарот на 
трудот: статистички билтени; статистички годишници и др. 

 
 
Фаза 2: Планирање на теренската работа, целни групи, техники и инструменти 
 
Теренската методологија беше детерминирана од карактеристиките и специфичностите 
на истражувањето: локација, време, целни групи. За остварување на целта на 
истражувањето се користеа краткотрајни и мултиваријантни методи на истражување.  
 
Изборот на локациите каде се спроведуваше истражувањето беше извршена врз основа 
на повеќе параметри, се со цел да се добијат релевантни податоци за предметот кој се 
проучуваше. Првиот критериум  беше истражувањето да се спроведе во сите струки кои 
се реализираат во ССО-4г. Вториот критериум според кој беа одбрани и поделени 
локациите беше јазикот на кој се изведува наставата (македонски, албански, турски). 
Третиот критериум за избор на локациите произлезе од статусот на завршените 
средношколци. Четвртиот критериум за избор на локациите на истражувањето водеше 
сметка за доминантната етничка припадност на учениците. Петтиот критериум ја зеде 
предвид локацијата на високообразовните установи каде завршените средношколци го 
продолжуваат образованието. Притоа, се водеше сметка локациите да се репрезенти за 
целата територија на државата според нивната географска распространетост.  
 
Во согласност со карактерот на истражувањето, се дефинираа три категории на целни 
групи: 
 

 Завршени ученици од ССО-4г во 2008 и 2009 година: студенти на високообразовни 
установи, вработени завршени ученици, невработени завршени ученици и ученици кои 
го напуштиле школувањето, 

 Наставници и директори од ССО-4г и универзитетски наставници,  

 Други засегнати страни, претставници на: (1) Државните институции и асоцијации 
(МОН, ЦСОО, ЦОВ, ЗЕЛС, АВРМ, СтК), (2) Локалната самоуправа (градоначалници и 
надлежни служби за образование) и (3) работодавачи.  

 
Во согласност со специфичноста на целните групи и карактерот на истражувањето беа 
применети соодветни техники и беше изработена е батерија на истражувачки 
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инструменти, и тоа: Анкета  ( Анкетен прашалник), Фокус група ( Протокол) и Интервју 
(Протокол). (Анекс1 и Анекс 2) 
 
Во функција на истражувањето применети се и методите на анализа, дескрипција и 
компарација. 
 
Селекција: Завршените ученици од ССО-4г беа поделени во четири групи (студенти, 
вработени, невработени и осипани ученици во текот на школувањето).  
 
Беа опфатени студенти на државните универзитети УКИМ, УКЛО, УГД и ДУТ на вкупно 16 
факултети.   Студентите беа од прва и втора година на студии бидејки учениците кои го 
завршиле своето образование во 2008 и 2009 година според реформираните наставни 
планови и програми во ССО-4г. студираат во овие години. Со помош на вработените на 
факултетите беа селектирани студенти од прва и втора година кои имаат завршено ССО-
4г а не гимназија. При селекцијата се почитуваше барањето да бидат опфатени сите 
струки. 
 
Селекцијата на вработените, невработените и осипаните ученици се вршеше во 
зависност од струката која ја завршиле во нивното средно стручно образование  
 
Наставниците од високото образование беа селектирани врз основа на предметите што 
ги предаваат. Сите наставници предаваа на студенти кои се во прва и/или втора година 
на студии. 
 
Наставниците од ССО-4г се селектирани според струките. Се внимаваше да бидат 
опфатени претставници од сите струки. 
 
Селекцијата на врботувачите го почитуваше критериумот да бидат опфатени компании 
кои имаат вработено нови работници т.е. ученици кои завршиле ССО-4г во 2008 и/или 
2009 година. Овој услов во голема мерка ја отежна детекцијата на компаниите и работата 
на терен на истражувачите. 
 
Селекцијата на другите засегнати страни се фокусираше на претставниците на 
локалната самоуправа при што се почитуваше критерумот за регионална застапеност 
(беа опфатени општините:  Скопје, Битола, Тетово, Гостивар, Штип, Виница и Кочани), 
претставниците на МОН, ЦСОО, ЦОВ, Стопанската комора и центрите за 
вработување. 
 
Селекцијата на директорите на училиштата од ССО-4г беше поставена да опфати 
најмалку еден директор од секоја струка. 
 
 
Фаза 3: Теренска работа, опфат и начини на прибирање на податоци 
 
Истражувањето опфати 702 завршени ученици од кои 73,93% беа студенти, 7,41% 
вработени ученици со завршено ССО-4г, 18,23% невработени ученици со завршено ССО-
4г и 0,43% беа осипани ученици. 
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Таб.2.1: Примерок на истражување, опфат и техники за прибирање на податоци 

Извори Планирано Остварено Планирано Остварено Техники 

Вработувачи   28 24 Инт. 

Наставници средно   90 90 Фг/Ан 

Наставници високо   36 30 Инт/ Фг 

Завршени ученици      

 Студенти 520 519 

720 702 

Фг/Ан 

 Вработени ученици 90 52 Инт. 

 Невработени ученици 90 128 Инт./Фг. 

 Осипани ученици 20 3 Инт. 

Други засегнати страни   30 32 Инт. 

Директори на ССУ   14 3 Инт. 

ВКУПНО   918 893  

Инт. – Интервју, Фг – Фокус групи, Ан. - Анкета 

 
Беа опфатени 36 универзитетски наставници од 16 факултети на државните универзитети 
како и наставници од ССО-4 од 11 средни стручни училишта. Со оглед дека во повеќе 
училишта се реализираат наставни планови и програми од повеќе струки беа опфатени 
вкупно 90 наставници. Од нив, 60 беа наставници кои предаваат стручни предмети 
додека другите беа наставници кои предаваат практична настава или општообразовни 
предмети. 
 
Беа опфатени само 3 директори на средни стручни училишта од предвидените 14. За 
жал, еден дел од директорите не беа достапни во периодот на истражувањето додека 
други делегираа други лица (наставници) на закажаните интервјуа. 
 
Со истражувањето беа опфатени 20 градоначалници или претставници на општините кои 
се надлежни за прашањата кои се релевантни за истражувањето во Скопје, Битола, 
Тетово, Гостивар, Штип, Виница и Кочани и 12 претставници на МОН, ЦСОО, ЦОВ, 
Стопанската комора и центрите за вработување. 
 
Од вработувачите истражувањето опфати 24 компании кои остваруваат примарна дејност 
од земјоделско-ветеринарен (1), шумарско-дрвопреработувачки (2), геолошко-рударски и 
металуршки (1), машински (2), електротехнички (2),  хемиско-технолошки (2), текстилно-
кожарски (2), графички (1), лични услуги (3), градежно-геодетски (1), сообраќаен (1), 
угостителско-туристички (2), економско-правен и трговски (3) и здравствен карактер (1). 
Притоа, во овие компании се вработуваат лица кои имаат завршено соодветна струка на 
примарната дејност на компанијат струка но и лица кои имаат завршено други струки. На 
пример, компанија од машинската дејност покрај лицата од машинска струка вработува и 
лица од економско-правната струка, електротехничката струка и сл. во зависност од 
видот на работните оддели на компанијата.   
 
Прибирањето на податоци од секој претставник од целните групи се вршеше со помош на 
интервју, фокус група или анкета. (види Таб. 2.1)  
 
Во истражувањето беа опфатени вкупно 893 лица од сите целни групи. Беа спроведени 
вкупно 111 интервјуа, реализирани 62 фокус групи и пополнети 189 прашалници.  
 
Голем проблем во истражувањето беше прибирање на податоци за карактеристиките на 
вработените лица со завршено ССО-4г и запишаните дипломирани ССО-4г ученици во 
високото образование. За жал, прецизни бази на податоци за оваа состојба не беа 
достапни за истражувачкиот тим. Поради тоа невозможно беше да се дадат директни и 
прецизни податоци за точниот број на завршени ССО-4г ученици  кои го продолжуваат 
образованието и оние кои се вработуваат. Податоците кои се наведуваат во оваа студија 



 

29 
 

се преземени од извештаи и соопштенија на релевантни државни институции или се 
добиени врз основа на ова истражување.  Вториот проблем со кој се соочи 
истражувачкиот тим беше остварувањето на контакт со компаниите и добивање на 
согласност од страна на вработувачите за спроведување на интервјуата. Усогласувањето 
на термините за спроведување на интервјуата беше дополнителен проблем со оглед на 
потребата во краток временски период да се оствари бараниот опфат на компании. Често 
се случуваше да се откажуваат закажани состаноци со што истражувањето дополнително 
се оптоваруваше.  
 
Фаза 4: Статистичка анализа на податоците добиени со истражувањето. 
 
Во четвртата фаза се изврши статистичка обработка на добиените резултати и се доби 
богата дата база од истражувањето. Во оваа фаза се изврши и анализа и презентација 
(табели, графикони) на резултатите. 
 
Истражувањето продуцираше богата база на квантитативни и квалитативни податоци кои 
се во функција на реализацијата на целите на евалуацијата.  
 
Направена е база на статистички податоци релевантна на предметот на истражувањето. 
Беа собрани податоци за 17 674 ученици кои го завршиле своето школување во ССО во 
2008 година (8016) и во 2009 година (9658). Податоците се софтверски обработени 
(SPSS) според следниве критериуми: име и презиме, пол, место на раѓање, место на 
живеење, средина (урбана/рурална), етничка припадност, јазик, назив на завршено 
училиште, струка, профил, дали полагале завршен испит или државна матура, со кого 
живеат, работен статус на таткото, работен статус на мајката, образовно ниво на таткото, 
образовно ниво на мајката, општина (Анекс 3 и Анекс 3а).32 
 
Направена е база на квалитативни податоци кои ги презентираат ставовите и мислењата 
на заинтересираните страни за состојбата во ССО-4г, реформите и влијанието што овие 
реформи ги имаат извршено врз учениците, пазарот на труд, високото образование и 
ССО-4г училиштата. Оваа база е дополнета со наодите од анализата на документацијата 
и анализата на легислативата релевантна на ССО-4г. 
 
Направена е база на податоци кои ги покажуваат ставовите и мислењата на вработените 
во ССО-4г во врска со постојните профили. Даден е преглед на предлози за 
редефинирање на некои постојни и вклучување на нови профили во СС)-4г. 
 
Истражувањето не се фокусираше во квантитет туку се направи обид да се иде во 
длабочина на манифестацијата. Ваквиот пристап е условен со целите, обемот, 
времетраењето и опфатот на истражувањето и пред сé со неговиот карактер на 
доминантно квалитативно истражување. Поради тоа, заклучоците кои се презентирани во 
студијата треба да се сфатат само на општо ниво и како индикации за манифестација на 
одредени појави во средното стручно образование со четиригодишно траење а не како 
конечни заклучоци. Се надеваме дек ова истражување „отвора врата„ за наредни 
истражувања и ќе им служи како појдовна основа на институциите надлежни за 
прашањата, кои оваа студија ги третира, за преземање на конкретни акции.   
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 Голема благодарност до ЦСОО и ССУ кои се вклучија во оваа акција. Благодарејѓи им на нив за 
релативно кратко време се собраа бараните податоци.  
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Поглавје 3: Што знаеме досега? 
 
 

3.1. Наоди од претходни евалуации и од истражувањето. 33 
 
Со прифаќањето и имплементирањето на ФАРЕ Програмата  во Република Македонија е 
направен квалитативен скок во реформскиот пристап. Во однос на претходните 
реформски потфати кои ставаа акцент на една или друга димензија на овој сегмент од 
образовниот систем, со оваа Програма уште во нејзиниот назив беше нагласен холизмот - 
таа беше именувана како интегрална програма што всушност им даде подеднакво 
значење на сите компоненти и аспекти. Таквиот парадигматски пресврт, заедно со 
ориентацијата за пилотирање на креираните решенија, создаде атмосфера на креативен 
и релативно релаксиран однос на сите актери за разлика од претходните обиди на 
фронталност во пристапот и напнатост во реализацијата на реформските решенија.  
 
Една од пречките беше негативното искуство што го имаа лицата од образовните 
установи, стекнато во реформските зафати што ги правеше државата во образованието 
во минатиот период, особено имплементацијата на насоченото образование. Наодите 
покажуваат и одредени проблеми кои се јавиле во текот на имплементацијата на поедини 
компоненти од реформата. Главните пречки биле детектирани како: 
 
- Реформата се соочуваше со недостаток на нови државни стратешки документи кои 

јасно би ги дефинирале државните приоритети во областа на средното стручно 
образование. Во периодот кога реформата започнуваше не постоеше ниту еден 
стратегиски документ кој се однесува на средното стручно  образование во државата. 
Сеуште во сила беа старите концепти кои во голема мерка не соодветствуваа на 
новонастанатите услови.  

- Имплементацијата на реформските активности често беше попречувана и од 
несоодветната легислатива која ги регулира прашањата од средното стручно 
образование и обука  Така на пример, опремувањето на училиштата се одвиваше со 
забавена динамика поради проблемите во административните процедури за нејзина 
набавка кои важеа во државата во тоа време. Забавувањето на оваа компонента 
автоматски значеше забавување и на другите компоненти во реформата, како што е 
обуката на наставниците за користење на истата, етаблирање на лаборатории, и др. 
Истото се однесува и за учебниците за новите наставни планови и програми. 
Предвидената динамика за нивна изработка и доставување до училиштата не ја 
имаше земено предвид сложеноста на административните процедури за изработка и 
нивно усвојување, кои беа на сила во државата во тоа време. На тој начин се создаде 
незадоволство кај наставниците и учениците во оние училишта кои имаа недостаток 
на учебници. Овој проблем беше ублажен со обуката на наставниците за самостојно 
изработување на дидактички материјал и материјал за учење.   

- На почетокот, домашните и меѓународните носители имаа проблеми во 
координацијата на заедничките активности. Ова е еден од клучните проблеми кои ја 
следеа реформата. Меѓународните институции се обидуваа зацртаните цели да ги 
реализираат со домашни експерти – вработени во државните институции за 
образование без притоа да побараат од страна на ресорното министерство истите да 
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 Наведените заклучоци се продукт на увидот во проектната документација, претходните 
евалуации и добиените податоци од интервјуата со лицата кои биле вклучени во реформата, како 
што се наставниците од ССО-4г и вработени во ЦСОО.    
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бидат потполно ослободени од своите редовни работни обврски или тие да им се 
намалат додека трае ангажманот на имплементацијата на реформата. Тоа значи дека 
од нив се бараше да спроведуваат активности предвидени во Планот за 
имплементација на реформата но и да си ги извршуваат редовните работни обврски 
предвидени со планот за работа на институцијата во која беа вработени. Притоа, за 
нивната работа немаа никаква материјална сатисфакција. Ова резултираше со 
преоптовареност на локалните стручни лица вклучени во реформата.   

 
Ова се само дел од искуствата што играа негативна улога во имплементацијата на 
одредени компоненти од Фаре реформата. Поради ова, дел од зацртаните активности 
имаа проблеми во процесот на нивната имплементација, некои од нив воопшто не се 
остварија, додека некои постигнуваа добри резултати само додека реформата се 
спроведуваше. Доколку се спореди што е зацртанано како цели во секоја фаза од 
имплементацијата на реформата на ССО-4г и што од тоа е остварено ќе се види дека 
еден дел од нив имале проблеми при нивната реализација, како:  
- Оценка на можната хиперпродукција и преклопувања меѓу средните стручни училишта 

преку училишно мапирање (ВЕТ 1) – воопшто не се реализира; 
- Поставувањето на систем за оценување и евалуација со цел воспоставување на 

национален систем за сертификација (ВЕТ 1) - не се реализира; 
- Воспоставување на служба за стручно водење и развој во пилот училиштата (ВЕТ 1)  

– денес функционира само во мал број на училишта;  
- Воспоставување на регионални ВЕТ центри од врвен квалитет (ВЕТ2) – не беше 

прифатена оваа иницијатива и оваа активност воопшто не се реализира; 
- Пилот оценување и национална рамка за Национални стандарди на квалификации за 

стручно образование и обука (ВЕТ2) – оваа активност е пролонгирана и дури сега е во 
фаза на реализација; 

- Воспоставување на Структура за (ре)обука за наставници (ВЕТ2) – реализирана е 
делумно и нејзината финализација се очекува во оваа година; 

- Евалуирање на функционирањето на опремата доделена на училиштата во ВЕТ3 – 
Опремата е престигната многу доцна поради спори административни процедури; 

- Анализата на клучните квалификации кои им се потребни на вработените, 
претприемачите или самовработените како основа за градење на стратегии за обука 
на учениците од ССО-4г (ВЕТ4) – не се реализира. 

 
Иако мал дел од проектираните активности по обем и квалитет не беа реализирани во 
целост, сепак со оваа Програма се постигнаа значајни ефекти, меѓу кои треба да се 
истакнат следниве: 
 
- На практичен начин се демонстрираше холистичкиот пристап во реформирањето на 

средното стручно образование.  
- Од поголем број актери во реформата беше прифатено сознанието дека 

усогласувањето на средното стручно образование со тековните, новите и развојните 
потреби на пазарот на трудот е почетна премиса на градењето на било какви 
решенија во програмскиот (курикулумот), процесниот (стратегиите на учење) и 
организацискиот дел (институционални промени и институционално партнерство) од 
реформата; 

- Стратегијата за реформата на средното стручно образование во Македонија34 беше 
целосно елаборирана-прифатена од носителите на активностите и стана интегрален 

                                                           
34

 Стратешко планирање на реформата на ССО во Македонија, Министерство за образование и 
физичка култура, Скопје, 1998. 
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дел од Нацрт стратегијата за развој на образованието во Република Македонија. 35 Во 
2005 година, таа се преточи во Програмата за развој на средното и пост-средното 
образование, како дел од Националната програма за развој на образованието во 
Република Македонија 2005-201536; 

- Пилотната фаза креирана со експериментална потфаза и потфаза на целосна 
имплементација на курикулумите во пилот училиштата овозможи постапно развивање 
на новите курикулуми и новите стратегии на учење; 

- Студиските патувања и партнерството на училиштата со институции од земјите на 
Европската Унија овозможи понепосреден трансфер на животното и работното 
искуство во функционирањето на средното стручно образование; 

- Опремувањето на пилот училиштата, иако не е остварено во целост, според обемот и 
динамиката, значително го подигна стандардот на инфраструктурата во која се 
остварува реформата на средното стручно образование. Благодарејќи на реформата 
ССО-4г училиштата станаа најопремени средни училишта во државата; 

- Неколку стотина наставници добија обука за новите курикулуми кои беа развиени за 
19 нови образовни профили и за неколку стотина нови наставни предмети. 

- Се формираше Центарот за стручно образование и обука со што средното стручно 
образование во државата доби специјализирана и професионална институција која 
треба да биде главниот двигател на сите промени во ова образование. 

- Беа изработени нови програмски и развојни документи кои ги почитуваат европските 
стандарди за квалитет. 

- Бројот на струки се намали на 14, а бројот на образовни профили на 42. Со тоа се 
воведе висока флексибилност на квалификациите со што се зголемуваат можностите 
на дипломираните ученици полесно да најдат работа. Без намера да се 
маргинализираат другите придобивки на реформата оваа активност е една од 
најголемите нејзини придобивки.   

 
Според ССО-4г наставниците и вработените во ЦСОО една од поголемите придобивки на 
реформата е “раздвижувањето” на ССО-4г училиштата како и на вработените. 
Соочувањето со туѓите искуства и начини на работа и можноста да се компарираат 
себеси на овој план, како и обуката спроведена да ги зголеми компетенциите на 
вработените, дава доволно аргументи да се претпостави дека пасивноста,  одвоеноста од 
она што се случува во средното стручно образование во Европа и светот и недостатокот 
на самодовербата се минато за стручното образование во државата.  
 
Преземените интервенции на полето на подобрување на законите и подзаконските акти 
претставуваат логично продолжување но и составен дел на реформите во стручно 
образование и обука. 
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Поглавје 4: ССО-4 состојба? 
 

4.1. Легислативно окружување на ССО-4г 
 
Составен дел од евалуацијата беше и истражувањето на легислативното окружување на 
реформите во ССО-4г. Ова истражување имаше за задача да изврши: 
 

 Идентификација на релевантните правни документи / закони во соработка со ЦСОО; 

 Сумирање на клучните цели на секои од овие документи; 

 Анализа на поврзаноста со други документи, преклопувања, контрадикторности и 
празнини, вклучувајќи ја и институционалните одговорности на различни тела; 

 Сумирање на главните неконзистентности, и   

 Формулирање на препораки како конкретната легислатива би можела да стане 
покохерентна, во соработка и со консултација со МОН и ЦСОО. 

   
Анализата покажа дека постојната образовна легислатива во 1998 година не 
соодветствуваше на развојните потреби на средното образование во Република 
Македонија. Таа не ги поддржуваше предвидените реформски чекори и често се јавуваше 
како пречка за воведување на потребните промени. Поради тоа, се рефлектираат низа 
проблеми кои се манифестираат во сферата на глобалниот образовен систем, а со тоа 
директно го детерминира и средното образование.  
 
Во изминатиот период се направени одредени измени во Законот за средното 
образование и се донесоа нови закони и позаконски акти кои директно или индиректно ги 
регулираат прашањата на ССО_4г.  Како позначајни може да се издвојат: Закон за  
средното образование (Сл.весник на Република Македонија број 52 од 2002 година), 
Закон за измени и дополнувања на Законот за средното образование (Сл.весник на 
Република Македонија број 49 од 2007 година); Закон за стручно образование и обука (Сл 
весник на Република Македонија бр 71 од 08.06. 2006)... вклучително и Законот за измена 
и дополнување на законот за стручно образование и обука (Сл. Весник на Република 
Македонија бр 117 од 18 09.2008); Закон за Бирото за развој на образованието (Сл.весник 

на Република Македонија бр. 37 од 28.03. 2006); Закон за образование на возрасни 

Сл.весник на Република Македонија бр. 07 од Јануари.2008); Закон за Државниот испитен 

центар (Сл.весник на Република Македонија бр. 142 од 10.11.2008); Закон за високо 

образование (Сл.весник на Република Македонија бр. 35 од 14.03.2008) и Закон за 

просветен инпекторат (Сл.весник на Република Македонија бр 52 од 04.07. 2005)  
 
Со бројни подзаконски акти (правилници, нормативи, уредби, упатства и сл.) регулирани 
се односите во програмската, процесната, кадровската, технолошката, организациската, 
финансиската и во другите образовни компоненти на средното образование.  
 
И покрај тоа што во изминатиот период се направени одредени измени во законската 
регулатива, дел од старите слабости се присутни и денес. Најголемиот број измени 
се однесуваа на системски прашања. Така на пример, како позначајни рефлексии на 
овие измени може да се издвојат следниве: формирани се професионални институции за 
поддршка на образованието како ЦСОО, ДИЦ и ЦОВ кои произлегоа од поранешниот 
Педагошки завод на Република Македонија (ПЗМ), дејноста на БРО (поранешен ПЗМ) е 
регулирана со посебен закон, донесен е посебен закон за стручно образование и обука, 
за прв пат е донесен закон за образование на возрасни, се воведе државната матура во 
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средното образование, се зголеми времетраењето на задолжителното образование од 
осум на девет години а од 2007 година, со прогласувањето на средното образование за 
задолжително, и на 13 години, се воведе екстерното оценување како облик за проверка 
на квалитетот во основното и средното образование, се донесе нов Закон за високо 
образование - согласно препораките од Болоњскиот процес, и сл. Сепак, и покрај 
големиот број на успешни интервенции одредени прашања од сферата на образованието 
останаа нерегулирани или недоволно регулирани.  
 
