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ВОВЕД 

 По усвојувањето на Македонската рамка на квалификации (МРК) и Законот за 

Национална рамка на квалификации, Република Македонија го започна процесот на 

поврзување на МРК кон Европската рамка на квалификации. Во овој процес, со 

поддршка на Европската фондација за обука, беше изготвен Акциски план за 
спроведување на процесот наповрзување . Во рамките на планираните активности беа 
изготвени Каталог на постојните квалификации и Анализа на примерок на 

квалификации за нивно внесување во МРК.  Анализата на содржината и квалитетот на 

квалификациите, покрај другото, покажа дека квалификациите во техничкото 

образование се засноваат на цели и задачи на образование (стандарди на струки и 

стандарди на образовни профили), а не врз резултати од учењето и дека не се во 

согласност со МРК принципите за резултатите од учењето. Поради тоа,  преземени се 

дополнителни активности за нивно усогласување со МРК принципите и вклучување во 

нивоата на МРК. Со поддршка на Европската фондација за обука се одржа 

работилница ,,Клучни резултати од учењето во квалификациите од техничкото 

образование: практичен пристап“  во функција на градење на капацитетите и на 

практично идентификување, формулирање и опишување на клучните резултати од 

учењето на примерок од 3 квалификации од техничкото образование, согласно 

развиениот пристап и методологија применета во Полска за идентификација и 

формулирање на клучните резултати од учењето. 
 
 Јакнењето на капацитетите на сите корисници на МРК и нивно активно 

вклучување во процесот е поддржано и од Британскиот Совет во Република 

Македонија со повеќе проекти: ,,Подигање на свеста на работодавачите за нивната 

улога во процесот на НРК’’ и ,,Улогата на Секторските комисии за 

квалификации“.  
 
 Во насока на продолжување на процесот на поврзување на МРК кон ЕРК и 

примена на развиените пристапи и инструменти, Центарот за стручно образование и 

обука, во соработка со Британскиот Совет во Македонија и Министерството за 

образование и наука, се вклучи во реализација на активностите поврзани со 

одредување на нивото  на  постојните квалификации во стручното образование со 

траење од четири години (техничко образование) со описите на нивоата на 

квалификациите во Македонската рамка на квалификации засновани на резултати од 
учење. Покрај другото, во рамките на овие активности, изготвен е и Водич за 

одредување на нивото  на квалификациите како документ кој треба да го олесни 

целиот овој процес.  
 
 Во Водичот се елаборирани општите поими од МРК и постапките поврзани со 

одредување на нивото на квалификациите, а во прилог се дадени и практични 

примери. 
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 Документот е наменет, пред се, за членовите на работните групи кои ќе работат 

на одредување на нивото  на квалификациите, но и за сите останати субјекти кои ќе 

бидат вклучени во воспоставувањето и имлементирањето на МРК. 
Се очекува, врз основа на Водичот, успешно да биде одредувањето на нивото на по 

една квалификација во сите 14 Сектори, а потоа, во него да бидат вградени новите 

сознанија и искуства и тој како документ да прерасне во Методологија за 

одредување на нивото на квалификациите. 
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ПОИМНИК 
 
Вештини 
Вештини  се  способност за  примена на  знаењето,  извршување на задачите и 

решавање  проблеми. Вештините се опишани како  когнитивни (вклучување на 

употреба на логичко, креативно и интуитивно мислење) и практични (мануелна работа 

и употреба на методи, инструменти, алати и материјали). 
 

Даблински дескриптори / описи 
Даблинските описи преставуваат  општи искази за типичните очекувања од 

постигнувањата и способностите поврзани со дипломите кои го претставуваат крајот 

на еден Болоњски циклус. 
 

Доживотно учење 
 Под доживотно учење се подразбираат активности на  формално, неформално и 

информално учење во текот на целиот живот со цел подобрување на знаењето и 

разбирањето, вештините и компетенциите за лични, професионални и општествени 

потреби. 
 

Европската рамка на квалификации   
Eвропска рамка на квалификации преставува заедничка референтна рамка која ги 

поврзува системите на квалификации во различните земји и преставува  инструмент  

за препознавање и разбирање на квалификациите.  
 

Знаење и разбирање 
Знаењето и разбирањето преставува збир на стекнати и систематизирани 

информации, односно збир на теоретски и фактички информации. 
 

Информално учење 
Учење кое произлегува од секојдневните животни активности поврзани со работата, 

семејството или со слободното време. Тоа не е структурирано во однос на целите за 

учење, времето на учење или поддршката во учењето. 
 

Квалификација 
Квалификација е формален резултат од процесот на оценување и потврдување  кој 

што е стекнат кога одговорна институција потврдува дека поединецот ги има 

постигнато резултатите од учење, согласно утврдени стандарди. 
 

Компетенција 
Компетенција е збир на стекнатото знаење и вештини, односно  докажана способност 

за користење на знаењето и вештините  во ситуации на учење или на работа.  
 Компетенциите се однесуваат на одговорност и самостојност.  
 

Клучни компетенции  
Клучни компетенции се збир од компетенции на одредено ниво, кои се потребни да ги 

задоволат личните, општестевните и професионалните потреби на поединецот во 

процесот на доживотно учење. Постојат осум клучни компетенции:  комуникација на 
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мајчин јазик, комуникација на странски јазик, математичка, техничка и научна 

компетенција, граѓанска свест, информатичко-технолошка компетенција, 

претприемништво, учење да се учи и културно изразување.   
 
Кредит  
Кредит е квантитативна мерка за изразување на обемот на учење врз основа на 

обемот на работа што им е потребен на учесниците со цел да ги постигнат 

очекуваните резултати од процесот на учење на дадено ниво. 
 

Кредитен систем  
Кредитен систем е систем на акумулација и трансфер на кредити врз основа на 

транспарентност на резултатите од учење  и процесот на учење. 
 
Критериуми за оценување  
Критериумите за оценување се описи на она што се очекува ученикот да се направи, 

со цел да се покаже дека е постигнат резултатот од учење. 
 
Македонска рамка на квалификации (МРК) 
Македонска рамка на квалификации - задолжителен национален стандард со кој се 

уредува стекнувањето и користењето на квалификациите во Република Македонија и 

е инструмент за воспоставување на систем на квалификации стекнати во земјата која 

обезбедува основа за транспарентност, пристапот, трансфер и квалитетот на 

квалификациите . 
 
Модул 
Модул - независна единица на учење кој е комплетно или дел од образовната 

програма. 
 
Национална рамка на квалификации (НРК) 
Националната рамка на квалификации е инструмент за воспоставување на систем  на 

квалификации стекнати во одредена земја, со кој се дава основа за стекнување на 

квалификации, проодност и квалитет на квалификациите.   
 
Неформално учење 
Под неформално учење се подразбираат организирани активности на учење со цел  

унапредување на знаењето, вештините и компетенциите за лични, општествени и 

професионални потреби и најчесто не води до  издавање јавен документ. 
 
Нивоа во рамката 
Нивоата претставуваат серија на последователни чекори  на учење, изразени во 

однос на низа општи резултати,  структурирани според збир на описи 
 
Описи/ на квалификации 
Описите на квалификации се мерливи индикатори на резултатите од учењето и се 

однесуваат на стекнатото знаење и разбирање, вештини и компетентност. 
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Обезбедување на квалитет 
Процес или збир на процеси усвоени на национално и/или институционално ниво со 

цел да се обезбеди квалитет на образовниот процес, образовните програми и 

квалификациите.  
 
Квалификација на ниво на образование/ Образовна квалификација/ -
квалификација стекната во рамките на формалниот образовен систем со неопходен 

обем на квалификација и документирана со диплома / сертификат. Образовната 

квалификација се стекнува со завршување на образованието преку јавно усвоени 

образовни програми и постигнување на резултатите од учењето. Овој тип на 

квалификација има за цел да овозможи продолжување на образованието, 

вработување или личен развој. Таа овозможува вертикална проодност во формалниот 

образовен систем. 
  

Оценување 
Оценување е процес на вреднување на знаењето, вештините и компетенциите според 

претходно дефинирани критериуми и резултати на учење, кое вклучува писмени, усни 

и практични тестови, испити, проекти и портфолио. 
 
Образовна програма  

Образовна програма преставува збир од документи: наставен план, наставен програм 
и испитна програма во кои се прецизираат намената/целите, резултатите од учењето/ 
компетенциите, содржината на наставната програма, пристапот на учењето и 
наставата, методите и критериумите на оценување во согласност со резултатите на 
учењето: 

 Наставен план – одобрен документ кој содржи листа на предмети и нивниот 
број на часови. 

 Наставна програма – одобрен документ кој содржи детали за секој предмет, 
целите, задачите, наставните подрачја, темите и содржините, методолошките 
упатства за реализација на наставата, резултатите од учењето, профилот на 
наставникот кој ја реализира наставата, критериуми на оценување и оценување 
на постигањата на учениците. 

 Испитна програма – одобрен документ кој содржи детали за проверка на 
постигањата на ученикот и критериумите за оценување на ученикот во 
согласност со резултатите од учењето за соодветната квалификација. 

 
Студиска програма 

Студиска програма е збир на образовни компоненти, засновани на резултатите од 

учењето, која содржи детали за проверка на постигањата на студентот и критериумите 

за оценување на студентот во согласност со резултатите од учењето, кои се 

признаваат за доделување на конкретна квалификација. 
 

Резултати  од учење 
Резултатите  од учење се  изјави за тоа што знае, што разбира и што може да прави 

учесникот, како резултат на формалниот, неформалниот или информалниот процес на 
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учење. Резултатите  од учење се дефинираат во смисла на знаења, вештини и  

компетенции (самостојност и одговорност) 
 

Стандард на занимање 
Стандард на занимање е документ кој ја опишува содржината на квалификацијата на 

одредено ниво и го одредува потребното знаење, вешттини и компетенции кои 

поединецот треба да ги поседува за да биде способен да изведува работни задачи во 

рамките на занимањето. 
 
Стандард на квалификција  
Стандард на квалификација е стандардизиран опис на квалификацијата и означува 

клучен дел од содржината и структурата на одредена квалификација. Ги вклучува сите 

информации потребни за одредување на нивото, бројот на кредити и секторот на  

квалификацијата и податоци потребни за осигурување на квалитетот на стандардот на 

квалификацијата. 

Стандардот на квалификација ги содржи следните елементи: 

 Назив на квалификација 
 Тип на квалификација 
 Ниво или подниво на квалификација 
 Код на квалификација 
 Кредитна вредност на квалификација 
 Опис на квалификација 

Содржина на квалификација (услови за упис/запишување, број на задолжителни и 

изборни предмети односно модули, резултати од учење, метод на верификација и 

критериуми за оценување на резултатите од учење). 
 
Стручна квалификација  
Стручна квалификација е квалификација стекната за дел од јавно усвоена образовна 

програма (модули, курсеви, итн), со завршување на посебна програма за образование 

за возрасни или преку валидација на неформалното учење. Постигнатите резултати 

од учењето се документирани со сертификат. Таа содржи компетенции релевантни за 

пазарот на трудот прикажани во рамките на еден или повеќе стандарди на занимања. 

Овој тип на квалификација имаат за цел да овозможи вработување или личен развој. 

По својата природа, оваа квалификација, во принцип, не овозможува пристап до 

вертикална проодност во формалниот образовен систем. Може да се стекнат стручни 

квалификации за сите нивоа и под-нивоа на MQF, освен ниво 8. Овој вид 

квалификација е познат и како "делумна квалификација" 

Тип на квалификација  
Главно групирање на квалификациите според намената, видот на издадени 
документи, видот на програми и обемот. Во МРК тип на квалификација може да биде: 
Образовна квалификација/Квалификација на ниво на образование и Стручна 
квалификација. 

Формално учење / образование 
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Формално учење/образование е дејност обезбедена од страна на  образовна установа 

или установа за обука која се спроведува според одредени одобрени програми, со цел 

да се унапредат знаењето вештините и компетециите за што се издава јавна исправа. 
 
 
I ДЕЛ: ТЕОРЕТСКИ И МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП ВО ОДРЕДУВАЊЕ НА НИВОТO  
НА  КВАЛИФИКАЦИИТЕ  
 
 
1. ОПШТО ЗА ТЕРМИНОТ НАЦИОНАЛНА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ 

 Терминот рамка на квалификации претставува единствена класификација на 

описи на квалификации стекнати во една земја во системот на формалното, 

неформалното и информалното образование и учење. Во рамката на квалификации 

јасно е назначен меѓусебниот однос на квалификациите во одреден систем и начинот 

на кој индивидуите/поединците може да се движат од една до друга квалификација, 

што овозможува хоризонтална и вертикална мобилност во рамките на системот на 

квалификации. 

 По правило, секоја рамка на квалификации  треба да ги содржи описите на 

сите утврдени нивоа на квалификации и критериумите за достапност на  
образованието кое води до одредено ниво на квалификација. Тоа значи дека описите 

на квалификации само за одредени нивоа на образование (на пр. само за средно или 

само за високо образование) не претставуваат рамка на квалификации во права 

смисла на зборот. Описот на секое ниво на квалификации треба да биде јасно 

формулиран за да може да се утврди односот помеѓу квалификациите во самата 

рамка на квалификации и да може на секоја стекната квалификација (по формален, 

неформален или информален пат) да и се определи нивото на припадност.  

 За разлика од нивоата на образование или степени/видови на стручна 

подготовка кои што се стекнуваат во одредени земји и кои што се поврзани со 

траењето и видот на образованието, односно со влезните карактеристики, рамката на 

квалификации се заснова на излезните карактеристики, односно на резултатите од 

учењето кои се опишуваат преку категориите:  знаења, вештини и компетенции во 

потесна смисла на зборот. Тоа значи дека квалификациите во рамката на 

квалификации се опишуваат врз основа на резултати од учењето. Со оглед на тоа што 

рамката на квалификации треба да ги содржи и старите, односно постојните 

квалификации, потребно е да се изврши одредување на нивотo  на овие 

квалификации и нивно разместување во соодветно ниво на квалификации во рамката. 

 Рамката на квалификации треба да биде едноставна и разбирлива за сите 

корисници во земјата, но и за оние од другите земји, бидејќи една од нејзините задачи 

е да го олесни признавањето на домашните квалификации во странство и 

признавањето на квалификациите во земјата стекнати во странство. Во таа смисла, 

рамката на квалификации на секоја земја треба да биде споредлива и јасно поврзана 

со Европската рамка на квалификации.  
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 Процесот на развојот на национални рамки на квалификации започнува при 

крајот на 20-от век кога во одделни држави (Англија, Шкотска, Република Ирска, 

Данска и др.) почнуваат да се фаворизираат системи на образование и обука 

засновани на интересите и потребите на корисниците на образованието. Резултат на 

овој процес е појавата на ново, современо сфаќање за поимот квалификација – нов 

концепт на квалификации. Според новиот концепт, квалификацијата станува 

основна мерка на постигањата, заснована на резултати од учењето, што им 

овозможува на сите што се наоѓаат во образовниот систем или што ги стекнуваат 

знаењата низ работа со поголема самостојност, да го осмислуваат својот начин на 

напредување и стекнување на квалификации.  

 Секоја држава има своја национална рамка на квалификации. 

Воспоставувањето и развојот на национална рамка на квалификации зависи од 

специфичните општествено-политички, економски и културолошки околности и цели 

на развојот на одделни држави. Од тие причини,  не постои универзално решение за 

сите држави и системи, но сепак заедничко за сите национални рамки на 

квалификации е нивната општа цел: на национално, односно системско ниво да 

пружат јасно уреден приказ на сите постојни квалификации кој ќе овозможи лесно 

споредување со други рамки на квалификации (национални, секторски и Европска 

рамка на квалификации).  

