СТАНДАРД ЗА СТРУЧНА КВАЛИФИКАЦИЈА

I.

ГЕНЕРАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СТАНДАРДОТ ЗА СТРУЧНА
КВАЛИФИКАЦИЈА

1.1. НАЗИВ НА СТАНДАРДОТ ЗА СТРУЧНА КВАЛИФИКАЦИЈА
Гипсер-монтер
1.2. КОД НА СТАНДАРДОТ ЗА СТРУЧНА КВАЛИФИКАЦИЈА:
ХХХХХ
1.3. НИВО НА КВАЛИФИКАЦИЈА:
Второ (II)
1.4. ОПИС НА ПРОГРАМАТА ЗА СОО
Двегодишни образовни програми
1.5. СТАНДАРДИ НА ЗАНИМАЊА КОИ СЕ ОСНОВА ЗА СТАНДАРДОТ НА
СТРУЧНАТА КВАЛИФИКАЦИЈА
Основа за изработка на стандардот за стручната квалификација гипсермонтер е стандардот на занимањето Гипсер-монтер
1.6. ОПИС НА СТУРКАТА НА КОЈА ШТО И ПРИПАЃА СТАНДАРДОТ ЗА
СТРУЧНАТА КВАЛИФИКАЦИЈА
Градежно-геодетската струка
е многу значаен за стопанството во
Република Македонија и опфаќа повеќе подрачја во областа на:
високоградба, нискоградба, хидроградба, дизајн и геодезија. Учениците кои
го завршат образованието од областа на градежно-геодетската струка се
оспособуваат за изработка на проекти, друга техничка документација и
непосредно учество при изградба или дизајн на објекти и геодетски мерења.
Од образовен аспект, во градежно-геодетската струка постојат образовни
програми за четири образовни профили во техничкото образование со
траење од четири години:
≠
≠
≠
≠

архитектонски техничар
градежен техничар
геодетски техничар
техничар за дизајн на внатрешна архитектура

Стандардот на стручната квалификација гипсер-монтер спаѓа во градежногеодетската струка и е наменет за стопанските потреби на стручни кадри за
пазарот на трудот од подрачјето на градежната дејност и дизајнот на
внатрешната архитектура. Ученик кои успешно ја заврши образовната
програма гипсер-монтер ќе може да го продолжи своето образование во

образовни програми на повисоко ниво, односно на стручното образование
за занимањето монтер за сува градба.
1.7. НАЗИВ НА СЕРТИФИКАТОТ
Диплома за завршен испит за стручно оспособување гипсер-монтер.
1.8. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
Образовната програма за гипсер-монтер може да ја следат редовни и
вонредни ученици. Во програмите за стручно оспособување за гипсермонтер можат да се запишат кандидати кои завршиле основно образование
и да не се постари од 17 години.
Како вонреден ученик може да се запише лице кое исполнува еден од
следниве услови:
≠ да е постар од 17 години
≠ да е на боледување подолг период
≠ да е во работен однос
≠ во други случаи утврдени со статутот на средното училиште
Во програмите за стручно оспособување за гипсер-монтер може да се
вклучат и оние кандидати кои немаат довршено основно образование, но со
обврска напоредно со стручното оспособување да се стекнат и со основно
образование.
1.9. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ
Учениците кои завршиле стручното оспособување за гипсер-монтер
полагаат испит за стручна оспособеност. Испитот за стручна оспособеност
се состои од изработка на практична работа (под водство на наставник ментор) и од одбрана на практичната работа со што се докажува
поврзаноста на стручнотеоретското со практичното знаење. Со практичната
работа се проверува степенот на стручната оспособеност на кандидатите за
вршење на работи за кои се оспособувале. Практичната работа треба да се
состои од некоја типична работна задача што се реализирала во текот на
оспособувањето.
II. ПОТРЕБНИ
КОМПЕТЕНЦИИ
КВАЛИФИКАЦИЈА

ЗА

СТАНДАРДОТ

ЗА

СТРУЦНА

2.1. СТРУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
≠
≠
≠
≠
≠
≠

планира и организира сопствена работа
правилно подготвува простор, материјал, алат и машини за работа
обработува плочи и профили
монтира спуштени тавани
монтира сувомонтажни sидови
изведува облоги
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≠
≠
≠
≠
≠
≠

обработува споеви
врши завршна обработка на површините
комуницира со соработниците
применува стандарди на квалитет и оптимизира сопствен труд и ресурси
применува мерки за заштита при работа и заштита на околина
ја користи современа информациско – комуникациска технологија

2.2. КЛУЦНИ КОМПЕТЕНЦИИ
≠
≠
≠
≠

III.

компјутерско - комуникациски
учењето како да се учи
општествени и граѓански компетенции
здравје и заштита при работа

ИЗРАБОТКА, ПРЕДЛОГ И ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ ЗА
СТРУЦНА КВАЛИФИКАЦИЈА

3.1. ЦЛЕНОВИ НА РАБОТНА ГРУПА
1. Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., раководител, Центар за стручно
образование и обука - Скопје
2. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје” – Скопје
3. Блажен Зотовски, „Кнауф дооел Скопје” – Скопје
4. Ѓоко Василев, ЈУБ д.о.о.е.л - Скопје
5. Урим Мејзини, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
6. Жанета Димитриевска, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
7. Соња Стефановска, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
8. Координатор: Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., Центар за стручно
образование и обука - Скопје
9. Координатор: м-р Барбара Велков Розман, ЦПИ Љублјана

3.2. СТАНДАРД ЗА СТРУЧНА КВАЛИФИКАЦИЈА ПРЕДЛОЖЕН ОД:
Стандардот на стручната квалификација гипсер-монтер е предложен од
Советот за стручно образование и обука.

3.3. НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
Стандардот на стручна квалификација гипсер-монтер го усвои/донесе
Министерот за образование и наука со решение бр. ___________ од
___________ година.
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