Општа констатација е дека целокупната област на образованието, нормативно правно е 
регулирана низ повеќе закони. И покрај фактот дека законите од оваа област понекогаш и 
директно се повикуваат еден на друг, нивниот голем број не создава брза систематска 
прегледност, а надлежностите на некои институции и тела и органи во различни области 
на образованието се реплицираат понекогаш во целост или со дополнувања. Во сите 
овие законски текстови видлива е тенденцијата да се набројат и исцрпат сите можни 
надлежности на поедини органи со едноставно нивно таксативно набројување, со цел до 
најситни детали да се предвидат и регулираат прашања од нивна надлежност кои 
несекогаш е пожелно да бидат регулирани на вакво законско ниво и цврстина.  
 
Најчесто, измените во регулативата не беа следени и со навремени измени во 
потзаконските акти, особено оние кои ги регулираат надлежностите и одговорностите на 
државно, локално и училишно ниво, со што се создаваат противречности и 
недоследности  во реализацијата  на законските одредби и бавност на интервенциите. 
Најочигледен пример за ваквата неусогласеност е во прецизирањето на надлежностите 
на Центарот за стручно образование и обука, Бирото за развој на образованието, 
Центарот за образование на возрасните и Државниот просветен инспекторат.  
 
Исто така, Законот за средното образование недоволно „комуницира” со останатите 
закони од оваа или друга област кои имаат директно влијание врз средното образование. 
Таков е случајот со Законот за стручното образование и обука и Законот за локалната 
самоуправа. 
 
Неусогласеноста на Законот со подзаконските акти кои треба да го операционализираат и 
да го направат применлив во практиката предизвикува низа недоследности и слабости 
кои директно влијаат врз квалитетот и успешноста на средното образование. Тоа се: 
  

 Слабости во дефинирањето на статусот и функцијата на образовните установи, 
особено во регулацијата на финансирењето и остварувањето на приходи; 

 Отсуство на прецизна регулација за вработувањето (селекцијата), усовршувањето и 
напредувањето на наставниот кадар. Така на пример, надлежностите во оваа сфера 
за наставниците кои предаваат општо-образовни предмети во ССО-4г ги има БРО 
додека за наставниците кои предаваат стручни предмети ги има ЦСОО. Вакавата 
поставеност често резултира со создавање на слика дека две различни групи го 
реализираат ССО и ги штитат своите интереси.;  

 Недефинирани прописи за поврзаноста и соработката меѓу училиштата и социјалните 
партнери; 

 Нејасно дефинирана регулација на автономијата на образовните установи во сферата 
на инфраструктурата, развојот на наставните програми и планови, оценувањето, 
истражувањето и планирањето на образованието.  

 ЦСОО сеуште не е јасно хиерархиски поставен. Тој сеуште нема своја финансиска и 
институционална автономија. Од аспект на планирање и реализација на своите 
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активности ова има негативно влијание.  Исто така, градењето на наставниот план во 
ССО трпи последици од ваквата поставеност, особено во делот на утврдувањето на 
соодносот меѓу општооразовните и стручните предмети. Ова укажува дека мора да се 
преземат активности за ревизија на надлежностите на различните тела (БРО, ЦСОО) 
или за формирање на интер-секторско тело кое ќе ги усогласува овие процеси;  

 Недоволно е регулирана надлежноста на ЦСОО да предлага и развива наставни 
планови и програми за сите видови и нивоа на стручно образование; 

 Има потреба од појасно дефинирање на надлежностите на професионалните тела, 
особено ингеренциите на ЦСОО по однос на издавачката дејност, изработката на 
концепции и стандарди за учебници по стручните предмети, акредитацијата на 
образовни програми за работно оспособување во установите за формално 
образование, предлагањето на програма за издавање на учебници по стручните 
предмети, верификацијата на институциите за стручно образование, изборот на 
директори/управители во институциите за средно стручно образование, 
распишувањето на тендери за обука на наставници во ССО и сл. 

 Не е дефинирана постапката за разрешување во случај на спротиставени ставови и 
мислења на Советот за стручно образование со Министерството за образование и 
наука.; 

 Не е доволно правно регулиран системот за вреднување на квалитет на 
образованието. Според законската регулатива, надлежностите во оваа сфера ги има 
ДПИ и ДИЦ. Ваквата регулација на квалитетот е централизирана бидејќи, иако во 
нормативна смисла е предвидена, во пракса ги маргинализира улогите на 
вработувачите, родителите, наставниците и учениците во процесите на вреднување 
на квалитетот во ССО-4г. Потребно е да се направи зајакнување на самоевалуацијата 
и екстерната евалуација на квалитет во ССО-4г. Со донесување на Правилникот за 
начинот и постапката за вршење на инспекциски надзор на просветната инспекција37 и 
практикувањето на интегралната евалуација во училиштата, државата е на добар пат 
овој проблем да се надмине.   

 
Во регулативата недостасува систем на поделена одговорност кој што би овозможил 
поголема автономија во потсистемот на средното образование. За да се надмине 
постојната состојба неопходно е да се создаде унифицирана, транспарентна и ефикасна 
законска регулатива на поделена одговорност, како и да се продолжи со напорите за 
нејзино усогласување со европската легислатива и обврските кои произлегуваат од 
меѓународните спогодби и конвенции. Меѓу другото, овие напори се потребни и за да се 
зголемат перфомансите на земјата во контекст на исполнување на 
препораките/одредниците содржани во документот „Образование и обука 2020„ на 
Европската унија.38 
 

4.2. Опфат, осипување и транзиција 
 
Врз основа на собраните квантитативни и квалитативни податоци добиени во 
истражувањето евалуацијата ги констатира овие состојби: 
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Средното образование во државата се остварува  во 93 јавни (10 државни училишта, 21 
училишта на град Скопје, а 62 општински училишта) и 10 приватни училишта.  
 
Според наставните програми кои се реализираат во јавните училишта во  15 училишта се 
реализира гимназиско образование, во  43 училишта стручно образование, во  30 
училишта се остваруваат наставни  планови за гимназиско и стручно образование, а 4 
училишта се за ученици со посебни образовни потреби.39  
 
Бројот на средни стручни училишта по струки се: за земјоделско – ветеринарна - 11, 
шумарско – дрвопреработувачка - 7, геолошко-рударска и металуршка - 5, машинска - 23, 
електротехничка - 17, хемиско – технолошка - 11, текстилно – кожарска - 14, графичка - 7, 
лични услуги - 8, градежно – геодетска - 6, сообраќајна - 11, угостителско – туристичка - 9, 
економско - правна и трговска - 16, здравствена - 14, и за уметничко образование – 8.40 
(Анекс 6 и Анекс 7) 
  
Во Република Македонија има 10 приватни средни училишта, од кои 8 гимназии и   2 
стручни  (Економско-правна и трговска и здравствена струка) и едно музичко училиште. 41 
 
4.2.1 Опфат: Вкупниот број на ученици кои посетуваат средно образование во 2009 
година изнесува 94545 ученици (44352 женски) од кои 93843 ученици се во јавните а 907 
во приватните средни училишта, во 3267 паралелки. Од нив,  50,55% се запишани во 
средно стручно образование со четири годишно траење, 6,39% се во средно стручно 
образование со 3 годишно траење, 41,99% се  во гимназиско  и 1% во уметничко 
образование.42  
 
Просечниот број на ученици во клас е 28,94 ученика. Меѓутоа, мора да се знае дека ова е 
просечен број и дека во реалноста овој број се движи од 35 ученика во паралелка во 
здравствената и економско-правната и трговска струка до 23 ученика во паралелка во 
машинската и градежно-геодетската струка. Големиот број на ученици во паралелка може 
негативно да влијае, не само врз квалитетот на образовниот процес туку и врз 
организацијата и реализацијата на практичната настава во училиштето, особено ако 
училиштето не поседува соодветни и доволни просторни капацитети и опрема. 43 
 
Соодносот во бројот на учениците меѓу стручното и гимназиското образование во  
2001 година изнесувал 70% во стручно и 30% во гимназиско образование. Во меѓувреме, 
бројот на гимазиски паралелки е зголемен поради што овој сооднос се намалува. 
Денес, тој сооднос изнесува 58% во стручното наспроти 42% од учениците во 
гимназиското образование.44 
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По правило, најголемиот притисок за запишување во средно образование е во 
гимназиите. Дел од учениците кои нема да успеат да се запишат во гимназија (поради 
слабиот успех), по правило се запишуваат во средните стручни училишта.  
 
Дел од учениците во помалите населени места немаат можност да бираат средно 
училиште бидејки во тоа место постои само стручно училиште. Овие ученици можат да 
бираат или да патуваат или да престојуваат во друго место каде постои соодвето на 
нивните интереси средно училиште или да се запишат во постојното во нивната средина. 
Со оглед на финансиската состојба на населението, дел од нив се одлучуваат за 
запишување во домашното училиште и покрај тоа што тоа не е нивниот вистински 
интерес. Ваквата појава дополнително се рефлектира врз понатамошното образование 
на учениците во фазата кога преминуваат во високо образование. Може само да се 
претпостави дека изборот на факултет кој не соодветствува со видот на средното 
образование кое го посетувале учениците се должи, меѓу другото и на оваа појава. 
Истражувањето покажа дека дел од студентите и невработените ученици со своите изјави 
ја потврдија изнесената констатација. Ова го актуелизира прашањето за карактерот на 
средните училишта во помалите места во државата и програмите кои акумулираат мал 
број на ученици. Можеби, зајакнато воведување на комбинирани СУ (гимназиско/стручно) 
би ги надминало овие проблеми. 
 
Таб.3.1:Редовни средни училишта, паралелки, ученици и наставници 

Таб. 3.1 УЧИ 

лишта  

 

Пара-

лелки 
 

 

Ученици Наставници 

вкупно ученички ученици кои 

завршиле 

училиште 

вкупно со полно 

работно време 

со скратено 

работно време 

се жени се жени се жени се жени 

1998/1999 96 2902 89775 43653 21510 - 5557 3012 - - - - 

2003/2004 96 3032 93791 44887 23621 11341 5863 3278 4891 2716 972 562 

2004/2005 100 3134 94053 44701 24225 11312 5946 3375 5107 2875 839 500 

2005/2006 101 3184 93908 44530 25588 11763 6136 3432 5277 2930 859 502 

2006/2007 104 3219 93763 44334 25629 11794 6280 3541 5311 2961 969 580 

2007/2008 107 3237 92753 44387 24700 11463 6438 3714 5529 3149 909 565 

2008/2009 110 3295 93164 44643 24210 11543 6832 3953 5810 3342 1022 611 

Извор: ДЗС,2001; 2009; 2010Податоците се однесуваат на редовните средни училишта 

 
Податоците од табела 3.1. покажуваат дека во периодот од 1998 до 2009 година бројот на 
училиштата се зголемил, додека бројот на учениците, со извесни осцилации, е стабилен. 
Соодносот меѓу машките и женските ученици покажува високо учество на женските 
ученици од 45-48% во текот на целиот период. Паралелно со ширењето на мрежата на 
СУ се зголемува и бројот на наставниот кадар.  

 
Таб.3.2.  Нето опфат на ученици во средно образование 

учебна 

година 
возраст запишани 

ученици 

население на 

истата возраст 

% 

1998/1999 15-18 79319 134318 59.05 

1999/2000 15-18 82022 134073 61.18 

2000/2001 15-18 84149 133651 62.96 

2001/2002 15-18 83003 132189 62.79 

2002/2003 15-18 84078 132549 63.43 

2003/2004 15-18 87358 132431 65.96 

2004/2005 15-18 86609 130932 66.15 

2005/2006 15-18 86002 129776 66.27 

2006/2007 15-18 86716 128540 67.46 

2007/2008 15-18 85145 126475 67.32 

2008/2009 15-18 85081  - 
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Анализата на струките во ССО-4г покажува извесни поместувања во поглед на нивната 
атрактивност. Во Граф.3.1 може да се види дека најголем број на ученици има во 
економско-правната и трговска струка, здравствената, електротехничката и машинската, 
додека помал е бројот во графичката,  геолошко-рударско-металуршката, шумарско-
дрвопреработувачката, лични услуги и градежно-геодетската. Ова не мора да значи дека 
едните се поатрактивни од другите струки. Ова може да се должи и на бројот на 
училиштата кои реализираат одредена струка. Така на пример, во училишната мрежа, 
најмногу е застапена машинската струка и нуди поголем број на слободни места за 
запишување. Ако на ова се додаде дека често учениците не можат да се запишат и 
поради исполнетост на квотаа за упис во другите училишта,  како и ограниченоста во 
изборот на училиштето од страна на младите во места каде постои само едно училиште, 
тогаш е  логично да има голем број на запишани во оваа струка. 
 
Граф. 3.1:  Ученици во средните стручни училишта според струки и период

45 
1 Земјоделско-ветеринарна 
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2 Шумарско- дрвопреработувачка 

3 Геолошко-рударско-металуршка 

4 Машинска 

5 Електротехничка 

6 Хемиско-технолошка 

7 Текстилно-кожарска 

8 Графичка 

9 Лични услуги 

10 Градежно-геодетска 

11 Сообраќајна 

12 Угостителско-туристичка 

13 Економско-правна и трговска 

14 Здравствена 

 
Потврда на ваквиот заклучок може да се најде доколку се погледне трендот на 
запишување на учениците во периодот од 2001 до 2009 година. Најголемо зголемување 
на интересот на учениците се случил во здравствената, економско-правна-трговска, 
сообраќајната, лични услуги и шумарско-дрвопреработувачката струка. Најголем пад на 
интересот за овој период има токму машинската струка. Ова е индикативен податок кој 
упатува на понатамошни анализи на училишната мрежа и колку е таа соодветна со 
интересите и потребите на младите и економијата.46   
 
4.2.2 Осипување: Прецизни податоци за осипувањето во средното стручно образование 
нема. Врз основа на податоците презентирани во „Националната програма за развој на 
образованието„ во 2004 година, вкупното осипување47 во основното и во средното 
образование изнесува 18,32% додека годишното осипување во средното образование 
изнесувало 2,84%.48 Најголемо било осипувањето во средните стручни училишта со три-
годишно траење, додека најмало во гимназиите и ССО-4г. Најмало осипување во текот на 
образованието има кај македонската етничка група, а најголем кај ромската. 49  
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 ДЗС: Состојба 2001 и 2009 
46

 ДЗС: Состојба 2001 и 2009 
47 Под осипани ученици се подразбираат оние ученици кои го прекинале школувањето. Тука не 
спаѓаат повторувачите и преселените ученици од едно во друго училиште. 
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 Национална програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015, МОН, 
2005 
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Во минатото, во Република Македонија, беа направени повеќе обиди да се постигне 100% 
опфат во основното образование и да се спречи осипувањето на учениците, не само во 
основното туку и во повисоките степени на образование. За жал, и покрај преземените 
мерки за подобрување на инфраструктурните капацитети, обезбедување на бесплатни 
учебници, осовременување на наставата преку воведување на современи модели на 
настава, како и преку професионално усовршување на наставниот кадар, трендот на 
непотполн опфат и осипување во текот на школувањето продолжува.  
 
Ако се разгледа вертикалната проодност на учениците во основното и во средното 
образование, на генерациско ниво, тогаш показателите стануваат уште полоши. Само 
69,5% од генерацијата која запишала прво одделение (основно образование) се 
запишале во средно образование 8 години подоцна.50  Нето стапката на опфат на 
учениците покажува благ тренд на зголемување од 59,05% во 1998 на 67,32% во 2008 
година.51  
 
Со прогласувањето на средното образование за задолжително, покрај зголемувањето на 
опфатот на учениците на преминот од основно во средно образование се намалува и 
процентот на осипани ученици во текот на средното образование. Така, во 2008 година, 
вкупното осипувањето во средното образование изнесува 1,11%.52 Со оглед дека со 
измените во Законот за средното образование се предвидени казни за оние родители кои 
нема да ги пратат децата во средно образование ова намалување на осипувањето е 
очекувано. 
 
4.2.3 Транзиција: Преминот на учениците од основно во средно образование во 
последните години е значајно подобрена. До 2007 година, со средно образование беа 
опфатени приближно 88% од завршените ученици во основно образование додека во 
2009 година овој опфат се зголеми на 93,79%. Ваквото зголемување се должи на 
промените во образовната политика во државата во 2007 година со која средното 
образование стана задолжително. 53 
 
Транзицијата од средно во високо образование до 2006 година изнесуваше 46% за во 
2008 година да се зголеми на 85%.54 Ова зголемување исто така е резултат на државната 
образовна политика со која се спроведе широка акција за зголемување на бројот на 
високо-образовни установи во државата. За кратко време, покрај двата државни 
универзитети (УКИМ – Скопје - 1949 и УКЛО – Битола/1979) и приватниот универзитет 
ЈИЕ во Тетово (2001) се формираа државните универзитети ДУТ во Тетово (2004) и УГД 
во Штип (2007). Во последните 3 години ширум државата се формираа голем број на 
факултети и дисперзирани студиски програми, како клонови на постојните универзитети. 
Во истиот период се формираа голем број на приватни универзитети и високи стручни 
школи. Зголемувањето на мрежата на установи во високото образование и државните 
мерки за намалување на цената на студирањето се главните причини за зголемување на 
транзицијата на учениците од средно во високо образование.   
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4.3. Карактеристики на ССО-4г ученици55:  
 
Потребата од добивање на целосна слика за состојбите во ССО-4г училиштата, особено 
карактеристиките на учениците го предизвикаа Проектот за евалуација да воведе нов 
пристап во следење на оваа состојба. Мотивите беа да се воспостави систем за следење 
на напредувањето на учениците кој ќе овозможи не само зајакнување на капацитетите на 
ЦСОО туку ќе создаде добра база за воочување на промените, слабостите, трендовите и 
преземање на истражувања и навремени акции за подобрување на квалитетот и 
перформансите на ССО-4г. 
 
Резултат од колектирањето на податоци за ССО-4г учениците (завршени во 2008 и 2009) 
е можноста да се стекне увид во нивните различни карактеристики. Со оглед на податокот 
дека бројот на ученици и школи не е комплетен56 може да се зборува само за појави кои 
одразуваат трендови и даваат индикативна слика за социјалната позадина на ССО-4г 
учениците и нејзиното влијание врз изборот на ССУ, струката и профилот. 
 
4.3.1. Пол: Застапеноста на учениците според полот покажува дека има мала доминација 
на машките ученици или сооднос 53% : 47%.57 Оваа разлика не е толку изразена во 
вкупната бројка колку во подрачјата каде се запишани учениците. Доминантно 
најатрактивни струки за женската популација се економско-правната струка, каде 
соодносот е 1:2 и здравствената со сооднос 1:3 во корист на женските ученици. Тие 
покажуваат доминација и во економската, хемиската и текстилната струка. 
Традиционално, овие струки по својот карактер се поатрактивни за женската популација. 
За разлика од нив, машките ученици се побројни во електротехничката (1:11), машинската 
(1:11), земјоделско-ветеринарната (1:2), сообраќајната (1:2) и градежната струка (1:3).   
 
4.3.2. Избор на струка: Во поглед на изборот на струките за сите ученици како 
најатрактивни се јавуваат: економско-правната, здравствената, електро-техничката, 
Машинската и земјоделската струка. (види Граф. 3.1.)  Останатите струки покажуваат 
помал опфат на ученици. 
 
Истражувањето покажа дека изборот на струката при запишување е условено од неколку 
фактори58: 
 
Продолжување на образованието. Дел од студентите ја посочуваат оваа причина како 
одлучувачка за нивниот избор. Сметаат дека со продолжување на образованието и 
стекнувањето на универзитетска диплома ќе можат полесно да се вработат во овие 
струки. Оваа појава има доста проблематична позадина. Со години наназад економско-
правната струка е атрактивна за учениците и покрај податокот што според евиденцијата 
на АВРМ најголем број на невработени со високо образование се токму економистите и 
правниците. Очигледно е дека перцепцијата што ја имаат учениците и нивните родители 
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 Во овој дел се користат податоците добиени од страна на ССУ. Податоците се приложени во 
Анекс1 
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 ДЗС: Состојба 2009 година. 
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 Заклучоците се продукт на реализираните интервјуа и фокус групи со учениците, као и нивните 

одговори во прашалникот.  
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при изборот на струките т.е училиштата не ја земаат предвид оваа состојба. Склони сме 
да веруваме дека постои недоволна информираност за состојбата со можностите за 
вработување кај овие струки која со создавањето на митот за лесна вработливост и 
добра заработувачка, раширен во јавноста, придонесува овие струки да се доста 
атрактивни. 
 
Финансиските можности на семејствата се една од доста потенцираните причини за 
изборот на струката која ќе се учи. Учениците кои имаат финансиски проблеми најчесто 
се одлучуваат за струки кои овозможуваат вработување по завршувањето на средното 
образование (угостителско-туристичка, графичко-технолошка, геолошка и сл.). 
Одбивањето да го продолжат своето образование кај дел од учениците (вработени и 
невработени) не е поради недостаток на компетенции или постигнат слаб успех во 
средното образование туку е поради недостатокот на финансии за издржување на 
трошоците кои продолжувањето на образованието би ги предизвикало, како и потребата 
да се придонесе што е можно порано во семејниот буџет. Кај дел од учениците, како 
причина за непродолжување на образованието се јавува слабиот успех постигнат во 
средно образование.  
 
Место на живеење се јавува како трета причина за изборот на струката. Учениците кои 
потекнуваат од рурални средини претежно се одлучуваат за избор на струки кои се 
блиски до местото на живеење, соодветствуваат со карактерот на производство во 
средината во која живеат (земјоделие на пример) и видот на средно стручно училиште 
кое постои во средината и струките кои се на располагање за учење. Во некои места, 
учениците, доколку сакаат да се запишат во гимназија или друго стручно училиште, не 
можат да го сторат тоа бидејќи во местото на живеење нема такво училиште. За да ја 
остварат својата желба мораат да патуваат или да престојуваат во средините каде има 
такво училишта. Поради тоа, дел од нив се одлучуваат да се запише во училиштето кое е 
во или блиску до местото на живеење, без оглед дали имаат интерес или склоности за 
струката која ја изучуваат. Оваа појава често придонесува учениците по завршувањето на 
средното образование да се запишат на факултети кои даваат услуги од други видови на 
струки.59 
 
Погрешно направен избор на струката која се изучувала во ССО-4г е причина која исто 
така се јавува кај дел од интервјуираните завршени ССО-4г ученици. За оваа појава 
најчесто се обвинуваат родителите и непостоењето на стручни советувалишта или 
институции кои се бават со професионална ориентација во или надвор од училиштата. 
Изборот на ССУ и струката, доколку не соодветствува на афинитетите и интересите на 
учениците често може да резултира со намалена мотивација за учење, слаб успех и 
разочараност. На оваа појава мора да се обрне посебно внимание во иднина. Отсуството 
на системски решенија за професионална ориентација и кариерен развој на младите 
може да влијае врз засилување на оваа појава. 
 
4.3.3. Етничка припадност: Соодносот на учениците во ССО-4г по однос на етничката 
припадност покажува дека учениците со македонска етничка припадност учествуваат со 
70,74%, албанска со 22,14%, ромска со 0,84%, српска со 1,23%, турска со 3,14%, влашка 
со 0,28% и други со 1,63% во вкупниот број на ССО-4г ученици, кои беа цел на ова 
истражување. Ваквата состојба е во голема мерка во согласност со процентуалната 
застапеност на етничките групи во вкупното население со исклучок на ромската 
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 Според изјавите на дел од студентите кои беа опфатени во истражувањето а кои не го 
продолжиле своето образование на истата струка која ја учеле во средно образование. 
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популација каде е евидентно дека нивното учество е далеку под процентот на учество во 
вкупното население. Проблемот со интеграцијата на учениците роми во средното 
образование останува и понатаму и покрај активностите преземени во рамки на 
“Декадата на ромите” од страна на државните институции и невладиниот сектор. 
 