 Покрај општата цел, националните рамки на квалификации, имаат  и  

специфични цели:  

- подигање на свеста на граѓаните и на работодавачите во врска со 

квалификациите на национално и на меѓународно ниво; 
- подобрување на достапноста на квалификациите; 
- поголема можност за признавање на квалификациите и мобилност на 

национално и на меѓународно ниво; 
- препознавање на алтернативни начини на стекнување на квалификации; 
- овозможување на подобар увид во напредувањето преку системот на 

пренесување на кредити; 
- овозможување на рационално креирање  и развој на квалификациите; 
- јасно дефинирање на резултатите од учењето и критериумите за оценување 

кои поставуваат стандарди на постигнувања во учењето, потребите на 

работодавачите и на општеството, можноста за постигнување и преку 

формално и преку неформално учење, како и преку признавање на претходно 

стекнатите знаења; 
- олеснување на признавањето и мобилноста на национално и на меѓународно 

ниво (начини за премин и повеќе можности за преоди во рамките на 

националниот систем), компатибилност помеѓу националните квалификации и 

квалификации во странство, јасни врски со Европската рамка на квалификации 

и други релевантни системи на ЕУ, можности за продолжување на 

образованието или работа во друга земја; 
- изедначување на квалитетот на понудувачите на образовните услуги 

(воспоставување заеднички систем за обезбедување квалитет) и сл.  
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 Национална рамка на квалификации е инструмент за класификација на 

квалификациите стекнати во одредена земја која обезбедува основи за јасност, 

признавање, проодност, стекнување и квалитет на квалификациите. 
 Секоја Национална рамка на квалификации се базира на традицијата од 

областа на образованието, степенот на развој во земјата, потребите на економијата, 

индивидуите и општеството во целина, препораките на Европската рамка на 

квалификации и меѓународните директиви прифатени од земјата. 
 Националната рамка на квалификации ги вклучува сите видови  квалификации 

и сите видови учење, рангирани во систем на нивоа и поднивоа, со цел да биде 

усогласено со постојниот систем во земјата.  Нивоата во Националната рамка на 

квалификации се дефинираат со описи на нивоа кои се поставуваат во корелација со 
описите на осумте нивоа од Европската рамка на квалификации за доживотно 

учење и циклусите на Болоњскиот процес во високото образование. Нивоата се 

дефинираат преку типичните резултати од учењето, како основа за својата работа 

опишани преку знаењето и разбирањето (теоретско и применето), вештини 
(когнитивни, психомоторни, социјални) и компетенции (самостојност, организација на 

работата). За да можат да се пласираат на ниво во рамката, квалификациите треба да 

имаат резултати кои можат лесно да се идентификуваат и критериуми за оценување 
кои можат да се споредат со описите на нивоата.   
 
 Во Препораките на Европскиот Парламент и Советот за воспоставување на 

Европска рамка на квалификации за доживотно учење, националната рамка на 

квалификации се дефинира како инструмент за класификација на квалификации 

во согласност со низа критериуми за поединечните нивоа на стекнатите знаења 

и вештини, кој има тенденција да ги интегрира и координира националните 

подсистеми на квалификации и да ги подобри транспарентноста, достапноста, 

напредокот и квалитетот на квалификациите во врска со пазарот на трудот и 

граѓанското општество.  Ваквата дефиниција во себе содржи неколку елементи кои 

се битни за разбирањето на суштината на националните рамки на квалификации: 
 

1. Националната рамка на квалификации претставува единствена, целосна и 

системски уредена структура за систематизирање, опишување и развој на 

квалификациите. Содржи збир на принципи кои ја покажуваат вредноста на 

квалификациите и им овозможуваат на заинтересираните корисници да видат 

дали квалификацијата им дава можност за натамошно образование и обука  

или за вработување, или и за едното и за другото. 
2. Националната рамка на квалификации  овозможува  споредување на 

квалификациите од различни области на образованието и обуката. 
3. Националната рамка на квалификации ги содржи сите постојни квалификации 

во рамките на еден систем (држава) кои се стекнуваат на сите нивоа на 

образование и обука по формален пат (основно, средно или високо), како и по 

неформален и информален пат. Формално препознаените  квалификации се 

поставуваат во јасно дефинирани односи и структура.  
4. Националната рамка на квалификации ги опфаќа сите нивоа на квалификации 

кои може да се стекнат низ сите видови на образование и обука  што 

овозможува тесна врска помеѓу образованието и обуката и пазарот на трудот. 

Колку нивоа на квалификации ќе има Националната рамка на квалификации 
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зависи од самиот национален систем, но тие мора да постојат и да бидат така 

уредени за да може јасно да се види на кој начин може да се премине од едно 

ниво на квалификација во друго ниво, како и кои се описите на секое ниво на 

квалификации. Со описите се одредува нивото на комплексноста на знаењата, 

вештините и компетенциите (самостојност и одговорност). 
 

5. Описите на квалификациите се засноваат на резултати на учење. Во таа 

смисла, квалификациите претставуваат збир на сертифицирани и 

документирани резултати на учење (знаења, вештини и компетенции) согласно 

дадени стандарди, без оглед на тоа како и каде се стекнати. 

6. Националната рамка на квалификации претставува основа за подобрување на 

квалитетот, достапноста и поврзаноста на квалификациите. Обезбедува 

проодност помеѓу нивоата, различни патишта на стекнување на 

квалификациите и нивно јавно признавање на пазарот на трудот. Таа е 

инструмент за комуникација помеѓу различни делови од системот на 

образование и обука и има развојна и регулаторна улога.  

 

2. ЕВРОПСКА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ 

 Во насока на јакнење на транспарентноста, препознавањето и квалитетот на 

компетенциите и квалификациите на индивидуите, како и олеснување на мобилноста 

на индивидуите, се имплементираат бројни иницијативи кои вклучуваат развивање на 

Европската рамка на квалификации (EQF), Европскиот кредит систем во стручното 

образование и обука (ECVET) и Европската референтна рамка за осигурување на 

квалитет во стручното образование и обука (EQARF). 

 Со цел препознавање и разбирање на различните квалификации од 

националните квалификациски рамки, во 2008 година е воспоставен и формално 

одобрен од европските институции инструментот - Европска рамка на 

квалификации.  
 Европската рамка на квалификации обезбедува заедничка референтна рамка 

за споредување на националните системи на квалификации, рамки и нивоа како за 

општото и високото образование, така и за стручното образование и обука. Таа 

функционира како начин на „преведување”, т.е. ги прави квалификациите појасни и 

полесно разбирливи помеѓу различните држави и системи во Европа. Главните 

компоненти на Европската рамка на квалификации се комплет од 8 референтни нивоа 

на сложеност. Нивоата во Европската рамка на квалификации се дефинирани со 

описи по нивоа кои се типични за секое ниво. Описите по нивоа опфаќаат резултати од 

учењето, сложеност и стекнати знаења, вештини (когнитивни и психомоторни) и 

компетенции (одговорност и автономија).  Осумте нивоа покриваат цел опсег на 

квалификации од оние кои признаваат основни знаења, вештини и компетенции до 

оние кои се доделуваат на највисоко ниво за академско и стручно образование и 

обука. Квалификациите на разни нивоа се базираат на резултати од учењето, во разни 

комбинации. Некои квалификации, во најголем дел, можат да се однесуваат на 

теоретско знаење, други на практични и технички вештини, додека трети на 
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социјалните компетенции каде што способноста да се работи со други може да биде 

од суштинско значење. 
 Според Европската рамка на квалификации, квалификација е формален 

резултат од процесот на оценување со осигурен квалитет, кој води до 

диплома/сертификат. Се добива кога надлежното тело ќе утврди дека 

индивидуата/поединецот ги постигнал резултатите од учењето (степен на 

компетенции) според утврдените стандарди. Таа претставува официјално признавање 

на вредноста на резултатите од учењето на пазарот на трудот и/или во образованието 

и обуката.   
 Квалификацијата може да се стекне преку формални образовни/студиски 

програми, неформални курсеви или информално учење. Таа треба да ги задоволи 

критериумите поставени за верифицирање на квалификации, да содржи мерливи 

резултати од учењето, да биде предмет на оценување со осигурен квалитет и да води 

кон диплома/сертификат.  
 Постигнувањето на одредена квалификација сведочи за способноста на 

индивидуата/поединецот да напредува во образованието или обуката и/или за 

неговата компетентност да работи одредена работа во конкретна област на работење.   
 
 

3. МАКЕДОНСКА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ (МРК) 

Македонската рамка на квалификации е инструмент за развивање, 

класифицирање, препознавање и признавање на стекнатите квалификации преку 

резултатите од учење. Донесена е врз основа на Закон за Националната рамка на 

квалификации („Службен весник на Република Македонија“ бр.137/2013). 
Македонската рамка на квалификации се заснова на традиционалниот 

образовен систем, сегашната состојба во образованието, обуката и системот на 

квалификации, развојот на општеството, потребите на пазарот на трудот, потребите 

на индивидуата/поединецот, насоките на Европската рамка на квалификации и 

меѓународните прописи кои ги прифатила Република Македонија. 
 МРК треба  да ги интегрира и координира  образовните подсистеми и да ги 

подобри транспарентноста, пристапот, напредокот и квалитетот на квалификациите во 
однос на пазарот на трудот и граѓанското општество. 
 Со МРК се поставуваат јасни критериуми на квалитет за стекнување на 

квалификација на одредено  ниво што учесникот може да го стекне по завршувањето 

на образованието и обуката. 
 Квалификациите кои се вклучени во МРК се однесуваат на  општото 

образование, формалното стручно образование и обука, неформалното образование 

и обука и  високото образование. 
 Целта на Македонската  рамка на квалификации е да: 

- да ги направи квалификациите појасни, со јасно дефинирана цел; 
- да го олесни признавањето на резултатите од учење; 
- да обезбеди меѓународно препознавање и признавање на квалификациите;  
- да обезбеди  мобилност на учесниците на национално и меѓународно ниво; 
- да се создаде единствен систем за управување со квалитет;  и  
- да го изедначи квалитетот на понудувачите на услуги. 
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 Македонската рамка на квалификации ги уредува следниве видови  

квалификации: 

- квалификации на ниво на образование (образовно ниво) и 
- стручни квалификации   

 
Квалификации на ниво на образование/ Образовни квалификации/ се 

стекнуваат со со завршување на образованието преку јавно усвоени образовни 

програми и постигнување на резултатите од учењето.   Стручните квалификации се 

стекнуваат за дел од јавно донесени образовни програми (модули, курсеви и сл.) или 

со завршување на посебни програми за образование, по извршена пропишана 

проверка. Обемот на квалификациите, односно нивната кредитна вредност се 

определува со број на кредити. Кредит претставува мерна единица за вреднување на 

работата што треба да ја оствари кандидатот за постигнување на целта. Најмал број 

на кредити кој може да се додели на една квалификација е еден кредит.  

Квалификациите вклучени во МРК се однесуваат на сите области на 

образование и обука, без разлика дали се стекнати преку формално или  неформално 

учење.  Во МРК  ќе се  вклучат  и  квалификациите стекнати пред воведувањето на 

рамката. 
Во МРК квалификациите се поставени во осум нивоа, кои  се во корелација со 

осумте нивоа од Европската рамка на квалификации и циклусите на Болоњскиот 

процес во високото образование. На овој начин, квалификациите од МРК ќе можат  

полесно да се споредуваат со меѓународните квалификации. 
Три од овие нивоа  содржат поднивоа со цел да се  усогласи со постојниот 

систем за образование и обука во земјата. Оваа структура се базира на постоечките 

квалификации во Македонија.  
 Најгорните четири нивоа од МРК се на исто ниво со трите болоњски циклуси и 

болоњскиот краток циклус, односно стручните и академскитестудии се на  ниво 6, 

магистерските на ниво 7, а докторските на ниво 8. 
На ниво 5, во првото подниво  се сместени квалификациите од високото  образование 

за кратките циклуси, додека во второто под ниво се сместени квалификации од  

стручно образование и обука и образование и обука на возрасни во кои спаѓаат 

специјалистичкиот и мајсторскиот испит. 
 Другите квалификации од стручното образование и обука  се ниво 3 (стручно 

образование за занимања  во траење од три години) и ниво 2 (стручно оспособување 

со траење од една или две години ). 
 
 Осигурувањето на квалитет се однесува на квалитетот на квалификациите во 

МРК, на процесите кои водат до стекнување квалификација и 

сертификатите/дипломите што се доделуваат на учесниците кои ја стекнале 

квалификацијата. Веродостојноста и транспарентноста  се постигнуваат преку 

воведување  процеси за квалитет преку кои се вреднуваатквалификациите и 

/акредитираат  институциите. 
 
Сите квалификации што ќе се внесуваат во МРК, мора да бидат вреднувани .  
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Со вреднувањето се утврдува исполнетоста на  критериумите  за акредитација , 
потребата за одредена квалификација и постигнување на  целта за која  била 

дизајнирана.  
Вреднувањето на квалификациите е  важно бидејќи обезбедува: 

 идентификација на  потребата од квалификација поддржана од корисниците; 
 изработка на квалификацијата врз основа на соодветни стандарди;  
 потврдено и веродостојно оценување и  
 задоволување на  останатите барања за внесување во МРК. 

  
 Корисници кои имаат придобивка од воспоставувањето на Македонската 

рамка на квалификации се: 
-  работодавачите и Коморите;   
- претпријатијата;   
- Агенцијата за вработување на РМ;   
- институциите кои нудат образование, обука  и спроведуваат оценување  што  

резултира со квалификации од Македонската  рамка за квалификации;  
- индивидуите/поединците;  
- лица кои учат;  
- носителите на квалификации; 
- креатори на политики за образование; 
- економијата и општеството и др. 

 
 

4. ОПИСИТЕ НА НИВОАТА НА КВАЛИФИКАЦИИ ВО МАКЕДОНСКАТА РАМКА НА 

КВАЛИФИКАЦИИ – КЛУЧЕН ЕЛЕМЕНТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ОДРЕДУВАЊЕ НА 

НИВОТО НА ПОСТОЈНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Нивоата во МРК се дефинирани со описи на нивоа кои ги наведуваат резултатите  

од учењето карактеристични за тоа ниво. Описите се искази за нивоата кои 

овозможуваат споредби помеѓу резултатите од учење.  
  

      Описите на нивоата,  дефинирани  во  МРК,  се во корелација со описите на 

нивоата во Европската рамка на квалификации.  Содржат резултати од учење на 

секое ниво во смисла на  знаење и разбирање, вештини и компетенции (во потесна 

смисла во однос на самостојност и одговорност.  
 
 Целта на описите на нивоата во МРК е да се обезбеди транспарентно 

распоредување на квалификациите од различните сектори во одредено ниво од 

рамката. Описите на нивоата меѓусебно доволно се разликуваат, што укажува на 

различната сложеност и длабочина на квалификациите. Сите описи на нивоата се 

организирани на таков начин што повисокиот референтен степен автоматски опфаќа 

се што содржи пониското ниво.  
 
 Описите на нивоата имаат клучна улога во рамките на процесот на развојот на 

стандарди на квалификации, но и при  одредувањето на нивото и вклучување на 

постојните квалификации во Македонскатарамка на квалификации. Во Прилог 1 се 

дадени  нивоа и описи за општо и стручно образование и обука (ниво 1 до 5Б). 
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5.  РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ  И  КЛУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ - ОСНОВА ЗА 

ОДРЕДУВАЊЕ НА НИВОТО  НА ПОСТОЈНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Во Република Македонија,  во сите видови на стручно образование и обука,  

наставните програми се базираат на цели на учење, со исклучок во тригодишното 

образование за занимање каде 12 квалификации и една во стручното оспособување 

се реформирани со Твининг проектот во 2013 година, и се базираат на  резултати од 
учење.  

