Овој документ е изработен за потребите на Министерството за образование и
наука на Република Македонија преку Програмата за зголемување на пазарната
вработливост (Increasing Market Employability Programme – IME) на Швајцарската
агенција за развој и соработка (SDC), имплементирана од Swisscontact и Преда Плус,
и Британскиот совет во Македонија во рамките на неговата програма за
Вклучување на работодавачите во стручното образование и обука.

Вовед
Овој документ ја поставува Стратешката рамка [во понатамошниот текст: Рамката] со
цел, значајно вклучување на работодавачите во процесот на стручното образование и
обука [СОО] во Македонија. Документот ќе ги поддржи чинителите во процесот на
квалитетен, модерен и инклузивен систем на СОО кој е предводен од пазарот на
трудот. Ова единствено може да се постигне преку партнерство на сите чинители –
релевантните министерства, работодавачите во целни сектори и образовните
институции на сите нивоа. Процесот на имплементација на Националната рамка на
квалификации [НРК]1 исто така ќе осигури дека Македонија работи кон обезбедување
на транспарентност, кохерентност, ефикасност и квалитет значајни за потребите на
работодавачите.
Оваа Рамка има за цел да го поддржи развојот на сите потребни активности поврзани
со развивање на висококвалитетен систем на СОО, почнувајќи од самото одредување
на вештините кои им се потребни на работодавачите, до развојот на стандардите на
занимања и стандардите за обука, развојот на наставните програми, подготовка на
пилот институции кои нудат образование и обука со цел тие да имаат ресурси да
испорачаат нови современи програми, базирани на резултати од учењето и систем за
оценување на постигнатите резултати од учењето, кој ги поддржува доказите за
стекнатите компетенции.
Низ целата Рамка се потенцира градење на капацитетите и менторството, потребни за
да се развијат вештините за развивање и воспоставување на современ систем на СОО
и насочување на поединците со цел да ги подобрат своите можности за вработување.
Одредени се четири главни области:
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Подобрување на понудата на СОО за клучните сектори од економска важност, како
и за воспоставување на механизам за вклучување на работодавачите, преку кој ќе
се искажуваат потребите на пазарот на трудот;
Подобрување на квалитетот и доследноста на понудата на СОО за да се осигури
дека ги поддржува бизнисите, како и изгледите за вработување и кариера на
поединците;
Зајакнување на капацитетот на државните институции и други значајни чинители за
развивање и одржување на инклузивен систем на СОО предводен од пазарот на
трудот и
Подобрување на пристапот до СОО преку развивање на нови модели кои го
прошируваат досегашниот опфат на постоечките установи кои нудат СОО и
поддржуваат нови установи во нивните активности за бизнис решенија.

Погледнете го Протоколот за соработка на сите заинтересирани страни вопроцесот на НРК

Овој документ се состои од три дела:
Дел 1 ги разгледува очекуваните резултати од овие пристапи.
Дел 2 нуди
стратешка рамка, истакнувајќи ги улогите и одговорностите,
методологиите и временските рамки.
Во Дел 3 се наведени меѓународни примери на соработка, процедури, шаблони и
програми. Македонија е идеално поставена за да го извлече максимумот од
понудените придобивки од можностите за развој на СОО во регионот и има посветени
и енергични чинители кои сакаат да одат напред. Придобивките за работодавачите и
оние кои нудат СОО се јасни во поглед на економскиот пораст, но најголемите
придобивки од инклузивна понуда на СОО која е значајна за пазарот на трудот ќе
бидат вработливоста и придобивките за целото општество. Информациите понудени
подолу се наменети да бидат преносливи низ секторите, иако се препорачува да се
преземе пристап на имплементација специфичен за одреден сектор. Исто така е
значајно понудата на СОО и вклучувањето на работодавачите ефективно да
функционира на локално ниво од една страна, а од друга страна да се користи за
воспоставување на државна стратегија.

Дел 1

Очекувани резултати

Целта е да се обезбеди пристап насочен кон резултатите кој ќе претставува поддршка
на Рамката. Подолу се објаснети четирите клучни области.

1.1 Да се подобри понудата на СОО за клучните сектори и да се воспостави
механизам за хармонизација со потребите на пазарот на трудот
Очекуваните резултати вклучуваат:
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Подобрени капацитети на групите на работодавачи во поглед на прибирање точни
податоци од пазарот на трудот во врска со нивната работна сила и стратешко
искористување на овие податоци2
Зајакната вклученост на индустријата во развојот на наставни програми за СОО кои
се водени од побарувачката и се засновани на знаење, вештини и компетенции и
на локално и на државно ниво
Реформиран пристап на реализација на наставните програми и материјали за
настава/учење кои се развиени преку повеќе образовни пристапи
Вклученост на работодавачите во модернизацијата на системот за СОО предводен
од страна на институциите кои нудат СОО
Потесна соработка и дијалог помеѓу СОО и работните места, остварени преку
партнерства со работодавачи

На пример, редовни бизнис анкети, стандардни прашалници, истражувачка анализа



Нови методи за поврзување на понудата на институциите кои нудат СОО и
потребите на работодавачите, а можностите се тестираат и користат како пилот
методи3.

