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Создавањето на компетитивна eкономска
oбласт бара подобро едуцирана и
подобро обучена работна сила,
мобилност на компетенциите и нивното
признавање и користење од страна на
поединци, работодавачи и целокупната
социјална заедница, како и ширење на
знаењето, вештините, компетенциите и
иновациите. Ова,бара воспоставување на
нов систем на вредности и нови сфаќања
за образованието и квалификациите.
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Што претставува НРКШто претставува НРК

 ИнструментИнструмент за развивање, класификација,
споредување и признавање на стекнатите
квалификации.
 Јасна врскаЈасна врска помеѓу различните видови и нивоа и

јасен преглед на начинот на стекнување на
квалификациите.
 средиште за комуникацијакомуникација на сите засегнати

општествени чинители
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Што претставува НРКШто претставува НРК

 реално моделирањереално моделирање на образовниот профил
кои ги одразува општествените потреби и
социјално економска стабилност;
 визијавизија за креирање на нови профили и
- најефикасен начин за реформи на  системот зареформи на  системот за

образование  и обукаобразование  и обука..
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ЦелиЦели нана НРКНРК

1. Да ги направи квалификациите појасни,
2. Да го олесни признавањето на резултатите од

учење;
3. Да  обезбеди  меѓународно препознавање и

признавање на квалификациите;
4. Да обезбеди мобилност на учесниците и

работната сила на национално и меѓународно
ниво и

5. Да создаде единствен систем за управување
со квалитет.
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Институции и тела во НРКИнституции и тела во НРК

 Министерство за образование и
наука
 Министерство за труд и социјална

политика
 Образовни институции
 Агенција за вработување на РМ
 Стопански комори
 Занаетчиска комора
 Студентски организации
 Асоцијации
 Други организации
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ПРОЦЕСПРОЦЕС

 Национален и меѓународен

1. процес на учење
2. процес на експертиза
3. Процес на соработка
4. Процес на размена на искуства
5. Процес на размена на добри практики
6. Процес на доверба
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ПРОЦЕСПРОЦЕС

TWININGTWINING ПРОЕКТПРОЕКТ
целцел

Понатамошно
унапредување
на системот за

развој и
имплементација

на
Националната
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Да се поддржи
процесот на
натамошно

унапредување на
системот за развој
и имплементација
на Националната

рамка на
квалификации и

нејзино упатување
со ЕРК
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ПРОЦЕСПРОЦЕС

Компоненти на проектот:Компоненти на проектот:

1. Подобрување или усогласување на релевантно
законодавство во однос на НРК

2. Зајакнување на институционалните капацитети
за воведување на НРК

3. Процес на развој на квалификациите за НРК
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УЧЕСНИЦИУЧЕСНИЦИ

Различен тип на учесници:
- интернационални експерти
- институции за образование и обука
- институции поврзани со пазарот на труд и
вработувањето

- работодавачи
- училишта и високообразовни институции
- ученици, родители
- тела поврзани со осигурувањето на квалитет
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менување на свеста за Националната рамка на
квалификации
усогласена  релевантната легислатива со НРК
 вклученост на сите заинтересирани страни во

процесот на имплементација на рамката
 зајакнати  капацитетите за поддршка на НРК и

нивна меѓусебна соработка
развиени и ревидирани протоколи и правилници

релевантни за НРК систем и нивно тестирање
создавање на функционален и одржлив НРК

систем

ПРИДОБИВКИПРИДОБИВКИ
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ПРИДОБИВКИПРИДОБИВКИ
 Идентификација на постојните квалификации

земајќи ги предвид сите нивоа на НРК и нивна
соодветна распределба.

 Практична примена на Методологијата за развој на
квалификации

Отпочнување на процесот на формирање на
Секторските комисии за квалификации и
отпочнување на работата на две Секторски комисии

 Развиени нови квалификации согласно пазарот на
трудот

Сериозен пристап во  процесот на осигурување на
квалитет во квалификацискиот систем и развиени
водичи и протоколи за осигурување на квалитет.
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Корисници на НРККорисници на НРК

 РаботодавачитеРаботодавачите ии КоморитеКоморите - ги согледуваат
видовите на квалификации потребни за
вработување;
 ПретпријатијатаПретпријатијата -- подобрување на вештините на

своите вработени;
 Агенцијата за вработувањеАгенцијата за вработување - да ги користат

квалификациите од НРК;
 ИИнституциитенституциите коикои нудатнудат образование, обука  иобразование, обука  и

спроведуваат оценувањеспроведуваат оценување што резултира со
квалификации НРК
 ПоединцитеПоединците - да ја согледаат врската помеѓу

видот и нивоата на квалификацијата
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Корисници на НРККорисници на НРК

 ННосителитеосителите нана квалификацииквалификации - основа за
меѓународно признавање;
 ККреаториреаторитете нана политикиполитики заза образованиеобразование и
 ЕЕкономијатакономијата ии општествотоопштеството - квалификациите

во НРК ќе бидат усогласени со економско
социјалните и културни потреби на државата

за зголемување вработувањето, зголемуваза зголемување вработувањето, зголемува--
ње на мобилноста на кадарот и студентите, згоње на мобилноста на кадарот и студентите, зго--
лемување на признавањето на квалификациителемување на признавањето на квалификациите
и намалување на несоодветноста меѓу образои намалување на несоодветноста меѓу образо--
ванието и пазарот на трудот.ванието и пазарот на трудот.
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