Во поглед на атрактивноста на струките и етничката припадност на учениците значајни 
разлики од вкупната преференца на сите ученици нема. 
 
4.3.4. Образовен и работен статус на родителите: Според образованието на 
родителите може да се констатира дека средношколското образование е најдоминантна 
образовна позадина на родителите на учениците во ССО-4г. Од аспект на образовното 
ниво на родителите постои значајна разлика во поглед на преферирањето на одредени 
струки. За повеќето родители, без оглед дали се со високо, средно, без образование или 
друго, најпожелни се здравствената, економско-правната и електро-техничката струка.  
 
Според работниот статус на родителите 16,43% од татковците и 19,3% од мајките се 
невработени. 
 
4.3.5. Место на живеење: Според местото на живеење учениците во ССО-4г се 
доминантно од урбаните средини (77%) додека учениците од руралните средини 
учествуваат со 23%. Овој показател изненадува со оглед на податокот што од вкупно 
1762 населени места само 34 имаат градски карактер и во нив се концентрирани дури 
57,8 отсто од вкупното население, а само во една градска населба (градот Скопје) живее 
20,5 отсто од вкупното население на државата. Од друга страна, 141 населени места со 
рурален карактер целосно се депопулизирани, а слична судбина, многу скоро можат да 
дочекаат уште 455 населени места.60  
 
Причините за слабата застапеност на ученици од руралните средини во ССО-4г е тешко 
да се утврдат без дополнително истражување. Може само да се претпостави дека дел од 
овие ученици најверојатно се запишале во ВЕТ-3г или не го продолжиле образованието. 
Најверојатно е дека првата причина е поиздржана со оглед на нискиот опфат на овие 
лица во ССO-4г. 
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 МТСП, Стратегија за демографски развој на Република Македонија – 2008-2015, Скопје, 2008 
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Поглавје 5: Дестинации на завршените ученици 

 
Годишно близу 15 000 ученици од ССО-4г го завршуваат нивното образование.61 Најголем 
дел од нив го продолжува образованието додека останатите се насочуваат кон пазарот 
на труд. 
 

Најголем број на завршени ученици има од 
економско-правната и трговската, 
здравствената, електротехничката и 
машинската струка. Овие овие четири 
струки опфаќаат 63,15% од сите ССО-4г 
ученици кои го завршуваат своето 
школување.  
 
Најмал број на завршени ученици годишно 
завршуваат во геолошко-рударската и 
металуршката и графичката струка. 
 
Сите ученици по завршувањето на своето 
средно стручно образование се упатуваат 

кон своите следни дестинации. Точната бројка на ученици во зависност од нивната 
дестинација тешко може да се даде поради недостиг на интегрирани статистички 
податоци.  
 
Дел од универзитетите немаат развиено дигитализирани системи за евиденција со што се 
намалува можноста да се добијат комплетните податоци за оваа дестинација на 
завршените ССО-4г ученици во целото високо образование во државата.   
 
Оваа детекција е попречена и поради различните методолошки приоди во 
евидентирањето на лицата кои се запишале на универзитет, се вработиле или останале 
невработени. Така на пример, методологијата според која се пресметува процентот на 
запишани средношколци на универзитетите има недостаток бидејќи се користат 
податоците за бројот на завршени средношколци и бројот на запишани во прва година на 
универзитетски студии во истиот период. Во прва година не се запишуваат само 
средношколците кои дипломирале во истата година туку и оние кои од разни причини не 
успеале да се запишат претходните години, како и оние кои после извесен период од 
нивното дипломирање во средно образование решиле да се запишат во високо 
образование63.  
 
Потврда за ваквиот заклучок може да се најде доколку се погледнат податоците на ССО-
4г учениците кои завршиле во 2009 година. Во 2009 година само 8871 ученик или 69,75% 
од сите ученици во ССО-4г кои го завршиле своето образование полагале државна 
матура. Бројот на овие ученици е помал во споредба со учениците од гимназиите кој 

                                                           
61

 ДСЗ, 2002 до 2010 
62

 ДЗС, Основни и средни училишта на крајот на учебната 2008/2009 година 
63

 Повторното запишување во прва, втора, трета или четврта година со воведувањето на ЕКТС се 
надминува. Студентите не повторуваат година и не запишуваат повторно година туку група 
предмети и напредуваат врз основа на освоени кредите. Поради ова во вкупната бројка на 
запишани студенти не се содржи бројката на оние кои повторно запишуваат година. 

Таб. 4.1: Ученици кои завршуваат ССО-4г
62

 

 Вкупно % 

Земјоделско-ветеринарна 870 5,72 

Шумарско-дрвопреработувачка 223 1,46 

Геолошко-рударска и металуршка 130 0,86 

Текстилно-кожарска 938 6,17 

Економско-правна и трговска 3490 22,94 

Машинска 1718 11,29 

Електротехничка 1943 12,77 

Хемиско-технолошка 1014 6,66 

Графичка 143 0,94 

Личниуслуги 414 2,72 

Градежно-геодетска 305 2,00 

Сообраќајна 561 3,69 

Угостителско-туристичка 898 5,90 

Здравствена 2457 16,15 

Физичкакултура 111 0,73 

Вкупно 15215 100,00 
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изнесува 84,67% од вкупниот број на ученици кои го завршиле своето образование во 
истата година.64 Исто така, учениците од гимназиите постигнале подобри резултати на 
државните матурски испити од учениците од ССО-4г. Истражувањето располага со 
официјални податоци само за успехот покажан на испитот по мајчин јазик и успехот 
покажан на испитот по изборниот предмет.65 Така, на испитот по мајчин јазик, на скала од 
1-5, просечната оценка за учениците од гимназиите е 3,43 додека кај учениците од ССО-
4г таа е 2,87, додека на испитот по изборниот предмет учениците од гимназиите имаат 
просечна оценка 3,44 додека учениците од ССО-4г таа е 2,68. Ваквиот успех им дава 
стартна предност на учениците од гимназиите при запишувањето на некоја од 
универзитетските пограми.66  
 
И оваа претпоставка има проблематичен методолошки приод. Ваквата пресметка не ги 
зема предвид случувањата во реалноста. Со проширувањето на мрежата на 
високообразовни установи се создаде поголем број на слободни места за упис со што им 
се овозможи и на оние ученици со послаб успех од средно образование и/или послаб 
успех покажан на матурските испити да се запишат на универзитет. Исто така, според 
законот за високото образование, право на упис може да оствари и ученик кој не полагал 
државна матура т.е. полагал училишна матура или завршен испит, доколку бројот 
предвиден во квотата за упис на универзитетите не се исполни со лица кои полагале 
државна матура и кои имаат предност при запишувањето.67 Со оглед на зголемениот број 
на слободни места за упис на универзитетите во последните две години, за очекување е 
дека извесен број на вакви ученици ја искористиле оваа можност. Со точната бројка на 
овие ученици истражувањето не располага.   
 
Со оглед дека не постојат официјални податоци, вистинскиот број и процент на завршени 
средношколци, особено оние од ССО-4г, кои го продолжуваат образованието е тешко да 
се утврди. Без оглед на недостатоците во пресметките, сепак може да се заклучи дека 
процентот на дипломирани средношколци кои го продолжуваат своето образование, 
вклучително и оние од ССО-4г денес е многу поголем од оној кој беше утврден во 
периодот пред експанзијата на високото образование во државата и кој изнесуваше 64% 
во 2007 година и 42% во 2006 година. Според официјалните податоци тој процент во 2008 
година изнесуваше 85%.68  
 
Проблеми има и со евиденцијата на ученицие кои се упатиле на пазарот на труд. Во 
официјалните податоци не може јасно да се види колку ученици кои завршиле ССО-4г во 
2008 и 2009 година и од кои струки и профили успеале да се вработат. Единствено 
делумно коректно евидентирани ССО-4г завршени ученици има во базите на АВРМ.  
 
Поради ваквата состојба со податоците, истражувањето користи достапни официјални 
податоци од ДЗС, податоци добиени од ССО-4г училиштата, ЦСОО, ДИЦ, 
универзитетите, податоци од соопштенија на државните институции и податоци добиени 
со ова истражување. 
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 ДИЦ, Податоци за полагањето на државната матура во 2009 година 
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 Учениците полагаат 2 екстерни предмети. Задолжителен е предметот Мајчин јазик и еден 
изборен предмет. Ученикот бира еден од двата изборни предмети: странски јазик или математика. 
66

 ДИЦ, Податоци за полагањето на државната матура во 2009 година 
67

 Види: Закон за високото образование, Сл.весник на Република Македонија бр. 35 од 14.03.2008 
68

 Соопштение на МОН, 06.11.2008 година 
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За да се утврди точната бројка податоците треба да се колектираат со нивно 
доставување од сите заинтересирани страни (АВРМ, МОН, ЦСОО, универзитети и 
вработувачи). За жал, оваа постапка ги надминува рамките на оваа студија и отвора ново 
прашање – за потребата од постоење на Систем за следење на дипломираните 
средношколци кој би овозможил прецизен увид на состојбата. 
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Поглавје 6: Влијание на реформата врз високото образование 
 
 

6.1. Состојба – високо образование 
 
Со кампањата на Владата за зголемување на бројот на лицата со високо образование во 
државата69 проследена со проширувањето на мрежата на високо-обвразовни установи, 
зајакнувањето на системите за поддршка (стипендии) и интервенцијата за зголемување 
на бројот на студентите во државната квота (која е доста поевтина од квотата каде 
студентите сами ги сносат трошоците за студирање70), од една страна,  како и 
намалената понуда на нови работни места од страна на вработувачите, од друга страна, 
се создаде можност голем број на завршени средношколци да се запишат на 
универзитет. Притоа, мора да се води сметка дека и т.н. одложено запишување има свој 
удел во вкупната бројка на запишани студенти. За место на некој од факултетите не 
конкурираат само средношколците кои го завршиле своето образование во тековната 
година туку и оние кои претходните години не успеале, не сакале или поради други 
проблеми не се запишале на факултет.  
 
Високото образование во државата се остварува на универзитетите и високите стручни 
школи. Мрежата на установи ја чинат 5 државни универзитети („Св. Кирил и Методиј – 
Скопје, „Св. Климент Охридски„ – Битола, „Гоце Делчев„-Штип,  Државниот универзитет 
во Тетово и Универзитетот за информатички технологии во Охрид. Покрај државни 
универзитети постојат и приватни универзитети од кои поважни се: Универзитет на Југо-
источна Европа71-Тетово,, Прв приватен универзитет „ФОН„ - Скопје, Прв приватен 
европски универзитет-Скопје, Универзитет – Нјујорк колеџ-Скопје, Американски колеџ – 
Скопје, Универзитет за туризам и менаџмент-Скопје, Универзитет за аудио-визуелни 
уметности – Европска филмска академија „ЕСРА Париз-Скопје_Њујорк„ – Скопје, 
Меѓународен Балкански универзитет, МИТ Универзитет, Меѓународен универзитет „Еуро 
колеџ 2007 - Скопје„.  
 
Покрај овие универзитети, во последните години е зголемен бројот на дисперзирани 
студиски програми и факултети ширум државата со што се создаде можност на голем 
број млади да го остварат своето право и желба за завршување на универзитетско 
образование.  
 
Со потпишувањето на Болоњската декларација во 2003 година од страна на државата 
високото образование се реформира според препораките произлезени од Болоњскиот 
процес. Донесен е нов закон за високото образование, воведени се три циклуси на студии 
и имплементиран е Европскиот кредит трансфер систем како методологија за 
вреднување на напредокот на студентите. 
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 Потег кој е мотивиран од нискиот процент (7,28%) на лица кои поседуваат универзитетско 
образование во државата. 
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 Во државната квот, покрај студентот, партиципира и државата, додека во другата квота 
студентите сами ги сносат трошоците за студирање.  
71

 Универзитетот не може да се смета ниту како приватен ниту како државен. Формиран е со 
меѓународна финансиска помош. 
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Во 2008/2009 година се запишале 18 335 студенти во прва година на студии. 72 Во 
бројката се опфатени и студентите кои по втор, трет и повеќе пати се запишуваат во прва 
година. За разлика од периодот пред 2008 година кога оваа бројка се движеше околу 
16000 денес таа е поголема, со можности за нејзино зголемување. 
 
 

6.2. Влез во високото образование 
 
Поради непостоењето на систем за мониторирање не само што е тешко да се прават 
прецизни анализи на состојбата туку и самата работа, особено од развоен карактер, на 
ССУ и универзитетите, се соочува со проблеми. Неприфатливо е дел од ССУ да немаат 
развиени бази на податоци за тоа каде им се упатуваат завршените ученици како и дел 
од универзитетите да немаат системи за евиденција кои ќе дадат јасна слика за тоа од 
каде им доаѓаат идните студенти. Градењето на развојната политика во овие установи е 
во голема мерка хендикепирана поради ваквата состојба.  
 

Граф. 6.1: Ученици кои полагале државна матура / 2008
73

 
1 Машинска 

 

2 Текстилно-кожарска 
3 Угостителско-туристичка 
4 Хемиско-технолошка 
5 Графичка 

6 Градежно-геодетска 
7 Земјоделско-ветеринарна 
8 Личниуслуги 
9 Електротехничка 
10 Геолошко-рударска и металуршка 
11 Сообраќајна 
12 Шумарско-дрвопреработувачка 
13 Економско-правна и трговска 
14 Здравствена 

 
И покрај тоа што податоците за видот на струката на учениците во споредба со  
избраниот факултет се тешко достапни, истражувањето потврди дека дел од 
средношколците го продолжуваат своето образование во согласност со претходната 
струка додека помал дел од нив се запишуваат на факултети кои не соодветствуваат со 
нивната струка. Еден дел од нив тоа го прават затоа што не можат да се запишат на 
саканиот факултет поради лимитирани квоти за запишување (здравствена струка на 
пример) а дел поради тоа што изборот кој го направиле во средно образование го 
сметаат за погрешен или несоодветен на нивните интереси. Често изборот на друг 
факултет е мотивиран и со проценката дека новоизбраната универзитетска програма ќе 
им овозможи полесно вработување за сметка на универзитетската програма која е 
соодветна со нивната средношколска струка. Како илустрација може да се наведе дека на 
еден од најпрестижните факултети за хуманистички науки во државата, каде по правило 
во минатото се запишувале ученици со завршена гимназија, во 2009 година, учеството на 
студентите кои доаѓаат од ССО изнесува 66% од вкупниот број на запишани студенти. 
Најголем број од нив припаѓаат на економско-правната и трговска, здравствена и 
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 ДЗС, Соопштение: Запишани студенти на високите стручни шоли и факултетите во Република 
Македонија во академската 2008/2009 година (прв циклус на студии), 24.02.2010   
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 Презентацијата е направена со калкулација на податоците од Државниот завод за статистика за 
завршени ученици во 2009 година и податоците од Државниот испитен центар за ученици кои 
полагале државна матура.. 
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хемиско-технолошка струка и се одлични ученици во средно образование. Овде не 
станува збор за запишување од „втора шанса„ т.е. затоашто не можеле да се запишат на 
соодветниот на нивната струка факултет, бидејки овие студенти уште во првиот рок 
директно конкурирале на овој факултет без да се обидат да конкурираат на соодветниот 
на нивната струка факултет.74  
 
Доколку се земе интересот на учениците за полагање на државна матура како индикатор 
за нивната определба да го продолжат образованието тогаш може да се види дека тој 
интерес во голема мерка варира во зависност од која струка доаѓаат. Нагласена 
тенденција за продолжување на своето образование покажуваат учениците од 
здравствната, економско-правната, шумарско-дрвопреработувачката, сообраќајната, 
геолошко-рударската и електротехничката струка. Нешто близу 50% се учениците од 
лични-услуги, земјоделско-ветеринарната и градежно-геодетската струка. Останатите 
струки покажуваат мал интерес на учениците за полагање на државна матура што 
упатува на констатација дека повеќето од овие ученици, после завршувањето на своето 
образование се упатуваат на пазарот на труд.  
 
Во недостиг на прецизни податоци ваквата констатација има само индикативен карактер 
бидејки нема јасен увид колку од вонредните ученици во овие струки полагале државна 
матура. Доколку се изземат вонредните ученици во пресметката тогаш процентот на 
ученици кои полагале државна матура се доближува до 40 или 50% кај овие струки. Ако 
на ова се додаде и можноста со училишна матура да се продолжи своето образование на 
некој од универзитетите во државата  сликата станува уште понејасна.  
 
Во недостиг на прецизни податоци тешко може да се добие јасен увид колку ученици и 
од кои струки, без оглед дали полагале државна матура или не, го продолжуваат 
своето образование на некој од универзитетите во државата или пак се упатуваат 
на пазарот на труд. 
 
 

6.3. Перцепции на високото образование  
 
Истражувањето опфати голем број на факултети кои им овозможуваат на учениците од 
средното стручно образование да го продолжат своето образование. Анализата е 
правена врз основа на изјавите на студентите и наставниците во високото образование. 
 

Универзитетските професори и студенти поседуваат различни импресии за средното 
стручно образование во Република Македонија. Иако сите се согласуваат дека истото е 
подобрено во изминатите неколку години75, сепак е потребно на него уште многу да се 
работи. Некои од областите за кои студентите кои доаѓаат од средното стручно 
образование не се задоволни, се следните: недоволната избалансираност на 
теоријата и практиката (има многу повеќе теорија отколку практична работа), многу 
малку теренска работа (интервјуираните сметаат дека компаниите од нивната струка 
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 Кандидатите со завршена гимназија и кандидатите со завршено ССО рамноправно конкурираат. 
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 Многу мал е бројот на наставници кои имаат информација за она што се случувало со ВЕТ 
реформите во училиштата. Тоа се претежно оние кои биле вклучени на некаков начин додека 
траеле реформите (кко консултанти). Презентираните ставови се повеќе посредни и произлегуваат 
од нивните искуства во работата со учениците на универзитет. 
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немаат доверба во системот на четиригодишното средно стручно образование, поради 
што на учениците не им се задаваат одговорни задачи преку кои би научиле за 
практичните проблеми во работата), наставниците од ССО-4г често го евалвираат 
знаењето на учениците преку учење на градивото напамет, а не според неговата 
практична употреба како и ретката употреба на информатичката технологија 
(поточно компјутерите) во наставниот процес, како релевантен дидактички медиум. 
Студентите исто така истакнуваат дека средното стручно образование (иако е тоа една од 
неговите цели) не ги оспособило со претприемачки вештини и знаење, за тие подоцна да 
можат да започнат сопствен бизнис.  
 
Студентите, како и интервјуираните професори се 
согласуваат дека во високото образование 
студентите се соочуваат со многу поголеми и 
посериозни образовни барања од страна на 
наставниот кадар.  Тие исто се жалат и поради 
слабата врска меѓу средното стручно и високото 
образование, односно поради инкомпатибилноста во образовните програми 
(образовните програми на средното стручно образование не секогаш се соодветни со 
образовните програми во високото образование), па така студентите често се среќаваат 
со тешкотии во учењето во високото образование. 
 
Повеќето од интервјуираните студенти се обиделе да се запишат на истата струка која ја 
изучувале во средно образование затоа што сметаат дека ќе им овозможи знаења, 
вештини и компетенции потребни и актуелни на Пазарот на трудот и во исто време ќе ги 
задоволи нивните интереси и склоности. Дел од нив, оние кои не успеале да се запишат 
на саканиот факултет се запишале на други струки/факултети според нивниот интерес 
или поради тоа што сметаат дека „со таа струка полесно ќе се вработат„, а дел, оние со 
послаб успех и оние што не биле задоволни со изборот во средното образование се 
запишале на факултети кои соодветствуваат на нивниот успех или интерес.  
 
Одреден број на студенти (особено од економско-правна струка) изјавуваат дека немаат 
доволно професионална самодоверба, затоа што сметаат дека стручните компетенции 
добиени во средното стручно образование не соодветствуваат со барањата на пазарот 
на трудот денес. Знаењата, вештините и компетенциите добиени во средното стручно 
образование  им помогнале за да го продолжат образованието на високообразовните 
установи, но не и да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Тоа се должи пред се на 
слабата соработка меѓу училиштата и бизнис секторот што резултира со слаба и 
претежно лошо организирана практична обука (со исклучок на студентите од здравствена 
струка) и недоволно стекнатите меките вештини (soft skills) во текот на учењето кои се 
потребни на Пазарот на трудот. Останува отворено 
прашањето кој е изворот за креирање на ваков став 
со оглед дека овие лица воопшто не конкурирале 
за вработување ниту биле вработени. Сепак, 
должни сме да го респектираме нивното мислење, 
дотолку повеќе што е во потполна корелација со 
мислењето на вработувачите по однос на 
потребата од меки вештини.  
 
Што се однесува до компетенциите на 
наставниот кадар во средното стручно образование – студентите сметаат дека тие се 
задоволувачки, но сепак наговестуваат дека не се користат многу модерни техники за 

Наставниците во ССО-4г поседуваат добри 
стручни компетенции, но сепак има 
потреба од обуки преку кои ќе се развиваат 
вештини за организирање и реализација на 
интерактивна настава со учениците, 
презентирање на активни модели на 
наставна работа, поефективна 
комуникација со учениците, тимска работа, 
техники за критичко мислење, модели за 
континуирано следење и проверување и сл. 
(Универзитетски наставник, Факултет за 
природни и технички науки) 

Има потреба од поинтензивна соработка, 
поврзаност и усогласеност меѓу средните 
стручни училишта и факултетите. Тоа 
може да се направи преку организирање на 
заеднички средби, трибини, дебати и сл.  

(Универзитетски наставник, електро-
технички факултет) 
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учење. Ваквите мислења доминираат кај 
студентите од машинската, електротехничката, 
здравствената и угостителската струка и се 
разликуваат од мислењата на студентите кои 
доаѓаат од другите струки кои сметаат дека 
Техниките на предавање и учење на наставниот 
кадар се застарени и несоодветни. Во поглед на 
материјалите за учење и учебниците скоро сите 
студенти имаат исто негативно мислење и ги 
сметаат за застарени, недоволни и неусогласени со 
високото образование. Во тој поглед, сите 
интервјуирани субјекти (универзитетски професори 
и студенти) се изјаснуваат дека треба да се засилат 
напорите за подобрување на учебничкиот материјал, односно да се инвестира во 
стручни книги и материјали кои ќе обезбедат современите достигнувања во 
соодветните струки, да бидат достапни до сите. Тоа е потребно бидејќи, како што е 
кажано на интервјуата недостатокот од современи материјали за учење е сериозна 
кочница кон професионалниот напредок на струките и индивидуите.  
 
Универзитетските професори од некои факултети (електро-техничка, машинска, 
земјоделска, рударско-геолошка и металуршка, економско-правна и трговска струка) 
истакнуваат дека во минатото, учениците кои доаѓале од гимназиите поседувале 
поголеми компетенции и постигнувале подобри 
резултати од учениците кои доаѓале од средните 
стручни училишта. Денес, таа состојба е изменета. 
Во последните две години, учениците кои доаѓаат 
од средните стручни училишта покажуваат подобри 
резултати од учениците кои доаѓаат од гимназиите, 
особено во поглед на нивните стручни знаења и 
компетенции, додека во јазичните и 
информатичките способности се приближно на исто 
рамниште. Оваа констатација е присутна, пред сé 
кај професорите од стручните технички факултети.  
 
