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Селектирани општи информации:

Население: 38,5 мил
БДП по жител 21,118 дол. (PPP) ca. 68% EU28
Вкупна невработеност 10,3% (LFS)
Невработеност <25 27,3% (LFS)
Невработеност 25-74 8,8% (LFS)

Селектирани податоци за СОО (2012/13):
Основни стручни училишта

≈ 197 илјади ученици

Вишо стручно образование
≈ 520 илјади ученици

Општи средни училишта
≈ 579 илјади ученици

Извор: Еуростат, ММФ, ГУС
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Полскиот систем на квалификации
 Реформите во општото и стручното образование со воведување на

резултати од учење како референтна точка во образовните политики
во Полска беше спроведено од 2008 до 2011 год.

 Во 2006 год., се започна со развивање на Националната рамка на
квалификации за Високото образование. Во 2001, беа воведено
многу промени во високото образование.

 Во 2008 год., почна да се подготвува Полската рамка на
квалификации (ПРК). Референтниот извештај беше презентиран во
2013 год.

 Спроведувањето на ПРК ќе го заокружи циклусот реформи кои беа
спроведувани во институциите од формалното општо, стручно и
високо образование додека во исто време ќе обезбеди поттик за
развивање на квалификациите стекнати надвор од системите во
Полска.

 Во 2015 год., предлозите за законот за НРК беа прифатени од
страна на Владата.
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Полска.
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Модернизирањето на системот на национални квалификации во
Полска ќе се основа на интегрирање со спроведување на нови
инструменти:

 Полската рамка на квалификации рефериран со Европската
рамка на квалификации,

 Интегриран регистар на квалификации (национален).

Полскиот систем на квалификации, кое што служи како основа за
националниот систем на квалификации, ќе биде единствениот
систем на референции за квалификациите стекнати во Полска.

Регистарот за квалификации ќе ги вклучи квалификациите чиј
квалитет е гарантиран со дефинирани процедури и набљудуван од
компетентен ентитет.
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Националниот систем на квалификации
во Полска – предвидени решенија



Полска рамка на квалификации
 Полската рамка на квалификации има за цел да ги вклучи сите видови

на квалификации стекнати во Полска, со кое се овозможува различните
квалификациски системи кои се активни во земјата да бидат
интегрирани.

 Нивоата на ПСК кореспондираат со тие од ЕРК.

 Уникатниот пристап користен во Полска беше воведувањето на две
категории на дескриптори на нивоа, поделени според степенот на
детали – универзални (прва фаза) и дескриптори типични за различни
видови на образование (втора фаза).
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Структура на Полската рамка на
квалификации



Клучни описни категории и аспекти од основно значење за опсежен
опис на знаење, вештини и социјална компетенција
Група за резултати од
учењето Клучни описни категории Есенцијални аспекти за

комплетен опис

Знаење Опсег
 Компетенции од

когнитивна перспектива
Длабочина на разбирањето  Зависности

Вештина

Решавање на проблеми и
спроведување на знаењето во
пракса

 Сложеност на проблемот
 Иновација во пристапот
 Независност во постапките
 Услови во кои одредено

лице постапува

Учење
 Независност
 Методи

Комуникација
 Опсег на изразување
 Сложеност на изразувањеКомуникација
 Опсег на изразување
 Сложеност на изразување

Социјални
компетенции

Идентитет
 Учество
 Чувство на одговорност
 Спроведување

Соработка

 Тимска работа
 Услови во кои одредено

лице делува
 Лидерство

Одговорност

 Последици на сопствени
постапки

 Последици на сопствени
постапки

 Евалуција
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Резултати од учењето (активност во
групи)
 Одредете околу 10 резултати од учењето за

подготвување чај

 Изберете презентер во секоја група

 Презентирајте ги вашите РУ-а



Што се резултати од учењето?

 Дали е доволна општата дефиниција?

 Многукратни цели и употреби на резултатите од
учење
– Што сакаме да постигнеме со нивната

употреба?
– Каде ги употребуваме и за каква цел?

 Како се „фразирани“ резултатите од учење

 Како се структурирани резултатите од учењето

 Неизбежното ...Што е квалификација?

 Дали е доволна општата дефиниција?

 Многукратни цели и употреби на резултатите од
учење
– Што сакаме да постигнеме со нивната

употреба?
– Каде ги употребуваме и за каква цел?

