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Што се резултати од учење ?



ГОТВЕЊЕ

ОЦЕНУВАЊЕ

РЕЗУЛТАТИ ?

? ? ?



Дискусија за готвење и продукти?

Класификации – како?

Дискусија за готвење и продукти?

Класификации – како?



УЧЕЊЕ

ОЦЕНУВАЊЕ

Резултати?

Знаење и
разбирање /

Znanje i
razumijevanje

вештини/ vještine Компетенции
(Одговорност и самостојност)



Дискусија за резултати од учење?

Класификации – како?

Дискусија за резултати од учење?

Класификации – како?



Групирање на РУ
• Зошто, кои групи, како?

Класифицирање според комплексноста?
• Зошто, кои групи, како?

Класифицирање според секторите/струките?
• Зошто, кои групи, како?

Класифицирање според категории/области?
• Зошто, кои групи, како?



Ставови и вредности

Социјални интеракции

Вештини

Теоретски преглед на РУ

Наслови и категории Специфични РУ
Поднаслови ...

Вештини

Мислење

Јазик и
комуникација

Знаење

Решавање на
проблеми

Учење

...



ЗНАЕЊЕ и
РАЗБИРАЊЕ

ВЕШТИНИ

КОМПЕТЕНЦИИ
Фактичка

информација

Апликација

Когнитивни
(користење на

логичко, креативно, и
интуитивно мислење)

Докажана
способност

РУ во МРК

Категории (области) на РУ во МРК

Фактичка
информација

Теоретска
информација

Когнитивни
(користење на

логичко, креативно, и
интуитивно мислење)

Практични (мануелна
работа и користење

на методи,
инструменти, алатки

и материјали)

Одговорност/
Отчетност

Самостојност/
Независност



Што се ефективни резултати од учење?



Придобивки од развивање и користење на ефективни резултати од учење

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ

КВАЛИФИКАЦИИ (including all processes)
Why to classify qualifications?
• Better understanding of qualifications

in order to:
• Support quality, and
• Bring benefits

Characteristics for classifications
• Levels
• Workload
• Sector/profile/discipline
• Type
• Class
• Role
• Etc.

Benefits
• Support development of curricula
• Support quality assurance
• Support education and learning
• Recognition and mobility
• Easier assessment
• Validation of non-formal and informal

learning
• Etc.

ОПИСИ НА ИНДИВИДУАЛЦИ
Description of individuals by
educational institutions
• Official public

documents to
individuals (diploma,
certificate, Diploma
supplement, certificate
supplement, etc.)

Description of individuals by companies
(and others)
• For employment
• Job vacancy
• Contract for employment purposes
• Description of individual activities

within associations (companies,
NGO’s, etc.)

• Etc.

Descriptions by
themselves
• CV
• Description in

specific sector
(language portfolio,
IT portfolio, etc.)

• Etc.

ПАЗАР НА ТРУД И ДРУГИ ПОТРЕБИ
We want ...
• Better understanding

of occupations in
order to create better
link to qualifications
and their
characteristics
(supporting relevance
and bring benefits)

Characteristics for classifications
• Sector/profile/discipline
• Complexity
• Internationally regulated

professions (archictecture,
medicine, veterinary, ...)

• Nationally regulated (lawyer. ...)
• Globally understandable (IT,

Physics, ...)
• Etc.

Benefits
• Development of companies

and labour market
• Support LLL
• Cooperation between

education and business sector
• Safety and healt conditions
• Validation of NF and IF

learning
• Etc.

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ
BENEFITS (for description of)
• QUALIFICIATIONS
• LABOUR MARKET AND OTHER NEEDS
• DESCRIPTION OF INDIVIDUALS

OBSTACLES
• Initial efforts to develop specific LO’s for each

qualification
• Continuous efforts to update LO’s



ПРИДОБИВКИ (за опишување)
• Квалификации
• Пазар на труд и други

потреби
• Индивидуална употреба

ПРЕЧКИ
• Почетните напори при разв. на

спрецифични РУ за секоја
квалификација

• Постојани напори за
ажурирање на РУ
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РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ

ПРИДОБИВКИ (за опишување)
• Квалификации
• Пазар на труд и други

потреби
• Индивидуална употреба

ПРЕЧКИ
• Почетните напори при разв. на

спрецифични РУ за секоја
квалификација

• Постојани напори за
ажурирање на РУ



КВАЛИФИКАЦИИ (вклучувајќи ги сите процеси)

Зошто да се
класифицираат?
• Подобро

разбирање на квал.
за да се:
• Поддржи

квалитетот и
• Остварат

придобивките

Карактеристики на
класификациите

• Нивоа
• Работно оптерет.
• Сектор/профил/
дисциплина
• Тип
• Вид (класа)
• Улога
• итн.

Придобивки
• Поддршка за развој на наставните

програми
• Поддршка за обезбедување на

квалитет
• Поддршка за образованието и

учењето
• Признавање и мобилност полесно

проценка
• Валидација на неформалното и

информалното учење
• Итн.
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Зошто да се
класифицираат?
• Подобро

разбирање на квал.
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квалитетот и
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Карактеристики на
класификациите
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• Сектор/профил/
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• Вид (класа)
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Придобивки
• Поддршка за развој на наставните

програми
• Поддршка за обезбедување на

квалитет
• Поддршка за образованието и
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• Итн.



Сакаме ...
• Подобро разбирање на

работните места со цел
да се создаде подобра
врска со
квалификациите и
нивните карактеристики
(поддршка на
релевантноста и
остварување на
придобивките)

Карактеристики на
класификациите
• Сектор/профил/дисциплина
• Комплексност
• Меѓународно регулирани

професии (архитектура,
медицина, ветерина...)

• Национално регулирани
(адвокат. ...)

• Глобално разбирливи (IT,
Физика, ...)

• Итн.

Придобивки
• Развивање на компании

и пазар на труд
• Поддршка на доживотно

учење
• Соработка помеѓу

образование и бизнис
секторот

• Услови за безбедност и
здравје

• Валидација на НФ и ИФ
учење

• Итн.
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ПАЗАР НА ТРУД (занимања) И ДРУГИ ПОТРЕБИ

Сакаме ...
• Подобро разбирање на

работните места со цел
да се создаде подобра
врска со
квалификациите и
нивните карактеристики
(поддршка на
релевантноста и
остварување на
придобивките)

Карактеристики на
класификациите
• Сектор/профил/дисциплина
• Комплексност
• Меѓународно регулирани

професии (архитектура,
медицина, ветерина...)

• Национално регулирани
(адвокат. ...)

• Глобално разбирливи (IT,
Физика, ...)

• Итн.

Придобивки
• Развивање на компании

и пазар на труд
• Поддршка на доживотно

учење
• Соработка помеѓу

образование и бизнис
секторот

• Услови за безбедност и
здравје

• Валидација на НФ и ИФ
учење

• Итн.



Опишување
индивидуалци од страна
на образ. институции
• Официјални јавни

документи (диплома,
сертификат, додаток на
диплома, додаток на
сертификат, итн.)

Опишување
индивидуалци од страна
на компании (и други)
• За вработување
• Оглас за работно место
• Договор за вработување
• Опишување на

индивидуални
активности во
асоцијациите/компаниите
/организациите

• Итн.

Опшивање на
самите себе си
• CV (кратка

биографија)
• Опис од

специфичниот
сектор (јазично
портфолио, IT
портфолио, итн.)

• итн.
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Ви благодариме!

Prof. Dr. Mile Dželalija, mdzelalija@gmail.com
Jure Biloglav, Jure.Biloglav@mzo.hr
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