1.2 Да се подобри квалитетот и доследноста на понудата на СОО со цел да се
осигури дека ги поддржува можностите за вработување и кариера
Очекуваните резултати вклучуваат:









Подобрен квалитет на понудата на СОО кој се заснова на податоци за целните
дестинации на учесниците во процесот на образованието и обуката; Внатрешно
подобрен капацитетот на самите раководни лица на институтите за СОО;
Подобрен квалитет на институциите кои нудат СОО во поглед на развивање на
квалитетни понуди предводени од побарувачката
Современи пристапи за настава во институционалните капацитети на понудувачите
кои нудат СОО во чиј центар е ученикот, преку повеќекратни образовни пристапи;
Воспоставени ефективни модели на партнерства помеѓу локалните институции кои
нудат СОО и работодавачите со силен фокус на вработливоста, економски пораст и
иницијатива
Редефинирана целта на институциите кои нудат СОО во локалната економска
заедница
Понудата на СОО покажува искуство, експертиза и извонреден квалитет во
секторите за вработување кои доминираат во одреден подрегион.

1.3 Да се зајакне капацитетот на државните институции и други значајни чинители за
развивање и одржување на инклузивен систем на СОО предводен од пазарот на
трудот
Очекуваните резултати вклучуваат:







3

Заjакнат систем на управување кој ги интегрира податоците од пазарот на трудот и
понудата на СОО со акцент на скалата на пораст, потребата од вештини, како и
решенија за економијата на понуда
Подобрен социјален дијалог и социјални партнерства со воспоставени
повеќеслојни механизми на управување
Зајакнат капацитет за стратешко планирање, имплементација и набљудување на
целосниот процес на реформирање на СОО
Системски пристап за осигурување на квалитет развиен преку обемни консултации
со голем опфат на клучни чинители
Развиен систем за мониторинг и проценка на степенот на имплементација на
Реформата на СОО.

На пример, академии основани на работа во секторот кои имаат прилагодени обуки

1.4

Да се подобри пристапот до СОО преку развивање на нови модели кои го
прошируваат досегашниот опфат на постоечките установи кои нудат СОО и да се
поддржат нови установи во нивните активности за бизнис решенија
Очекуваните резултати вклучуваат:







Пилот обуки реализирани од страна на работодавачите во области како што се:
обука пред вработување или услуга на клиенти
Развиени вештини во неформалниот сектор поддржани од формалното СОО
Подобрен капацитетот на работодавачите да реализираат висококвалитетна
неформална обука
Подобрена способноста на работодавачите да привлекуваат, задржуваат и
обучуваат персонал преку висококвалитетни работни практики
Вклучени бизнис решенија и прилагодена понуда за специфични потреби на
поединци и работодавачи4 во понудата на СОО.

Заклучок
За имплементација на Рамката за вклучување на работодавачите, се јавува потреба од
воспоставување здрави механизми во поглед на партнерства, како и бројни клучни
активности кои треба да бидат преземени. Индустријата има клучна улога која треба
да ја одигра во одредувањето на:






Актуелните барања на пазарот на трудот, како и во поглед на амбицијата за пораст
Профили на занимања кои ги отсликуваат потребните знаења, вештини и
компетенции
Стандарди и индикатори на остварување
Патеки за кариерно напредување
Регрутирање, обука и потреби за развој на човекови ресурси во непосредна и
среднорочна иднина.

Препорака 1: Да се обезбеди вклучување на работодавачите преку Секторските
комисии
Секторските комисии може да го претставуваат гласот на работодавачот во рамките на
механизмот за дијалог во кој се вклучени многу чинители. Со ова ќе се поддржат
работодавачите во развивањето и управувањето на нивната работна сила; ќе се
намали јазот и недостатоците во вештини; ќе се искористат вештините; и ќе се
подобри понудата на неформалното учење или постојаниот професионален развој. За
успешното вклучување на работодавачите потребен е јасен став, па затоа преминот
4