 Како се „фразирани“ резултатите од учење

 Како се структурирани резултатите од учењето

 Неизбежното ...Што е квалификација?



Развивање на пристапот за дефинирање
на резултатите од учење во Полска

Системи на
анализа,

трансфер и
акумулација

Развивање на
пристапот на

квалитет
Вклучување
на чинители,
развивање на

капацитети

Пристапот за
резултати од

учење за
квалификаци

ите

Разгледување
и нивелирање

на
квалификации
те во Полска

Развивање на
пристапот за
верификација

на НФИЛ



Од каде потекнуваат КРУ?

 Разгледување на актуелните квалификации и
активности за нивелирање
– Консултации претставници/чинители за оценување,

обука и пазарот на труд
– Идентификување на „релевантни“ резултати од

учењето во актуелните описи на квалификации
– Развивање на методи за нивелирање на

квалификации

 Но…
– Кои се „релевантни“? Зависи од контекстот
– Идентификување на КРУ се покажа позитивно за

развивање на пристапот за формулирање на РУ
(нашата понатамошна работа)

 Разгледување на актуелните квалификации и
активности за нивелирање
– Консултации претставници/чинители за оценување,

обука и пазарот на труд
– Идентификување на „релевантни“ резултати од

учењето во актуелните описи на квалификации
– Развивање на методи за нивелирање на

квалификации

 Но…
– Кои се „релевантни“? Зависи од контекстот
– Идентификување на КРУ се покажа позитивно за

развивање на пристапот за формулирање на РУ
(нашата понатамошна работа)



Од каде потекнуваат КРУ?

 Треба да работиме со различни дисциплини,
повеќекратни цели и употребени во различни
контексти

 Треба да ги анализираме и објасниме на општата
јавност, на различни групи на учесници

 Треба да ги дискутираме и одлучиме целите на
квалификациите во системот

 Треба да ги вклучиме квалификациите во системот
и да се справиме со тензијата меѓу идеални
решенија и реалност

 Треба да работиме со различни дисциплини,
повеќекратни цели и употребени во различни
контексти

 Треба да ги анализираме и објасниме на општата
јавност, на различни групи на учесници

 Треба да ги дискутираме и одлучиме целите на
квалификациите во системот

 Треба да ги вклучиме квалификациите во системот
и да се справиме со тензијата меѓу идеални
решенија и реалност



Сложени дисциплини: квалификациите
во формалното СОО во Полска
(реформи 2011 год.

Стручен сертификат
(единична квалификација)

Резултати од учењето заеднички за сите
занимања

Резултати од учењето заеднички за
занимањата во одредена област

Поврзано со:
– Здравје и безбедност на работно место,
– Стартирање и раководење со деловни
активности,
– способности за странски јазик поврзано
со занимање,
– персонални и социјални компетенции,
– организирање на работа во мали тимови
(во средните стручни училишта и пост -
средни училишта надвор од терцијарното
образование);

Резултати од учењето заеднички за
занимањата во одредена област

Единици на резултати од
учењето специфични за
квалификација

Поврзано со:
– Здравје и безбедност на работно место,
– Стартирање и раководење со деловни
активности,
– способности за странски јазик поврзано
со занимање,
– персонални и социјални компетенции,
– организирање на работа во мали тимови
(во средните стручни училишта и пост -
средни училишта надвор од терцијарното
образование);

Во едно од следните област:
– административно - услужни
ориентирани,
– градежништво,
– електрични - електронски,
– механичко – рударство - металургија,
– земјоделство - шумарство со заштита
на животна средина,
– туризам – гастрономија,
– медицина и социјално,
– креативни уметности;

Кохерентен збир на резултати
од учењето, обично групирани
според професионални задачи,
резултати од процеси или фази
на процеси.
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Стручна диплома (сложени квалификации во едно
занимање)
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Сложени дисциплини:
квалификациите во формалното
СОО во Полска (реформи 2011 год.
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Стекнување на сложени
квалификации (дипломи) со
додавање на дополнителни
квалификации (сертификати)

ELECTRICAL
MECHANIC

(VOCATIONAL DIPLOMA)

ELECTRICIAN

(VOCATIONAL DIPLOMA)

ELECTRICAL
TECHNICIAN

(VOCATIONAL DIPLOMA)

Assembly and
maintenance of

electrical machinery
and equipment

(VOCATIONAL
CERTIFICATE)