Меѓутоа, и покрај тоа, според овие професори, треба да се направат одредени промени 
во средното стручно образование со цел да се зајакнат меките вештини и компетенции на 
учениците, како: креативно мислење, аналитички способности, решавање на проблеми и 
претприемништво. Индикативно е дека во минатото студентите кои доаѓаа од ССО имаа 
послаби постигања во првите две години каде доминираат општообразовни содржини и 
предмети, додека во повисоките години, кога доминираат постручните предмети тие 
покажуваа подобар успех. Сега состојбата е подобрена и тие постигнуваат најмалку 
еднаков успех со гимназијалците во првите две години. Ваквата констатација упатува на 
заклучок дека квалитетот на ССО-4г образованието и покрај истакнатите слабости во 
поглед на меките вештини, е значително подобрен во однос на состојбата пред 
реформите, во делот на општото образование, особено во комуникациските компетенции 
(креативно мислење, аналитички способности, претприемачки вештини, решавање на 
проблеми, ИТ компетенции, познавање на странски јазици, говорна култура). 
 
Дел од студентите сметаат дека во средните стручни училишта неопходно е обнова на 
постоечката стручна опрема (која би го олеснила целокупниот образовен процес и би 
обезбедила квалитетни и современи компетенции на учениците). Како што беше 

Во минатото, учениците кои доаѓаа од 
гимназиите поседуваа поголеми 
компетенции и постигнуваа подобри 
резултати од учениците кои доаѓаа од 
средните стручни училишта. Денес, таа 
состојба е изменета. Во последните 
неколку години, учениците кои доаѓаат од 
средните стручни училишта покажуваат 
подобри резултати од учениците кои 
доаѓаат од гимназиите, особено во поглед 
на нивните стручни знаења и компетенции, 
како и во јазичните и информатичките 
способности. 

(Универзитетски професор,  
Рударско-геолошка струка) 

„Праксата ја реализираме во училиштата, 
а не директно во компаниите, што 
понекогаш ни досадува. Сметам дека треба 
да се оди комбинирано и во училиштата, но 
и во компаниите, бидејќи е поинакво 
чувството кога си вклучен директно во 
процесот на производство, така може 
повеќе да се концентрираш, да се насочиш и 
да го избереш она што за тебе е 
интересно, така би бил поконкретно 
насочен кон она што го учам„. 

(Студент, прва година, машинскиа струка) 
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споменато во интервјуата, опремата во училиштата е стара и несоодветна, така што 
учениците не можат да го вежбаат она што го учат како теорија. Исто така во интервјуата 
се наведува дека е потребно вклучување на повеќе практична работа во образовните 
програми, што е круцијално за стекнувањето на соодветни работни компетенции на 
учениците. Тие истакнуваат дека и слабата 
институционална структура на училиштата 
(мали училници, недоволно инструментариум за 
извршување на практична работа и премногу 
ученици во еден клас – преку 30, итн.) влијае 
нивната оспособеност да не биде на повисоко 
ниво.   
 
Една од забелешките до средното стручно образование е и недостатокот од 
кариерни центри во училиштата ширум Републиката, кои би им овозможиле 
информации за состојбите во високото образование и пазарот на труд за правилно 
изборање на нивната ина дестинација, како и стекнување на претприемнички 
вештини од нивната струка.  
 
Студентите исто така сметаат дека биле многу малку инволвирани во креирањето на 
наставниот процес.  
 
Што се однесува до позитивните страни на средното стручно образование, студентите 
сметаат дека тие имаат предност над своите колеги кои завршиле гимназии, во 
поглед на можноста веднаш по завршувањето на средното стручно образование да 
започнат свој бизнис или да се вработат. Со изборот на нивната сегашна дестинација 
веруваат дека  ќе им се зголемат можностите за вработување бидејќи ќе можат да 
конкурираат со диплома од факултет но и со диплома од средно образование. Во овој 
поглед тие генерално имаат позитивно мислење за средното стручно образование 
бидејќи им овозможило силна образовна позадина која од друга страна им овозможува 
или да го продолжат своето образование или да се вработат. Меѓутоа, и покрај ваквиот 
позитивен став сметаат дека треба наставните планови и програми перманентно да се 
модернизираат и да се инвестира во нив, како и во унапредување на инфраструктурата, 
техничката опрема и потрошните материјали, потребни за, како што тие велат, „едно 
модерно средно стручно образование„. Ваквиот став е карактеристичен за сите студенти. 
 
Како препораки кои ги обединуваат сите интервјуирани лица може да се наведат 
следниве: 
- Подобрување на евалуацискиот процес / оценувањето во училиштата (професори); 
- Поголема вклученост на учениците, локалната бизнис заедница, како и 

универзитетите во креирањето на образовните програми (професори, студенти); 
- Вклучување повеќе практична работа во програмите (професори, студенти); 
- Синхронизација меѓу средното стручно и високото образование во поглед на 

програмите (професори, студенти); 
- Подобрување на постојните и креирање на нови Кариерни Центри во средното 

стручно образование (професори, студенти); 
- Внесување поголем претприемачки дух во образовните програми на средното стручно 

образование (професори).  
- Подобрување на техничката опрема и потрошните материјали во училиштата (која би 

го олеснила процесот на учење и би гарантирала квалитетни и современи 
компетенции) (професори, студенти);  

„Можам да кажам дека има разлика во 
последните две генерации на студенти 
што се запишале на факултетот. Тие се 
подобри од претходните генерации особено 
на планот на познавањето на странски 
јазици, информатички знаења и 
способности и се покомуникативни.„ 

(Универзитетски професор,  
електро-технички факултет) 
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- Зајакнување на меките вештини кај учениците од средното стручно образование 
(професори).  

- Зајакнување на професионалната обука на наставниците (студенти);  
- Подобрување на можностите за вработување во државата (професори, студенти).  
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Поглавје 7: Влијанието на реформата врз пазарот на труд 
 
 

7.1. Пазар на труд - состојба  
 
Анализата на состојбата на пазарот на труд покажува дека во периодот од 2006 до 2009 
година вкупното вработување во државата бележи зголемување од 10,43% (Табела 5.1). 
Најголемо зголемување на вработените се бележи за лица со завршено универзитетско и 
ССО-4г образование а помало кај лицата со основно и ССО-3г образование. Негативен 
тренд на бројот на вработени има кај лицата без образование, незавршено основно 
образование и лицата со више образование.  
 

Таб. 5.1: Вработени според образование
76

 

 2006 2007 2008 2009 
Разлика 

2008 - 2009 
Разлика 

2006 - 2009 

Бкупнo 570404 590234 609015 629901 20886 3,43 59497 10,43 

Вез образование 3331 6287 4014 2701 -1313 -32,71 -630 -18,91 
Незавршено основно 
образование 

32067 25054 26243 26186 -57 -0,22 -5881 -18,34 

Основно образование 130624 121945 136100 135371 -729 -0,54 4747 3,63 

3 години средно образование 64410 71478 74991 71168 -3823 -5,10 6758 10,49 

4 години средно образование 232521 248412 256349 267401 11052 4,31 34880 15,00 

Више образование
77

 26559 25862 24630 23662 -968 -3,93 -2897 -10,91 

Високо образование 80893 91197 86688 103411 16723 19,29 22518 27,84 

 
Меѓутоа, ако се погледне разликата во бројот на вработени во периодот од 2008 до 2009 
година, ќе се види дека само  лицата со универзитетско (19,29%) и лицата со ССО-4г 
образование (4,31%)  имаат тренд на зголемување во вработувањето. 
 
Презентираните податоци ги потврдуваат констатациите дека потребите на 
пазарот на труд се движат во насока на побарувачка на работници со повисоки 
квалификации. Побарувачката за лица кои имаат завршено средно образование се 
движи кон техничките квалификации што е во потполна согласност со она што се 
случува во земјите во Европа. И таму е констатирана истата состојба.78  
 
Оваа состојба е потврдена и во истражувањето на АВРМ за потребите на вештини на 
пазарот на труд во државата (2008 година). Според овој Извештај, предвидувањата на 
анкетираните фирми за нови вработувања во наредната година биле фокусирани на 
лицата со завршено средно и високо образование.79 
 
Во поглед на профилите од ССО4г кои вработувачите планираат да ги вработат се 
издвојуваат: текстилен техничар, земјоделски техничар, техничар за прехрамбена 
индустрија, машински техничар, техничар за обувки, хемиски техничар и др.80 Сите 
профили кои се наведени во анализата се профили од реформираното ССО-4г. 
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 ДЗС, Пазар на трудот, Соопштенија од: 14.05.2007; 29.04.2008; 04.05.2009 и 19.03.2010 
77

 Универзитетско образование во траење од 2 години. Овие институции се дел од поранешниот 
систем и денес не постојат.  
78

 ECOTEC: Beyond the Maastricht Communiqué:  developments in the opening up of VET pathways and 
the role of VET in labour market integration - Consolidated Final Report, 2008 
79

 АВРМ, Национален извештај: Анализа на потребите од вештини на пазарот на трудот во 
Република Македонија, Скопје, Јуни 2008 година. 
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Во поглед на знаењата и вештините кои вработувачите ги бараат од нововработените, 

покрај основното занимање, 
посебно се инсистира на 
познавање на странски јазици, 
ИТ компетенции, комуникациски 
вештини, тимска работа, 
доверливост, организациски 
вештини, претприемнички 
вештини и флексибилност.81 
 
Очигледно е дека современата 
технологија има потреба од 
работна сила која има повисоки 
знаења и вештини и која може 
брзо да се адаптира на новите 
промени. Од тој аспект, останува 
отворено прашањето за 
состојбата на ССО-3г и ССО-2г 
(доколку биде воведено од 
страна на МОН) и нивните 
релации со ССО-4г. Ова 

истражување немаше задача да ја проучува состојбата во ССО-3г и може само да наведе 
индикации врз база на анализата на состојбата во ССО-4г. 
 
Во поглед на секторите на дејност, во периодот од 2006 до 2009 година, најголемо 
зголемување на бројот на работници има во секторот услуги и делумно во индустрискиот 
и земјоделскиот сектор.82 Гледано според гранки на дејност најголемо процентуално 
зголемување на бројот на вработени има во малите семејни компании (137,72%) 
претежно од трговски и угостителски карактер, додека најголем негативен тренд на бројот 
на вработени има во секторите: рибарство (-77,5%) и делумно во градежништвото (-
5,68%) и снабдувањето со електрична енергија, гас и вода (-4,13%).83 
 
Националниот извештај за анализата на потребите од вештини на пазарот на труд ни 
покажува дека дека лицата на возраст од 30-54 години се најзастапени во контингентот на 
вработените на анкетираните фирми (69,2%) додека лицата на возраст до 29 години се 
застапени со 19,5%. Според Извештајот, ваквата состојба е условена од малиот број на 
нови вработувања на младите во последните години.84 Како главна причина за оваа 
појава е тенденцијата на вработувачите да вработуваат лица со работно искуство.85 
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 ДЗС, Пазар на трудот, Соопштенија од: 14.05.2007; 29.04.2008; 04.05.2009 и 19.03.2010 
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 АВРМ, Национален извештај: Анализа на потребите од вештини на пазарот на трудот во 
Република Македонија, Скопје, Јуни 2008 година. 
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7.2. Влез на пазарот на труд 
 
Транзицијата на завршените ученици од ССО-4г на пазарот на труд тешко може да се 
анализира бидејќи недостасуваат прецизни податоци за тоа колку од нив се вработиле и 
каде, а колку останале невработени. Недостатокот од систем за следење на мобилноста 
на учениците од ССО-4г, како и координирана дистрибуција на податоци во службите за 
евиденција и во овој случај се јавува како пречка во спроведувањето на анализи од ваков 
карактер. Сепак, со оглед на квалитативниот карактер на истражувањето и дополнети со 
квантитативни податоци за состојбите на пазарот на труд даваат можност за добивање на 
индикативни показатели кои зборуваат за (не) постоењето на одредени трендови во оваа 
сфера.  
 
Според податоците во АВРМ на листа на чекање за вработување има 61 838 лица со 
завршено средно стручно образование со 4 годишно траење. Од овие, 2 659 лица се на 
возраст од 15-19 години86 што значи дека најголем број од нив завршиле според 
реформираните програми во ССО-4г.87 Најголем број на невработени според струки има 
од економско-правната, машинската, здравствената и електро-техничката струка.88 Тешко 
е да се говори дека овие струки не овозможуваат полесно вработување или се помалку 
барани на пазарот на труд бидејки во истите струки се запишува и најголем број на ССО-
4г ученици..  
 
Во поглед на местото на живеење на невработените со ССО може да се каже дека 
урбаната популација е далеку побројна. Во вкупниот број на невработени со ССО  таа 
учествува со 74,18%.89 Според времето на чекање за вработување, бројката на оние лица 
кои чекаат во период од 1 до 17 месеци изнесува 21 717 лица.90  
 
Утврдувањето на прецизна бројка на оние кои се вработиле во изминатите две години 
е скоро невозможно бидејќи такви податоци не постојат или не се достапни.  
 
Постојат податоци за остварени вработувања меѓу кои и остварени нови вработувања во 
изминатите две години, но тие податоци не даваат јасна слика дали нововработени за 
прв пат се вработиле веднаш по завршување на нивното средно образование или 
подоцна или кога тоа точно се случило. Мора да се напомене дека во вкупната бројка на 
нововработени со ССО и на возраст до 19 години, за 2008 (2701) и 2009 (2 637)91 не се 
само оние кои во овие години завршиле ССО туку и оние кои завршиле претходните две 
години. Притоа, во бројката нема јасен увид дали овие лица за прв пат се вработиле (на 
неопределено или определено време). Мора да се знае дека, според новите прописи во 
државата, во оваа бројка едно лице може да се јави повеќе пати. Ова се однесува на 
оние кои се вработиле на определено време (пример на 3 или 6 месеци), при што 
вработувачот е должен овие лица да ги пријавува секогаш кога ќе им заврши рокот за кој 
се примени и во случаите кога вработувачот сака да склучи нов договор со истото лице на 
определено или неопределено време. Во тој случај, во евиденцијата на вработени, 
бројката се зголемува иако станува збор за истото лице.  
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 Во оваа возрасна група се содржат целните групи на евалуацијата т.е. ССО-4г дипломираните 
во 2008 и 2009 година. 
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 АВРМ: Состојба 03.02.2010 година. 
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 АВРМ,  Преглед на невработените лица со завршено средно стручно образование, 31.12.2009 
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 АВРМ: Состојба 31.12.2009 
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Со оглед дека не постојат прецизни податоци колку дипломирани ученици (2008 и 2009) 
успеале да најдат работа и од кои струки потекнуваат секаков заклучок за атрактивноста 
на струките од аспект на вработувањето би бил нецелосен. 
 
Меѓутоа и покрај тоа, може да се констатираат одредени трендови. Така на пример, во 
2008 година најголем број од ССО-4г учениците на возраст до 19 години, кои оствариле 
вработувања92 доаѓаат од: економско-правната струка (економски техничар), машинската 
(машински техничар), електро-техничката (електротехничар-енергетичар), здравствената 
(медицински техничар-медицинска сестра), текстилно-кожарската (конфекциски 
техничар), земјоделската (земјоделски техничар), хемиско-технолошка (прехранбен 
техничар). Со помал процент на вработувања се:  сообраќајната струка (сообраќаен 
техничар), хемиско-технолошката (хемиско-технолошки техничар) и земјоделско 
ветеринарната (ветеринарен техничар).93 
 
Слична е состојбата и со вработените во 2009 година. Најголем број на ССО-4г ученици 
(на возраст до 19 години) кои се вработиле биле од економско-правната струка 
(економски техничар), машинската (машински техничар), текстилно-кожарската 
(конфекциски техничар), здравствената (медицински техничар), електро-техничката 
(енергетичар), земјоделско ветеринарната (ветеринарен техничар) и хемиско 
технолошката (прехранбен техничар). Најмалку вработувања оствариле учениците од 
градежно-геодетска струка (градежен техничар и геодетски техничар). Останатите струки 
и профили не се во евиденцијата на АВРМ.94  
 
Интересно е да се напомене дека најголем број вработувања оствариле учениците од 
ССО-4г за сметка на учениците кои завршиле средно стручно образование според 
старите програми и поседуваат стари профили. Бројот на нивните вработувања е 
симболичен. Некои стари профили тешко или воопшто не можат а се пласираат на 
пазарот на труд бидејки потребата за нив е мала или воопшто ја нема. Ова само ја 
потврдува исправноста за преземените чекори за реформирање на ССО-4г. 
 
Меѓутоа, загрижува податокот што сепак, и покрај тоа што овие лица имаат застарени 
профили, дел од нив сеуште се вработуваат за сметка на новите струки и новите профил. 
Само може да се претпостави дека причината за оваа појава е што дел од економските 
субјекти во земјата сеуште имаат потреба од старите струки и профили поради 
застареноста на технологиите кои ги поседуваат.  
 
Оние ученици кои не го продолжуваат образованието и не се вработени или се осипале 
во текот на средното образование имаат статус на невработени или се без статус поради 
тоа што не се во евиденцијата на АВРМ. Од интервјуата со евидентираните невработени 
лица може да се констатира присутност на разочараност, бесперспективност и револт. 
Дел од нив се со ниски постигања во учењето меѓутоа има и такви кои имаат добри 
постигања но поради финансиски проблеми не го продолжиле школувањето. Исто така, 
треба да се има предвид дека дел од невработените ССО-4г ученици истакнуваат дека не 
се вработени но и дека не бараат работа иако немаат проблем со обезбедување на 
финансиски средства. Причината за ова е извршувањето на “независни работни 
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 Пресметката се однесува само за новите струки и профили 
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 АВРМ: Прилив на лица во евиденцијата на невработени со завршено средно стручно 
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активности”, “приватен ангажман” или „други причини„ што јасно укажува дека или се 
вклучени на црниот пазар или воопшто не бараат вработување. Оваа појава тешко се 
детектира и евидентира и не може да се извлекуваат попрецизни заклучоци но сепак не 
треба да се занемарува. 
 
Интересно е што ваквиот наод соодветствува со заклучоците презентирани во извештајот 
на ECOTEC од март 2008 година за состојбите во стручното образование и обука и 
пазарот на труд во Европските земји. Во извештајот се наведува дека е констатирана 
појава во земјите од Централна и Источна Европа да се јавуваат невработени кои не 
бараат вработување и најчесто се потпираат на поддршката на семејствата.95    
 
И покрај фактот што во последно време се прават сериозни обиди за подобрување на 
состојбата сеуште образовниот систем и пазарната економија не воспоставиле 
задоволителни релации. Подолго време се зборува за потребата од зајакнување на 
врската меѓу овие два сектора но сеуште практиката не соодветствува со посакуваната 
состојба. Со напуштањето на концептот на планираната економија, како рецидив од 
поранешниот социјалистички систем, се напушти и планираната образовна продукција. 
На тој начин се создаде јаз меѓу овие две клучни и стратешки сфери во државата.  
 
Расправите за потребата од адаптација на средното стручно образование и негово 
ставање во функција на потребите на пазарната економија исфрлија две митологизирани 
тези кои се противречни една на друга но истовремено и двете се точни. Од една страна, 
компаниите го обвинуваат образованието дека не подготвува работници кои ним им се 
потребни додека од друга страна образованието ги обвинува компаниите дека не сакаат 
да соработуваат и не се спремни да инвестираат во продукцијата на кадрите кои им се 
потребни. За жал и двете страни состојбата ја гледаат само во црно-бела боја. Така, 
компаниите се фокусираат само на обврските што ги има ССО-4г и од него очекуваат 
решение за нивните потреби додека ја маргинализираат сопствената одговорност во 
решавањето на сопствените проблеми и проблемите на училиштата. Од друга страна, 
ССО-4г училиштата во услови на пререгулација и хроничен недостаток на финансии се 
соочуваат со бавни и долги процедури за внатрешна трансформација и не можат брзо да 
реагираат на потребите на компаниите. За да може училиштето благовремено да 
одговори на потребите на пазарот на труд потребно е да има навремени информации за 
движењата и промените на пазарот на труд, да има доволно моќ или во соработка со 
компаниите да креира профили и организира практична обука за учениците. Во сегашната 
поставеност ова не е случај кој се практикува. 
 
Истражувањето покажа дека кај нас доминира неинформираност и незаинтересираност 
од страна на дел од вработувачите за она што се случува во образованието. На 
прашањето „Дали сте запознаени со она што се случува во ССО-4г и реформите во 
него?„ сите вработувачи опфатени во истражувањето, без исклучок, истакнаа дека немаат 
никакви информации додека дел од нив не се ни потрудиле да добијат.  
 
Единствен заклучок кој може да произлезе од ова, со целосен респект на ограничувањата 
на истражувањето во поглед на опфатот на вработувачите, е дека постои недостаток 
од информации за средното стручно образование кај вработувачите како и 
недостаток на заинтересираност кај дел од нив, додека пак, од друга страна 
учениците или немаат или имаат недоволно информации за работата во 
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претпријатијата, за нивните идни работни обврски, општа претстава за работата 
за која што се квалификувани, ниту пак покажуваат лична иницијатива да се 
запознаат за истата.  
 
Посебен проблем претставува процесот на вработување. Според изјавите на студентите 
и невработените ученици, најчесто, критериумите за вработување на нови работници, од 
страна на вработувачите, се поставуваат според роднински и пријателски врски наместо 
според компетенциите што ги поседуваат кандидатите. Ваквата појава придонесува кај 
учениците однапред да се развива став дека без оглед какви резултати ќе постигнат во 
учењето вработувањето нема да зависи од нив. Од аспект на постигнување  на високи 
компетенции во процесот на учење и секојдневното живеење оваа појава има крајно 
негативни импликации. 
 
Истражувањето покажа дека повеќето од вработените ученици, опфатени во 
истражувањето, работат на работни места кои се различни од она што го учеле во 
средното образование. Соочени со неможност за продолжување на образованието и 
желбата да се вклучат на пазарот на труд и изборот на работни места кои се нудат овие 
ученици се приморани да бараат и прифаќаат работа и по цена да не соодветствува на 
нивната средношколска квалификација. Оттаму, дискутабилна е тезата на вработувачите 
за стручна соодветност или несоодветност на новите вработени. Токму поради тоа, 
најчестите забелешки на вработувачите се ставаат врз недостатокот на меки вештини кај 
вработените ученици.  
 
Самата регрутација на нови вработени е хаотична. Ретки се случаите кога бизнис 
секторот нуди поддршка за одредени кадри (најчесто преку стипендии). Ова почесто се 
случува во високото образование а многу ретко во средното стручно. Најчесто станува 
збор за профилите од информатичката професија. 
 
 

7.3. Перцепции на вработувачите 
 
Еден од позначајните наоди кои произлегоа од истражувањето на перцепциите на 
вработувачите за ССО-4г и реформите во него е недоволната информираност за 
реформите и присутни слабости во соработката со ССО-4г училиштата. Притоа, под 
соработка не се мисли на учеството на компаниите во реализација на практичната обука 
на учениците. Во тој дел, 72,13% од ССО-4г училиштата истакнаа дека дел од 
практичната обука на нивните ученици се извршува надвор од училиштата, претежно во 
компаниите и јавните институции.96 Овде се мисли на соработка во делот на наставните 
планови и програми, трансфер на информации, заедничко следење на технолошкиот 
напредок и процесите на работа, доставувањето на информации за потребни вештини за 
работните места, давање на предлози за ревидирање на постојните и внесување на нови 
профили, стипендирање на ученици и сл.  
 