Со изработката на Македонскатарамка на квалификации, се наметна потребата  

од одредување на нивотона квалификациите кои се базираат на цели на учење и  

нивно споредување со нивоата од Европската рамка на квалификации. За да може да 

се направи одредување на нивото на постоечките квалификации, треба целите на 

учење да се редефинираат во  резултати од учење. За да може полесно работните 

групи кои се формирани од страна на Центарот за стручно образование и обука да 

вршат одредување на нивото на 14 квалификации од техничкото образование, да ги 

редефинираат целите на учење во резултати од учење и да имаат воедначен пристап 

во сфаќањето и дефинирањето на резултатите од учење, треба да знаат што се 

резултати од учење, која е разликата помеѓу целите на учење и резултатите од учење, 

како се дефинираат, кои се појдовните документи итн.   
 

5.1. Што се  резултати од учење? 
 

Резултатите од учење се точни и јасни  описи на она што ученикот треба да 

знае, разбира и умее да направи по завршувањето на процесот на учењето. 
 Целите на учење и резултатите од учење, се два сосема различни 

концепти. Првиот концепт (целите на учење) опишува она што наставникот сака 

да ги научи учениците во текот на реализацијата на содржини те од наставните 

програми, а вториот ( резултати од учење) она што ученикот на крајот на 

процесот на учење научил, се разбира доколку добил преодна оценка. 
Целта на учењето е намера, а  резултатите од учење се мерливи 

резултати на оствареноста на таа намера. Тешко е да се процени дали целите на 

учење се постигнати, но релативно е лесно да се провери дали учениците знаат, 

разбираат и умеат да направат она што е дефинирано со јасно поставенит резултати 

од учење. 
Барањата за јасно и експлицитно формулирање на резултатите од учење, се 

дел од поширокиот контекст во кој фокусот на образование се поместува од 

наставата/наставникот и она за што тие сакаат да ги научат учениците, кон 

учениците, односно кон она што тие знаат да направат како резултат од учењето во 

текот на наставниот процес. Самата настава и учење се прилагодени кон 
постигнување на претходно дефинираните и резултати од учење. 

Ваквото разбирање на образованието, бара  начинот на проверка на наученото 

да биде  транспарентен  и поврзан со јасно дефинираните  резултати од учење. Секој 

резултат од учење, детално се проверува и конзистентно се оценува во согласност со 

експлицитно дефинирани критериуми посебно за секоја оценка, од преодна - за 
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минимално остварениот стандард на резултатот од учење, до највисока - за 

максимално постигнување на резултатите од учење. 
 
5.2. За кого и зошто се важни  резултатите од учење?  

 
Современото образование не може да се сфати само како процес на лично 

усовршување, без да се има во предвид неговата поврзаност со поширокото 

општествено опкружување. Тоа има јасна општествена функција и има за цел да ја 

оспособи пошироката популација да може на ефикасен и компетентен начин ги врши 

работите кои се неопходни за функционирање на општеството во различни сегменти. 
 Во тој контекст, јасното, транспарентно и прецизно дефинирање на  
резултатите од учење, се важни за:  

 наставникот - тие претставуваат основа за планирање на содржините од 

програмата, наставниот материјал и методите на поучување. Резултатите од 
учење, кои треба да се постигнат го диктираат начинот на проверка на 

знаењата, кој мора на транспарентен начин да биде поврзан со секој од 

излезите од учење; 
 ученикот - тие треба да им бидат презентирани на учениците на почетокот 

на наставниот процес, зошто претставуваат јасна порака за тоа што од нив 

се очекува и го стеснуваат просторот за арбитражна интерпретација на тоа 

дали секој ученик ги остварил очекуваните резултати од учењето;  
 потенцијалните работодавачи, факултетите и општествената заедница 

во целина, бидејќи  резултатите од учење го олеснуваат препознавањето и 

признавањето на одредени квалификации и звања; 
 признавањето на дипломите во меѓународни рамки и полесна 

мобилност на учениците; и  
 обезбедување и контрола на квалитет во образованието, зошто преку  

резултатите од учење се утврдуваат стандардите на квалитет, со кои ги 

споредуваме стекнатите и прикажани знаења, вештини и компетенции  на 

учениците на крајот на процесот на учење. 
  

5.3. Пристап базиран на  резултати од учење, наспроти       традиционалниот 

начин на поставување на целите 
 

Новиот пристап базиран на  резултати од учење, значи базирање  на описи на 

активности, на многу експлицитна идентификација на интегрирани знаења, вештини и 

вредности кои се потребни и за ученикот и за заедницата. Овој пристап се разликува 

од традиционалниот кој многу повеќе се фокусира на содржината и резултатите од 

процесот на учење, отколку на неговите резултати од учењето. Така на пример, 

традиционално, наставните програми често пати имаат многу широко поставени цели, 

список на области на знаења кои треба да се пренесат, а истовремено и темите кои 

треба да се опфатат. Според овој пристап, наставните програми се базираат на она 

што ученикот треба да знае и што треба да биде во можност да направи. 
Одредувањето на резултати од учењето, треба да се базира на внимателна и 

широка анализа на она што би требало компетентната личност да работи во различни 

контексти. Учењето треба да биде релевантно за разни улоги на ученикот, вклучувајќи 
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ја и улогата на работно место, општествениот и приватниот живот. Резултатите од 

учење се опишани независно од начинот на кој процесот на учење ќе се реализира 

(формално, неформално образование или информално учење, итн.). Се набљудуваат 

и вреднуваат резултатите. Клучен елемент во пристапот кој се базира на резултати од 

учење е проверката. Прецизно изразените резултати од учење и проверката 
базирана на експлицитни стандарди, во голема мерка го олеснуваат учењето.       
 Резултатите од учење не се цели, задачи, содржина или активности. 

Затоа е  неопходно да се прави разлика помеѓу тоа како се дефинираат  резултатите 

од учење и другите описи кои се даваат за целите и содржините. Целите во 

наставните програми, се дефинирани описно (повеќето), а не во смисла на одредена 

активност. Со целите се опишуваат можностите кои им се даваат на учениците, 

како на пример, да се развие разбирање за нешто, да се стекне знаење или да се 
изгради свест за некоја тема итн.  

Наставните програми во техничкото образование, се структурирани така што од 

наставникот се бара да ги остварува дефинираните општи и конкретизирани цели. За  

да може да ги оствари овие цели, тој избира соодветни содржини и планира 
активности. Со оглед на тоа дека, поставените цели се неинструментални и не 

конкретизирани, содржината е доминантна во целокупниот процес. Наставникот 

најмногу се занимава со прашања од доменот на содржината на програмата и се 

обидува содржината што поадекватно да ја презентира пред учениците. Често пати во 

насоченоста кон содржината доаѓа до запоставување на улогата на ученикот во 

наставниот процес. Во принцип, ученикот е пасивен слушател, кој често пати не умее 

да разбере за што наставникот зборува. Во тој контекст, вистинскиот процес на учење 

воглавно се одвива надвор од училницата - учениците од учебниците се обидуваат да 
го научат она за што наставникот им предавал на наставниот час. 

Во ваква ситуација секогаш се поставува  едно важно прашање: Што ученикот 

ќе усвои или ќе биде во состојба да направи по слушањето на одредена наставна 

програма? Наставата која повеќе се занимава со содржината отколку со процесот на 

учење, сигурно дека не дава добри резултати зошто нејзиниот финален производ не е 

поставен во сферата на интересирањето на креаторите на процесот.  
Наспроти традиционалната,  квалитетната настава подразбира системско 

функционирање кое мора да помине низ три фази: подготовка, реализација и 

вреднување. Подготовката на наставата ги подразбира сите  оние активности кои се 

превземаат пред реализацијата на наставниот час. Реализацијата се однесува на 

системот на меѓусебна поврзаност на активностите на наставникот и ученикот во текот 

на часот (или група на часови), а со вреднувањето се добива неопходна повратна 

информација за квалитетот на претходните две етапи. Вреднувањето ги опфаќа сите 

елементи на наставата, а најважен показател за квалитетот на наставата е она што 

ученикот го научил.    
Она што ученикот научил всушност претставува краток опис на поимот  

резултати од учење. Наставата насочена кон ученикот и неговото учење се базира на 

прецизното дефинирање на излезите од учење. 
  
5.4. Односот помеѓу целите на наставата и  резултатите од учење  
 
 Во наставната пракса често пати доаѓа до поистоветување на поимите цели и  
резултати од учењето. Меѓу овие поими, постои врска  само во смисла дека  
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резултатите од учење се остварени резултати, а целите се интенција, определби, 

желби кои планираме да ги оствариме. Целите и  резултатите од учење се 

разликуваат и по основната улога и по начинот на формулирање. Улогата на целите е 

во планирањето и развојот на курикулумите, а резултатите од учењето  овозможуваат 

следење, мерење и вреднување на резултатите од наставата сфатени како постигања 

на учениците. Кога станува збор за формулирањето, при одредувањето на целите на 

учењето, се користат глаголските именки (на пр. оспособување, подготвување, 

насочување...) а клучни зборови за дефинирање на  резултатите од учење се 

активните глаголи. Тие глаголи  покажуваат, кои работи може да ги врши ученикот по 

завршувањето на процесот на учење (по завршувањето на одреден курс, предмет, 

обука, модул, програма итн.).  
 
 
6. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОСТОЈНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ ОД IV НИВО 
 

Поаѓајќи од дефиницијата за квалификација1 „Квалификација е формален 

резултат од процесот на оценување и потврдување кој е стекнат кога одговорна 

институција потврдува дека поединецот ги има постигнато резултатите од учење 

согласно со утврдени стандарди″ можеме да заклучиме дека со завршување на 

четиригодишното техничко образование, во формалниот систем на стручно 

образование, се стекнува определена квалификација. Бидејќи предмет на овој 

документ се постојните квалификации од IV ниво, во натамошниот текст ќе бидат 

објаснети карактеристиките на овие квалификации, кои се значајни за разбирање и 

воедначен пристап во процесот на  одредување на нивото. Покрај карактеристиката за 

целно ориентирани програми, што е опишана во точка 5, други карактеристики на 

постојните квалификации кои се стекнуваат во четиригодишното техничко 

образование се: 
 

- Назив „техничко″ образование: Четиригодишното стручно образование се 

дефинира и како „техничко″ образование. Терминот „техничко″ се користи 

бидејќи од вкупно 53-те квалификации  кои во моментот се активни во 

стручното образование, дури 49 квалификации во своето име го имаат зборот 

„техничар″. Тоа значи дека називот „техничко″ произлегува од називот на 

квалификацијата, а не од подрачјето на трудот. 

- Образовен профил: Во системот на стручното образование се користи називот 

образовен проифил „Група сродни занимања што бараат заеднички клучни 

компетенции претставува образовен профил‟2. Со оглед на фактот дека 

техничкото образование, како дел од средното стручно образование и обука 

овозможува иницијално стекнување со квалификации, во натамошниот текст, 

образовен профил ќе биде еквивалент на квалификација и називот на 

образовниот профил ќе одговара на називот на квалификацијата.  

                                                           
2 Закон за национална рамка на квалификации, Сл. весник на РМ, бр.137 /2013 
3 Поимник за стручно образование и обука, Скопје, декември 2014 
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- Ниво на квалификација: согласно одредбите од Законот за стручно 

образование и обука 3 во член 18 е дефинирано дека техничкото образование 

трае четири години, а со завршувањето на техничкото образование учениците 

се стекнуваат со III ниво на стручни квалификации. Од друга страна, во МРК во 

делот на нивоа и поднивоа на квалификациите, во член 9 е дефинирано дека 

квалификациите што се добиваат во техничкото образование спаѓаат во ниво 

IV. Разликата во дефинираните нивоа на квалификации во двата документи е 

поради тоа што прво е донесен Законот за стрчно образование и обука и во 

него техничкото образование е дефинирано како III ниво, а подоцна е донесен и 

Законот за МРК со дефинирано IV ниво на квалификации, во кое ниво се 

опфатени и квалификациите од техничкото образование. Во периодот што 

следува, се очекува да се харминизираат законите што го уредуваат стручното 

образование и сите квалификации што се стекнуваат во техничкото 

образование да бидат сместени на IV ново на квалификациите во МРК.  

- Предметна настава: Целиот систем на четиригодишно стручно образование се 

спроведува преку предметна настава, а  поголемиот дел од образовните 

системи во европските земји се ориентирани кон воведување на 

модуларизирани програми за учење и обука, базирани на компетенции, 

акумулација и трансфер на кредити.  
 

 Во периодот од 2005 до 2009 година се изврши воедначување на сите 

образовни профили со четиригодишно траење на образованието при што беа 

дефинирани 41 образовни профили во 14 струки и насоката-применета ликовна 

уметност. Согласно искажаните потреби на пазарот на трудот, до 2015 година тој број 

се зголеми за 11 нови образовни профили  и сега изнесува 52 образовни профили 

(Прилог 2: Струки и образовни профили во четиригодишното техничко образование). 

 

7. НОРМАТИВНА И ДОКУМЕНТАЦИСКА ЗАСНОВАНОСТ 
 
 Основните закони кои го уредуваат четиригодишното техничко образование се 

Закон за средно образование (Консолидиран текст) „Службен весник на Република 

Македонија” бр. (44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/2010, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 и 10/15) и Законот за стручно образование и 

обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 

24/13, 137/13, 41/14). Со овие два закони се уредува организацијата, 

функционирањето и управувањето во четиригодишното техничко образование, како 

дел од системот на средното воспитание и образование и системот на стручно 

образование и обука. 
 Покрај овие два закони, врз системот на четиригодишното стручно образование 

имаат влијание и други закони со кои се регулира и делот од стручното образование: 

Законот за образование на возрасните, Законот за Бирото за развој на образованието, 

Законот за Државниот испитен центар, Законот за просветната инспекција и Законот 

                                                           
4 Закон за  стручно образование и обука, Сл. весник на РМ, бр.7 /2006 
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за националната рамка на квалификации. Последниот закон, иако е донесен на 07 

октомври 2013 година, содржи одредби кои опфаќаат значајни делови од 

четиригодишното стручно образование, кои мора да се имаат предвид при креирањето 

на образовната политика во тој дел од образованието.  
 Значајно место во уредувањето на системот за четиригодишното стручно 
образование имаат и други подзаконски документи, правилници и стратегии, меѓу кои 

се издвојуваат стратешките документи: „Националната програма за развој на 

образованието во Република Македонија 2005-2015 година” и „Стратегијата за стручно 

образование и обука во контекст на доживотното учење (2013-2020 година)“. Првиот 

стратешки документ влијаеше врз дефинирањето на глобалните односи во стручното 

образование, а вториот се проектирани правците за развој на стручното образование 

и обука, засновано  на заедничките европски принципи.  
 Кога станува збор за документациската заснованост, се мисли на сите 

документи кои се изработени во рамките на реформите на четиригодишното стручно 
образование врз основа на кои се изведува воспитно-образовниот процес. Во оваа 

група на документи спаѓаат: општ државен курикулум за реформирано средно стручно 

образование, стандард на занимање, курикулум на струка, стандард на образовен 

профил, стандард на подготовка на наставен час, стандард на постигања на 

учениците, наставен план, наставни програми и испитни програми.  
 

II ДЕЛ: ПОСТАПКИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА НИВОТО НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ 

1. ШТО Е ОДРЕДУВАЊЕ НА НИВОТО НА КВАЛИФИКАЦИЈА?  

 Одредување на нивото на квалификација е процес кој претставува утврдување 

на сложеноста на квалификацијата, базирајќи се на опфатот на квалификацијата и 

стекнатите компетенции опишани со збир на мерливи показатели. 