Certificate of
completing the

appropriate type of
school

Certificate of
completing the

appropriate type of
school

Certificate of
completing the

appropriate type of
school

Assembly and
maintenance of

electrical machinery
and equipment

(VOCATIONAL
CERTIFICATE)

Assembly and
maintenance of

electrical machinery
and equipment

(VOCATIONAL
CERTIFICATE)

Assembly and
maintenance of

electrical
installations

(VOCATIONAL
CERTIFICATE)

Assembly and
maintenance of

electrical
installations

(VOCATIONAL
CERTIFICATE)

Operation of
electrical machinery,

equipment and
installations

(VOCATIONAL
CERTIFICATE)

ELECTRICAL
MECHANIC

(VOCATIONAL DIPLOMA)

ELECTRICIAN

(VOCATIONAL DIPLOMA)

ELECTRICAL
TECHNICIAN

(VOCATIONAL DIPLOMA)

Assembly and
maintenance of

electrical machinery
and equipment

(VOCATIONAL
CERTIFICATE)

Certificate of
completing the

appropriate type of
school

Certificate of
completing the

appropriate type of
school

Certificate of
completing the

appropriate type of
school

Assembly and
maintenance of

electrical machinery
and equipment

(VOCATIONAL
CERTIFICATE)

Assembly and
maintenance of

electrical machinery
and equipment

(VOCATIONAL
CERTIFICATE)

Assembly and
maintenance of

electrical
installations

(VOCATIONAL
CERTIFICATE)

Assembly and
maintenance of

electrical
installations

(VOCATIONAL
CERTIFICATE)

Operation of
electrical machinery,

equipment and
installations

(VOCATIONAL
CERTIFICATE)



Квалификациите на СОО во Полска

 2011 – Воведување на РУ во формалниот систем на СОО

 2012-2013 – Активности за нивелирање на квалификациите

 2012-2014 – 3 пилот проекти за кредит трансфер и акумулација и
верификација на НФИЛ

 2014-2015 – Активности за развивање на „Стандарди за
опишување на квалификациите“
– Предлози за стандардизиран опис на квалификациите,
– Одредување на насоки за дизајнирање на квалификациите

[вклучувајќи и РУ, единици на РУ, детали за оценување],
– Консултирање на предлозите и насоките,
– Пилотирање на дизајните на 45 квалификации.

 2015 – Дискусија на министерско ниво за процедурите за
формално основање на квалификација

 2011 – Воведување на РУ во формалниот систем на СОО

 2012-2013 – Активности за нивелирање на квалификациите

 2012-2014 – 3 пилот проекти за кредит трансфер и акумулација и
верификација на НФИЛ

 2014-2015 – Активности за развивање на „Стандарди за
опишување на квалификациите“
– Предлози за стандардизиран опис на квалификациите,
– Одредување на насоки за дизајнирање на квалификациите

[вклучувајќи и РУ, единици на РУ, детали за оценување],
– Консултирање на предлозите и насоките,
– Пилотирање на дизајните на 45 квалификации.

 2015 – Дискусија на министерско ниво за процедурите за
формално основање на квалификација



3
Искуството на Полска со
нивелирањето во 2012-2013
год.: вовед во работилницата

3
Искуството на Полска со
нивелирањето во 2012-2013
год.: вовед во работилницата



Нивелирање на квалификациите во
Полска – организирање на работата

I фаза: „Подготовка”

(март– јуни 2012 год.)

II фаза: „Развивање на иницијален метод”

(јули – октомври 2012 год.)

III фаза: „Методи на тестирање и почетно нивелирање на

квалификациите”

(октомври 2012 – јули 2013 год.)

I фаза II фаза III фаза

I фаза: „Подготовка”

(март– јуни 2012 год.)

II фаза: „Развивање на иницијален метод”

(јули – октомври 2012 год.)

III фаза: „Методи на тестирање и почетно нивелирање на

квалификациите”

(октомври 2012 – јули 2013 год.)



Нивелирање на квалификациите во
Полска

I фаза (март– јуни 2012 год.)

 4 работни групи, кои ги преставуваат следните „сектори“:

градежништво, електрика – електроника, финансиски

услуги, социјални услуги

 Подготвување на 4 иницијални предлози за „правила на

нивелирање“ во Полска

I фазаI фаза II фазаII фаза III фазаIII фаза

I фаза (март– јуни 2012 год.)