Дел од нив истакнуваат дека имаат слаба соработка со училиштата бидејќи никогаш не 
било побарано од нив да се воспостави соработка (?). Се добива впечаток дека личната 
иницијатива не се посматра критички и се прави обид причината за немањето а соработка 
да се лоцира во училиштата. Ваквата појава има аргументација доколку се погледнат 
податоците на државниот завод за статистика за бројот на активните компании во 
државата. Според бројот на вработени најголемо учество од 84.0% имаат компаниите со 
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Имам генерално позитивно искуство со 
нововработените средношколци. Меѓутоа, 
морам да напоменам дека нивниот 
професионален успех зависи и од нивната 
трудољубивост, иницијативност, волјата 
да научат нешто ново, како и меките 
вештини кои не ги поседуваат во доволна 
мерка.  

(Вработувач, лични услуги) 

Треба да се развие модел за стипендирање 
од страна на компаниите на одреден број на 
учениците кои по завршувањето на ССО-4г 
веднаш ќе бидат вработени во компаниите. 
(Вработувач, економско-правна и трговска 
струка) 

1-9 вработени. Потоа следуваат компаниите без вработени (или компаниите не го 
прикажале податокот за вработени) со 8.8%, па компаниите со 10-19 вработени со 3.1%, 
компаниите со 20-49 вработени со 2.1%, компаниите со 50-249 вработени со 1.6% 
компаниите со над 250 вработени со 0.3%.97 Најголем број од компаниите се со 1-9 
вработени со значајна концентрација во трговскиот, занаетчискиот и услужниот сектор. 
Притоа треба да се знае дека средните и големите компании кои акумулираат најголем 
број од работната сила поради транзиционите проблеми и економската криза наместо да 
примаат претежно отпуштаат работници. Во таква ситуација вработувањето најчесто е 
насочено кон малите компании. Во услови кога има голем број на невработени и мал 
опфат на работна сила овие компании немаат интерес и амбиција за посилна соработка 
со образовниот сектор, вклучително и со ССО-4г. Поради ова и не изненадува ваквата 
незаинтересираност кај дел од вработувачите за соработка. 
 
Во поглед на компетенциите кои ги поседуваат 
нововработените лица  вработувачите истакнуваат 
дека најголем проблем е нивното недоволното 
искуство98 и практична обука. Според нив, 
нововработените имаат добри стручни знаења но 
само на поопшто ниво т.е. имаат добри теориски 
знаења но многу малку практични знаења и 
вештини. Исто така, им недостасуваат специфични знаења кои ги бараат повеќето 
работни места. Поради тоа, дел од компаниите се одлучуваат да организираат интерна 
обука за вработените. За дел од малите компании, ова е залудно трошење на 
финансии бидејќи на пазарот на труд имаат голем избор на работници. 
 
Дел од компаниите кои вработуваат лица од економско-правна и угостителска струка 
истакнуваат дека е потребно во курикулумот да се внесат нови предмети или теми кои ќе 
ги зајакнат компетенциите на учениците во поглед на деловно работење, и однос со 
клиенти. Притоа е истакната спремност за поактивно вклучување во работата на 
ССО-4г училиштата и давање на информации за новините кои се јавуваат во 
одредени профили од оваа струка. Од аспект на училиштата оваа спремност може да 
биде исклучително корисна за остварување на подинамична соработка со бизнис 
секторот. 
 
Повеќето вработувачи го потенцираат недостатокот 
од меки вештини кај новопримените (тимска, 
работа, лидерство, самоиницијативност, 
креативност, комуникациски вештини и сл.). 
 
Кај дел од интервјуираните компании постои спремност за активно вклучување во 
процесот на ученичката пракса но ја истакнуваат потребата од подобра 
организираност и добивање на одредени бенефиции од државата, како што е 
даночното олеснување, на пример.  
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 Искуството е еден од најчесто бараните услови за вработување во последно време на пазарот 
на труд во државата.  
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Компаниите кои го субвенционираат 
образовниот процес во ССО-4г треба да 
имаат, со закон регулирани, бенефиции во 
однос на персоналниот данок, и во другите 
обврски што ги имаат кон државата. 
(Вработувач, електро-техничка струка) 

Треба да се воведе практична настава-
учениците во траење од четири години со 
вклучување на коментор за учениците кој би 
доаѓал од компаниите. За ваквиот модел на ко-
менторирање се наметнува потреба ЦСОО и 
другите релевантни фактори да предложат 
модел за добивање на лиценца за мајстор-
ментор. 

(Вработувач, лични услуги) 

Исто така, кај дел од вработувачите постои  спремност за поактивно вклучување во 
процесот на креирање на курикулумот во средното стручно образование, особено во 
делот на давање сугестии за вклучување на нови профили во образовниот процес. Исто 
така, покажуваат спремност и за  вклучување на наставниците кои предаваат стручни 
предмети во работата на компанијата, поточно да се оствари поквалитетна комуникација 
и соработка со производните процеси во компаниите. 
  
Бидејќи кај дел од учениците постои потреба од 
дополнителна обука за работа со машини за кои не 
се оспособиле во текот на школувањето, нивната 
дообука ја прават работници со поголемо искуство 
во компаниите. Во овој случај, вработувачите се 
заинтересирани овие лица да поседуваат лиценци 
за менторирање на ученици и во текот на 
извршувањето на праксата но и во текот на 
иницијалното образование на учениците.  
 
За квалитетно изведување на практичната настава потребно е склучување на долгорочни 
договори за деловно-техничка соработка со 
компаниите. Затоа е потребна систематска 
реорганизација на одржувањето на праксата на 
учениците во компаниите, преку воведување на 
систем за континуирано следење и вреднување на 
работата на ученикот, следење на неговиот развој 
преку ко-менторски систем. Со тоа ќе се зголемат стручните компетенции, одговорноста, 
работните навики кај учениците, што од своја страна директно ќе го надмине формалното 
присуство на учениците во компанијата, што претставува честа реална состојба. 
 
Според вработувачите, воведувањето на новите наставни програми за новите профили 
треба да бидат во корелација со извршена анализа за потребите на пазарот на трудот по 
општини и по региони. 
 
Истакната е потребата да се подобри материјално-техничката опременост на 
училиштата. Во овој дел има можност за субвенционирање од страна на 
заинтересираните компании кои го наоѓаат својот интерес во добивање на ефикасни 
и квалитетни идни вработени. Истовремено, компаниите се нудат на ССО-4г 
наставниците, кои се одговорни за практичната настава на учениците, да им пружат 
дополнителна обука од страна на вработените од компаниите за новите технички 
средства и новите технологии. 
 
Дел од вработувачите го истакнуваат проблемот со вработувањето на дефицитарни 
кадри во местото каде работат. И покрај тоа што за одредени струки има голем број 
евидентирано невработени лица во АВРМ тоа не значи дека нема потреба за нив во 
компаниите. Проблемот се јавува бидејќи во регионот каде постојат соодветни компании 
нема соодветни профили за вработување. Таков е случајот со источниот регион на 
државата каде постои потреба од вработување на лица од хемиско-технолошката струка 
и машински техничари. Меѓутоа, и покрај тоа што има потреба понудата е слаба во овој 
регион за овие профили. 
 
Поради ова, може да се размислува за модели на поддршка, пред се на финансиска, за 
стипендирање од страна на општините и на стопанството на ССО-4г ученици кои уште во 
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Во овој регион  на државата (источниот) во 
последните години рапиден развој бележи 
прехранбената индустрија, односно 
производството на кондиторски производи 
и земјоделската храна, и овие капацитети 
овозможуваат вработување на голем дел 
од населението. Постои потреба од 
вработување на лица од хемиско-
технолошката струка, а дефицитаерн е и 
кадарот за машински техничари. 
Компаниите имаат потреба од кадар со 
завршено ССО-4г а помали се потребите за 
вработување на кадар со високо 
образование. Поради тоа вo нашата 
компанија се вработуваат лица со завршен 
филозофски факултет на работни места 
кои се предвидени за работници so 
завршено средно стручно образование. 
(Вработувач, Хемиско-технолошка струка) 

текот на школувањето или после него би се обучувале во други региони во земјата, каде 
постојат соодветни образовни установи, за потоа да се вратат назад и се вработат во 
компаниите кои имаат потреба од таков кадар. 
  
Во услови на голема невработеност, во последно време се појави и нов тренд за 
вработување на лица со високо образование на работни места кои можат да се 
извршуваат и со средно образование. За таа цел треба да се направи анализа на 
компатибилноста на струките во ССО со потребите на пазарот.  
 
Компаниите имаат потреба од нов закон, којшто се предложува преку Стопанската 
комора, а со кој ќе се дозволува период на адаптација на нововработените во време од 3 
дена, со цел да се види дали работникот може да се вклопи и адаптира во системот и 
начинот на работата на соодветното работно место. Ваквиот пристап ќе овозможи 
решавање на дел од проблемите кои се јавуваат со административната работа која 
дополнително се отежнува доколку работникот сака престанок на работниот однос. 
 
Работодавачите кои вработуваат ученици од 
угостителско туристичката струка имаат генерално 
позитивно искуство со нововработените. Според 
нив, тие ги поседуваат потребните вештини за да 
одговорат на работните задачи. Меѓутоа, мора да 
се напомене дека нивниот професионален успех 
зависи и од нивната трудољубивост, волјата да 
научат нешто ново, како и меките вештини кои 
малку ги поседуваат. Исто така истакнуваат дека им 
требаат вработени кои ќе имаат критичен ум и 
лична иницијатива а не пасивни набљудувачи. 
 
Вработувачите од здравствениот сектор ја 
истакнуваат потребата од формирање на профил 
кој ќе има познавање од апотекарско работење. 
 
Сугестиите за подобрување на средното стручно образование  се однесуваат на 
реформирање на образовните програми, како и на обуката на наставниците 
вклучени во средното стручно образование. Имено, според интервјуираните, 
наставниот кадар се служи со застарени техники на учење и го евалвира знаењето на 
учениците преку она што ќе го научат напамет, а не практичната употреба на истото.  
 
 

7.4. Перцепции на вработените ученици 
 
За разлика од студентите, повеќето вработени ученици од ССО-4г истакнуваат дека се 
задоволни од своето средно образование кое ги оспособило за работа. Со оглед дека ова 
се изјави на лица кои имале прилика да го судрат наученото со барањата на работното 
место, дава основа да се стави под знак прашалник изјавата на студентите за нивната 
оспособеност за вработување. Ако студентите изјавуваат дека се добро подготвени за 
продолжување на образованието а вработените дека се добро подготвени за работа, 
тогаш може да се заклучи дека училиштата добро ги подготвиле своите ученици за 
работа и продолжување на образованието. Ваквите ставови само делумно се 
разликуваат со оние на вработувачите за подготвеноста на завршените ССО-4г ученици 
за работа бидејќи самите ученици истакнуваат дека во ССО-4г постои нерамнотежа меѓу 
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Училиштата ги немаат потребните 
услови за изведување на практичната 
настава   

(Вработен,  
шумарско-дрвопреработувачка струка) 

општото и стручното образование. Има премногу теорија а премалку пракса. Праксата е 
лошо организирана и често формална. Слабата организираност, малиот фонд на часови 
и лошиот прием од страна на компаниите се главните забелешки што ги дава оваа група 
на ученици. Поради тоа, тие чувствувале недостиг на практични вештини кои им биле 
потребни на работните места. Тие истакнуваат дека има потреба од започнување на 
практичната обука уште во прва година. Покрај тоа, се наметнува и потребата од 
развивање на меки вештини. Овие вештини се слабо застапени во обуката на учениците. 
 
Исто така, се наведува недостатокот од знаења и вештини за барање на работа. Оваа 
компонента слабо била застапена во училиштата и покрај податокот што во некои од нив 
постојат центри за кариера кои слабо работеле.  
 
Само мал дел од учениците истакнува дека им било 
потребна дополнителна обука за да ги извршуваат 
работните задачи во компаниите каде се 
вработиле. Со оглед дека повеќето од нив работат 
на работни места кои не се во согласност со 
нивните потесни профили, ваквите изјави само говорат во прилог на нивната добра 
подготвеност на планот на општо-образовните и општо-стручните компетенции кои 
даваат можност за брза надградба. Тоа и самите го потврдуваат со изјавите дека им било 
потребно кусо време да се адаптираат на барањата на работното место. 
 
Исто како и студентите, оваа група на ученици ја истакнува слабоста во поглед на 
наставните средства, дидактичките материјали, голема бројка на ученици во клас и 
недостатокот на простор за настава. И покрај оваа забелешка постои задоволство од 
работата на наставниците. 
 
Во поглед на вработувањето е истакнат проблемот со слабата понуда на работни места и 
несоодветните критериуми за вработување, владеењето на пријателски и роднински 
врски при вработувањето и многу вработени со несоодветни квалификации. Како 
проблем се потенцира и барањето на поседување на работно искуство од страна на  
компаниите кои вработуваат нови работници.  
 
 
 
7.5. Перцепции на невработените ученици99 
 
Придонесот на ова истражување, кое по самата природа е комплексно, евалуациско, 
теренско, емпириско, тимско, мултидисциплинарно, меѓу останатото е и опфатноста на 
примерокот на невработените лица, што во многу други истражувања е оневозможено 
заради специфичниот, долготраен и многу комплексен начин до пристапот на оваа 
категорија на испитаници. 
 

                                                           
99 Селекцијата на невработените ученици опфатени со истражувањето се реализираше со помош 

на вработените во АВРМ и ЦВ на град Скопје. За оваа помош им должиме голема благодарност 
бидејќи без нив ова ќе беше невозможно да се оствари. Беше опфатен пропорционален 
примерок на невработени завршени ученици од ССО-4г од 11 струки. Во евиденцијата на 
Центарот за вработување на град Скопје немаше евидентирано лица од геолошко-рударска и 
металуршка, текстилно кожарска и шумарско-дрвопреработувачка струка. 

. 
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„Не се потрудив да се запишам на 
факултет и немам таква намера во иднина, 
бидејќи сметам дека факултетот воопшто 
нема да ми ја подобри ситуацијата. Имам 
другари кои завршиле факултет а работат 
за „јадни пари„ без осигурување, така да 
сметам дека нема да ми донесе 
факултетот вработување, ниту пак 
некакво напредување во работата, кај нас 
вработувањето зависи само од врските, а 
не од факултетот.„ 

(Невработен ученик од земјоделско-
ветеринарна струка) 

Мораме да оствариме интензивна 
комуникација со родителите во врска со 
професионалната ореиентација на 
учениците  

(Претставници од општините) 

Истражувањето опфати вкупно 128 невработени од кои 60 беа од женски пол, а 68 од 
машки пол. Ориентационо, 90% се од урбана средина, а 10% се од рурална средина. 80% 
од испитаниците беа од Македонска националност, 18 % од албанската националност, и 
2% од другите националности. Според брачниот статус 99% не се во брак, а 1% се во 
брак. По однос на изворите на приход сите спаѓаат во категоријата на издржувани лица 
кои живеат со родителите, а дел од нив живеат само со еден родител.  
 
Презентираната анализа е базирана на изјавите на оваа категорија завршени ученици од 
ССО-4г.  
 
По завршувањето на своето средно стручно образование дел од невработените не 
направиле посебни напори да се вработат, а како 
најчести причини ги истакнуваат слабата понуда на 
пазарот на трудот на нови работни места, 
неперспективноста на нивните струки, големата 
невработеност во државата итн.  
 
Дел од испитаниците не положиле државна матура, и перспективата не ја гледаат во 
високото образование, и кај нив не постои воопшто никаква стимулација да продолжат на 
факултет. Најголем мотив за продолжување во високото образование имаат 
невработените лица од економско-правната и трговската струка, коишто и покрај 
положената државна матура, заради немање финансиски средства, не го продолжиле 
своето образование. Како причина за нивната невработеност се истакнуваат владеењето 
на роднински, посебно на пријателски врски при вработувањето. Но исто така, кај овие 
лица постои свесност за економската состојба на земјата, посебно нагласувајќи го 
влијанието и на светската економска криза како можна причина за намалената понуда на 
нови работни места.  
 
Постои нагласена потреба од подобро информирање на невработените за начините и 
медиумите преку кои треба да бараат работа. Најголеми се очекувањата од Бирото за 
вработување, дел од нив ги следат огласите за вработување од весници, некои од нив 
остваруваат лични контакти со фирмите, а локалната самоуправа воопшто не ја 
перципираат како социјален фактор кој може да им помогне при вработувањето.   
 
Истражувањето покажа дека кај дел од 
невработените лица постои немотивираност, 
недостаток на самоиницијативност при барањето 
на работа, неразвиена свест за волонтирање и 
неподготвеност за преквалификација. Некои не ја 
поддржуваат иницијативата за посета на 
дополнителни форми на образование додека дел 
од нив не сакаат да работат во друга струка, и 
покрај лошата економска состојба во нивните 
семејства. Ваквиот став ја потврдува 
констатацијата за потреба од постоење на служби 
или центри за кариера во ССО-4г училиштата кои би ги подготвиле учениците за барање 
на работа уште во самиот процес на образование и би ги оспособиле со претприемнички 
вештини и знаења. 
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Општа е констатацијата дека е потребно зајакнување на практичната обука во текот на 
образованието во средното стручно образование бидејќи стекнатите знаења и вештини 
нецелосно ги задоволуваат барањата на работното место. Од таа причина некои од оваа 
категорија испитаници, кои имале неколку месечно искуство, најчесто во приватниот 
сектор, биле ставени во позиција на почетокот само да набљудуваат, од некои се барало 
да поминат извесна обука за понуденото работно место, а некои правеле само 
маргинални работи (купување појадок, правење кафе, копирање материјал). Поради ова, 
речиси сите го напуштиле работното место. За неоколкумесечното искуство (2-3 месеци) 
мал дел од нив биле здравствено и пензиски осигурени на минимална плата, дел од нив 
добивале 2000 до 3000 ден. месечно, а некои од нив не добивале никаков финансиски 
надоместок.  
 
Слободното време го поминуваат неорганизирано и неефикасно. Најчесто се во домот, 
оние кои имаат можности голем дел од времето го минуваат дружејќи се со електронските 
социјални програми, често посетуваат кафетерии, дел од нив се занимаваат со спорт, а 
мал дел подработуваат нешто за мали пари. Овие последниве, не сакаат јавно да 
споделат што е тоа што подработуваат. 
 
Постои неопходна потреба од анимирање на оваа категорија на лица во општеството 
преку организирање на курсеви, работилници, семинари и други активности, од 
најразлични области (изучување на странски јазици, развивање на компјутерски вештини, 
подготовка за пишување CV и мотивациски писма и подготовка за интервјуа со 
работодавачите при барање на работа, развивање на комуникациски вештини, и вештини 
за справување со конфликти, теми за поттикнување на самодовербата, доусовршување 
на нивните стручни компетенции во согласност со нивната струка и новите технологии за 
работа, запознавање со електронските конкурси за работа, и многу други, од страна на 
Бирото за вработување, општините, стопанскиот сектор. 
 
Агенцијата за вработување во согласност со владините мерки веќе превзема иницијативи 
за организирање курсеви за странски јазици, за развивање на компјутерските вештини, а 
се подготвува и практикантската работа на овие лица во компании во време од 3 месеци. 
 
Интересен е податокот дека невработените лица и покрај нивната невработеност, 
немотивираност за барање работа, лошата семејна економска ситуација, сепак, кога 
повторно би се запишувале во средно образование, би ја избрале истата струка. Ваквиот 
пристап може да значи голем интерес за струката која ја изучувале но може да значи и 
недоволно развиено чувство за образовна мобилност и иницијативност во градењето на 
работниот ангажман. Уште 1993 година, во истражувањето спроведено од страна на 
УНДП, како една причина за високата невработеност во земјите од југо-источна Европа 
беше констатирана „упорната„ желба на младите да се вработат на работни места кои 
одговараат на образованието кое го имаат завршено.100 Често, ваквите настојувања 
резултираат со долгорочна невработеност.  
 
Спротивно од очекувањата дека размислуваат за можноста да живеат и да работат 
надвор од земјата, 90% од нив не би превземале таков чекор, а оние кои би се одлучиле 
за ова би заминале на определено време, но со претходно добро испитување на 
можностите за вработување и финансиската исплатливост. Малиот процент на 

                                                           
100 Human Development Report 1993, Published for the United Nations, Development Programme 

(UNDP), New York Oxford, Oxford University Press 1993 
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испитаници кои со сигурност ќе ја започнат процедурата за заминување од земјата, имаат 
блиски членови од семејството коишто живеат во земјата во која ќе отпатуваат. 
Испитаниците немаат воспоставено комуникација со агенциите кои посредуваат за 
работа надвор од земјата. 
 
Честа е практиката компаниите да ги одбиваат лицата на конкурси заради местото на 
живеење, посебно оние кои живеат во руралните средини, а аплицираат во компаниите 
кои се наоѓаат во урбаните средини. Кај апликантите од женскиот пол, честа причина за 
одбивањето при конкурирањето е нивната брачна состојба-немажени и без деца. 
Работодавачите во стратегијата за вработување ги калкулираат и трошоците за 
породилно отсуство и потребата од барање замена за тој период. Од таа причина 
женските лица кои бараат работа се чувствуваат инфериорни во однос на машките лица 
уште на самиот почеток од процесот на барање работа. 
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Поглавје 8: Влијание на реформата врз ССО-4г 
 
 
Холистичкиот пристап кој го примени реформата на ССО-4г и интензитетот на 
реформските зафати имплицираше големи промени во средните стручни училишта. Во 
фокусот на ова истражување беше нејзиното влијание врз трансформациијата на ССО-4г 
образованието и неговото усогласувањето со тековните, новите и развојните потреби на 
пазарот на трудот и високото образование. Посебен фокус беше ставен во развојот и 
имплементацијата на наставните планови  програми и развивањето на нови стратегии за 
учење. Денес, ССО-4г училиштата спроведуваат програми за 14 струки и 42 образовни 
профили. Намерата беше да се воведе висока флексибилност на квалификациите како би 
се зголемиле можностите на завршените ученици полесно да најдат работа и успешно да 
го продолжат своето образование. Ваквите интервенции ја потенцираа важноста од 
интензивна соработка на ССО-4г со пазарот на трудот и високото образование. Оваа 
соработка требаше да овозможи навремени согледувања на состојбите и брзи промени 
во наставните планови и програми, особено на планот на развивање на нови, за пазарот 
на труд, високото образование и животот генерално потребни, знаења и вештини кај 
учениците. 
 
Студиските патувања и партнерството на училиштата со институции од земјите на 
Европската Унија, како и обуката на наставниците и раководниот кадар требаше да 
овозможи непосреден трансфер на животното и работното искуство во функционирањето 
на средното стручно образование и подигање на неговиот квалитет во процесот на 
испораката, од една страна и развивање на перманентен интерес за она што се случува 
на пазарот на трудот и високото образование. Интересот што го покажуваат наставниците 
на овој план најдобро се гледа од нивните перманентни иницијативи за ревидирање на 
постојните и воведување на нови профили во ССО-4г. 
 
Зајакнувањето на капацитетите на ССО-4г училиштата со современа опрема имаше 
намера да го подигне стандардот на инфраструктурата во нив на многу повисоко ниво. 
Благодарејќи на реформата ССО-4г училиштата станаа најопремени средни училишта во 
државата. На овој план, значајни се изјавите на наставниците за тоа со каква опрема 
располагаат и како таа опрема е ставена во функција на учењето. 
 
Во која мерка овие промени предизвикаа воспоставување на компатибилност на ССО-4г и 
пазарот на труд и во која мерка реформата го промени начинот на функционирање на 
училиштата може да се дознае од истражувањето на нивните перцепции по однос на овие 
прашања. 
  