 Одредување на нивото на квалификациите се врши со цел  да се обезбеди 

автентичен/ оригинален опис на секоја квалификација, со што ќе се овозможи 

работодавачите, учениците и јавноста да имаат увид во целиот спектар на 

македонските квалификации и да разберат како квалификациите се однесуваат едни 

со други и како различни видови на квалификации можат да придонесат  за 

подобрување на вештините на работната сила. Поаѓајќи од фактот дека структурата 

на МРК има осум нивоа и шест поднивоа4, тоа значи дека секоја квалификација 

стекната во Република Македонија треба да биде поставена  на определено ниво 
(поднивоа) во МРК. Зборот одредување на нивото  (Англиски: determining the level 
Албански: nivelizim) значи „точно установи“ или „утврди нешто“. Тргнувајќи од 

значењето на зборот одредување на нивото претставува постапка за точно 

утврдување (одредување) на местото на квалификацијата во соодветно ниво 
(подниво) на МРК.  

 Сложеноста на активностите (едноставни или комплексни), автономноста, 

променливоста на активностите, надлежностите и фунционалноста на надлежностите 

                                                           
4
 Закон за Македонска рамка на квалификации Сл. весник на РМ, бр.137/2013 
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(клучните вештини), се неколку критериуми врз основа на кои се утврдува нивото на 

квалификацијата, односно се врши одредување на нивото на квалификацијата. 

 За одредување на нивотона квалификацијата и определување на соодветно 

ниво во МРК, потребно е да бидат исполнети следните предуслови: дефинирани 
резултати од учење, соодветна споредба на резултатите од учењето со описите на 

нивоата од МРК, широко познавање за квалификациите (преку вклучување на 

засегнатите страни), земање предвид на клучните резултати од учењето и други 

информации. 
 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОРЕДУВАЊЕ НА НИВОТОНА КВАЛИФИКАЦИИТЕ 

  
 Документите со кои се опишуваат поголем број на  квалификации стекнати 

преку формално средно стручно образование во Република Македонија 

(четиригодишно образование), а кои  укажуваат на соодветно вршење на задачите 

релевантни за носителите на квалификацијата, не се дефинирани со резултати од 

учењето како важни искази во процесот на вршење на споредба со описите на нивоата 

од МРК.  

 Овие документи (стандард на струка, стандард на образовен профил,  

наставните програми, испитните програми) со кои се опишува одредена 

квалификација, односно образовен профил,  се целно ориентирани и се базирани на 

образовен влез, а не на резултати од учење. Водејќи се од фактот дека при 

одредување на нивото на квалификацијата важна улога имаат резултатите од учење, 

потребно е дефинираните цели од овие документи  да се трансформираат во 

резултати од учење, а потоа да се врши одредување на нивото на квалификацијата. 

Од тие причини, пристапот на одредување на нивото на  квалификациите дефинирани 

преку цели, се разликува од пристапот на одредување на нивото на квалификациите 

дефинирани со резултати од учење.  

 Водичот ќе обезбеди детален опис  на  сите фази во процесот на одредување 

на нивото на квалификациите чии програми се целно ориентирани, односно не се 

дефинирани со резултати од учење.  Со ова се утврдуваат  постапките на одредување 

на нивото,  кои имаат задача да обезбедат: 

- користење на исти техники и инструменти при одредување на нивоото на сите 

квалификации; 
- соодветно користење на расположливите документи поврзани со 

квалификацијата; 
- соодветен пристап при идентификување на резултатите од учење  и 

утврдување на клучните резултати од учењето; 
- опис на квалификациите користејќи иста структура на описот. 

 
 
3. ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА НИВОТО НА 

КВАЛИФИКАЦИИТЕ 
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 Процесот на одредување на нивото на квалификациите се состои од низа 

постапки за чии  реализации се користат техники и инструменти.   

Најчесто користени техники при  одредување на нивото на квалификацијиите се: 

- дводимензионални табели; 
- фокус групи; и 
- индивидуални интервјуа. 

 
            При одредување на нивото на квалификациите се користат следниве 
инструменти:  

- Образец за дефинирање на резултатите од учење врз основа на стандард на 
занимање; 

- Образец за дефинирање на резултатите од учење врз основа на  образовен 
профил (стандард на квалификација); 

- Образец за дефинирање на клучни резултати од учење врз основа на 
дефинирани резултати на учење од стандард на занимање; 

- Образец за дефинирање на клучни резултати од учење врз основа на 
дефинирани резултати на учење од стандард на образовен профил; 

- Образец за кодови на описитеод МРК; 
- Образец за поврзување на клучни резултати од учење со описите од МРК 

(кодирање); и 
- Образец и упатство за опис на квалификацијата. 

 
 
4. ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА  ОДРЕДУВАЊЕТО НА НИВОТО НА 

КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

 Одредување на нивото на квалификацијата го вршат лица кои добро го 

познаваат процесот и начинот на постигнување на целите (резултатите од учење), 

знаењата, вештините и компетенциите кои се стекнуваат со одредена квалификација, 

како и од лица кои ја познаваат работата, работните задачи и  работниот процес кој се 

извршува со стекнатата  квалификација.   

 Пред отпочнување со постапката на одредување на нивото на квалификацијата 

се формира работна група. За да се добие релевантен опис на квалификацијата,  
работната група треба да биде составена од: двајца наставници (практичари), двајца 

претставници од редот на  работодавачите и еден универзитетски професор. Секој од 

членовите на работната група треба да исполнува одредени  критериуми пропишани 

со посебен Правилник. 

 Наставниците вклучени во работната група треба да се искусни познавачи на 

воспитно-образовниот процес, да учествувале во изготвување на програмски 

документи во рамките на образовниот профил  и добро да ги познаваат стручните и 

клучните компетенции кои се добиваат по завршување на образовниот профил 

(квалификацијата) за кој се врши одредување на нивото. 

 Претставникот од редот на работодавачите треба да  има соодветна 
квалификација, да  е во тек со развојот на техниката и технологијата и во 

претпријатието да врши работи и работни задачи кои се тесно поврзани со 

квалификацијата за која се врши одредување на нивото.  
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 Универзитетскиот  професор се препорачува да биде редовен професор на 
некој од факултетите каде се  образуваат кадри од  соодветната област (струка)  за 

која се врши одредување на нивото на квалификацијата. 

 И покрај тоа што членовите на работната група треба да имаат искуство во 

својата работа, да имаат широко познавање за квалификацијата и да ги знаат 

компетенциите кои се стекнуваат со одредена квалификација, истите треба 
дополнително да се обучат и за користење на техниките и инструментите  при  

процесот на  одредување на нивото на квалификацијата. 

 Советникот од Центарот  за стручно образование и обука, како координатор на 

работната група, има задача да ги обучи останатите  членови од работната група и да 

врши инструирање при процесот на одредување на нивото на квалификацијата. 
 
 
5. ПОСТАПКИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ОДРЕДУВАЊЕ НА НИВОТО НА 

КВАЛИФИКАЦИЈАТА 
 
Процесот на  одредување на нивото на квалификациите се состои од следниве 
чекори: 
 
1. Комплетирање на документите и идентификување на квалификацијата 
2. Идентификување и изготвување на листа на резултати од учење 
3. Утврдување на клучни резултати од учење (КРУ) 
4. Поврзување на клучните резултати од учењето со описите  од МРК 
5. Документирање на процесот на одредување на нивото на квалификацијата 

 

5.1. Комплетирање на документите и идентификување на квалификацијата 

 Комплетирањето на расположливата документација која е поврзана со 

квалификацијата (образовниот профил) за која се врши одредување на нивото, е прв 

чекор во процесот на одредување на нивото на квалификацијата. Од страна на 

советникот од Центарот за стручно образование и обука се обезбедуваат документите 

кои ја регулираат областа на НРК, како што се:  Законот за Националната рамка на 

квалификации и документот Појдовни основи на Националната рамка на 

квалификации. Исто така, неопходно е да се обезбедат и постојните релевантни 

документи поврзани со квалификацијата/образовниот профил:  стандард на занимање, 

стандард на струка, стандард на образовен профил и наставни програми за 
соодветниот образовен профил.  
 Претставниците на работната група за одредување на нивото на 

квалификацијата вршат детална анализа на сите расположливи документи поврзани 

со образовниот профил (квалификацијата) за кој се врши одредување на нивото.  Се 

разгледува дали постои соодветен стандард на занимање, кои се описите на 

работните задачи за занимањето и сл. Во документите стандард на струка и стандард 

на образовен профил се анализираат клучните и стручните компетенции. Исто така, се 

анализираат наставните програми (по потреба), а со поголема посветеност се 

анализираат целите од наставните програми  за практична настава. Според 



25 

 

расположливите документи и резултатите од анализата на документите,   членовите 

на работната група донесуваат конечна одлука за  приодот според кој ќе се врши 

дефинирањето на резултатиете на учење (објаснето во точка 5. од II дел).  
 За полесно справување со новата  техника и технологијата,  потребни се 

специфични компетенции, за што најповикани да  обезбедат сознанија се членовите 
на работната група од редот на работодавачите. Тие се во тек со развојот на 

техниката и технологијата на соодветната област, вклучени се во процесот на 

работењето и најдобро ги знааат новите современи компетенции потребни за да се 

вметанат во описот на квалификацијата. Затоа, овие дополнителни информации кои 

недостасуваат  во документите се обезбедуваат од членовите на работната група кои 

доаѓаат од редот на работодавачите.  
 Дополнителните информации поврзани за квалификацијата (образовниот 

профил) кои се однесуваат на начинот на оценување , реализацијата на завршниот 

испит и реализацијата на секој дел од испитот за државна матура и нивната можност 

за вертикална проодност, се обезбедуваат од членовите на работната група од редот 

на наставниците и универзитетскиот професор.  
 

5.2. Идентификување и изготвување на листа на резултати од учење 

5.2.1. Како се дефинираат резултатите од учење? 
 

                Резултатите од учење, вообичаено се дефинираат преку стекнатите 

знаења, вештини и ментални процеси (мисловна трансформација на прибраните 

информации) кои завршените ученици се во состојба да ги изведат или направат, 
како и преку развиените ставови во текот на процесот на учењето.    

 Добро дефинираните резултати од учење, јасно и недвосмислено укажуваат на 

мисловните процеси и практичните постапки кои ученикот е оспособен да ги направи. 

Најдобар тест за добро формулирање на резултатите од учење, е дали овие процеси 

и постапки преку кои учениците ја демонстрираат својата оспособеност можат да се 

мерат-оценат. 
 Резултатите од учење се дефинираат преку: 

- активност која може да се набљудува и мери; и 
- изведување на  активноста предвидена со резултатот од учење пред 

оценувачот.  
 

Во продолжение на текстот, дадени се примери на непрецизно дефинирани 

резултати од учење, кои можат тешко да се набљудуваат и мерат, како на пример: 
- учениците ги разбираат причините поради кои е потребно да се направи 

процена на потребите за воведување на правила на однесување за време 

на час; 
- учениците развиваат почит кон различноста на работните места; 
- учениците ги почитуваат принципите на родовата рамноправност; 
- учениците се запознаваат со принципите на научниот метод; 
- учениците ја познаваат хемиската структура на органските хемиски 

соединенија. 
Наведените примери ги илустрираат дефинираните  резултати од учење кои 

тешко може да се набљудуваат, забележат и мерат, бидејќи дефинирањето на 
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резултатите од учење е направено со глаголи кои не се доволно јасни, не укажуваат 

доволно прецизно на мисловните процеси и практичните постапки за кои учениците ќе 

бидат оспособени и поради тоа можат да бидат различно интерпретирани. Генерално, 

треба да се избегнуваат следниве глаголи во дефинирањето на  резултатите од 

учењето: знае, свесен е, почитува, научи, разбере, запознае итн.  
 Наместо наведените глаголи, резултатите од учење, треба да се дефинираат 

со употреба на следниве примери на глаголи: собира, креира, планира, анализира, 

дизајнира, избира, користи, употребува, применува, демонстрира, смета, 
дискутира, дизајнира, објаснува, предвидува, проценува, споредува, рангира, 

критикува, чита, крои, сече лепи, црта, поврзува, склопува, расклопува, 

спојува, проверува итн. 
 Вака дефинираните   резултати од учење можат   да  бидат     демонстрирани 

пред оценувачот кој може да го процени и адекватно да го оцени нивото на 

оспособеноста на ученикот да изведе или демонстрира некоја операција.  
Резултатите од учење, во горе наведените примери, може да се редефинираат 

со употреба на други глаголи и да се направат видливи и мерливи:  
 учениците набројуваат и образложуваат четири причини поради кои е 

потребно да се направи проценка на потребите; 
 учениците писмено ги сумираат своите ставови за различноста на 

работните места; 
 учениците дискутираат за  принципите на родовата рамноправност;  
 учениците дизајнираат експеримент со примена на  научен метод; 

 учениците разликуваат хемиска  структура на јагленохидрати, масти, 

протеини итн. 
 Најинструктивна, највлијателна, најцитирана и најчесто употребувана 

класификација на сознајниот процес, менталните и практичните способности на 

учениците внатре во секое подрачје е, Блумовата таксономија (Прилог 3: Блумова 

таксономија).  
 Блумовата таксономија ги разложува когнитивните, афективните и психомо 

торните  способности  на учениците на елементи, односно нивоа на способности. Овие 

елементи се хиерархиски уредени така да, секое наредно (повисоко) ниво зависи од 

способностите на учениците да го завршат претходното ниво или нивоа. 

Таксономијата е развиена за потребите од дефинирање на     резултатите од учење и 

како упатство за осмислување на начините на проверка на знаењата и прилагодените 

видови на сознајни, ментални и практични способности кои се оценуваат.  
        