 4 работни групи, кои ги преставуваат следните „сектори“:

градежништво, електрика – електроника, финансиски

услуги, социјални услуги

 Подготвување на 4 иницијални предлози за „правила на

нивелирање“ во Полска



II фаза (јули – октомври 2012 год.)

 Размена на мислења меѓу тимови, дискусии и

споредување на разликите меѓу предлозите

 Подготвување на заеднички предлог за методи на

нивелирање за ПРК

I фазаI фаза II фазаII фаза III фазаIII фаза

Нивелирање на квалификациите во
Полска

II фаза (јули – октомври 2012 год.)

 Размена на мислења меѓу тимови, дискусии и

споредување на разликите меѓу предлозите

 Подготвување на заеднички предлог за методи на

нивелирање за ПРК



III фаза (октомври 2012 – јули 2013 год)
 Организирање на активностите на 14 секторски тимови

на експерти за нивелирање на квалификациите
градежништво, туризам и гастрономија, ИТ и електроника, рударство металургија,
раководење и администрација, хемиска и керамичка индустрија, текстилна индустрија,
енергетика…

 Двете главни цели на фазата:

1) верификување на предлозите за методите на нивелирање

2) цел до крај на 2013 год.: одредување на нивото на 350

квалификации во ПРК

I фазаI фаза II фазаII фаза III фазаIII фаза

Нивелирање на квалификациите во
Полска

III фаза (октомври 2012 – јули 2013 год)
 Организирање на активностите на 14 секторски тимови

на експерти за нивелирање на квалификациите
градежништво, туризам и гастрономија, ИТ и електроника, рударство металургија,
раководење и администрација, хемиска и керамичка индустрија, текстилна индустрија,
енергетика…

 Двете главни цели на фазата:

1) верификување на предлозите за методите на нивелирање

2) цел до крај на 2013 год.: одредување на нивото на 350

квалификации во ПРК



Процесот во неколку бројки

 74 = број на претставници на чинители вклучени во

активностите (институции за обуки, испитни центри,

работодавци, занаетчиски комори, компании за обуки,

наставници)

 25 + 55 = 80 работни состаноци

 413 = број на квалификации со иницијално ниво во ПРК,

во кои беа вклучени:

 252 во стручни квалификации (делумни)

 84 во стручни дипломи (сложени)

 28 во занаетчиски сертификати за чираци

 26 во занаетчиски дипломи за мајстори

 23 во други квалификации, Европска лиценца за компјутерско

управување (ЕЛКУ), згрижување, банкарство, сертификати…

 74 = број на претставници на чинители вклучени во

активностите (институции за обуки, испитни центри,

работодавци, занаетчиски комори, компании за обуки,

наставници)

 25 + 55 = 80 работни состаноци

 413 = број на квалификации со иницијално ниво во ПРК,

во кои беа вклучени:

 252 во стручни квалификации (делумни)

 84 во стручни дипломи (сложени)

 28 во занаетчиски сертификати за чираци

 26 во занаетчиски дипломи за мајстори

 23 во други квалификации, Европска лиценца за компјутерско

управување (ЕЛКУ), згрижување, банкарство, сертификати…



Секторски тимови на експерти –
организирање на активностите

Секретар:
• Подготвување на членовите на

тимот за работа
• Закажување на активности и

средбите
• Праќање на документи релевантни

за работата и средбите
• Спојување и анализирање на

табелите подготвени од страна на
членовите

• Организирање и модерација на
средбите

• Обезбедување на проток на
информациите и формална
точност на документите

Претседавач

+

Секретар:
• Подготвување на членовите на

тимот за работа
• Закажување на активности и

средбите
• Праќање на документи релевантни

за работата и средбите
• Спојување и анализирање на

табелите подготвени од страна на
членовите

• Организирање и модерација на
средбите

• Обезбедување на проток на
информациите и формална
точност на документите

+
Членови на тимот:
• Подготвување за средбите
• Размена на документи и коментари на

интернет платформата на mIBE
• Учество на средбите



Секторски тимови на експерти –
организирање на активностите

 Организирање на состаноците, подготвување на материјалите и

спроведување на средбите беа извршени од страна на

вработени во ИБЕ

 1 тим на експерти анализираше околу 30 квалификации*

 Во рамките на 1 средба, не повеќе од 5 квалификации се

дискутирани/анализирани, оттука, секој тим имаше околу 6

работни средби.