На пример, во моментов има мала формална понуда на вештини за малопродажба

кон пристап предводен од работодавачите треба да биде приоритет. За ова да се
постигне ќе биде потребно да се разјаснат улогите и одговорностите, како и да се
одредат потребите од ресурси.5
Препорака 2: Да се изградат капацитети за информации од пазарот на трудот
Работодавачите се главниот извор на информации од пазарот на трудот и тие може да
дадат податоци за идните потреби. Сепак, постои потреба од вметнување на нови
пристапи кон прибирање, анализирање и употребување на информациите од пазарот
на трудот. Со цел да се прават мерења и анализи, ова ќе биде од особено значење. На
пример, ќе биде потребно да се генерираат основни податоци; да се мапира
моменталната понуда на СОО и да се прегледаат доказите за важноста и квалитетот на
оваа понуда; да се прегледаат државните и меѓународните потреби од вештини; да се
генерираат соодветни анализи засновани на докази. Се препорачува Секторските
комисии и релевантните министерства да развијат планови за инвестиции во вештини
кои се засновани на докази за секој економски значаен сектор6.
Препорака 3: Вклучување на индустријата во развојот на наставни програми
засновани на знаење, вештини и компетенции
Со цел да се воспостави систем на знаење, вештини и компетенции заснован на
побарувачката, активностите во кои се вклучени работодавачите на локално и државно
ниво мора да вклучуваат: изработка на стандарди на занимање, одредување на
потреби од ресурси како што се материјали или опрема за обука; развивање програми,
материјали за учење и инструменти за оценување кои вклучуваат знаење, вештини и
компетенции; акредитирање на програми; признавање на неформалната обука;
поврзаност со НРК. За ова ќе биде потребен нов вид на комуникација и увид во една
нова перспектива за соработка од страна на институциите за тие да можат да им ги
покажат на работодавачите придобивките од нивното вклучување. Потребни ќе бидат
и вештините за менаџирање на контактите и базите на податоци како и промовирање
на НРК во локалната бизнис заедница како рамка која нуди експертиза и извонреден
квалитет.
Препорака 4: Да се изградат капацитети за создавање и размена на современи
кариерни информации
Во моментов е тешко поединецот да донесе издржана одлука во однос на саканата
струка или кариера. Со цел да се создаде флексибилен пристап за управување со
вештини и кариера, потребно е да се изведат следниве активности: да се изработат
листи на занимања; да се подготват материјали за кариера и водство за секоја
индустрија вклучувајќи и можности за вработување, како и одредување на механизми
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Дел 3 нуди примери за поставеноста на организации предводени од работодавачи на меѓународно
ниво и во Велика Британија
6
Дел 3 дава пример на План за инвестиција во вештини за Туризам во Шкотска

за распространување; да се подобрат капацитетите на оние кои нудат кариерни
совети; да се овозможат подобри информации. Силно се препорачува создавање на
онлајн платформа за управување на кариерни портфолија. Ова треба да биде
одговорност на институциите кои нудат СОО.
Препорака 5: Да се изградат капацитетите на институциите кои нудат СОО
Потребна е промена во културата на СОО, а за ова е потребен силен водечки пристап и
посветеност кон постојан професионален развој. Вклучувањето на работодавачите,
што ќе го поддржи процесот на преминување кон систем заснован на компетенци и
базиран на побарувачката, ќе биде од клучно значење. Ќе има потреба од локални
договори помеѓу оние кои нудат СОО и локалните бизниси со цел да се определат
улогите и одговорностите кои ќе ја придвижат реализацијата и оценувањето. Ова
треба да вклучува: обука на работно место; обука преку набљудување; практикантство;
мастер класови од работодавачите; вклучување во оценувањето и во развојот на
материјали и ресурси за реализација на наставниот план.
Оние кои нудат СОО треба да размислуваат за проекти во кои ќе може да се користи
опремата или работните средини на работодавачите. Може да се направат и пилот
проекти во кои како локации ќе се користат просториите на оние кои нудат СОО, како
на пример, локации во кои ќе може да се демонстрира производството или пак да се
користат материјали обезбедени од страна на спонзори7.
Меѓународната соработка и поврзувањето со образовните институции од други земји,
како Велика Британија, Швајцарија и др. ќе им даде насоки на институтите како да го
подобрат лидерството и капацитетите на оние кои нудат СОО.

7

Примерите вклучуваат програми на Diageo global „Учење за цел живот‟ каде Diageo пијалаците се
користат за обучување на учениците за вештини за бармен

Дијаграм 1

Партнери и резултати

________________________________
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Анонимно оценување на вработениот од лицата со кои работи, вклучувајќи ги раководните
лица и соработниците.