5.2.2.  Основни правила за пишување на резултатите од учењето 
  

Резултатите од учењето се пишуваат за сите временско-организациски 

единици на наставата и учењето.Тие можат да се однесуваат за еден или повеќе 

часови, за целиот курс, предмет, програма или модул, а се пишуваат и за нивото на 

образовната програма. 
При пишувањето на резултатите од учењето потребно е да се води сметка за 

следното: 
1. Резултатите од учењето, треба да се дефинираат јасно за да можат да ги 

разберат сите заинтересирани (ученици, наставници,  соработници, 

работодавачи и надворешни евалуатори). 
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2. Резултатите од учењето, треба да бидат мерливи (проверливи) и при нивното 

дефинирање да се води сметка за формата и начинот на проверување на 

оствареноста. Мора да постои согласност помеѓу она што ученикот треба да го 

покаже за време на испитот и начинот на кој тоа се проверува. Основа при 

пишувањето на резултатите од учење треба претставува нивната јасност, 

очигледност и мерливост. 
3. Дефинираниот резултат од учење ги одредува наставните методи, 

техники и стратегии на учење и поучување, како и формите на проверка 

на постигањата на учениците. 
4. Бројот на резултатите од учење не треба да биде преголем. Во литературата 

не постои потполна согласност за прифаќањето на бројот на резултатите од 
учење (на ниво на предмет, програма или на ниво на образовна програма), но и 

варијациите не смеат да бидат преголеми. Нивниот број  зависи од опфатот на 

занимањата во образовниот профил, бројот на образовните профили во 

струката, времетраењето на образованието итн.  
5.  Во воведот, при дефинирањето на  резултатите од учење, треба да се започне 

со следниве зборови: По завршувањето на овој курс, модул, предмет, 

образовна програма...) ученикот ќе може да....... следува набројувањето на 

излезите или резултатите на учење кои започнуваат секогаш со активни 

глаголи. 
6. Потребно е да се избегнуваат непрецизни глаголи, како што се: знае, 

разбира, научи, запознава, да биде свесен за нешто. Споменатите глаголи се 

непрецизни зошто содржината на секој од нив е прилично широка и остава 

простор за различно толкување. 
7. Јазикот кој се користи при дефинирањето на резултатите од учење треба да 

биде едноставен. Подобро е да се користат пократки реченици. 
8. Активните глаголи не се строго дефинирани во смисла еден глагол да 

припаѓа само на едно ниво. Глаголите се употребуваат во контекст на нивото 

за кое станува збор. 
9. Кога се дефинираат резултатите од учење за некое ниво (некоја временска и 

организациона единица на наставата), треба да се води сметка за тоа дали и 

како тие се вклопуваат во останатите нивоа. На пример, ако се пишуваат 
резултати од учење на ниво на програма, предмет или модул, важно е да се 

има  предвид вкупниот број на резултати од учење за целата образовна 

програма/квалификација.  
10.  Најпрвин се дефинираат резултатите од учење на ниво на образовна 

програма/квалификација, а потоа резултатите од учење на ниво на наставни 

предмети, програми, курсеви, модули итн. 
11. Резултатите од учење на ниво на образовна програма/ квалификација, не се 

изведуваат со просто броење на резултатите од учење од програмите за 
курсеви, наставни предмети, програми или модули. Резултатите од учење на 

ниво на таква целина, претставуваат сложена синтеза на поединечните 

резултати од учење. Групирањето или синтезата на поединечните резултати 

од учење ги сочинуваат репрезентативните резултати од учење. 
Репрезентативните резултати од учење се групираат врз основа на сложеноста 

на работниот процес, организацијата, техничко-технолошката сродност на 

процесот на работа и тн. 
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12. При дефинирањето на резултатите од учењето треба да се земат 

предвид сите три подрачја: когнитивното, афективното и 

психомоторното. Наставата во која се води грижа само за когнитивното 

подрачје не е доволно усогласена со современата теорија и практика.  
Застапеноста на резултатите од учењето во одредено подрачје зависи од 

струката. Точно е  дека на сите ученици/ посетители им треба усвојување на 

знаења, развивање на вештини и компетенции (ставови) во сите три подрачја, 

но обемот на застапеноста на одделно подрачје е различен од предмет до 

предмет, од квалификација до квалификација.  
            Со оглед на фактот дека бројот на резултатите од учење е ограничен, во 

стручното образование е важнода се дефинираат резултатите од учењето од сите 

три подрачја на различни нивоа (од Блумовата таксономија). 

 Во зависност од постојната документација за одредена квалификација, се 

издвојуваат два приода за дефинирање на  резултатите од учење: 
- Приод 1. Дефинирање на резултати од учење со користење на  

податоци  од стандард на занимање, стандард на образовен профил и 

наставни програми (по потреба); 
- Приод 2: Дефинирање на резултати од учење со користење на  

податоци  од стандард на образовен профил, стандард на струка,  и 

наставните програми (по потреба).  
 Без разлика според кој приод ќе се дефинираат резултатите од учењето, при  

нивното пишување задолжително треба да се земат предвид претходно опишаните 

критериуми и основни  правила за пишување на резултатите од  учење во точка 5.2.1. 
и 5.2.2. 

Дефинираните резултати од учење се подредуваат хронолошки според 

одвивање на техничко-технолошкиот  процес. 
Бројот на дефинираните резултати од учење зависи од бројот на занимањата 

што ги опфаќа образовниот профил. Колку е поголем бројот на опфатени занимања со 

образовниот профил, толку е поголем и бројот на дефиниарни резултати од учење. 
 
Приод 1. Дефинирање на резултати од учење на квалификацијата од Стандард  
                 на занимања, стандард на образовен профил и наставни програми (по  
                 потреба) 
 

Доколку за квалификација има донесено  стандард на занимање, тогаш тој се 

користи како главен извор на информации за дефинирање на резултатите од учење. 
Ако работната група оцени  дека и се потребни дополнителни податоци за 

додефинирање на резултатите од учење, тогаш може да се користат и информациите 

дадени во другите постојни документи за квалификацијата: стандард на образовен 

профил и наставните програми.  
Откако ќе се обезбеди потребната документација (по можност во електронска 

форма), се пристапува кон изготвување на Образец - 1: Дефинирање на резултати 

од учење врз основа на стандард на занимање. 

Во Образецот, во колона -1 се внесуваат описите на ниво 4 од НРК за знаење 

и разбирање; во колона-2  се внеуваат описите на нивото 4 од НРК за вештини; во 



29 

 

колона -3 се внесуваат описи на соодветните вештини и знаења од стандардот на 

заниамња; и во колона -4 се внесуваат резултатите од учење кои ги дефинира  
Работната група. 

По внесувањето на потребните податоци во колоните 1, 2 и 3, започнува 

процесот на дефинирање на резултатите од учење од страна на членовите на 

Работната група. Прва задача на членовите на Работната група е да ги проучи 

критериумите и основните правила за пишување на резултатите од учење опишани во 

точките 5.2.1 и 5.2.2. Следен чекор е анализа на описите на соодветните вештини и 

знаења од стандардот на занимањето (колона-3) и нивно предефинирање. 
Резултатите од учење во рамките на овој процес се добиваат со  групирање 

на  поединечните вештини и знаења од стандардот на занимањето. 
Групирањето се врши  врз основа на сложеноста на работниот процес, организацијата, 

техничко-технолошката сродност на процесот на работа итн. При целиот процес на 

дефинирање на резултатите од учење треба да се води сметка за усогласеноста на 

дефинираните резултати од учење со описите на нивото 4 во НРК кои се однесуваат 

на знаење и разбирање (колона-1) и вештини (колона -2). 

Образец - 1: Дефинирање на резултати од учење врз основа на стандард на 

занимање  

1 2 3 4 
Опис на ниво 4 во 

НРК 
Знаење и 

разбирање 

Опис на ниво 4 во 
НРК 

Вештини 

Описи на соодветни 
Вештини и знаења 

од Стандардот на 

занимањето 

Дефинирани 

резултати од учење 

    

 

Во Прилогот бр. 4 е даден Пример за дефинирани резултати од учење за 

квалификацијата – Конфекциски техничар од стандардот на занимање - 
Конфекционер.   

Приод  2:  Дефинирање на резултатите од учење од стандард на струка, 

стандард на образовен профил и наставни програми (по потреба) 
 
  Доколку за одредената квалификација нема донесено стандард на занимање, 
тогаш за дефинирање на резултатите од учење  се користат  податоци од постојните 

програмски документи: стандард на струка, стандард на образовен профил и наставни 

програми (по потреба). 
Во овој приод,  основен документ од кој се користат податоци претставува   

образовниот профил. Од овој Документ, за дефинирање на резултатите од учење се 

користат податоците од подрачјата:  
4. Опис на образовниот профил, односно подподрачјата: 

4.3. Општи способности и 
4.4. Стручни компетенции 

5. Цели на образованието, односно  подподрачјата: 
5.2.1. Знаења (когнитивно однесување) 
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5.2.2. Умеења (психомоторно однесување) 
5.2.3. Ставови (афективно однесување)  
 

По обезбедувањето на потребната документација (пожелно е стандардот на 

образовниот профил да биде во електронска форма), се пристапува кон изготвување 

на  Образец - 2: Дефинирање на резултати од учење врз основа на образовен 

профил. 
Во Образецот, во колона -1 се внеуваат описите на ниво 4 од НРК за знаење и 

разбирање, во колона -2  се внеуваат описите на ниво 4 од НРК за вештини; во 

колона -3 се внесуваат податоците од образовниот профил од подрачјата 4 и 5, 
односно  подподрачјата: 4.4. стручни компетенции, 5.2. стручни образовни цели и 4.3. 

општи способности кои треба да ги поседува ученикот по завршување на образовниот 

процес на учење; во колона -4 се внесуваат резултатите од учење кои ги дефинира 
Работната група. Доколку работната група оцени дека и се потребни дополнителни 

информации за дефиниарње на резултатите од учење, дополнително се користат 
податоците од наставниет програми. 

Следен чекор е анализа на податоците од колона 3 од Образецот кои се 

потребни за  дефинирање на резултатите од учење и за нивно усогласвање со 

описите на нивото 4 од НРК кои се однесуваат на знаење, разбрање и вештини  
(колона 1и 2). Пред да отпочне анализата, членовите на Работната група треба добро 

да ги проучат критериумите и основните правила за пишување на резулатати од 
учење опишани  во точките 5.2.1. и 5.2.2. 

Секој дефиниран резултат од учење треба да биде резултат на групирање на 

стручни компетенции, стручни образовни цели и општи способности кои треба да ги 

поседува ученикот по завршување на  процесот на учењето ( претставени во колона 3) 

врз основа на сложеноста на работниот процес, организацијата, техничко-
технолошката сродност на процесот на работа итн. При целиот процес на 

дефинирање на резултатите од учење треба да се води сметка за усогласеноста на 

дефинираните резултати од учење со описите на нивото 4 во НРК кои се однесуваат 

на знаење и разбирање( колона-1) и вештини ( колона -2). 

Образец - 2: Дефинирање на резултати од учење врз основа на образовен 
профил 

1 2 3 4 
Опис на ниво 4 

во НРК 
Знаење и 

разбирање 

Опис на ниво 4 
во НРК 

Вештини 

4.4. стручни  компетенции 
од станд. на  образониот профил 
5.2. Стручни образовни цели од 

станд.на  образониот профил 
4.3. општи способности 

од станд. на  образониот профил 

Дефинирани 
резултати од 

учење 

    

 

Во Прилог бр.5 е даден Пример за дефинирани резултати од учење за 

квалификацијата – Конфекциски техничар од образовниот профил – Конфекциски 

техничар за квалификацијата - Конфекциски техничар. 
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5.3. Утврдување на клучните резултати од учење (типични, релевантни и          
репрезентативни) како основа за одредување на нивото на  квалификацијата 

Основа за одредување на нивото на квалификацијата претставуваат описите 

на нивото од НРК и клучните резултати од учење чие дефинирање е клучно за 

понатамошниот процес на одредување на нивото на квалификацијата. 
 
Дефинирање на клучните резултати од учење (КРУ) 
 

Клучните резултати од учење се дефинираат врз основа на групирањето на 

претходно дефинираните резултати од учење и на дополнителните податоци 
(информации) од Образецот-3 и Образецот-4 и нивното  усогласување со описите на 

нивото - 4 од НРК кои се однесуваат на компетенциите. 
Бројот на клучните резултати од учење за различни квалификации може да 

биде различен. Ако во рамките на една квалификација е дефиниран поголем број на 

резултати од учење, тогаш и бројот на клучните резултати од учење во неа ќе биде 

поголем.  Искуството од другите Европски земји покажува дека тој број се движи од 7-
15 клучни резултати од учење за една одредена квалификација.5 При утврдувањето, 

односно дефинирањето на КРУ се применува пристапот на  анализа на „резултат на 

учење по резултат на учење“. Врз основа на анализата, клучните резултати од 
учење се подредуваат хронолошки според одвивање на процесот на стекнување на 

квалификацијата. 
 

Во зависност од користената  документација за дефинирање на резултатите од 
учење, клучните резултати од учењето се дефинираат на два начина:  
 
1. Дефинирање на клучните резултати од учење врз основа на дефинирани 

резултати од учење од стандард на занимање  како основен документ и 

образовен профил и наставни прогарми (по потреба). 
 

2. Дефинирање на клучните резултати од учење врз основа на дефинирани 

резултати од учење од стандард на образовен профил како основен документ 

и стандард на струка  и наставните програми (по потреба). 
  

Клучните резултати од учењето според првиот начин се дефинираат врз 

основа на изготвениот Образец - 3: Дефинирање на клучните резултати од учење  

врз основа на дефинирани резултати од учење од стандард на занимање, во кој 
се внесуваат следниве податоци: 

Во колона-1 се внесуваат податоци од описот на нивото -4 од НРК за 

компетенции; во колона-2 се внесуваат податоци за типичните работи од стандардот 
на занимањето ( СЗ); и во колона -3 се внесуваат претходно дефинираните  резултати 

од учење врз основа на стандард на занимање (според Приод - 1). На крајот, во 

колоната-4 се внесуваат дефинираните клучни резултати од  учење. 
 Клучните резултати од учење се дефинират на принципот на  групирање на 

дефинираните резултати од учење врз основа на стандардите на занимања. Основа 

                                                           
5
 Пред почетокот на практичната примена на овој Документ, потребно е да се утврди оваа бројка.  
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за нивното групирање претставува  организациската, техничката и технолошката 
сродност на работните задачи, земајќи ги притоа предвид типичните работи од 

стандардот на занимањето (колона - 2 од Образецот- 3).  При дефинирањето на  
клучните резултати од учење треба да се води сметка тие да бидат во корелација со 

описот на нивото - 4 од НРК за компетенции (клона - 1 од Образецот - 3).  

Образец - 3: Дефинирање на клучните резултати од учење  врз основа на 

дефинирани резултати на учење од стандард на занимање 

1 2 3 4 
Опис на ниво 4 во 

НРК 
компетенции 

Описи на соодветни 
Типични работи  од 

СЗ 

Дефинирани 

резултати од учење 

врз основа на СЗ 

Дефинирани клучни 

резултати од учење 

    

 
Во Прилогот бр.6 е даден Пример за дефинирани клучните резултати од учење 

за квалификацијата – Конфекциски техничар од стандардот на заниамње -
Конфекционер. 

Клучните резултати од учење според вториот начин се дефинираат врз 

основа на изготвениот  Образец -  4:  Дефинирање на клучните резултати од учење  

врз основа на дефинирани резултати од учење од стандард на образовен 

профил, во кој се внесуваат следниве податоци: 
Во колона -1 се внесуваат податоци од описот на нивото - 4 од НРК за 

компетенции; во колона - 2 се внесуваат податоци за пописот на работните задачи од 

стандардот на образовниот профил; и во колона - 3 се внесуваат претодно 

дефинираните  резултати од учењето врз основа на стандард на образовен профил 

(според Приод - 2). На крајот, во колона-4 се внесуваат  дефинираните клучни 

резултати од  учење. 
  Клучните резултати од учење се дефинират на принципот на  групирање на 

дефинираните резултати од учење врз основа на стандардот на образовниот профил. 
Основа за нивното групирање претставува организациската, техничката и 

технолошката сродност на работните задачи, земзјќи го притоа предвид пописот на 

работните задачи од стандардот на образовниот профил (колона - 2 од Образецот 
- 4). При дефинирањето на клучните резултати од учење треба да се води сметка тие 

да бидат во корелација со описот на нивото - 4 од НРК за компетенции (клона - 1 од 

Образецот - 4).  
 

Образец -  4: Дефинирање на клучните резултати од учење  врз основа на 

дефинирани резултати на учење од стандард на образовен профил 

1 2 3 4 
Опис на ниво 4 

во НРК 
Компетенции 

 

4.1. попис на работни 

задачи од стандард  

образовниот профил 

Дефинирани 

резултати од 

учење 

Дефинирани клучни 
резултати од учење 
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Во Прилогот бр.7 е даден Пример за дефинирани клучни резултати од учење за 

квалификацијата – Конфекциски техничар од стандардот на образовниот профил 

Конфекциски техничар. 

Листата на дефинираните (утврдените) клучни резултати од учење, без разлика 

на кој начин е добиена, претставува основа  за следниот чекор во одредување на 

нивото на квалификацијата, односно поврзување на клучните резултати од учење со 

описите од МРК. 
 

5.4. Поврзување на клучните резултати од учењето со описите од МРК  

 По завршувањето на првите три постапки (фази) на одредување на нивото на 

квалификацијата, следува четвртата постапка (фаза) - поврзување на КРУ со описите 

од МРК. Основа за поврзувањето претставуваат клучните резултати од учење 

(опишани во точка 5.3.), описите и кодовите на описите од Македонската рамка на 

квалификации (Образец - 5: Кодови на описите од МРК).  
 