 Информациите за квалификациите беа дадени на членовите на

тимовите претходно

 Активностите беа поддржани со употребата на интернет

платформата (mibe.ibe.edu.pl), со кое се овозможи дискусија,

размена на документи и коментари

 Развивме алатка за споредување на резултатите од учењето на

описите на нива во ПРК

 Организирање на состаноците, подготвување на материјалите и

спроведување на средбите беа извршени од страна на

вработени во ИБЕ

 1 тим на експерти анализираше околу 30 квалификации*

 Во рамките на 1 средба, не повеќе од 5 квалификации се

дискутирани/анализирани, оттука, секој тим имаше околу 6

работни средби.

 Информациите за квалификациите беа дадени на членовите на

тимовите претходно

 Активностите беа поддржани со употребата на интернет

платформата (mibe.ibe.edu.pl), со кое се овозможи дискусија,

размена на документи и коментари

 Развивме алатка за споредување на резултатите од учењето на

описите на нива во ПРК



Иницијална обука Инаугурација на
активностите

Подготвување на
членовите на

тимот за првата
средба

Иницијална
анализа на

квалификациите
од страна на
членовите на
тимот (дома)

Размена на
документи на

mIBE
платформата

Секторски тимови на експерти –
организирање на активностите

Иницијална
анализа на

квалификациите
од страна на
членовите на
тимот (дома)

Размена на
документи на

mIBE
платформата

Прва работна
средба-

ДИСКУСИЈА

Разработка на
табелата за

усогласување

Избор на КРУ и
одлука за ниво на

ПРК
Документирање
на резултатите



 Потребни информации за нивелирање на квалификациите:

 Резултати од учењето („клучни резултати од учењето”),

 Задачи поврзани со активностите,

 Критериуми и методи за оценување,

 НАЈПОГОДНО НАЧЕЛО („нивелирањето не е математика”)

 Постапки (фази на процес) на нивелирање

 Потребни компетенции на експертите

Заклучоци/Резултати

 Потребни информации за нивелирање на квалификациите:

 Резултати од учењето („клучни резултати од учењето”),

 Задачи поврзани со активностите,

 Критериуми и методи за оценување,

 НАЈПОГОДНО НАЧЕЛО („нивелирањето не е математика”)

 Постапки (фази на процес) на нивелирање

 Потребни компетенции на експертите



 Бројни коментари за дескрипторите на нивоата на ПРК;

 Алатки за анализирање на резултатите од учење и нивна

компарација со дескрипторите на нивоата на ПРК.

 Издвојуваме три можни пристапи на анализи на РУ;

 Кодирање на дескриптори;

 Подготвување на образци за документи за постапката.

 „ Табела на усогласување”

 Протокол за заклучоците на тимовите за нивелирање

Заклучоци/Резултати

 Бројни коментари за дескрипторите на нивоата на ПРК;

 Алатки за анализирање на резултатите од учење и нивна

компарација со дескрипторите на нивоата на ПРК.

 Издвојуваме три можни пристапи на анализи на РУ;

 Кодирање на дескриптори;

 Подготвување на образци за документи за постапката.

 „ Табела на усогласување”

 Протокол за заклучоците на тимовите за нивелирање



 Резултатите од учење во квалификација се поврзани на

различни начини (инклузија, дополнување,

секвенца/наследување...)

 Потребно е холистичко разбирање на квалификацијата

(„буквите и духот на квалификацијата“)

 Треба да биде јасно зошто другите нивоа на ПРК не се

релевантни за квалификацијата (особено НРК +1 и -1)

 Клучните резултати од учењето се корисни за покажување и

појаснување на најпогодното ниво во ПРК за една

квалификација

Најпогодно начело

 Резултатите од учење во квалификација се поврзани на

различни начини (инклузија, дополнување,

секвенца/наследување...)