 

8.1. Перцепции на наставниците од ССО-4г 
 
Анализата на ставовите и мислењата на училиштата (наставници и директори) е во 
функција на добивање на повратни информации за состојбите во училиштата (струките), 
нивните ставови за ССО-4г и како тие гледаат на подготвеноста на нивните ученици за 
продолжување на образованието и за работа. И покрај тоа што може да се извлечат овие 
општи заклучоци сепак ставовите по однос на овие прашања варираат во зависност од 
која група на наставници доаѓаат и во која струка тие работат. 
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Учениците се добро оспособени за 
продолжување на образованието. Меѓутоа, 
во реализацијата на ученичката пракса има 
проблеми бидејќи во некои случаи таа се 

реализира повеќе формално. Поради тоа 

учениците имаат проблем да ги стекнат 
неоподните компетенции за работа.  

(Наставник, електротехничка струка) 

Имаме потреба од ревидирање на 
соработката меѓу училиштето и 
компаниите преку меморандум за 
соработка или склучување на договор со 
компаниите и давање на паричен 
надоместок за учениците за превоз. 

(Наставник, графичка струка) 

Оспособеност на учениците: Генерално гледано, 
ССО-4г наставниците сметаат дека нивните 
завршени ученици се доволно оспособени за 
продолжување на нивното образование и за 
пласман на пазарот на труд. Меѓутоа, и покрај 
позитивните изјаснувања за оспособеноста на 
учениците сепак постојат ставови кои посочуваат 
постоење на одредени проблеми во остварувањето на оваа функција. Поради тоа, 
изјавите за подготвеноста на учениците за работа треба условно да се сватат бидејки 
често се потенцира проблемот со практичната обука на учениците во училиштето и во 
компаниите, како и проблемите кои се јавуваат во соработката со компаниите.  
 
Соработката со компаниите. Соработката со 
компаниите различно се манифестира и зависи од 
струката. Доминантно оваа соработка се посматра 
само од аспект на реализација на практичната 
обука на учениците во компаниите. Така на пример, 
највеќе проблеми во остварувањето на оваа 
соработка имаат економско-правната и трговската 
струка, електротехничката струка, шумарско-дрвопреработувачката, текстилно-
кожарската и земјоделската струка. На планот на оваа соработка најдобри резултати има 
здравствената, машинската и геолошко-рударско металуршката струка а делумно и 
угостителско-туристичката, хемиско-технолошката и градежно геолошката струка. Сепак, 
треба внимателно да се заклучува кога е во прашање оваа соработка. Најчесто таа се 
остварува врз основа на лични познанства и со вложување на лични напори од страна на 
вработените во ССО-4г училиштата. Јасно дефинирани механизми кои би претставувале 
системски решенија за овој проблем не постојат. Според изјавите на наставниците, 
соработката меѓу ССО-4г училиштата и компаниите најчесто е од формална природа и 
започнува и завршува со практичната обука на учениците во компаниите. Ретки се 
подинамични форми на соработка, како што е тоа случај во здравствената и геолошко-
рударската и металуршка струка, иако и тие соработки не се базираат на системски 
решенија. Притоа, слабостите во соработката не треба да се мешаат со информираноста 
на наставниците за она што се случува на пазарот на трудот. И покрај тоа што ова 
информирање се одвива врз основа на лични иницијативи сепак придонесува кај 
наставниците да се присутни сознанија кои на најдобар начин ги претставија преку 
нивните предлози за редефинирање на некои постојни и внесување на некои нови 
профили во наставните планови и програми на ССО-4г. 
 
Многу полоша е соработката меѓу ССО-4г и универзитетите. Освен во поедини случаи од 
геолошко-рударско металуршката и машинската струка, скоро сите испитаници 
истакнуваат дека соработка меѓу овие институции не постои. Ваквата состојба е 
загрижувачка бидејќи ја нарушува сукцесивноста во преминот на учениците од средно во 
високо образование.   
 
Истражувањето покажа дека кај претставниците од ССО-4г, универзитетите и 
компаниите постои желба и спремност за соработка но отсуствува иницијатива 
сето тоа да се оствари.  
 
Се добива впечаток дека и едните и другите чекаат „некој друг„ тоа да го стори. На овој 
план, ЦСОО и МОН мора да преземат иницијатива за да се искористат овие желби и 
спремност за соработка преку инсталирање на механизми за нејзино остварување. 
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„Ученичката пракса во компаниите не се 
остварува на квалитетен и организиран 
начин. Компаниите немаат доволно доверба 
во способностите на учениците и нивната 
практична обука претежно се реализира 
преку набљудување.„ 

(Наставник, машинска струка)  

„Бидејќи во процесот на реализација на 
практичната настава се вклучени и 
стручњаци од праксата, постои потреба 
од нивна педагошко-психолошка и 
методичка доквалификација според која тие 
ќе добиваат лиценца за менторирање.„ 

(Наставник, медицинска струка) 

 
Практична настава: Свесни за недостатокот на практични вештини кај учениците 
наставниците посветуваат посебно внимание на организационата компонента на истата. 
Постојат разни размисли и идеи по однос на ова прашање. Така на пример, наставниците 
од земјоделската, електротехничката и сообраќајната струка се залагаат за зголемување 
на бројот на часови предвидени за практична обука во наставниот план. Наставниците од 
економско-правната и трговска струка истакнуваат дека е потребно практичната обука да 
се базира на меѓусебни договори меѓу училиштата и компаниите и да биде организирана 
според принципите на меѓусебна соработка додека наставниците од графичката струка 
сметаат дека е потребно ревидирање и зајакнување на феријалната пракса  која ќе се 
реализира во компаниите по завршувањето на втора и трета година во периодот на 
летниот распуст, или пак предвидениот фонд на часови да биде распореден во 
континуитет во текот на учебната година, пример по еден работен ден неделно или по 
потреба во саботите. Исто така, постои потреба од 
намалување на бројот на учениците во групите за 
практична настава и зајакнување на нивните ИТ 
компетенции. Други сметаат дека причина за 
слабите резултати од практичната обука на 
учениците е што компаниите немаат доволно 
доверба во способностите на учениците и нивната практична обука претежно се 
реализира преку набљудувачки начин наместо преку изведба. Сообраќајната и текстилно-
кожарската струка се залагаат за започнување на практичната настава уште од прва 
година и воведување на системски решенија за остварување на соработка со компаниите 
(меѓусебни договори, договори за стипендирање на ученици и сл.). Ваквиот начин на 
организација на практичната обука е условен со активно вклучување на локалната 
самоуправа, Стопанските комори и ЦСОО. Едно од системските решенија може да биде и 
воведување на одредби според кои компаниите кои обучуваат ученици да имаат даночни 
олеснувања.  
 
Кај наставниците од сите струки постои висока 
свест за потребата од зајакнување на 
практичната обука на учениците.  
 
И покрај тоа што проблемот со практичната настава 
е констатиран од страна на наставниците тие 
немаат воедначени ставови по однос на можните решенија на овој проблем. Сите, 
решенијата ги гледаат од аспект на својата струка и затоа меѓу нив постои разлика. 
Сепак, идеите кои ги кажуваат имаат доволно тежина да бидат предмет на понатамошна 
опсервација од страна на ЦСОО и МОН.  
 
Опрема101: Предмет на опсервација треба да биде констатацијата за неопходноста од 
перманентно обновување на потрошните материјали кои ги користат училиштата во 
своите кабинети и лаборатории при реализацијата на училишната практична обука на 
учениците. Кај повеќето струки проблемот не е во недостиг на опремата или во нејзината 
несоодветност (електротехничка и делумно машинска струка) туку во потрошните 
материјали кои се користат при обуката (графичка, хемиско-технолошка и текстилно-
кожарска струка).  
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„Опремата во училиштето е соодветна но 
практичната настава ја губи ефикасноста 
поради недостаток на реагенси и друг 
потрошен материјал – неопходен за овие 
цели.„ 

(Наставник, хемиско-технолошка струка) 

Интересно е што проблемот со потрошните 
материјали различно се третира и кај 
наставници од иста струка. Така, оние 
наставници чии училишта остваруваат 
дополнителна дејност не го истакнуваат 
проблемот со потрошните материјали како 
значаен за разлика од оние наставници чии 
училишта немаат дополнителна дејност. 
Поголемиот дел од училиштата (64%)102 
немаат дополнителни дејности т.е. 
дополнителни финансиски ресурси кои би 
овозможиле обновување на потрошниот 
материјал. Останува отворено прашањето 
за причините зошто во рамките на иста 
струка  има училишта кои остваруват 

дополнителна дејност и други кои не го прават тоа. Ова е наод кој бара натамошно 
истражување. 
 
Загрижува податокот што дел од нив практичната 
обука ја посматраат само како продукт на обуката 
која се врши во училиштата. Поради тоа, тежиштето 
на своите иницијативи го ставаат на подобрувањето 
на опремата и зајакнувањето на кадровските и 
просторните капацитети на училиштето. Како 
причина за ваквите ставови се наведуваат слабите резултати што се постигнуваат во 
практичната обука во компаниите. Без да се маргинализираат ваквите настојувања и 
добрите резултати што некои струки ги остваруваат во своите лаборатории, мини 
фабрики и виртуелни компании, мора да се истакне дека само училишната практична 
обука не е доволна на учениците да им даде доволно компетенции за работа. 
Соработката со компаниите е повеќе од неопходна.  
 
Дополнителна потврда за оваа констатација е и податокот што 83,61% од училиштата 
работат во две смени 
 
Дополнителен проблем во училиштата претставува недостигот на современи учебници 
(граф.8.1). Повеќе од 90% од училиштата се изјасниле дека состојбата со учебниците е 
незадоволителна бидејќи дел од учебниците не одговараат на новонастанатата состојба. 
Затоа има потреба од развивање на нови учебници, согласно промените во програмите. 
И покрај тоа, овој недостиг нема негативно влијание врз процесот на учење бидејќи, овој 
недостаток наставниците го надминуваат со користење на одредени содржини од 
„старите„ учебници или со сопствена изработка на материјали за учење. За развивање на 
овие вештини на ССО-4г наставниците голема заслуга има реформата која разви циклуси 
на обуки на наставниците за самостојно развивање на материјали за учење уште во 
фазите на нејзината имплементација.  
 
Од друга страна, радува податокот што 73,77% од училиштата се задоволни со опремата 
која ја поседуваат а 85,24% со просторните услови за учење. Ова говори дека 
проблемите кои ги истакнуваат дел од наставниците за опремата и просторните услови, 
опфатени со истражувањето, можат да се третираат како инцидентни појави но не и како 
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„Не им е потребна само обука на 
учениците, туку потребна им е обука и на 
наставниците, бидејќи често се случува во 
училиштето да се внесат нови програми за 
работа, како што е „autocad„ а 
наставниците сеуште немале обука за 
истата а треба да им предаваат на 
учениците. Поради тоа се доведени во 
ситуација самостојно да се снаоѓаат, да 
бараат обука за доедукација за овие 
програми, да одат на курсеви за истите 
коишто самите си ги финансираат и сл„. 
(Наставник,  кожарско-текстилна струка) 

„Наставниците кои ја организираат и 
реализираат практичната настава треба 
поактивно да ги следат промените во 
технологиите на работа.„ 

(Наставник, графичка струка) 

појава карактеристична за сите училишта. Тоа никако не значи дека овие единечни 
проблеми треба да се занемарат.  
 
Потреба од нови знаења и вештини: Дел од наставниците се залагаат за воведување на 
дополнителни содржини и активности кои ќе придонесат да се развијат специфични на 
струката вештини кај учениците. Така на пример, во угостителско-туристичката струка се 
залагаат за развивање на познавањето на повеќе странски јазици, комуникација и етика, 
во графичката струка се залагаат за развивање на социјалните и персоналните 
компетенции кај учениците, во здравствената струка за зајакнување на етичките 
способности на учениците и сл.  
 
Интересно е што и покрај заложбите за развивање 
на поедини компетенции, ниту еднаш не е 
спомената потребата од зајакнување на т.н. меки 
вештини кај учениците – проблем што го 
потенцираат вработувачите, универзитетите и 
завршените ученици. Треба да се има предвид дека 
развивањето на овие вештини е составен дел од 
Програмата која наставниците треба да ја 
реализираат со учениците. Ако овие вештини ги 
нема кај завршените ученици останува отворено прашањето зошто тоа се случило 
бидејќи наставниците имаат обврска да работат на нивното стекнување од страна 
на учениците.  
 
Се чини дека одговор треба да се бара во начините на вреднување на учениковите 
постигнувања. Можно е да се претпостави дека сеуште оценувањето на напредокот на 
учениците е фокусиран во оценување на нивните знаења (претежно преку тестови на 
знаења) а не и вештините кои ги поседуваат а уште помалку на компетенциите на 
учениците. Оваа појава беше констатирана уште во 
Националната програма за развој на образованието 
2005-2015 и како дел од препораките во таа 
програма беше сугериран премин од фактографско 
на целно ориентирано оценување кое ќе ги земе 
предвид компетенциите на учениците а не само 
знаењата. Очигледно е дека овие сугестии сеуште 
не нашле примена во практиката.  
 
Наставните планови и програми во ССО-4г: Најчестите забелешки во поглед на 
наставниот план и програмите во ССО-4г се однесуваат на односот меѓу 
општообразовните и стручните предмети. Ставовите варираат во зависност дали доаѓаат 
од наставници кои предаваат стручни или општообразовни предмети.  
 
Истражувањето покажа дека наставниците се 
залагаат за зголемување на стручните предмети и 
часовите за практична настава во наставниот план.  
Со оглед дека поголемиот број на наставници 
опфатени во истражувањето се наставници кои 
предават стручни предмети ваквиот став е очекуван. Од друга страна, наставниците кои 
предаваат општообразовни предмети не го делат мислењето на стручните наставници 
дека треба да се зголеми бројот на стручните предмети но го делат мислењето дека 
треба да се зголеми бројот на часови предвидени за практична обука на учениците (во 

„Има потреба од ревидирање на 
наставните планови и програми во 
согласност со промените на пазарот на 
труд и развојот на новите технологии и 
техники. Сегашната административна 
процедура е бавна и сложена во случаите 
кога постои иницијатива за воведување на 
нови профили.„ 

 (Наставник, Геолошко-рударска и 
металуршка струка) 
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училиште и во компаниите). Општа е констатација дека покрај теориските знаења на 
учениците им се потребни и добри практични знаења и вештини. 
 
Дел од наставниците (електротехничка и здравствена струка) се револтирани од 
обемноста на програмата и се залагаат за нејзино иновирање и пофункционално 
распределување на предметите по години. Како проблем се истакнува и недостаток на 
учебници соодветни на програмите кај електротехничката струка. Поради тоа, често се 
користат старите учебници како извор за учење на учениците и работа на наставниците. 
Проблемот со учебниците е присутен и во здравствената струка, особено недостатокот на 
учебници на албански и турски јазик. 
 
Наставниците од сите струки се сложуваат дека треба почеста ревизија на 
наставните планови и програми кое би било во согласност со промените на пазарот 
на труд и развојот на нови технологии и техники.  
 
Сегашната административна процедура за промена е бавна и сложена во случаите кога 
постои иницијатива за воведување на нови профили. Оваа потреба е посебно изразена 
кај машинската, геолошко-рударско металуршката, хемиско-технолошката, текстилно 
кожарската и земјоделската струка. Причините за ова се бараат во промените кои се 
случуваат на пазарот на труд (појава на нови профили) и техничко-технолошкиот развој. 
Така на пример, во текстилно-кожарската струка, постои потреба од воведување 
флексибилна наставна програма за прецизни техничари за текстилни машини, која ќе се 
активира во зависност од потребата на компаниите. Материјално-техничките услови во 
училиштата делумно ги задоволуваат овие потреби. Оваа потреба е потврдена и од 
страна на вработувачите. Според нив, тие немаат проблем да најдат квалитетни 
текстилни работници туку имаат проблем да најдат лица кои ќе ги одржуваат машините. 
 
Очигледно е дека треба да се интервенира по однос на ова прашање. Дали ќе се 
воведува посебна програма или ќе се комбинира курикулумот со дополнителни, 
флексибилни и базирани на потреба програми, за време или по завршувањето на 
образованието (како програми базирани на концептот на доживотното учење) е прашање 
кое бара понатамошно истражување.  
 
Како проблеми се наведуваат и големиот број на ученици во клас и работата во 
повеќе смени кои негативно влијаат врз квалитетот на учењето. Оваа појава е 
особено присутна во економско-правната и трговска  и во здравствената струка.   
 
Вработување на завршените ученици: Во поглед на вработувањето на завршените 
ученици перцепците на наставниците зависат од нивната информираност за она што се 
случува со нивните ученици откако ќе го завршат образованието. Најчесто, наставниците 
од помалите места имаат делумни информации за работниот пласман на учениците 
додека поредок е случај со наставниците од поголемите урбани среднини (пример: 
Скопје, Битола, Тетово).  Во услови на непостоење на механизми за повратни 
информации, средините кои имаат помал број на жители имаат развиено неформални 
канали на трансфер на информации што не е случај во средините со поголем број на 
жители. Сепак, ваквата ситуација не дава можност да се развијат прецизни согледувања 
за ефектите кои ги има ССО-4г на пазарот на труд. Оттаму, најголемиот дел од изјавите 
на наставниците за вработливоста на учениците треба да се сватат само како личен 
впечаток.  
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„Напредокот на техниката, технологијата, 
предизвикува застарување на знаењата 
што пак иницира отворање профили за 
подготовка на нови кадри во согласност со 
претходно извршена анализа на пазарот на 
трудот„ 

(Наставник , машинска струка) 

„Во машинското инженерство постојано 
има потреба од нови посовремени програми 
во согласност со потребите на пазарот на 
трудот, бидејќи технологијата напредува 
многу брзо. На пример, кај нас има потреба 
за обука за примена на современите 
компјутерски технологии, ЦНЦ технологии, 
мехатроника, роботика, имплементација на 
Cad Can технологија и сл.„ 

(Наставник,  машинска струка) 

Има такви, кои сметаат дека нивните завршени ученици лесно се вработуваат 
(угостителско-туристичка, економско-правна и трговска) но и други кои сметаат дека 
нивните ученици имаат проблем при вработувањето. Скоро сите наставници ја 
наведуваат намалената понуда на нови работни места како доминантна причина за 
проблемите што ги имаат нивните завршени ученици во барањето на работа. Како други 
причини за тоа се наведуваат:  намалениот интерес за конкретната струка, лошата 
економска ситуација во земјата, затварањето на многу компании од соодветната струка 
(геолошко-рударска и металуршка струка), премногу вработени со несоодветни 
квалификации, примена на несоодветни критериуми при вработувањето (владеење на 
пријателски и роднински врски), вработување на лица со универзитетско образование на 
работни места кои се предвидени за лица со завршено средно образование (економско-
правна и трговска струка) и губење на пазарите (текстилно-кожарска струка). 
 
 

8.2. Редефинирање на постојните и внесување на нови профили 
 
Истражувањето спроведе анкета меѓу училиштата која имаше за задача да ја утврди 
релевантноста на реформираното ССО-4г од аспект на постојните струки и профили. Во 
Анекс 4 и Анекс 5 се претставени сите предлози на ССО-4г училиштата за редефинирање 
на некои постојни и внесување на нови профили. Своите ставови училиштата ги градат 
врз основа на нивното искуство на планот на интересот на учениците за зпишување, 
нивните реакции и реакциите на нивните родители, но најповеќе врз основа на 
информациите што ги имаат училиштата за состојбата на пазарот на труд и високото 
образование во земјата и надвор од неа. 
 
Редефинирање на постојните профили: Највеќе 
предлози за редефинирање на дел од постојните 
профили даваат училиштата од шумарско-
дрвопреработувачката, економско-правната и 
трговската, геолошко-рударската и металуршката, 
хемиско-технолошката, машинската, 
сообраќајната, текстилно-кожарската и 
здравствената струка.  
 
Повеќето предлози се однесуваат на терминолошки и програмски промени на некои 
постојни профили. Така на пример, искажана е потреба профилот – Техничар за 
шумарство и пејсажна архитектура да се промени во Техничар за шумарство или 
Менаџер на шумски ресурси. Во економско-правната и трговската и електротехничката 
струка интервенциите се однесуваат повеќе на програмскиот дел на профилите т.е. на 
осовременување на содржините, терминологијата, 
поместување на тежиштето на некои компетенции, 
намалување на обемот на програмата, 
раздвојување на профилот на два профили и сл. 
За намалување на обемот на програмата сезалага 
и текстилно-кожарската струка. 
 
Во геолошко-рударската и металуршката струка има потреба од поделба на профилот 
геолошко-рударски техничар и давање на можност за ротирање на другите профили во 
период од две години. 
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За терминолошка промена на називот на профилите се залагаат и во хемиско-
технолошката, машинската, земјоделско-ветеринарната и сообраќајната струка. 
 
Промена на терминологијата, осовременување на програмите и нивно 
пофункционално поврзување со пазарот на труд и високото образование се главните 
причини за редефинирање на дел од профилите.  
 
Како причини за овие промени училиштата ги наведуваат состојбите на пазарот на труд, 
тешкотиите кои се јавуваат во реализацијата на одредени програми, интересот на 
учениците и родителите, промените во високото образование и сл. Сите предлози се во 
насока на подобрување на состојбата. Дали овие сугестии имаат основа или не е надвор 
од мандатот на ова истражување. Неговата намера беше да го отвори овој проблем но не 
подлабоко да го анализира.  
 
Внесување на нови профили: ССО-4г училиштата предложија вкупно 67 нови 
образовни профили во 12 струки. Единствени струки кои немаа предлози за нови 
профили се графичката и сообраќајната струка. Најголем број на предлози има во 
машинската (13), електро-техничката (11) и економско-правната и трговската струка (10). 
(види Анекс 4 и 5) 
 
Причините кои се наведуваат за внесување на нови профили се различни. Така на 
пример, за економско-правната и трговската струка основна причина за воведување на 
нови профили е зголемувањето на интересот на учениците за учење и прилагодување на 
потребите на пазарот на труд. За електротехничката тоа се промените во дејностите од 
оваа област и зајакнување на компатибилноста со високото образование. За машинската 
струка промените треба да предизвикаат зголемување на уписот на учениците за учење 
во оваа струка и прилагодување на профилите со потребите на пазарот на труд. 
Причините кои ги наведуваат другите струки воглавно се исти со веќе спомнатите.  
 
Најчести причини за внесување на нови профили во ССО-4г се потребите на пазарот 
на труд, зајакнување на проодноста во високото образование и зголемување на 
интересот на учениците за запишување во овие струки / профили.  
 
Доколку се погледне листата на предложените профили ќе се види дека повеќето од нив 
се дел од веќе постоечките профили или комбинација од најмалку два профила, додека 
еден дел се профили кои тешко можат да се наречат со тоа име бидејќи претставуваат 
доусовршување или надградба на веќе постојните профили. Поради ова, има потреба од 
дополнително истражување кое ќе даде појасна слика за издржаноста на овие предлози. 
Тие не би требало да се занемарат бидејќи претставуваат изворна информација која 
може да биде од голема корист на ЦСОО за преземање на интервенции во ССО-4г во 
насока на зајакнување на компатибилноста меѓу ССО-4г и пазарот на труд и високото 
образование.. 
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Поглавје 9: Клучни наоди на истражувањето 
 
Истражувањето покажа дека  реформата на ССО-4г извршила влијание врз пазарот на 
труд и високото образование. Со оглед дека повеќето ученици го продолжуваат 
образованието ова влијание е поизразено токму во оспособеноста на учениците за 
продолжување на образованието. Се констатираа изјави не само од студенти туку и од 
универзитетски наставници кои во најголем број го истакнуваат своето задоволство токму 
од последните две генерации запишани студенти. Способностите со кои располагаат 
овие ученици (стручни знаења, ИТ компетенции, странски јазици) се пресудни за нивното 
успешно напредување. Во споредба со претходните генерации, овие ученици покажуваат 
подобри резултати. 
 