Образец - 5: Кодови на описите од МРК (кодирање) 
 

Ниво Код 
Знаење и 

разбирање 
Код Вештини Код Компетенции 

 
  

     

 
 Кодовите на описите е од Македонската рамка на квалификации се дадени во 

Прилог бр.8. 
 

За изведување на постапката на поврзување на КРУ со описите од МРК  се 
користи Образецот - 6: Поврзување на КРУ со описите од МРК. Во Образецот се 

внесуваат КРУ, кодовите и описите од МРК кои одговараат на одреден клучен 

резултат од учење.  
 
Образец - 6: Поврзување на  КРУ со описите од  МРК  

Клучни резултати од учење Код Описи од МРК 
 

Оспособен  е да  изработува  
мостри, крои и  шие текстилен 

материјал 

4Ѕ_C Оспособен е да  изведува сложени 

постапки и да употребува методи, 

инструменти, алати, постројки и 

материјали при работењето 
   
 

Пополнувањето на Образецот-6, наменет за поврзување на КРУ со описите од 

МРК, се врши на следниов начин: најнапред, во левата колона се внесуваат сите КРУ; 
потоа,  исказот од секој поединечен КРУ се поврзува (споредува) со описите на 

соодветното (претпоставеното) ниво (или нивоа) од МРК (дадени во Прилог бр.1). При 

споредувањето на содржината исказот на клучниот резултат од учење и содржината 

на описот од МРК, се зема предвид заедничкиот глагол во двата описа. Откако ќе се 
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утврди кој описод нивото од МРК одговара на исказот на клучниот резултат од 

учење,описотт од МРК се внесува во крајната десна колона од Образецот. Пр. ако 

исказот на резултатот од учење гласи: „Оспособен е да изработува мостри, крои и  

шие текстилен материјал″, се бараат описитеод МРК кои одговараат на тој опис. 

Откако ќе се пронајде описот„Оспособен е да изведува сложени постапки и да 

употребува методи, инструменти, алати, постројки и материјали во работата″, 
обележен со кодот 4Ѕ_C, истиот се внесува во крајната десна колона од Образецот. 
Во средната колона од Образецот се внесува бројот на кодот од описот–  4S_C.  

При одредување на нивоатана квалификациите, односно при поврзувањето на 

КРУ со описите од МРК, се користат описите од целата МРК бидејќи се случува 

одреден КРУ, иако припаѓа на  одредено ниво на квалификација, според описитее да 

се наоѓа на друго ниво во МРК. 
Откако ќе се поврзат сите клучни резултати од учење на квалификацијата на 

која што и  се одредува нивото со описитена нивото (нивоата) од МРК, се пристапува 

кон анализа на усогласеноста, односно поврзаноста на исказите на КРУ од постојната 

квалификација  со описитена нивото (нивоата) од МРК.  Доколку анализата покаже 

дека најголем дел (број) од исказите на КРУ од квалификацијата на која што и се 

одредува нивото се поврзани и одговараат на описите на одредено ниво од МРК, 

тогаш тоа е потврда и доказ за припадноста на квалификацијата на тоа ниво од МРК. 

Со ова е завршен процесот на одредување на нивотона квалификацијата и е утврдено 

нивото на квалификацијата во МРК. 
 Заради подобро разбирање на процесот на кодирање и на начинот на 

поврзување на КРУ со описитеод МРК, во Прилог бр.9 е даден пример за кодирање за 

квалификацијата: Конфекциски техничар.  
 

5.5. Образец и Упатство за изработка на описот на квалификација на која што и 

се одредува нивото 
 

По завршениот процес на одредување на нивото, се изработува опис на 

квалификација чие ниво е одредено.  Описот на квалификација се врши 

според Образец 7, во кој е дадено и Упатство за пополнување на истиот.  
 

 

 

 

 

 

 Образец - 7: Опис на квалификација  

 
ОПИС НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

1. Идентификациони податоци 
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Назив на квалификација и број на 

решение со кое е одобрена 
 

Називот на квалификацијата треба да ја одразува 

смислата на квалификацијата и да содржи 

информации за квалификацијата. Тој претставува 

одраз на клучните резултати од учење кои се 

стекнуваат во текот на образовниот процес. Тоа 

значи дека називот на квалификацијата 

произлегува од прописите во образованието, а 
делумно произлегува и од образовниот профил. 

Тип на квалификација 
 

Ако квалификацијата се стекнува врз основа на 

наставен план и програма за одреден вид 

образование во формалното образование,тогаш 

се пишува: квалификација на ниво на образование. 

Доколку квалификацијата се стекнува врз основа 

на програми /модули во неформалното 

образование тогаш се пишува: стручна 

квалификација. 

Ниво  
 

Во овој дел се запишува нумеричката ознака на 

нивото на кое се наоѓа квалификацијата во НРК. 

Се предлага само една нумеричка ознака на 

нивото. 

Обем  
 

Обемот на квалификацијата се искажува врз 

основа на кредити потребни за стекнување на 

одреден вид на квалификација што е дефинирано 

во законот за НРК( член 8). Обемот на 

квалификациите за ниво на образование се 

одредува со најмалку 60 кредити што одговара на 

една учебна година ( еден кредит изнесува 25 

наставни часа). 

Услови за влез 
  

 Во формалното образование условите за влез за 

стекнување на квалификацијата се пропишани во 

Законот за средно образование.  
Во неформалното образование условите за влез  

се определени во програма за стекнување на 

квалификацијата.   

Времетраење 
 

Се  запишува временскиот период  на стекнување 

на квалификацијата. 

Сектор на кој и припаѓа. Се запишува секторот на кој и припаѓа 

квалификацијата. 

2. Компетенции и клучни резултати од учењето 
 

Опис на содржина на 

квалификацијата 
 

Кус опис на стекнатите знаења, вештини и 

компетенции за соодветното ниво на 

квалификацијата. 

Клучни компетенции 
 

Се наведуваат клучните компетенции потребни 

за извршување на работите и задачите во 

квалификацијата во согласност со клучните 

компетенции од Законот за МРК 

Стручни компетенции/ Клучни 

резултати од учење 
 

 Се наведуваат клучните резултати од учењео 
дефинирани во Образецот 3 или Образецот 4. 
Со други зборови, се наведува што треба 
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учесникот да знае или да работи за да се смета 

дека е компетентен по завршувањето на 

спроведеното оценување. Описот се врши со 

користење на активни глаголи. 

3. Начин на оценување и завршност 
 
 

Начин на оценување 
 

Се наведуваат начините на проверката, 

постапките, условите и стандардите/ 
критериумите за оценување на учесниците.  
На пр: Оценувањето се врши  писмено, усмено, 

практична проверка, со портфолио и сл.   
(Врз основа на програмските документи: 
Концепција за државна матура и завршен испит во 

средното образование во РМ). 

Вид на јавна исправа  
 

Се наведува видот на јавна исправа за 

квалификацијата согласно законските 

прописи.(диплома, уверение, сертификат). 

Услови за стекнување на јавна 

исправа 
 

Се наведува видот на испитот со кој се стекнува 

завршноста со што се добива јавна исправа 

(државна матура, завршен испит). 

4. Институции каде се стекнува квалификацијата 
 

Институција Се наведува видот на институцијата 
 каде се стекнува квалификацијата  
(стручно училиште, установа за  
образование на возрасни, невладина 
 организација, работодавач, центар за 
 обука, здружение и сл.). 

5. Проодност и вработување 
 

Проодност (хоризонтална, 

вертикална)  
 

Во зависност од јавната исправа која се добива со 

стекнување на квалификацијата, се наведува 

вертикалната, хоризонталната проодност или 

излезот на пазарот на труд. 
На пр.со Диплома за завршена државна матура 

продолжува во високо образовна установа; со Диплома 

за завршен испит  можност за вработување или 

можност за преквалификација и  доквалификација. 

Подрачја на трудот  
 

Се наведуваат можните матични и сродни 

подрачја на трудот. 

 
Пример за опис на квалификацијата конфекциски техничар е даден во Прилог 

бр.10. 

a. Документирање на процесот на одредување на нивото на квалификацијата 

По завршувањето на процесот на одредување на нивото и изработката на 

описот на квалификацијата, следува постапката за внесување и разместување на  
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квалификацијачие ниво е определено во МРК. Оваа постапка се регулира со посебно 

Упатство. 
 Неопходно е на квалификациите стекнати во Република Македонија најнапред  
да им се одредат на нивоата и разместат на соодветни нивоа во МРК, а потоа да се 

поврзат и со  Европската рамка на квалификации (ЕРК), како заедничка референтна 

рамка која ги поврзува системите на квалификации во различни земји и која 

преставува  инструмент  за препознавање и разбирање на квалификациите. Ако кон 

ова се додаде и потребата од воведување на Европскиот кредит систем во стручното 
образование, тогаш е неминовно процесот на одредување на нивото на 

квалификациите да биде докажан и документиран.  
  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРИЛОЗИ 
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ПРИЛОГ 1 
Македонска рамка на квалификации – нивоа и описи за општо и стручно 

образование и обука 
 
Ниво Знаење и разбирање Вештини 

 
Компетенции 

5Б 

Поседува специјалистички 

теоретски и продлабочени 

стручни знаења од потесна 

стручна област потребни за 

работа со покомплексна и 

посложена технологија 

(специјални средства за 

работа), специјализирани 

висококвалитетни услуги, 

организирање на работата, 

раководни функции на прво 

ниво, инструирање, 

менторирање и сл., како и 

за учење. 

 

Применува вештини кои се 

засноваат на разбирање 

на теоретските принципи и 

на нивната примена во 

решавањето на 

проблемите и во 

извршувањето на 

разновидни повеќе 

сложени и специфични 

задачи во делумно 

непредвидливи ситуации 

со употреба на различни 

методи, постапки, техники, 

инструменти, уреди, алати 

и материјали;  

Ракува со 

специјализирана опрема, 

машини и постројки; 

Комуницира во сложени 

ситуации и соработува со 

групата во непредвидливи 

ситуации. Во состојба е да 

расправа и да ги изразува 

своите ставови во нови 

ситуации. 

Самостоен е во 

извршувањето на 

работата, решавањето на 

конкретни проблеми и во 

донесувањето на одлуки 

во процесот на работата;  
 
Способен е за 

пренесување на знаења 

на другите, организирање, 

информирање и контрола 

на сопствената работа и 

работата на другите. Има 

повисок степен на лична и 

деловна одговорност и 

вреднување на 

сопствената работа и 

работата на групата врз 

основа на критериумите 

во областа на трудот.  

4 

Познава концепти, принципи 

и процеси од учените 

предмети и области; 
 
Поседува систематични 

теоретски и стручни знаења 

во рамките на определено 

подрачје на трудот или 

учењето, кои вклучуваат 

анализирање и поврзување 

на фактите и теоретските 

принципи при извршување 

на работата, а во исто 

време овозможуваат 

натамошно учење.  

 

Поседува различни 

когнитивни, практични и 

креативни  вештини, 

засновани на теоретски 

знаења и принципи, 

неопходни за учењето и  

работа и решавање на 

проблеми во променливи 

услови во одредено 

подрачје на трудот или 

учењето; 
 
Оспособен е да прибира, 

анализира, селектира и 

употребува релевантни 

информации од различни 

извори, алатки, 

Самостојно ја планира, 

организира и води својата 

работа и врши надзор на  

зедничката работа; 

Самостојно извршува 

сложени задачи и решава 

проблеми, прилагодувајќи 

го своето однесување, 

согласно дадените  

насоки, во променливи 

услови; 

Одговорен е за 

сопствената работа, 

работата на групата, во 

насока на вреднување на 

резултатите од работата и 
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методологии, техники и 

материјали во областа на 

учењето;  
 
Оспособен е да изведува 

сложени постапки и со 

употреба на  методи, 

инструменти, алати, 

постројки и материјали во 

работата; 
 
Комуницира и соработува 

со групата во променливи 

услови. 

унапредување на 

квалитетот,  во согласност 

со однапред утврдени 

стандарди и критериуми. 

  

3 

Поседува теоретски и 

систематски усвоени 

стручни знаења, факти, 

принципи, процеси и општи 

концепти за одделно 

подрачје на трудот или 

учењето, а во исто време 

овозможува натамошно 

учење. 

 

Поседува практични и 

креативни вештини кои 

овозможуваат решавање 

на познати (предвидливи) 

и помалку познати 

(непредвидливи) 

ситуации;  
 
Извршува на работи и 

задачи кои се со средна 

сложеност, помалку 

стандардизирани и 

релативно прегледни;  
 
Користи  различни уреди, 

алатки, опрема и 

материјали во процесот на 

производството и во 

услугите; 
 
Комуницира и соработува 

со групата. 

Планира, подготвува и 

организира и ја вреднува 

својата работа, врз основа 

на однапред дадени 

овластувања, во рамките 

на делокругот на својата 

работа; 

Извршува работи, кои не 

се секогаш однапред 

дефинирани, со одреден 

степен на самостојност и 

одговорност. 

 

 

2 

Поседува основни 
теоретски и  стручни знаења 
потребни за познавање на 
подрачјетона трудот и  
може да ги примени при 
извршувањето на 
едноставни работни задачи, 
а во исто време 
овозможуваат натамошно 
учење. 

Поседува практични и 
креативни вештини за 
извршување едноставни 
или помалку сложени и  
однапред дефинирани 
работи во познати услови 
и предвидливи ситуации. 
 
Користи едноставни 

методи, алати, 

инструменти, уреди и 

материјали врз основа на 

детални упатства; 
 
Комуницира и соработува 

Работи самостојно во 
познати услови под 
повремен надзор и со 
ограничена одговорност  
за извршување на 
работните задачи;  
 

Остварува едноставна 

комуникација и соработка 

со дел од вработените во 

познати ситуации. 
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со одделни лица.  

1 

Поседува основно знаење 

за функцијата на одредени 

предмети и појави со 

можност да ги примени во 

практиката  и другите 

дисциплини, а во исто 

време овозможува и 

натамошно учење. 

Поседува основни 

вештини за извршување 

едноставни работи;  
 
Користи  едноставни 

методи, алати, 

инструменти со упатства и 

под надзор; 
 
Поседува општи правила 

на комуникација. 

Извршува едноставни 

задачи  под директен 

надзор; 
  
Презема одговорност за 

извршување едноставни 

задачи. 
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ПРИЛОГ 2 

 
Струки и образовни профили во четиригодишното стручно образование 

Ред. 
Бр. 