 Потребно е холистичко разбирање на квалификацијата

(„буквите и духот на квалификацијата“)

 Треба да биде јасно зошто другите нивоа на ПРК не се

релевантни за квалификацијата (особено НРК +1 и -1)

 Клучните резултати од учењето се корисни за покажување и

појаснување на најпогодното ниво во ПРК за една

квалификација



1. Комплетирање на информациите за квалификацијата

2. Анализирање на резултатите од учење на

квалификацијата и подготвување на табелата на

усогласување

3. Избор на клучни резултати од учењето

4. Одредување на нивото на квалификацијата

5. Документирање на процесот

Постапки (фази на процес) на
нивелирање

1. Комплетирање на информациите за квалификацијата

2. Анализирање на резултатите од учење на

квалификацијата и подготвување на табелата на

усогласување

3. Избор на клучни резултати од учењето

4. Одредување на нивото на квалификацијата

5. Документирање на процесот

1 2 3 4 5



Табела на усогласување
Name of qualification: T6. Preparation of meals and beverages

1. Food storage
learning outcomes descriptor code reference to level descriptor

a person with the given qualification: with regard to professional activities:
1) assesses food products by their
features

P3_K knows and understands the basic characteristics and
qualities of the materials used

2) classifies food products by their shelf
life, origin, nutritional value and culinary
utility

P3_K
P3_C

knows and understands the basic characteristics and
qualities of the materials used

is ready to comply with regulations, rules and instructions

3) observes the principles of assessing
food quality

is ready to comply with regulations, rules and instructions

is ready to make decisions about the work being carried
out based on collected information

3) observes the principles of assessing
food quality

P3_C
is ready to comply with regulations, rules and instructions

is ready to make decisions about the work being carried
out based on collected information

4) chooses food storage methods
P3_S

P3_C

autonomously prepares, implements and corrects a plan
of carrying out one's professional tasks
is ready to comply with regulations, rules and instructions

5) recognises changes occurring in stored
food

P4_K

P3_C

knows and understands the characteristics and qualities
of technologies, materials and organisational solutions

used in the performance of professional activities

is ready to make decisions about the work being carried
out based on collected information



Алатки за анализирање на
резултатите од учење

Нивоа
на ПРК

Број на
референции на
КСЦ категории

Број на референции за
описните категории за
дескрипторите специфични
за СОО (втора фаза на
генеричниот опис)



Пристапи на анализирање на РУ

 Основен пристап: „Анализа резултат по резултат”

 Комплементарен пристап:„Анализа според збир
(единици) на резултати од учењето”

 Комплементарен пристап:„Анализа според
категории на резултати од учењето” [КСЦ]

РУ 1 2 3 … N-2 N-1 N Нив. Квал.

Ниво ПРК 6 5 6 … 6 6 7 [ … ]

 Основен пристап: „Анализа резултат по резултат”

 Комплементарен пристап:„Анализа според збир
(единици) на резултати од учењето”

 Комплементарен пристап:„Анализа според
категории на резултати од учењето” [КСЦ]

ЕРУ 1 2 3 4 Нив. Квал.

Ниво ПРК 3 4 4 4 [ … ]

Категорија Знаење Вештин
и

Социјални
компетенции

Нив. Квал.

Ниво ПРК 3 4 4 [ … ]



Кодирање на дескриптори



Протокол за заклучоците на тимовите за
нивелирање

A person with this qualification is ready to carry out professional tasks of varying levels of difficulty and to resolve emerging, untypical
problems, often under variable conditions.The professional tasks performed by a person with this qualification requires, above all:
In the area of knowledge:
(…) knowledge and understanding of the basic characteristics and qualities of materials and technologies, organisational solutions
and the operation of complex tools, appliances and machines used in work,
In the area of skills:
performance of professional activities of varying levels of complexity using appropriate technologies, tools, devices, machines and
materials, as well as the operation of the typical equipment of a work station. (…) the ability to diagnose and solve moderately
complex tasks during the performance of one’s own tasks or those of subordinate employees.
In the area of social competence:
compliance with regulations, rules as well as technological and organisational requirements,
following trends in the development of the given profession, (…) taking responsibility for carrying out one’s own tasks as well as
those of small teams being directed, as well as reacting to opinions about the work performer (…)

A person with this qualification is ready to carry out professional tasks of varying levels of difficulty and to resolve emerging, untypical
problems, often under variable conditions.The professional tasks performed by a person with this qualification requires, above all:
In the area of knowledge:
(…) knowledge and understanding of the basic characteristics and qualities of materials and technologies, organisational solutions
and the operation of complex tools, appliances and machines used in work,
In the area of skills:
performance of professional activities of varying levels of complexity using appropriate technologies, tools, devices, machines and
materials, as well as the operation of the typical equipment of a work station. (…) the ability to diagnose and solve moderately
complex tasks during the performance of one’s own tasks or those of subordinate employees.
In the area of social competence:
compliance with regulations, rules as well as technological and organisational requirements,
following trends in the development of the given profession, (…) taking responsibility for carrying out one’s own tasks as well as
those of small teams being directed, as well as reacting to opinions about the work performer (…)