Целосното влијани на реформата во ССО-4г на пазарот на труд тешко може да се утврди 
со оглед на малиот број на вработени и високиот степен на неинформираност на 
вработувачите за она што се случува во ССО-4г училишта. Сепак, постојат посредни 
докази кои укажуваат дека највеќе забелешки се однесуваат токму на слабите 
специфични вештини кои учениците кои се вработиле не ги поседуваат. Тие поседуваат 
добри општообразовни и теориско-стручни знаења но не и специфични кои се потребни 
за одредени работни места. Се чини дека проблемот произлегува од слабата соработка 
на ССО-4г училиштата и компаниите и слабостите во реализацијата на практичната 
настава на учениците во компаниите. Актуелен е и недостатокот на меки вештини кај 
учениците кои вработувачите се повеќе ги бараат кај своите вработени. 
 
За да може ова влијание да биде поголемо мора да се интервенира во осовременување 
на опремата кај дел од училиштата и да се надмине проблемот со потрошните 
материјали.  
 
Курикулумот мора да се ревидира и да се направи квалитетен сооднос помеѓу теоријата и 
праксата, да се зголеми обемот на практичната настава, да се создаде можност за брзо 
внесување на потребни предмети, содржини и профили.  
 
Еден од поинтересните наоди на евалуацијата е спремноста на компаниите и 
универзитетите за соработка. Се чини дека ова не е само декларативна изјава туку 
станува збор за сериозен пристап кој се повторува кај повеќето од контактираните лица. 
Особено се импресивни изјавите на универзитетските професори кои изразуваат 
спремност за воспоставување поблиски контакти кои би овозможиле заедничка работа на 
ВЕТ курикулумот како и заедничка реализација на проектни активности. Предлозите за 
формирање на летни и зимски кампови во кои би се дружеле и работеле универзитетски 
професори и ВЕТ наставници е идеја која може да даде добри резултати. 
 
Констатирана е потреба од страна на ССО-4г училиштата за ревидирање на дел од 
постојните и внесување на нови профили. Мислењето на непосредните реализатори на 
ССО-4г образованието за ова прашање е од исклучителна важност за евалуацијата. Овие 
предлози од страна на училиштата се во правец на зајакнување на рефлексиите од 
реформските зафати и се во функција на освежување и зајакнување на ССО-4г курикулум 
и неговите релации со пазарот на трудот, високото образование и животот генерално.  
 
Генерално гледано, влијанието што ССО-4г го има остварено врз пазарот на труд и 
високото образование може да се посматра само на индикативно ниво со оглед дека се 
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поминати само 1,5 години од дипломирањето на првите генерации кои учеа според 
реформираниот курикулум. Оваа студија, со оглед на нејзиниот обем и опфат нема 
амбиција да даде одговор на сите прашања врзани за ССО-4г образованието и неговите 
релации со другите заинтересирани страни. Се надеваме дека во иднина ќе постојат 
анализи кои и понатаму ќе се бават со ова важно прашање. 
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„Фондот на часови за практичната настава 
е мал и треба да се зголеми.„  

(Наставник, хемиско-технолошка струка) 

„Треба да се ревидира соодносот меѓу 
општообразовните и стручните предмети 
т.е. да се зголеми бројот на часови за 
стручните предмети и практична 
настава.„ 

(Наставник, економско-правна и трговска 
струка). 

 

Поглавје 10: Тематска анализа 
 
Врз основа на увидот во состојбата на теренот, 
наодите и доказите кои ова истражување ги 
продуцираше и пораките кои ги праќаат лицата и 
институциите опфатени со истражувањето, може да 
се констатира дека одредени теми заслужуваат 
поголемо наше внимание. Сите наоди се во 
допирна точка со наставните планови и програми со посебен фокус во односот меѓу 
стручното и општото образование, особено организацијата и реализацијата на 
практичната обука на учениците. Овие прашања се најмногу актуализирани од страна на 
сите социјални партнери. Токму поради тоа ќе се обидеме да дадеме поголема тежина во 
анализата на овие клучни прашања. 
 
 
10.1. Теориско наспроти практично учење 
 
Од информациите добиени од разните интервјуирани лица, фокус групи и прашалници, се 
добива впечаток дека ССО-4г и другите социјални страни треба да соработуваат во три 
основни елементи во наставниот план и програмите, и тоа: во однос на листата и 
соодносот на наставните предмети, професионалната практика и во одредувањето на 
бројот на часовите. Скоро сите ја изразуваат желбата дека училиштето треба да добие 
повеќе слобода и одговорност во насока на содржината.  
 
Во училиштата постои висок степен на 
субјективизам при вреднувањето на 
постигнувањата на учениците. Ова произлегува од 
тоа дека се уште вреднувањето се фокусира на знаењата а не на компетенциите кои 
ученикот (не)ги стекнал во процесот на учењето. Покрај перманентните промени на 
наставните програми, сеуште не се поставени предметните стандарди врз основа на кои 
ќе се вреднува нивото и квалитетот на ученичките постигнувања, со што би се постигнала 
поголема објективност во вреднувањето на оспособеноста на учениците за 
продолжување на образованието и работа. 
 
Кај тие ученици кои продолжуваат на факултети, нивното напредување е поврзано со 
индивидуалното ангажирање. Според информациите од лицата од високото образование, 
интервјуирани од универзитетите во државата, во однос на теориска подготвеност, тие не 
заостануваат од другите студенти кои завршиле гимназии. 
 
Скоро сите субјекти со кои се реализираше истражувањето, како основен проблем го 
истакнуваат недоволниот број на предвидени часови за практична настава и нејзината 
лоша организација во компаниите. Но, има и такви кои како проблем ја истакнуваат 
преоптовареноста и застарените програмски содржини.  
 
Предлозите за зголемување на часовите за практична обука по правило се гледаат 
еднострано. Стручните наставници сметаат дека ова не смее да значи намалување на 
нивните часови и дека треба да се намалат часовите на општо-образовните предмети. 
Наставниците по општообразовните предмети не се согласуваат со тоа и сметаат дека не 
треба да им се одземаат часовите. Тоа е лаичко и премногу субјективно гледиште. 
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„Не постои можност за реализација на 
практичната обука главно од финансиски 
причини. на пример, во сообраќајната 
струка немаат можност за реализација на 
практична обука за воден сообраќај, нема 
пристаниште кај нас, а нема ниту 
финансии за патување во Охрид, за 
воздушниот сообраќај е тежок пристапот 
до аеродромите, односно неможе да се 
добие одобрување, а нема можност за 
добивање одобрение за реализација на 
практичната обука и во железницата за 
соодветните профили. 

(Наставник, сообраќајна струка) 

Зголемувањето на практичната обука не значи дека треба да иде на сметка на една или 
друга група предмети. Станува збор за ревизија на курикулумот кој мора целно да биде 
поставен и да продуцира завршен профил кој треба да поседува конкретен сет на 
компетенции. Овој пристап од долу нагоре е подобар бидејќи профилот ги определува 
предметите а не предметите (читај наставниците) го определуваат профилот. Односот на 
теоријата и практиката не е прашање на односот меѓу вработените општообразовни и 
стручни наставници. Сите се дел од еден процес на формирање на завршен профил. Кој 
повеќе или помалку часови ќе има не зависи од нивната желба туку од профилот и 
неговите компетенции кои треба да се оформат на крајот на школувањето.  
 
Сите се согласни дека има потреба од зајакнување на практичната обука во компаниите. 
Меѓутоа, сите вината за неуспешното спроведување на практичната обука ја гледаат кај 
“другите” а најмалку кај себе. Училиштата често се „немоќни„ да воспостават контакт со 
компаниите и притоа користат лични врски и пријателства за да обезбедат практична 
обука на нивните ученици. Компаниите се потполно незаинтересирани да иницираат 
промена на состојбата бидејќи краткорочно размислуваат и се бодат од моменталната 
состојба во државата каде можат да бираат работници од големиот број на невработени 
лица. Дури и оние компании кои сакаат да соработуваат со училиштата и го гледаат 
својот интерес во продукција на нови профили кои им се потребни не го знаат патот и 
начините како тоа да го остварат. Очигледно е дека треба да се воспостави одреден линк 
кој ќе ги поврзува овие две заинтересирани страни. логично е да се очекува тоа да биде 
ЦСОО, Стопанската комора и локалната самоуправа. Ова е прашање кое треба да има 
приоритет во идните планови на овие институции. 
 
Самата практична обука најчесто се реализира 
доста формално и предизвикува револт како кај 
училиштата и компаниите така и кај учениците. Од 
една страна, ССО се критикува дека дава само 
теориски знаења а малку практични вештини, 
додека од друга страна не се прави ништо оваа 
состојба да се промени. 
 
Дел од училиштата се повеќе склони решенијата да 
ги бараат во нивно опремување со лаборатории во 
кои ќе се користи техника и технологија соодветна 
на пазарот на труд за да можат на учениците да им 
дадат доволно практични вештини, одошто тој недостаток да го компензираат преку 
соработка со компаниите. Ова е секако решение, но секако е и скапо решение. Со оглед 
на финансиската состојба во државата ваквото решение тешко може да се оствари. Од 
друга страна, ваквиот пристап е “црно-бело” гледање на проблемот. Учениците се 
обвинуваат дека не поседуваат способности за тимска работа но повеќе од очигледно е 
дека такви способности не поседуваат ниту возрасните (вработувачите и наставниците). 
 
Во рамките на ССО-4г реформата училиштата добија современа опрема која требаше да 
им послужи за подобро оспособување на учениците со стручни и практични компетенции. 
Според изјавите на ССУ најголемиот дел од вработените се задоволни од опремата со 
која располагаат. Меѓутоа, денес, дел од неа, особено лабораториските уреди и 
машините за практична настава не одговараат на опремата која денес се практикува во 
компаниите. Од друга страна, се наведува проблемот со набавка на потрошен материјал 
кој е потребен за обука на учениците. Изворите на финансии кај училиштата се мали или 
воопшто ги нема за оваа намена. Затоа е потребно да се размисли за наоѓање на други 
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„Праксата во четврта година преку 
виртуелни компании резултира со 
развивање на професионалните и 
стручните компетенции на учениците и им 
овозможува во текот четвртата година од 
средното образование да остварат 
ефикасна соработка со стопанството.„ 

(Наставник, економско-правна и трговска 
струка) 

извори за финансирање кои би ја подобриле оваа состојба (дополнителни државни 
средства, донации, средства од комерцијални дејности на училиштата, донации, средства 
од европските фондови и сл.). 
 
Иако училиштата предвидуваат и феријална пракса, тоа се реализира во рамките на 
условите кои ги има училиштето и спремноста на одредени компании. Професионалната 
пракса се изведува од стручни лица во институциите од таа дејност според Законот за 
стручното образование и обука феријалната пракса не ги задоволува потребите на 
практичната настава, поради тоа што учениците посетуваат стручни институции  само 
неколку саати и тоа не е доволно за квалитетна обука. Некои ученици, поради тоа што им 
е дадена слобода сами да ги бираат компаниите, само земаат потврди од компаниите без 
да ја извршат праксата. За жал и тоа се случува.  
 
Меѓутоа, има и други случаи, во зависност од способноста на менаџментот на 
училиштето, кога оваа пракса се реализира и во други земји, во период кога учениците не 
следат настава. 
 
Кај четиригодишните средни стручни училишта 
адаптирањето на образованието за потребите на 
пазарот на трудот, соработката со приватниот 
сектор и растот на учеството на учениците во 
образованието и нивното професионално 
формирање, се всушност предизвиците на 
училишната реформа во Р. Македонија. 
 
 

10.2. ССО-4г и развој на наставните планови и програми 
 

Истражувањето покажа дека повеќето ССО-4г наставници, вработувачи и универзитетски 
наставници имаат забелешка по однос на градењето на ССО-4г курикулумот. Нивната 
забелешка е дека тој процес не е транспарентен и не ги вклучува нивните мислења. Дел 
од нив потенцираат дека треба да се слушне и нивното мислење пред да се преземат 
чекори за спроведување на таква обемна реформа.  
 
Реформата на курикулумот во принцип беше спроведувана со потполно учество на 
претставници на заинтересираните страни (ССО-4г наставници, претставници на 
вработувачите од соодветната струка, претставници на стопанската комора, 
универзитетски професори и др.). Секако дека не можат сите да бидат вклучени. А и 
доколку би биле сите вклучени би било тешко да се задоволат сите желби, интереси, 
умни и неумни сугестии. Поради тоа и постои процедура за начинот на кој се развива 
курикулумот.  
 
Единствената забелешка во развојот на ССО-4г курикулумот е што не се направи 
квалитетна анализа на пазарот на труд, како појдовна основа во градењето на 
курикулумот. Се направија два обиди за изработка на ваква анализа но резултатите не 
овозможија добивање на јасна слика за состојбите на пазарот на труд во државата. 
Поради тоа, изработката на курикулумот доминантно се базираше на стручни експерти и 
на искуството на вработувачите, наставниците и универзитетските наставници и делумно 
учениците. Во голема мерка, беа користени искуствата во развиените земји во Европа.  
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„Потребни се многубројни промени за 
зголемување на квалитетот на 
наставаните програми, особено во 
практичниот дел каде што е неопходно 
подобрување. Потребни се посовремени 
училишни кабинети, поголем број на 
компјутери и обука за автоматска 
обработка на податоци, потребни се 
почести посети во работни организации, 
соочување на младите со модернизацијата 
во општеството.„ 

(Работодавач, дрво-преработувачка 
струка) 

Дали со развивањето на курикулумот приказната завршува? Секако не. Тоа е само првиот 
чекор. Курикулумот е жива материја и има потреба од постојано следење и ревидирање 
со оглед на динамиката на промени во работните дејности и високото образование, 
особено после воведувањето на Болоњскиот концепт. ССО-4г курикулумите се стари 
најмногу 10-12 години. Тоа е долг период. Нештата се многу променети во меѓувреме. 
Потребите за нови знаења и вештини, за нови профили и за нови технологии во голема 
мерка се променија. Оттаму, не изненадува ставот на интервјуираните дека е потребно 
овој курикулум да се менува. 
 
Што се однесува до механизмите за интервенции 
во курикулумот, очигледно е дека ЦСОО 
(надлежна институција за курикулумот) треба да ја 
засили својата работа на терен. Има потреба од 
почести контакти со училиштата и вработувачите. 
Само на терен може да се согледа како 
курикулумот функционира и кои и какви сугестии 
има да кажат заинтересираните страни. 
Вработените во ЦСОО се свесни за овој проблем 
но истакнуваат дека бројот на вработените, 
слабите физички и човечки капацитети ги 
спречуваат да бидат поефикасни на овој план. Вкупно се вработени 10 лица кои треба да 
покриваат 70 училишта во државата и 60% од учениците и наставниот кадар во средното 
образование. Навистина голема обврска за толку мал број на луѓе. Исто така, од страна 
на вработените во ЦСОО потенцирана е слабоста на ЦСОО во поглед на опремата и 
средствата кои би ја направиле нивната работа поефикасна.   
 
Истражувањето покажа дека ССО-4г училишта, вработувачите и универзитетите се 
спремни за соработка во градењето и развојот на курикулумот во ССО-4г. Тие изјавуваат 
дека очекуваат да се применат подинамични механизми кои ќе ги земат предвид и 
нивните размисли за одредени промени. Ова особено се однесува на нивните критики на 
практичната настава, потребата од воведување на нови предмети, ревизија на соодносот 
меѓу општо-образовните и стручните предмети, потребата од воведување на нови 
профили, засилување на развојот на меките вештини кај учениците, потребата од 
учебници и др. 
 
Исто така, треба да се размисли за процедурите за промена на курикулумот. Се наведува 
дека тие се спори и долготрајни така што од моментот кога ќе биде дадена иницијативата 
за промена поминува долг период по кој иницијативата веќе не е актуелна или е 
застарена. Ова мора да се промени. Мора да се најдат механизми кои ќе ги забрзаат овие 
процеси. 
 
Едно од решенијата е да се даде повеќе простор на делот за локалниот курикулум. Овој 
локален курикулум може да биде добра основа за брзи интервенции од страна на 
училиштата. Притоа, мора да се води сметка оваа слобода на училиштата да не се 
злоупотребува со покривање на делот за локален курикулум со предмети на наставници 
кои немаат доволно фонд на часови.   
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10.3. Иднината на ССО-4г наставните планови и програми 
 
Истражувањето покажа дека планирањето и изработката на курикулумот е комплексен 
процес кој треба да биде во постојана интеракција со ССО-4г училиштата и социјалните 
партнери. Постоењето на механизми кои ќе ги трансферираат информациите од 
социјалните партнери до институциите кои се надлежни за развој на курикулумот (ЦСОО, 
МОН) е повеќе од неопходно. Овој трансфер на информации е најдобар пказател дали 
промените кои се направени имаат ефект, дали се навремени и дали ги остваруваат 
целите кои се поставени.   Главниот фокус во развојот на курикулумот гледано од аспект 
на младите генерации кои се образуваат во ССО-4г според некој редослед би требало да 
биде согласно барањата и потребите на пазарот на труд и високото образование од една 
страна и барањата за остварување на квалитетен социјален и индивидуален живот од 
друга страна. Тоа е идеалната слика која сите ја посакуваат но која најчесто се разликува 
од она што се случува реално на теренот.  
 
Првична задача на ССО-4г е да ги задоволува најмалку основните барања од страна на 
струката и неговите социјални партнери. Согласно тоа, акцентот треба да се стави  на 
зголемување на важноста на стручното образование и зајакнување на обуката на 
учениците не само за сегашните туку и за  идните потреби на пазарот на трудот и животот 
воопшто.  
 
Главни почетни точки, од каде би тргнале во подобрување на курикулумот како основа за 
задоволување на потребите би било развивањето на компетенциите на учениците 
согласно потребите на работното место и високото образование. Тоа значи дека е 
потребно преструктуирање на постојните механизми на соработка меѓу училиштата, 
компаниите и високо-образовните установи, базирани на партнерство, развој и квалитет. 
 
Со оглед на бројот, капацитетите и стабилноста на компаниите во државата (голем број 
на мали компании) кои многу често ја менуваат дејноста и се подложни на финансиски 
удари, тешко е да се зборува за креирање на константни механизми на соработка. 
Истражувањето покажа дека дел од компаниите имаат забелешка по однос на квалитетот 
на работната сила која ја добиваат од страна на ССО-4г. Но, што тоа значи? Изјавите од 
типот “учениците поседуваат многу теорија а малку пракса” се присутни со децении во 
нашата земја. Тие се слушаа и во времето кога дел од средните стручни училишта 
поседуваа свои производни центри а некои компании поседуваа свои средни училишта. 
Ако и во тоа време овие изјави беа присутни тогаш денес треба да се повеќе од присутни. 
Ова денес звучи како парола позади која најчесто бизнис секторот бара алиби за својата 
инертност и незаинтересираност за соработка со училиштата. Сите го поставуваат истото 
прашање: Како курикулумот на ВЕТ образованието да се направи соодветен и 
функционален на потребите кои произлегуваат од пазарот на трудот и социјалниот 
живот? Одговор на ова прашање е тешко да дадат и многу поголеми, побогати, економски 
посилни и со подолга традиција во ВЕТ образование земји во светот. 
 
Очигледно е дека сите се свесни дека проблем постои но никако да се реши. Можеби 
прашањата што се поставуваат всушност се поставуваат погрешно. Можеби вистинското 
прашање е: Што се случува со светот на трудот поради што образованието тешко да 
може да одговори на неговите потреби. Дали динамиката на промени на пазарот на труд 
особено динамиката на развојот и примената на нови технологии во процесите на работа 
е толку силна што образованието тешко тоа го следи? Дали развојот и менувањето на 
курикулумот се остварува со помош на изградени механизми кои ќе ги детектираат овие 
промени и ќе овозможат навремено реагирање?  
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Одговорот се наоѓа во самите забелешки кои ги истакнуваат повеќето вработувачи, 
наставници и другите заинтересирани страни: недостаток на меки вештини, потреба од 
дообука на работното место, недостаток на навремени информации и недостаток на 
самоиницијативност и претприемнички вештини. Очигледно е дека на учениците не им 
недостасуваат теориски стручни знаења. Факт што го потврдуваат вработувачите, 
универзитетите, наставниците и самите ученици, без оглед дали се студенти, вработени 
или невработени. Она што им недостасува се повеќе меки вештини и конкретни, 
специфични работни вештини. За потребата од засилувањето на меките вештини во 
ССО-4г воопшто не треба да се зборува. Училиштата тоа можат и треба да го сторат. Она 
што загрижува се специфичните вештини. Во услови на динамичен пазар, тешко може 
училиштето толку брзо да се адаптира за да овозможи на учениците да им дава и 
конкретни, за вработувачите т.е. работните места потребни, специфични вештини. Во 
минатото, креаторите на образовната политика во земјава, мотивирани од истите дилеми 
ја спроведоа најлошата реформа во државата со т.н. насочено образование, настојувајќи 
уште во иницијалното ССО-4г учениците да стекнат специфични вештини потребни не за 
занимање туку за работно место. Со тоа, создадоа маса на работници кои поседуваат 
конкретни и специфични вештини за работни места кои повеќе не постојат. 
 
Решението мора да се бара во поинакво гледање на целокупната организација на 
образовниот систем. ССО-4г училиштата не можат да бидат осамени во продукцијата на 
работна сила со средно образование во државава. Воопшто не се размислува дека 
системот на образование на возрасни може многу да помогне во компензирањето на 
бавната адаптибилност на ВЕТ. Овој систем е подинамичен и може многу добро да се 
прилагоди на потребите на социјалните партнери. Вклучувањето на кратки курсеви за 
стекнување на специфични стручни компетенции, соодветни на работните места, како 
интегрален дел од постојниот систем на ССО-4г или како дел од пост-средното 
образование, а во рамките на концептот на доживотно учење, би можело да биде 
соодветно решение на проблемот.  
 
Затоа и определбите промовирани во ВЕТ реформата за окрупнување на струките и за 
намалување на бројот на профили е сосема исправен. Подобро е да се создаде профил 
кој ќе поседува добри општообразовни и стручни компетенции кои може многу лесно да ги 
надополни на работното место или во специјализирана установа за образование на 
возрасни одошто да создаде профил кој ќе поседува специфични компетенции кои после 
кратко време нема да му користат. На тој начин, покрај поседувањето на таква 
флексибилна професионална култура, завршените ученици ќе можат многу лесно да се 
справат и со предизвиците на социјалното и културното окружување. 
 
Овие курсеви би можело подинамично да се менуваат во зависност од потребите на 
социјалните партнери и не би биле подложни на бавни процедури. Тоа би им 
овозможилио на училиштата брзо да реагираат а на компаниите и високото образование 
да добиваат добар потенцијал соодветен на нивните потреби.  
 
Доколку се имплементира интегралниот модел за оваа намена би можело да се 
искористи обемот на локалниот курикулум кој е предвиден во концепцијата за средното 
образование. Според него 20% од  курикулумот е предвиден да се пополни со содржини и 
активности во зависност од потребите на училиштето и средината. Тоа е едната можност 
за вклучување на овие кратки курсеви за стекнување на специфични работни 
компетенции од страна на учениците.  
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Доколку се имплементира флексибилниот модел тогаш ќе треба да се развие концепт на 
пост-средно стручно образование кој во себе мора да ги вклучи компонентите и 
предностите што ги дава доживотното учење. И во овој случај би се запазила динамика 
на брзо и навремено интервенирање со кратки курсеви за стекнување на специфични 
работни компетенции. Овој модел, исто така, ја поставува компаниската обука како дел од 
системот на ССО-4г. 
 