Струка Образовен профил со четиригодишно 

траење 
 Геолошко-рударска 

и металуршка 
1. Геолошко – рударски техничар 
2. Металуршки техничар 

2. Градежно- 
геодетска 

3. Архитектонски техничар 
4. Геодетски техничар 
5. Градежен техничар 
6. Техничар дизајнер за внатрешна 

архитектура 
3. Графичка 7. Графички техничар 
4. Економско-правна и 

трговска 
8. Деловен секретар 
9. Економски техничар 
10. Правен техничар 
11. Техничар за трговија и маркетинг 
12. Банкарски техничар 

5. Електротехничка 13. Електротехничар-енергетичар 
14. Електротехничар за електроника и 

телекомуникации 
15. Електротехничар за компјутерска техника и 

автоматика 
6. Здравствена 16. Забен техничар 

17. Медицинска сестра 
18. Медицински лабораториски техничар 
19. Фармацевски лабораториски техничар 
20. Физиотерапевтски техничар 

7 Земјоделска 

ветеринарна 
21. Ветеринарен техничар 
22. Лозро-винарски техничар 
23. Техничар за фармерско производство 
24. Техничар за хортикултура 
25. Техничар за агроменаџмент 

8 Лични услуги 26. Козметички техничар 
27. Техничар за очна оптика 

9. Машинска 28. Автотехничар-махатроничар 
29. Машински воздухопловен техничар 
30. Машински  техничар 
31. Машинско-енергетски техничар 
32. Техничар за компјутерско управување 

10. Сообраќајна 33. Техничар за патен сообраќај 
34. Техничар за транспорт и шпедиција 
35. Техничар за железнички сообраќај 
36. Машиновозач за дизел и електрични 
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влечни возила 
37. Техничар за логистика и осигурување 

11. Текстилно-кожарска 38. Конфекциски техничар 
39. Текстилен техничар 
40. Техничар за обувки 
41. Конфекциски компјутерски оператор 

12 Насока-применета 

ликовна уметност 
42. Техничар за дизајн на облека 

13. Угостителско-
туристичка 

43. Хотелско-туристички техничар 
44. Угостителски техничар 
45. Угостителски  техничар за рурален туризам 

14. Хемиско-
технолошка 

46. Прехранбен техничар 
47. Производно-процесен техничар 
48. Хемиско-технолошки техничар 
49. Техничар нутриционист 

15. Шумарско-
дрвопреработувачка 

50. Техничар за мебел и ентериер 
51. Техничар за обработка на дрво 
52. Техничар за шумарство и пејзажна 

архитектура 
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ПРИЛОГ 3 
 

Блумова таксономија 

Ниво Цел Глаголи Примери 

1. Најниско Знаење: стекнување 

информации и 

способности за 

репродукција на истите. 

- класира; 

- разликува 
мислења од 
факти; 

- дава информации 
и примери; 

- прикажува во 
главни црти. 

 Дефинира; 
 опишува; 
 идентификува; 
 означува; 
 прилагодува; 
 именува; 
 скицира; 
 се сеќава; 
 препознава; 
 репродуцира; 
 селектира; 
 формулира. 

 Врши класификација 
на текстилните 
влакна; 

 ги разликува 
металните од 
неметалните 
материјали; 

 ги опишува 
карактеристиките на 
јаглеродни челици и 
дава пример за 
високо легиран 
јаглероден челик; 

 во главни црти ги 
прикажува методите 
за омекнување на 
водата. 

2. Ниско Разбирање: 
способност да ја сфати 

информацијата, ја 

подредува истата и ги 

идентификува главните 

идеи или врски. 

- препознава; 

- споредува; 

- подредува чекори 
во процес; 

- чита дијаграми, 
скици, цртежи, 
табели; 

- идентификува 
главни идеи, 
релации и врски. 

 

 Сфаќа; 
 заменува; 
 претвора; 
 насликува; 
 опишува; 
 одбранува; 
 истакнува; 
 проценува; 
 објаснува; 
 укажува; 
 заклучува; 
 интерпретира; 
 илустрира; 
 толкува; 
 чита; 
  разликува; 
 искажува со 

свои зборови; 
 дава примери. 

 Препознава и 
споредува волна и 
свила; 

 подредува фази во 
процесот на 
обработка со 
глодање; 

 чита работилнички 
цртеж; 

 го објаснува 
влијанието на 
јаглеродот во 
челикот. 

3. Средно Примена: способност 

да го примени 

научениот материјал во 

нова и конкретна 

ситуација. 

- пресметува; 

 Применува; 
 променува; 
 пресметува; 
 конструира; 
 демонстрира; 
 открива; 
 манипулира; 

 Врши класификација 
на челикот според 
употребата; 

 на работилнички 
цртеж го прикажува 
степенот на 
обработка на 
материјалот; 
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- поставува 
проблем; 

- предвидува 
можности; 

- заклучува; 

- применува 
математички 
операции. 

 модифицира; 
 оперира; 
 предвидува; 
 подготвува; 
 произведува; 
 поврзуава; 
 претставува; 
 рашава. 

 пресметува 
енергетска вредност 
на храна. 

4. Високо Анализа: способност 

за расчленување на 

материјалот на делови, 

откривање на 
взаемната врска меѓу 

нив и осознавање на 

принципите на 

организација на 

целината. 

- заклучува; 

- разликува 
применливи од 
неприменливи 
односи; 

- препознава 
елементи на 
модел, постапка, 
процес; 

- препознава грешки 
и неправилности. 

 Анализира; 
 расчленува; 
 споредува; 
 спротивставува; 
 графички 

претставува; 
 разградува; 
 диференцира; 
 разликува; 
 идентификува; 
 ислустрира; 
 заклучува; 
 прикажува во 

главни црти; 
 селектира; 
 сепарира. 

 Анализира 
работилнички цртеж; 

 графички го 
прикажува сушењето 
на воздух; 

 анализира и скицира 
женско здолниште; 

 ги наведува 
последиците од 
нерамномерното 
нанесување на 
заштитните облоги. 

5. Повисоко Синтеза: способност 

за поставување, 

комбинирање и 

креирање на нешто 

ново. 

- комуникациски 
врски; 

- планирање на 
проекти; 

- формирање на 
хипотези; 

- извлекува 
заклучок. 

 Категоризира; 
 комбинира; 
 компилира; 
 компонира; 
 креира; 
 измислува; 
 дизајнира; 
 објаснува; 
 генерализира; 
 модифицира; 
 организира; 
 планира; 
 реконструира; 
 известува; 
 реорганизира; 
 прегледува; 
 препишува; 
 сумира; 

 Графички дизајн на 
машина за 
извршување на 
специјална задача; 

 собира литература 
од повеќе извори за 
решавање на 
проблеми; 

 прави преглед на 
работните операции 
и потребните 
материјали; 

 пристапува кон 
графичко 
дизајнирање; 

 ги прегледува, 
сумира и обработува 
резултатите. 
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 кажува; 
 пишува. 

6. Највисоко Евалвација: 

Способност за 

проценување на 

вредноста на 

материјалите и 

методите за 

определени цели.  

≠ Определување на 
стандарди; 

≠ Користење 
стандарди за 
процена. 

 проценува; 
 вреднува; 
 бодира; 
 избира; 
 цени; 
 одбира; 
 пресметува; 
 оценува. 

 Разработува 
критериуми за 
проценување на 
квалитетот; 

 употребува 
критериумите за 
проценување; 

 открива грешки. 
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ПРИЛОГ 4 
 

Пример за дефинирани резултати од учење за квалификацијата –

Конфекциски техничар од стандардот на занимање - Конфекционер  

1 2 3 4 
Опис на ниво 4 во 
НРК 
Знаење и 

разбирање 

Опис на ниво 4 во 
НРК 
вештини 

Описи на соодветни  
Вештини и знаења 

од СЗ 

Дефинирани 

резултати од учење 

 
Познава концепти, 

принципи и процеси 

од учените предмети 

и области; 
 
Поседува 

систематични 

теоретски и стручни 

знаења во рамките на 

определено подрачје 

на трудот или 

учењето, кои 

вклучуваат 

анализирање и 

поврзување на 

фактите и 

теоретските принципи 

при извршување на 

работата, а во исто 

време овозможуваат 

натамошно учење.  

 

 
Поседува различни 

когнитивни, 

практични и 

креативни  вештини, 

засновани на 

теоретски знаења и 

принципи, неопходни 

за учењето и  работа 

и решавање на 

проблеми во 

променливи услови 

во одредено подрачје 

на трудот или 

учењето; 
 
Оспособен е да 

прибира, анализира, 

селектира и 

употребува 

релевантни 

информации од 

различни извори, 

алатки, методологии, 

техники и материјали 

во областа на 

учењето;  
 

 
- Врши припрема и 

планирање на 
производствен 
процес; 
- ја познава техничко-
технолошката 
документација, 
начинот на нејзина 
изработка и 
користење;  
- ja подготвува 
техничко-
технолошката 
документација; 
 

 
- Планира 
произвоствен процес 
- користи техничко-
технолошка 
документација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Организира 
техолошки процес на 
производство на 
поединец и група 
 
 
 
 
 
 
-------------------------- 
- Изработува кројна 
слика 
-  пресметува 
потребни средства и 
материјали за 
изработка на мостра 

 
- Ја организира 
работата на  
технолошкиот процес 
на производство на 
поединец и во група; 
- ги применува 
правилата на  
организирање на 
работата во процесот 
на производство; 
- обезбедува 
средства, помошни 
материјали и алати за 
работа; 
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Оспособен е да 

изведува сложени 

постапки и со 

употреба на  методи, 

инструменти, алати, 

постројки и 

материјали во 

работата; 
 
Комуницира и 

соработува со 

групата во 

променливи услови. 

- Изработува кројна 
слика; 
 
- ја пресметува 
количината на  
  потрошениот 
материјал за  
  мостра; 
- врши кроење на 
мострата; 
- изведува операции 
на  повеќенаменски 
машини за шиење; 

 

 

- крои дадена мостра; 
- користи машини за 
шиење со различна 
намена  
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ПРИЛОГ 5 

 
Пример за дефинирани резултати од учење врз основа на  образовниот 

профил – Конфекциски техничар за квалификацијата - Конфекциски техничар 

1 2 3 4 
Опис на ниво 4 
во НРК 
Знаење и 

разбирање 

Опис на ниво 4 
во НРК 
вештини 

4.4. стручни  компетенции 
од стандард  образониот профил 
5.2. Стручни образовни цели од 

стандард  образониот профил 
4.3. општи способности 
од стандард  образониот профил 
 

Дефинирани 
резултати од 
учење 

Познава 

концепти, 

принципи и 

процеси од 

учените 

предмети и 

области; 
 
Поседува 

систематични 

теоретски и 

стручни знаења 

во рамките на 

определено 

подрачје на 

трудот или 

учењето, кои 

вклучуваат 

анализирање и 

поврзување на 

фактите и 

теоретските 

принципи при 

извршување на 

работата, а во 

исто време 

овозможуваат 

натамошно 

учење.  

 

Поседува 

различни 

когнитивни, 

практични и 

креативни  

вештини, 

засновани на 

теоретски 

знаења и 

принципи, 

неопходни за 

учењето и  

работа и 

решавање на 

проблеми во 

променливи 

услови во 

одредено 

подрачје на 

трудот или 

учењето; 
 
Оспособен е да 

прибира, 

анализира, 

селектира и 

употребува 
релевантни 

информации од 

различни 

извори, алатки, 

методологии, 

техники и 

материјали во 

областа на 

учењето;  
 

4.4. стручни  компетенции 
- -  визуелна претстава за формата 

на изработените предмети 
облека; 

- -  работење со програмирани 
машини; 

- -  изработување на операциони 
планови; 

- -  снимање на времето за изработка; 
- -  контрола  на исправноста на 

опремата; 
- - испитување и контрола во 

процесот на производството; 
- - организација на работата  во 

групата; 
- - користење и одржување на  

алатите и уредите во исправна 
состојба; 

- - примена на мерките за хигиено-
техничка заштита. 

5.2. Стручни образовни цели 

5.2.1. Знаења (когнитивно 

однесување) за: 

- идентификување на    текстилните 
суровини; 
- препознавање различни 
технологии на текстилот; 
- правилен избор на текстилен 
материјал; 
- разбирање на значењето на 
контролата на квалитетот; 
- мерење и оценување на 
квалитетот на текстилот; 
- користистење на  компјутерот во 
дизајнирањето; 
- планирање  и организација 
работата по операции; 
- за конструирање и моделирање 
на облека; 
- контролирање на  својата работа 
и работата на тимот. 

-дизајнира  модел 
на облека  
-изработува 
операционен план 
за работа 
- контролира 
исправност на 
машините за 
шиење 
- организира 
техлошки процес 
на поединец и во 
група 
-проценува 
исправност на 
машините во 
процесот  
производство 
- правилно користи 
алати и уреди  
--------------------- 
5.2.1. ---   - - 
идентификува 
текстилни  
суровини  
- избира соодветен 
текстилен 
материјал според 
моделот на облека 
- проценува 
квалитет на 
текстилниот 
материјал 
- дизајнира облека 
со користење на 
ИКТ 
- организира 
технолошки процес 
по фази 
----------------------- 
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Оспособен е да 

изведува 

сложени 

постапки и со 

употреба на  

методи, 

инструменти, 

алати, постројки 

и материјали во 

работата; 
 
Комуницира и 
соработува со 
групата во 
променливи 
услови 

5.2.2. Умеења (психомоторно 

однесување) за: 

- умешно ракување со машините   

  за конфекцискотопроизводство; 

-  кроење; 

-  шиење; 

-  користење на  апаратите во  

   доработката и специјалната  

   доработка; 

-  контролира на операциите во 

   производството; 

-  навремено и правилно   

   реагирање во случај на  

   дефекти кај машините за  

   конфекционирање. 

5.2.3. Ставови (афективно 

однесување) за: 

а)  односот  кон работата и 

средствата за работа: 

-  за исполнување  на  
     работните обврски; 
- за почитување на  работното 
   време; 
-позитивен однос кон работата   и 
средствата за работа; 
- чување на  алатот, приборот, 
машините за конфекционирање; 
одржување хигиената на работното 
место; 
-применување соодветни хигиенско 
– технички заштитни средства.; 
б)  односот  кон соработниците и 
клиентите: 
- за доверба и почит кон личноста  
на вработените и клиентите; 
- професионален однос кон 
клиентите и вработените; 
- почитување на  мислењето на 
клиентите и вработените; 
- контрола на однесувањето; 
в)  односот  кон 
претпоставените: 
-почитување на деловната етика и 
лојалност кон претпријатието. 
 
 
 
 

5.2.2. 
- правилно ракува 
со мачините во 
текстилното 
производство 
- правилно крои 
- правилно шие 
-  доработува готов 
производ  
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
5.2.3.  
-исполнува 
работни обврски 
- применува 
соодветни 
хигенско-технички 
заштитна средстав 
Одржува хигена на 
работното место 
------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
Почитува мислење 
на вработените и 
клиентите 
- 
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4.3. општи способности 
-  прецизност и точност во  
    работата; 
-одговорност во работата; 
естетско обликување; 
-смисла за комуникација; 
иницијативност во работата; 
креативност; 
-самокритичност; 
способност за тимска и 
индивидуална работа; 
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ПРИЛОГ 6 
 

Пример за дефинирани клучните резултати од учење за квалификацијата – 
Конфекциски техничар од стандардот на занимање - Конфекционер   
 

1 2 3 4 
Опис на ниво 4 
во НРК 
Компетенции 
 

4.1. попис на 

работни задачи од 

стандард  

образониот 

профил 

Дефинирани 

резултати од учење 
Дефинирани клучни 
резултати од учење 

 

Самостојно ја 

планира, 

организира и води 

својата работа и 

врши надзор на  

зедничката 

работа; 

Самостојно 

извршува 

сложени задачи и 

решава 

проблеми, 

прилагодувајќи го 

своето 

однесување, 

согласно 

дадените  насоки, 

во променливи 

услови; 

Одговорен е за 

сопствената 

работа, работата 

на групата, во 

насока на 

вреднување на 

резултатите од 

работата и 

унапредување на 

квалитетот,  во 

согласност со 

однапред 

утврдени 

стандарди и 

критериуми. 

 

 
 
- да дизајнира 
облека; 
 
- да конструира 
облека; 

 
- да моделира 
облека; 

 
- да крои; 
 
- да шие;  
 
- да врши доработка 
на облеката; 

 
- да изработува 
техничко-
технолошка 
документација; 

 
- да врши снимање 
на времето на 
изработка на 
предметите во 
различни 
операции; 

 
- да го испитува и 
контролира 
квалитетот; 

 
- да се грижи за 
хигиенско – 
техничката 
заштита; 

 

 
- да се грижи за 
заштитата на 
животната 
средина. 