Одредено лице со оваа квалификација е подготвено да спроведе професионални задачи на
различни нивоа на тежина и да се справи со новите, нетипични проблеми, често под
различни услови. Професионалните задачи извршени од лице со овие квалификации бара:
Во областа на знаењето:
(...) Знаење и разбирање на основните карактеристики и квалитети на материјали и
технологии, организациски решенија и ракување со комплексни алатки, апарати и машини
кои се користат во работата,
Во областа на вештините:
Вршење на професионалните активности на различни нивоа на сложеност со користење на
соодветни технологии, алатки, уреди, машини и материјали, како и ракување на типична
опрема на работно место. (...) способноста за утврдување и решавање на умерено сложени
задачи при вршењето на сопствени задачи или оние на подредените вработени.
Во областа на социјална компетентност:
Усогласување со прописите, правилата, како и технолошки и организациски потреби,
следење на трендови на развојот на дадена професија, (...), преземање одговорност за
спроведување на сопствените задачи, како и оние на малите тимови кои се раководени, како
и реагирање кон мислењата во врска со вработениот (...)

Условите кои треба да бидат исполнети од страна на лицата кои ја поседуваат
анализираната квалификација треба да одговараат на описот на ниво 3 на Полската рамка
на квалификации. Во анализата на резултатите од учењето за квалификација одредено во
професијата, резултатите од учењето заеднички за сите професии и формирање на основа
за стручно образование беа земени во предвид. Тие обезбедија соодветен контекст за
анализа и евалуација на комплексноста на резултатите од учењето, специфицирани за
квалификацијата и нивниот однос кон одредени дескриптори на ПРК.
Резултатите од анализата на резултатите од учењето за квалификација беа едногласно
одобрени од страна на сите членови на тимот.

Одредено лице со оваа квалификација е подготвено да спроведе професионални задачи на
различни нивоа на тежина и да се справи со новите, нетипични проблеми, често под
различни услови. Професионалните задачи извршени од лице со овие квалификации бара:
Во областа на знаењето:
(...) Знаење и разбирање на основните карактеристики и квалитети на материјали и
технологии, организациски решенија и ракување со комплексни алатки, апарати и машини
кои се користат во работата,
Во областа на вештините:
Вршење на професионалните активности на различни нивоа на сложеност со користење на
соодветни технологии, алатки, уреди, машини и материјали, како и ракување на типична
опрема на работно место. (...) способноста за утврдување и решавање на умерено сложени
задачи при вршењето на сопствени задачи или оние на подредените вработени.
Во областа на социјална компетентност:
Усогласување со прописите, правилата, како и технолошки и организациски потреби,
следење на трендови на развојот на дадена професија, (...), преземање одговорност за
спроведување на сопствените задачи, како и оние на малите тимови кои се раководени, како
и реагирање кон мислењата во врска со вработениот (...)

Условите кои треба да бидат исполнети од страна на лицата кои ја поседуваат
анализираната квалификација треба да одговараат на описот на ниво 3 на Полската рамка
на квалификации. Во анализата на резултатите од учењето за квалификација одредено во
професијата, резултатите од учењето заеднички за сите професии и формирање на основа
за стручно образование беа земени во предвид. Тие обезбедија соодветен контекст за
анализа и евалуација на комплексноста на резултатите од учењето, специфицирани за
квалификацијата и нивниот однос кон одредени дескриптори на ПРК.
Резултатите од анализата на резултатите од учењето за квалификација беа едногласно
одобрени од страна на сите членови на тимот.



4
Организирање работилници



Актуелната задача: организирање на
работилницата

 Одговорна задача за сите нас

 Работа во групи со модерација

 Активности поделени во три фази:
 Фаза 1. Анализа на квалификацијата.

Развивање на заедничко и детално разбирање
на квалификацијата.

 Фаза 2. Анализа на резултати од учењето.
Активности за дескриптори на нивоа од НРК.