Иако, денес зборуваме за децентрализирано образование и одговорноста на локалната 
самоуправа,  теренот покажа дека таа нема информации и ССОО не е дел од 
приоритетите на локалната самоуправа. Зајакнувањето на оваа компонента од локалната 
самоуправа треба да биде еден од приоритетите во иднина. Локалната самоуправа мора 
да изгради механизми за следење на промените во сферата на пазарот на труд и 
општественото живеење и промените во општестевеното окружување за да може преку 
развиени механизми за развој на човечки ресурси да интервенира. Таа е центарот во кој 
треба да се обединат интересите на образованието, компаниите, невладиниот сектор, 
професионалните образовни установи за возрасни, системите за поддршка и сл. 
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Поглавје 11: Приоритетни подрачја 
 
 
Ова истражување е пред сé квалитативно и се фокусираше на излезите на ССО-4г 
реформата т.е. ги третираше завршените ученици од аспект на ССО-4г училиштата, 
вработувачите и високото образование. За да се добие поцелосна слика за ефектите од 
реформата треба да се влезе подлабоко во училиштата. Ова истражување немаше 
намера да го проучува процесот на имплементација на реформата и дали и колку добро 
зацртаните цели се реализирале. Тоа е прашање врзано за други истражувања.103 Значи, 
ова истражување не е евалуација на имплементацијата туку на ефектите од неа. Поради 
тоа, идно приоритено подрачје за истражување треба да биде подлабока анализа на 
состојбите во ССО-4г со посебен фокус на курикулумот, процесите на испорака и 
сервисите за поддршка на учениците. 
 
Најекспонирано прашање во оваа студија е секако реализацијата на практичната обука на 
учениците во училиште и во компаниите. Овој проблем е доминантно прашање кое го 
потенцираат сите без оглед дали се наставници, ученици, вработувачи или универзитети 
и е присутен кај најголемиот број на струки. Мал број на струки се задоволни од начинот 
како се реализира практичната обука. Но она што е важно е дека СИТЕ сакаат 
практичната обука да биде зајакната со системски решенија и да не зависи од амбициите, 
можностите, личните контакти и напорот на поединци. Очигледно е дека ова прашање 
заслужува подетална елаборација и посебно истражување. 
 
Има потреба да се размисли и за видот и карактерот на компетенциите кои ги стекнуваат 
учениците за време на нивното школување во ССО-4г, особено во поглед на меките 
вештини и специфичните работни компетенции. Наодите на оваа евалуација потекнуваат 
само од исказите на вработувачите и универзитетските наставници. Дали е навистина 
така и кои и какви компетенции стекнуваат ученици појасно може да даде одговор некое 
наредно истражување 
 
Значајно прашање кое има потреба да се одговори е како да се надмине проблемот со 
недоволната соработка меѓу училиштата, вработувачите и универзитетите. Евидентно е 
дека постојат слабости во поглед на трансферот на информации од овие страни поради 
што се нарушува увидот во повратите ефекти на она што се презема како интервенција 
во ССО-4г. Од друга страна, слаба е соработката на планот на развојот на курикулумот во 
ССО-4г, со што се ослабува компатибилноста на ССО-4г курикулумот со потребите на 
пазарот на труд и високото образование. Проблемите кои се јавуваат во реализацијата на 
практичната обука на учениците е, исто така, продукт на оваа слабост во соработката. 
Решавањето на овој проблем не е лесно и заслужува посебен третман во идните 
истражувања или акции. 
 
Перманентна ревизија и надградба на курикулумот во ССО-4г е прашање кое ова 
истражување го покрена. Евалуацијата имаше задача само да констатира но не и да 
прави длабинска анализа на курикулумот, предметите и нивниот однос со предметите во 
високото образование и занимањата. Оваа евалуација имаше друг карактер т.е. беше 
фокусирана на излезот т.е. на влијанието што го остварува на пазарот на труд и високото 
образование а не на самиот курикулум. Со оглед на кусото време што стоеше на 
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располагање прашањето на курикулумот можеше само површно да се допре но не и 
подлабински да се анализира. Тоа може да биде дел од некое друго истражување.  
 
Една од целите кои не се реализираа со ова истражување е опфатот на ученици кои го 
напуштиле школувањето. И покрај сите вложени напори бројот на осипаните кои беа 
опфатени со ова истражување е симболичен и недоволен да фигурираат како посебна 
категорија од која ќе се добиваат искази и ќе се донесуваат заклучоци. Причина за ова е 
тешката достапност на овие лица и проблемите да се оствари контакт со нив. Доколку и 
се оствари контакт не е сигурно дека лицето ќе прифати разговор на таа тема.  
 
Податоците кои се собрани за потребите на ова истражување се исклучително корисни и 
обемни. Особено радува податокот што е опфатена поголема група на невработени 
ученици, кои како целна група најчесто не се содржат во други слични истражувања, 
токму поради тешкотиите да се воспостави контакт со овие лица.  
 
Квантитативните податоци се тешко достапни. Не постои еден извор од кој можат да се 
колектираат и споредуваат. Најчесто е потребно да се контактира секој извор посебно. 
Поради тоа е преземена акција за создавање на база на податоци која може да послужи 
понатаму како одлична основа за креирање на Систем за следење на учениците во ССО-
4г. Со оглед дека базата не е комплетна останува на ВЕТ центарот да ја докомплетира и 
перманентно да ја обновува. Ваквата база на податоци за учениците во ССО-4г ќе му 
овозможи на ВЕТ центарот појасен увид во состојбите и ќе му даде добра основа за 
планирање на интервенциите и спроведување на дополнителни истражувања. За да го 
оствари тоа, ќе мора да воспостави силна соработка со АВРМ, Универзитетите и 
вработувачите. Со оглед дека ЦСОО не е надлежен само за средното стручно 
образование и обука туку за целиот систем на стручно образование и обука, вклучително 
и постсредно стручно образование, тој ќе мора да воспостави интензивна соработка со 
Центарот за образование на возрасните. Оваа соработка е од голема важност за 
детектирање на учениците кои го завршиле своето образование т.е. возрасните 
(вработени/невработени) и кои имаат потреба за менување или подобрување на нивните 
стручни потенцијали.   
 
Намерата на ова истражување беше оваа база на податоци да се надгради со податоци 
добиени од универзитетите и АВРМ. На тој начин системот за следење ќе беше 
комплетен. Ќе се добиеше јасен увид за патот кој го поминува еден ученик од негово 
запишување во ССО-4г, негово дипломирање, (не)вработување или запишување на 
универзитет. И покрај присутната желба, времето беше прекратко за да се комплетира 
оваа намера. Меѓутоа, поставена е добра основа која ќе овозможи натамошно 
комплетирање на оваа задача со намера да стане редовна активност на ВЕТ центарот, 
доколку за него и МОН ова е добра идеја. 
 
Анализата на законската регулатива, која беше една од зацртаните цели на 
истражувањето, продуцира извонредна основа да се воочат сите слабости, преклопувања 
и неконзистентности на законите кои директно или индиректно го регулираат ССОО. 
Задачата на оваа анализа беше само да констатира. Тоа отвора можност за преземање 
на мерки за измени и дополненија на деловите од законите со што ќе се добие појасна и 
законски издржана регулација на обврските на сите актери во ССОО: Центарот за стручно 
образование и обука, , Бирото за развој на образованието, Центарот за образование на 
возрасни, Државниот просветен инспекторат и самото Министерство за образование и 
наука.  
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Истражувањето направи преглед на предлозите на ССО-4г училиштата за ревидирање на 
дел од постојните и внесување на нови образовни профили во ССО-4г. Ова може да 
послужи како стартна позиција за преземање на понатамошни истражувања кои треба да 
покажат колку ваквите профили имаат оправдување на пазарот на труд и високото 
образование. Особено ќе биде важно мислењето на компаниите за овие профили. 
 
Анализата на перцепциите на вработувачите е базирана на мал број на опфатени 
компании. Со оглед на карактерот на истражувањето кое по својата природа е 
доминантно квалитативно, намерата беше да се оди во длабочина а не во ширина. Со 
оглед дека станува збор за квалитативно истражување тешко може во потполност да 
биде ослободено од извесна субјективност во исказите. Се обидовме оваа 
карактеристика на ваквите истражувања да ја минимизираме со вклучување на богата 
база на статистички податоци и квантитативни наоди. Поради тоа, податоците кои се 
добиени и ставовите кои се искажани треба да се сватат само како индикација која може 
да биде предмет на понатамошни истражувања. 
 
Се надеваме дека евалуацијата ќе биде сфатена како обид да се добие појасна слика за 
влијанието на реформираното ССО-4г врз пазарот на труд и високото образование, со 
целосно уважување на поширокиот контекст. Оваа евалуација не е финале на реформата 
туку уште еден нов почеток. Секоја реформа во образованието почнува но не завршува. 
Таа треба да се следи, да се констатираат добрите и лошите страни и навремено да се 
интервенира во насока на зголемување на квалитетот на нејзините резултати.  
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Поглавје 12: Заклучоци и препораки 
 
Целиот фокус во истражувањето беше ставен на проучување на влијанието врз пазарот 
на труд и високото образование. Во истражувањето беше опфатен голем примерок на 
претставници на заинтересираните страни: ученици, вработени, невработени, мал број 
осипани ученици, вработувачи, универзитетски наставници, студенти, директори на ССО-
4г училишта, претставници на невладини организации, државни институции и др. Ваквиот 
примерок резултира со богата база на податоци која ни овозможи да стекнеме целосен 
увид во состојбата. И покрај тоа што анализата на влијанието на ВЕТ реформата врз 
пазарот на труд не е целосна, со оглед на малиот број на вработени ученици опфатени со 
истражувањето, сепак дава индикативни податоци за да се следат овие релации. 
 
Евалуацијата во голема мерка навлезе во анализа на состојбите во зависност од струките 
и да даде делумно диференциран пристап на овие состојби.  
 
Според податоците добиени во истражувањето реформата на ССО-4г во голема мерка 
влијаела за успешно подготвување на учениците за работа и продолжување на 
образованието. Најголемо влијание оваа реформа остварила во високото образование 
т.е. во подготвувањето на учениците за продолжување на образованието. Овој заклучок 
не е базиран само на бројот на учениците што го продолжиле своето образование туку и 
врз изјавите на универзитетските наставници за успехот што го постигнуваат и 
компетенциите што ги поседуваат студентите што дошле од реформираното ССО-4г.  
 
Во поглед на влијанието врз пазарот на труд сеуште е рано да се зборува за 
атрактивноста или неатрактивноста на одредени струки и профили бидејќи искуствата се 
малубројни и не може да бидат основа за категорички заклучоци. Оваа појава е 
дополнително влошена со економската криза и слабата понуда на работни места. И 
покрај тоа, постојат индикации дека учениците од ССО-4г поседуваат добри стручни 
компетенции иако претежно на поопшто ниво. Од аспект на вработување новите профили 
се добро примени од работодавачите и се наоѓаат во врвот на профили кои оствариле 
вработување во последните две години во евиденцијата на АВРМ. 
 
Учениците кои го завршуваат своето школување најчесто го продолжуваат своето 
образование  на универзитет. Останатите се вработуваат или имаат статус на 
невработени лица.  
 
Од перспектива на излезите, главните проблеми со кои се соочува ССО-4г се: 
 

 ССО-4г училиштата, бизнис секторот и универзитетите слабо соработуваат меѓусебе. 
Оваа слабост е најмногу изразена во подготвувањето на наставните планови и 
програми и во реализацијата на практичната обука на учениците; 

 Училиштата имаат малку информации за промените во струките и технологијата на 
работа во компаниите;   

 Слаба и недоволна практична настава на учениците во компаниите; 

 Курикулумот покажува слабости во поглед на компатибилноста со новите технологии 
и новите работни места и има потреба од негово ревидирање; 

 Слабости во професионалната ориентација и водење на учениците во училиштата; 

 На учениците им недостасуваат меки вештини (решавање на проблеми, креативност, 
критички пристап, самоиницијативност, комуникациски вештини и сл.); 
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 Опремата е релативно добра но недостасуваат потрошни материјали; 

 Постои недостиг на учебници; 

 Физичките капацитети на училиштата треба да се подобрат; 

 Потребни се повеќе лаборатории/ работилници. 
 
 

12.1. Препораки 

 
 
Врз основа на овие констатираните манифестации и увидот во целокупната состојба со 
ССО-4г реформата и нејзиното влијание на пазарот на труд и високото образование, 
може да се дадат следниве препораки: 
 
1. Интервенции во законската регулатива која ги регулира прашањата во средното 

образование во земјата. Анализата на постојната законска регулатива покажа дека 
има некои недоследности и дека има потреба од нејзино усогласување. 
 

2. Градење на систем за следење на напредокот и дестинациите на учениците од 
ССО-4г 
 
Истражувањето покажа дека еден од покрупните проблеми кои се јавуваат при секој 
обид да се направи анализа или увид во состојбите во ССО-4г е недостатокот на 
прецизни податоци и недостатокот на централизиран извор на податоци. 
Истражувањето изгради инструментариум и добра платформа за прибирање на 
податоци, неопходни не само за истражувачки активности туку и за квалитетно 
следење на напредокот на учениците и нивните дестинации по завршување на 
образованието, детектирање на трендовите и девијациите и квалитетно планирање на 
идните интервенции. Градењето на систем за следење на учениците е дамнешна 
желба која, се надеваме, може многу лесно да се реализира благодарејќи на оваа 
евалуација.  
 

3. Градење на механизми за зајакнување на соработката меѓу ССО-4г, 
универзитетите и компаниите, особено на планот на практичната обука на 
учениците; 
 
Истражувањето покажа дека една од често потенцираните слабости во ССО-4г е 
соработката со високото образование и пазарот на труд. За таа цел, неопходно е да 
се изградат системски решенија кои оваа соработка ќе ја регулираат и ќе го подигнат 
нејзиниот квалитет. 
 
Особено треба да се обрне внимание на практичната обука на учениците во 
компаниите. Системското решение треба да ја олесни оваа соработка меѓу 
компаниите и ССО-4г училиштата. Притоа, треба да се имаат предвид решенијата што 
земјите во европа ги спроведуваат на овој план т.е. активно вклучување на локалната 
самоуправа во процесот, формирање на фондови за обука, акредитирање на 
компании за практична обука на ученици и лиценцирање на вработените за обука на 
ученици, примена на ваучерскиот модел во постсредното образование како 
олеснување на практиканството и/или надградба на компетенциите и сл.   
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4. Изработка на нова интегрална концепција за стручното образование и обука која 
треба да ги опфати ССО-2г, ССО-3г и ССО-4г со можност за опфат и на пост-
средното стручно образование; 
 
Оваа ревизија треба да ги опфати решенијата за сите нивоа и видови на стручното 
образование. Овој курикулум е стар 12 години и со него е опфатено само ССО-4г. 
Покрај промените што треба да се направат во ССО-4г има потреба сето тоа да се 
усогласи со промените во курикулумот на ССО-2г(доколку биде воведен), ССО-3г и 
ССО-4г. Истражувањето покажа дека постојат системски проблеми во дефинираните 
струки во ССО-3г. Во струка која е карактеристична за ССО-4г се јавува струка која е 
посебна за ССО-3г. Така на пример, во геолошко-рударска и металуршка струка во 
ССО-4г се јавува само рударска струка за ССО-3г со посебни профили. Ист е случајот 
и за некои други струки. (види Анекс). Вертикалната мобилност на учениците од ССО-
3г во ССО-4г во сегашната концепциска поставеност е невозможна. Од друга страна, 
истражувањето покажа дека вработувањето на лица со завршено ССО-3 е помало од 
оние со ССО-4г. Тоа ја наметнува потребата за поставување на системски решенија 
кои ќе овозможат премин од ССО-3г во ССО-4г како за редовните ученици така и за 
оние кои порано го завршиле своето образование. Исто така, ревизијата на 
профилите, која треба да е перманентна, налага да се примени интегрален пристап 
кој ќе го вклучи и ССО-3г и пост-средното стручно образование и обука. Ова 
усогласување треба да овозможи: 

 опфаќање на сите степени и видови на ССО 

 отворање на наставните планови за задоволување на локалните потреби, 

 давање поголем простор на практичната обука на учениците, 

 подобра вертикална проодност (од 2 во 3 и од 3 во 4 годишно стручно 
образование), 

 нови  решенија или коригирање на постојните за државна матура и завршен 
испит, 

 интервенции да се подобри проодноста/мобилноста внатре во училиштата т.е. 
од гимназиско во стручно и обратно. 

 прилагодување на ССО на стандардите за ССО во Европската унија 

 довршување на активностите предвидени во ВЕТ реформата (изработка на 
стандарди за занимања базирани на компетенции, изработка на стандарди за 
стручни квалификации) и нивно дополнување со  изработка на програми за 
нови профили базирани на образовни излези и воведување на кредит системот 
во стручното образование и обука образованието. 

 
5. Ревизија на наставните планови и програми по струки и профили. 

 
Евалуација покажа дека има потреба од ревизија на курикулумот поради 
констатираните слабости во поглед на: појава на нови профили на пазарот на трудот, 
програмска некомпатибилност на одредени профили со барањата на работата, 
недостаток на потребни содржини, знаења и вештини во постојните струки и профили 
и сл. 
 

6. Зајакнување на училишните капацитети 
 
Истражувањето покажа дека на ССО-4г училиштата им треба зајакнување на 
постојните и градење на нови физички капацитети. Ова пред се се однесува на 
подобрување на состојбата во училиштата со лаборатории, работилници и нагледни 
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објекти (фарми, земја и сл.), опрема и потрошен материјал. Ваквата интервенција ќе 
овозможи подигање на квалитетот на учењето и зајакнување на училишната пракса. 
Ова прашање мора да ја земе предвид и можноста за искористување на капацитетите 
кои ги поседуваат компаниите и нивно вклучување во процесот на стекнување на 
стручни компетенции од страна на учениците, со што би се олесниле трошоците за 
оваа намена.  
 

7. Зајакнувањето на капацитетите на ЦСОО 
Податоците добиени во истражувањето покажаа дека ЦСОО располага со недоволни 
физички капацитети во споредба со одговорноста која ја има за средното стручно 
образование. Условите  во поглед на простор, опрема, материјали, возила, ИТ опрема 
и сл., мора да бидат подобрени за да може овој центар поквалитетно да ја врши 
својата функција. Исто така, бројот на вработени во Центарот е симболичен со оглед 
на обемот и карактерот на задачите кои треба да ги извршува. Зголемувањето на 
бројот на вработени е повеќе од неопходно. Притоа, ова зголемување мора да се 
раководи од критериумот на целно ориентирани служби. Тоа би придонело да се 
елиминира појавата вработените да работат на широк круг на прашања кои 
претставуваат големо оптоварување за секој од нив. Вработувањето на новите кадри 
мора да ја следи логиката за стручна компетентност.  
 
Има потреба од етаблирање на посебна служба за редовно следење на состојбите на 
пазарот на труд. Во моментов Центарот нема ниту таква служба ниту има лице кое е 
одговорно за извршување на оваа, за потребите на Центарот, неопходна активност. 
Можно решение за ова би било реафирмација и/или реактивирање на националната 
опсерваторија. Оваа опсерваторија беше активна во почетокот на реформата но од 
непознати причини беше затворена. Според функцијата што ја имаат ваквите 
институции во другите земји во Европа има потреба од нејзино реактивирање. 
 

8. Зајакнување на системот за професионална ориентација и етаблирање на 
центри за кариера во ССО-4г 
 
Истражувањето покажа дека дел од младите имаат проблем за одбирање на струките 
и профилите кои ќе бидат дел од нивната иницијална подготовка и кои ќе 
соодветствуваат на нивните интереси и афинитети. Исто така, беше истакната 
потребата од поголема фреквенција на информации за состојбата на пазарот на труд 
и високото образование до средните стручни училишта и учениците. Овој недостиг на 
информации, според изјавите на студентите и невработените ученици, во голема 
мерка влијае врз изборот на струките и профилите и врз изборот на идната 
дестинација на завршените ученици. Дел од инсталираните центри за кариера (како 
последица на реформата во ССО-4г, активностите на УСАИД и СЕА Програмата) во 
ССО-4г училиштата покажуваат слабости и имаат потреба од нивно зајакнување. 
Зајакнувањето на постојните и градењето на нови Центри за кариера треба да биде 
следено и со регулирање на нивната работа на повисоко ниво. Давањето на слобода 
на училиштата сами да ја регулирааат нивната активност во услови кога нема 
нормативна регулација дава послаби резултати. 
 

9. Зајакнување на континуираното усовршување на наставниот кадар во ССО-4г 
 
Според искажаните ставови на дел од студентите, универзитетските професори и 
ССО-4г, кои сметаат дека наставниците треба постојано да се усовршуваат, може да 
се заклучи дека на ова прашање мора да му се обрне внимание. Потребата за развој 
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на меките вештини кај учениците е во директна зависност со моделите на настава и 
учење кои наставниците ги практикуваат а кои се пак зависни од компетенциите на 
самите наставници. Истото се однесува и на моделите за проверка на компетенциите 
на учениците од страна на наставниците и нивната информираност за случувањата во 
сферата на новите технологии кои се применуваат во компаниите од соодветната 
струка. Потребата е повеќе од очигледна. ССО е систем кој највеќе трпи промени и е 
во многу повисока зависност од случувањата во другите сектори, како што е пазарот 
на труд и високото образование. Поради тоа, потребата од континурано стручно и 
професионално усовршување на наставниците е исклучително значајно прашање. 
 

10. Зајакнување на квалитетот во ССО-4г со осовременување на моделите на 
самоевалуација и екстерна евалуација и воведување на Европски пир-ривју 
(peer-rewiew) модел за обезбедување на квалитет во училиштата. 
 
Истражувањето покажа дека релевантноста и успешноста на ССО-4г е во директна 
зависност од квалитетот на работата на ССО-4г училиштата и нивните капацитети 
(физички и човечки) за навремено реагирање на предизвиците кои доаѓаат од страна 
на пазарот на труд, високото образование и животот генерално (процесите на учење и 
стекнувањето на компетенциите од страна на учениците, соработка со социјалните 
паретнери, изборот на идните дестинации од страна на учениците, успешноста на 
нивниот пласман во високото образоваие и на работното место и сл.). Перманентната 
проверка на нивниот квалитет и начин на работа, по пат на самоевалуација и екстерна 
евалуација, е еден од предусловите за исполнување на оваа мисија. Од друга страна, 
реализацијата на овие процеси има големо значење за ЦСОО и МОН генерално за 
навремени локални интервенции и градење на образовната политика во ССО.   
 
Еден од посовремените трендови во градењето на единствен методолошки пристап 
во обезбедувањето на квалитет во средното стручно образование во Европа е 
промоцијата на Пир-ривју како соодветна на целта методологија. Нејзината примена 
зазема се поголем простор и значење во земјите на Европа. Таа овозможува 
колаборативен приод во евалуацијата и дава силен придонес во обезбедувањето на 
квалитет. Интегралната евалуација во училиштата,  која веќе се применува, може да 
се зајакне со вклучување на овој модел за екстерна евалуација.  Меѓутоа, за 
воведување на оваа методологија претходно треба да се направи анализа на 
состојбите и можностите за нејзина примена. 

 