 
 
- дизајнира  модел на 
облека  
- изработува 
операционен план за 
работа 
- контролира 
исправност на 
машините за шиење 
- организира 
техлошки процес на 
поединец и во група 
- проценува 
исправност на 
машините во 
процесот  
производство 
- правилно користи 
алати и уреди  
--------------------- 
5.2.1.  
-  идентификува 
текстилни  суровини  
- избира соодветен 
текстилен материјал 
според моделот на 
облека 
- проценува квалитет 
на текстилниот 
материјал 
- дизајнира облека со 
користење на ИКТ 
- организира 
технолошки процес 
по фази 
----------------------- 
5.2.2. 
- правилно ракува со 
мачините во 
текстилното 
производство 
- правилно крои 
- правилно шие 
-  доработува готов 

 

Го подготвува и 

планира 

производствениот 

процес;  

- Самостојно ја 

организира 

реализацијата на 

производствениот 

процес по фази; 

- Ја следи работа на 

технолошкиот процес 

во производство по 

фази;  

- Оспособен е да 

изработува мостри, 

крои и  шие текстилен 

материјал; 

- Го контролира 

квалитет на 

производот по фази и 

ефективност на 

процесот во 

согласност со 

стандардите и 

нормативите; 

- Ја пополнува 

технолошката 

документација и 

обрасци за помошна 

евиденција;  

- Правилно ракува со 
машините за 
конфекционирање и 
навремено реагира во 
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производ  
5.2.3.  
-исполнува работни 
обврски 
- применува 
соодветни хигенско-
технички заштитна 
средстав 
Одржува хигена на 
работното место 
 

случај на дефект кај 
машините 
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ПРИЛОГ 7 
 

Пример за дефинирани клучни резултати од учење за квалификацијата – 
Конфекциски техничар од образовен профил- Конфекциски техничар 
 

1 2 3 4 
Опис на ниво 4 

во НРК 
Компетенции 

 

4.1. попис на 

работни задачи од 

стандард  

образониот 

профил 

Дефинирани 

резултати од учење 
Дефинирани клучни 
резултати од учење 

 

Самостојно ја 

планира, 

организира и води 

својата работа и 

врши надзор на  

зедничката 

работа; 

Самостојно 

извршува 

сложени задачи и 

решава 

проблеми, 

прилагодувајќи го 

своето 

однесување, 

согласно 

дадените  насоки, 

во променливи 

услови; 

Одговорен е за 

сопствената 

работа, работата 

на групата, во 

насока на 

вреднување на 

резултатите од 

работата и 

унапредување на 

квалитетот,  во 

согласност со 

однапред 

утврдени 

стандарди и 

критериуми. 

 

 
 
- Да дизајнира 
облека; 
 
- да конструира 
облека; 

 
- да моделира 
облека; 

 
- да крои; 
 
- да шие;  
 
- да врши доработка 
на облеката; 

 
- да изработува 
техничко-
технолошка 
документација; 

 
- да врши снимање 
на времето на 
изработка на 
предметите во 
различни 
операции; 

 
- да го испитува и 
контролира 
квалитетот; 

 
- да се грижи за 
хигиенско – 
техничката 
заштита; 

 

 
- да се грижи за 
заштитата на 
животната 
средина. 

 

 
 
- Дизајнира  модел на 
облека;  
-изработува 
операционен план за 
работа; 
- контролира 
исправност на 
машините за шиење; 
- организира 
техлошки процес на 
поединец и во група; 
-проценува 
исправност на 
машините во 
процесот  
производство; 
- правилно користи 
алати и уреди.  
--------------------- 
5.2.1. ---   
идентификува 
текстилни  суровини;  
- избира соодветен 
текстилен материјал 
според моделот на 
облека; 
- проценува квалитет 
на текстилниот 
материјал; 
- дизајнира облека со 
користење на ИКТ; 
- организира 
технолошки процес 
по фази. 
----------------------- 
5.2.2. 
- правилно ракува со 
машините во 
текстилното 
производство; 
- правилно крои; 
- правилно шие; 
-  доработува готов 
производ.  

 

-Го подготвува и 

планира 

производствениот 

процес;  

-самостојно ја 

организира 

реализацијата на 

производствениот 

процес по фази; 

-ја следи работа на 

технолошкиот процес 

во производство по 

фази;  

-оспособен е да 

изработува мостри, 

крои и  шие текстилен 

материјал; 

-го контролира 

квалитет на 

производот по фази и 

ефективност на 

процесот во 

согласност со 

стандардите и 

нормативите; 

-ја пополнува 

технолошката 

документација и 

обрасци за помошна 

евиденција;  

-правилно ракува со 
машините за 
конфекционирање и 
навремено реагира во 
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 5.2.3.  
-исполнува работни 
обврски; 
- применува 
соодветни хигенско-
технички заштитни 
средстава; 
одржува хигена на 
работното место. 
 

случај на дефект кај 
машините. 

 
 



ПРИЛОГ 8 

Кодови на опсите од МРК 

Ниво Код Знаење и разбирање Код Вештини Код Компетенции 

I 

1K_A 

Поседува основно знаење за 

функцијата на одредени предмети 

и појави со можност да ги примени 

во практиката  и другите 

дисциплини, а во исто време 

овозможува и натамошно учење 

1S_A Поседува основни вештини за 

извршување едноставни работи  
1C_A Извршува едноставни задачи  под 

директен надзор 

I     1S_B Користи  едноставни методи, ала¬ти 

и инструменти со упатства и под 

над¬зор; 
Поседува општи правила на 

комуникација 

1C_B Презема одговорност за извршување 

едноставни задачи 

II 2K_A Поседува основни теоретски и  

стручни знаења потребни за 

познавање на подрачјето на трудот 

и  може да ги примени при 

извршувањето на едноставни 

работни задачи, а во исто време 

овозможуваат натамошно учење 

2S_A Поседува практични и креативни 

вештини за извршување едноставни 

или помалку сложени и однапред 

дефинирани работи во познати 
услови и предвидливи ситуации 

2C_A Работи самостојно во познати услови 

под повремен надзор и со 

ограничена одговорност за 

извршување на работните задачи  

      2S_B Користи едноставни методи, алати, 

инструменти, уреди и материјали 

врз основа на детални упатства 

2C_B Остварува едноставна комуникација 

и соработка со дел од вработените 

во познати ситуации 
II       Комуницира и соработува со 

одделни лица 
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III 3K_A Поседува теоретски и систематски 

усвоени стручни знаења, факти, 

принципи, процеси и општи 

концепти за одделно подрачје на 

трудот или учењето, а во исто 

време овозможува натамошно 

учење 

3S_A Поседува практични и креативни 

вештини кои овозможуваат 

решавање на познати 

(предвидливи) и помалку познати 

(непредвидливи) ситуации 

3C_A Планира, подготвува, организира и ја 

вреднува својата работа, врз основа 

на однапред дадени овластувања, во 

рамките на делокругот на својата 

работа 

III     3S_B Извршува на работи и задачи кои се 

со средна сложеност, помалку 

стандардизирани и релативно 

прегледни  

3C_B Извршува работи, кои не се секогаш 

однапред дефинирани, со одреден 

степен на самостојност и 

одговорност 
III     3S_C Користи  различни уреди, алатки, 

опрема и материјали во процесот на 

производството и во услугите 

    

III     3S_D Комуницира и соработува со групата     

IV 4K_A Познава концепти, принципи и 

процеси од учените предмети и 

области 

4S_A Поседува различни когнитивни, 

практични и креативни  вештини, 

засновани на теоретски знаења и 

принципи, неопходни за учењето и  

работа и решавање на проблеми во 

променливи услови во одредено 

подрачје на трудот или учењето 

4C_A Самостојно ја планира, организира и 

ја води својата работа и врши надзор 

на  заедничката работа 

IV 4K_B Поседува систематични теоретски 

и стручни знаења во рамките на 

определено подрачје на трудот или 

учењето, кои вклучуваат 

анализирање и поврзување на 

фактите и теоретските принципи 

при извршување на работата, а во 

4S_B Оспособен е да прибира, 

анализира, селектира и да 

употребува релевантни 

информации од различни извори, 

алатки, методологии, техники и 

материјали во областа на учењето 

4C_B Самостојно извршува сложени 

задачи и решава проблеми, 

прилагодувајќи го своето 

однесување, во согласност со 

дадените  насоки, во променливи 

услови 
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исто време овозможуваат 

натамошно учење   

IV     4S_C Оспособен е да изведува сложени 

постапки и да употребува методи, 

инструменти, алати, постројки и 

материјали во работата 

4C_C Самостојно извршува сложени 

задачи и решава проблеми, 

прилагодувајќи го своето 

однесување, во согласност со 

дадените  насоки, во променливи 
услови 

IV     4S_D Комуницира и соработува со групата 

во променливи услови 
    

V 5K_A Покажува знаење и разбирање  во 

полето на студирање или работа  

кое се надградува врз општото 

средно образование поткрепено со 

стручна литература 

5S_A Применува вештини кои се 

засноваат на разбирање на 

теоретските принципи и на нивната 

примена во решавањето на 

проблемите и во извршувањето на 

сложени и специфични задачи  во 

полето на работа и учење, со избор 

и  употреба на релевантни 

податоци, методи, постапки, 

техники, инструменти, уреди, алати 

и материјали  

5C_A Има повисок степен на лична и 

деловна одговорност и вреднување 

на сопствената работа и работата на 

групата врз основа на критериумите 

во областа на трудот 

V 5K_B Поседува специјалистичко 

теоретско и стручно знаење и 

разбирање на одделни основни 

теории од потесна научна и 

стручна област 

5S_B Самостојно извршува сложени 

задачи и решава проблеми, 

прилагодувајќи го своето 

однесување, во согласност со 

дадените  насоки, во променливи 

5C_B Способен е за пренесување на 

знаења на другите, организирање, 

информирање и контрола на 

сопствената работа и работата на 

другите  
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услови 

K - Знаење и разбирање (knowledge)  
S - Вештини (skills) 
C - Компетенции (competence) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 9 
 

Табела за поврзување на КРУ соописитеод МРК за 
Конфекциски  техничар (кодирање) 

 
Клучни резултати на учење Код Описи од МРК 
1. Го подготвува и планира 

производствениот процес  
4C_A Самостојно ја планира, организира и 

ја води својата работа и врши надзор 

на  заедничката работа 
2. Самостојно ја организира 

реализацијата на 

производствениот процес по фази 

4C_A Самостојно ја планира, организира и 

ја води својата работа и врши надзор 

на  заедничката работа 
3. Ја следи работа на технолошкиот 

процес во производство по фази 
4C_A Самостојно ја планира, организира и 

ја води својата работа и врши надзор 

на  заедничката работа 
4. Оспособен е да изработува 

мостри, крои и  шие текстилен 

материјал 

4S_C Оспособен е да изведува сложени 

постапки и да употребува методи, 

инструменти, алати, постројки и 

материјали во работата 
5. Го контролира квалитет на 

производот по фази и 

ефективност на процесот во 

согласност со стандардите и 

нормативите 

4C_B Самостојно извршува сложени задачи 

и решава проблеми, прилагодувајќи 

го своето однесување, во согласност 

со дадените  насоки, во променливи 

услови 
6. Ја пополнува технолошката 

документација и обрасци за 

помошна евиденција 

3S_B Извршува на работи и задачи кои се 

со средна сложеност, помалку 

стандардизирани и релативно 

прегледни 
7. Правилно ракува со машините за 

конфекционирање и навремено 

реагира во случај на дефект кај 

машините 

4S_C Оспособен е да изведува сложени 

постапки и да употребува методи, 

инструменти, алати, постројки и 

материјали во работата 
 
 

 



ПРИЛОГ 10 

 
Опис на квалификацијата конфекциски техничар 

 
ОПИС НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

1. Идентификациони податоци 
Назив на квалификација и 

број на решение со кое е 

одобрено 

Конфекциски техничар 
Бр. 07-2653 од 31.12.2008 година  

Тип   Квалификација на ниво на образование  

Ниво  4-то ниво во МРК 

Обем  Четиригодишно техничко образование( 240 кредити) 

Услови за влез Се запишуваат редовни и вонредни ученици со 

завршено основно образование
6   

Времетраење Четири  години 

Сектор на кој и припаѓа Текстилно-кожарска  

2. Компетенции и клучни резултати од учење 
Опис на содржина на 

квалификацијата 
 

Лицето со оваа квалификација е оспособено 

самостојно да го подготвува и планира 

произвоствениот процес во текстилното 

производство.Обезбедува средства и помошни 

материјали за работа. Обезбедува мерки за заштита 

при работа. Ја проследува техничко-технолошката 

документација( работен налог). Изработува кројна 

слика и пресметува количина на потрошен 

материјал за реализација на работниот налог. 

Изработува мостра за даден модел.Крои и шие 

текстилен материјал. Врши доработка на готов 

текстилен/конфекциски производ. Ја организира 

работата на поединец и на група по работен налог 

во сите фази на произвоство.Оспособен е да ракува 

со инструменти, алати и машини за кроење и шиење 

на текстилен материјал и навремено да 

интервенира во случај на дефект.Го контролира 

квалитетпт на производот по фази.Користи ИКТ 

технологија, поседува претприемачки вештини и 

има способност за тимска работа. 

Клучни компетенции  Комуникација на мајчин јазик 

  Комуникација на странски јазик 

  Математичко-техничка и научна 

компетенција 
  Граѓанска свесност 

  Информатичка технологија  

 Претприемчивост  
 Учење како да се учи и 

  Културно изразување 
 

                                                           
6
 Закон за средно образоавниеСл Весник на Р.М. бр.145/2015, Член 34) 
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Стручни комптетенции/ 

Клучни резултати од учење 
 Го подготвува и планира произвоствениот 

процес 
 Самостојно ја организира реализацијата на 

произвоствениот процес по фази 
 Ја следи работата на технолошкиот процес 

во произвоство по фази 
 Изработува мостри, крои и шие текстилен 

материјал 
 Го контролитра квалитетот на производот 

по фази и ефективност на процесот во 

согласност со стандардите и нормативите 
 Пополнува технолошка документација и 

обрасци за помошна евиденција 
 Правилно ракува со машините за 

конфекционирање и навремено реагира во 

счучај на дефект кај машините 

3. Начин на оценување и завршност 
Начин на оценување Оценувањето на постигањата на учениците се 

врши преку следење, усно и писмено проверување на 

знаењата и вештините стекнати преку практична 

настаа. На крајот на секоја учебна година се врши 

екстерно проверување на постигањата на 

учениците со тестови за теоретските и стручно-
теоретските предмети и со збирка на докази за 

стекнатите вештини по практична настава. 

Вид на јавна исправа  Диплома  

Услови за стекнување на 

јавна исправа 
Завршен испит или државна матура  

4. Институции каде се стекнува квалификацијата 
Квалификацијата конфекциски техничар се стекнува во стручни училишта 

 
5. Проодност и вработување 

Проодност (хоризонтална, 

вертикална)  
Со диплома за завршена државна матура ученикот 

има можност да го продолжи своето образование на 

некој  од високо образовните установи или да излезе  

на пазарот на трудот. 
Со диплома за завршен испит  ученикот има 

можност за вработување или преквалификација и 

доквалификација во некој од сродните квалификации 

во истиот сектор. 

Подрачја на трудот  Основните подрачја на трудот се текстил и кожа  

(во одделенијата за: техничка подготовка, кроење, 
шиење, доработка,  испитување и контрола на 

текстилни производи).   

 
 
 
 
 



63 

 

 
 
Водичот го изработиле: 
 

1. проф. д-р Ласте СПАСОВСКИ, раководител 
2. м-р Лепа ТРПЧЕСКА 
3. Ардијана ИСАХИ ПАЛОШИ, специјалист 
4. м-р Роза АРСОВСКА 
5. м-р Бранко АЛЕКСОВСКИ 

 
 
Во соработка со Наташа Јаневска, државен советник во Министерството за 

образование и наука 

 
 
 