 Фаза 3. Идентификување на клучни резултати
од учењето. Изнаоѓање на најпогодното ниво на
НРК и изработка на заклучоците на тимовите

 Одговорна задача за сите нас

 Работа во групи со модерација

 Активности поделени во три фази:
 Фаза 1. Анализа на квалификацијата.

Развивање на заедничко и детално разбирање
на квалификацијата.

 Фаза 2. Анализа на резултати од учењето.
Активности за дескриптори на нивоа од НРК.

 Фаза 3. Идентификување на клучни резултати
од учењето. Изнаоѓање на најпогодното ниво на
НРК и изработка на заклучоците на тимовите



Фаза 1. Анализа на квалификацијата

Неколку релевантни прашања за задачата:

 За кого е (целна група на учесници)?

 Каде се употребува (назначете работни задачи, релевантни
можности за вработување, и др.)? Зошто е релевантно (пр.
социјални цели, поврзаност со пазарот на труд, личен развој)?

 Кој ја издава квалификацијата?

 Како се врши оценувањето на РУ?

 Кои се предусловите за стекнување со квалификацијата (пр.
ниво на образование за прием на обука, ограничување на
возраст, работно искуство)? = дали има РУ кои се релевантни
за квалификацијата, но не се наведени?

 Договор за општо правило за толкување на РУ во
квалификација = да се одлучи дали носителот на
квалификацијата е веќе „компетентен работник“ или е само
„подготвен за работа“.

Неколку релевантни прашања за задачата:

 За кого е (целна група на учесници)?

 Каде се употребува (назначете работни задачи, релевантни
можности за вработување, и др.)? Зошто е релевантно (пр.
социјални цели, поврзаност со пазарот на труд, личен развој)?

 Кој ја издава квалификацијата?

 Како се врши оценувањето на РУ?

 Кои се предусловите за стекнување со квалификацијата (пр.
ниво на образование за прием на обука, ограничување на
возраст, работно искуство)? = дали има РУ кои се релевантни
за квалификацијата, но не се наведени?

 Договор за општо правило за толкување на РУ во
квалификација = да се одлучи дали носителот на
квалификацијата е веќе „компетентен работник“ или е само
„подготвен за работа“.



Работна дискусија: главни
забелешки на денот, прашања кои
треба да се решат, како да се оди

напред.

Работна дискусија: главни
забелешки на денот, прашања кои
треба да се решат, како да се оди

напред.



Фаза 2. Анализа на резултати од
учењето

 Почнете со пристапот „резултат по резултат„

 Изберете метода за анализа која најдобро и
прилега на квалификацијата (по КСЦ категории или
единици)

 Почнете со одлука за нивото, но секогаш читајте ги
дескрипторите на соодветните нивоа кога ги
споредувате

 Можеби ќе треба да ги преиспитате претпоставките
од ниво 1 (пр. Општо правило за толкување на РУ)

 Идентификување на односите меѓу резултатите на
учењето

 Почнете со пристапот „резултат по резултат„

 Изберете метода за анализа која најдобро и
прилега на квалификацијата (по КСЦ категории или
единици)

 Почнете со одлука за нивото, но секогаш читајте ги
дескрипторите на соодветните нивоа кога ги
споредувате

 Можеби ќе треба да ги преиспитате претпоставките
од ниво 1 (пр. Општо правило за толкување на РУ)

 Идентификување на односите меѓу резултатите на
учењето



Фаза 3. Идентификување на клучни
резултати од учењето и најпогодно ниво на

НРК
 Идентификување на клучни резултати од учењето

 Напишете објаснување (зошто е КРУ?) надоврзете
ги со информациите собирани во Фаза 1.

 Одлучете на најпогодно ниво на квалификацијата
во НРК.

 Подгответе кратко резиме со објаснување на
одлуката. Покажете ја поврзаноста помеѓу
избраната КРУ и дескрипторите на нивоата.

 Идентификување на клучни резултати од учењето

 Напишете објаснување (зошто е КРУ?) надоврзете
ги со информациите собирани во Фаза 1.

 Одлучете на најпогодно ниво на квалификацијата
во НРК.

 Подгответе кратко резиме со објаснување на
одлуката. Покажете ја поврзаноста помеѓу
избраната КРУ и дескрипторите на нивоата.



Работна дискусија за резултатите на
секоја работна група

Работна дискусија за резултатите на
секоја работна група



Главни заклучоци, препораки и
понатамошен развој

Главни заклучоци, препораки и
понатамошен развој
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