Потребни чекори:
1. Да се формира меѓу-ресорско министерско партнерство засновано на
меморандум за разбирање
2. Да се назначи партнерски форум на сите чинители за да се договори
стратегија за вклучување на работодавачите или Протокол за да се даде
преглед на улогите и одговорностите за новото тело предводено од
работодавачите и Секторските комисии
3. Да се воспостави тело предводено од работодавачите
4. Да се имплементира акционен план за инвестиции во вештини
5. Да се воспостави комуникација и промоција за да се покажат придобивките
од систем заснован на побарувачката на пазар на труд
6. Да се вгради мерка за оценување и влијание поврзана со вработливост,
економски пораст и иницијатива
Активностите кои се потребни за реализација на овие чекори се објаснети во Дел 2.
Понудено е и упатство за тоа кои чинители треба да ја предводат секоја активност, која
методологија треба да се примени, како и индикатори за успех. Овие информации би
требало да овозможат објаснување на клучните цели за реализација, како и
воспоставување на реална временска рамка.
Силно се препорачува, што е можно поскоро, назначување на проектен координатор
кој ќе ја води фазата на планирање и ќе го обезбеди имплементирањето на шесте
точки наведени погоре.

Дел 2

Стратегиска рамка за вклучување на работодавачите

При поставување на рамката треба да се обрне внимание на пет клучни теми:






Работење со стратешко партнерство
Вклучување на работодавачите
Поддржување на систем предводен од индустријата
Комуникација и промоција
Мерење и оценување

Во овој дел се разгледуваат сите овие теми, како и одредените клучни задачи. Веднаш до клучните задачи се активностите,
партнерите, методологијата и целите кои се потребни со цел доставување на успешни резултати, како што е истакнато во Дел 1.
Значајно е да се нагласи потребата од флексибилност, бидејќи голем дел од концептите треба да се тестираат во контекстот на
Македонија. Пилот проектите треба да бидат составен дел со цел да се даде простор за изменување и прегледување. На пример, при
развојот на програмите за пред вработување или пак имплементација на практикантството, постојат различните модели и ќе биде
разумно тие да се тестираат. Исто така, силно се препорачува воспоставување на односи со меѓународните партнери преку оние кои
нудат СОО, работодавачите и чинителите за да се осигури споделување на најдобрите практики и вклопување на култура на тековен и
постојан професионален развој.
Тема 1: Работење со стратешко партнерство
Клучни задачи
•
•

Да се развие формално партнерство на соработка помеѓу Министерството за образование и наука и Министерството за труд и
социјална политика
Да се креира формален и взаемно корисен договор помеѓу Министерството за образование и наука и Министерството за труд и
социјална политика

Клучни задачи

1.1 Меѓуресорно
министерско
партнерство

Активности








1.2 Да се
создаде
формален и
взаемно
корисен



Водечки
партнери

Да се воведат основни
информации [односно, нивоа на
соработка, споделени
информации од пазарот на
трудот (ИПТ)]
Да се опишат и договорат целни
нивоа на партнерство [односно,
кои статистики да се споделат за
цели]
Да се одредат клучните
приоритети за партнерство
Да се одредат решенија за сите
клучни препреки

Министерство за
труд и социјална
политика
Министерство за
образование и
наука
[Министерство за
економија]

Да се подготви изјава за улогите
и одговорностите на
министерствата вклучувајќи
активности, резултати,

Министерство за
труд и социјална
политика
Министерство за
образование и

Методологија

Преку истражување на постоечките
ресурси:
 Да се споредат стратегиите на МОН и
МТСП и да се одреди што имаат
заедничко за излезните резултати
 Да се одредат приоритетни вештини во
клучни економски сектори и да се
предвидат инвестиции во вештини
 Да се воведат основни податоци
[односно, невработеност,
продуктивност и БДП]
Да се одреди Група на меѓу-ресорско
министерско партнерство [ГММП] која:
 Ќе сподели информации за стратегиски
развој
 Ќе развива можности
Преку Групата на ММП:
 Ќе се договорат визии, намери и задачи
 Условите за работење и принципите на
партнерство
Преку првично истражување на
постоечките ресурси, а потоа договорено
од страна на групата на ММП:
 Да се дефинираат активности кои треба

Цел и временска
рамка
Договор за заедничка
визија, намери и
задачи, услови за
работење и
принципи на
партнерство.
Состанок на Групата
на ММП
Да се договори
временска рамка со
формирање на
секторските комисии

Состанок на групата
на ММП
Да се договори
временска рамка со

договор

решавање на конфликти и
главни контакти.

наука
[Министерство за
економија]

да се преземат
 Да се изразат резултати и начин на
мерење
 Да се договорат улогите и
одговорностите
 Да се идентификуваат клучните
контакти
Да се подготви нацрт Меморандум на
разбирање за кој групата на ММП ќе треба
да договори:
 водство
 заедничко разбирање
 намена и вредности
 процеси на донесување одлуки
 договори за работење
 канали на комуникација
 квалитетно работење на работното
место
 отчетност

формирање на
секторските комисии;
Меморандум на
разбирање

Тема 2: Стратегија за вклучување на работодавачите
Клучни задачи




Да се осигури дека сите значајни чинители се вклучени во ММП групата која ќе работи на унапредување на процесот на
вклучување на работодавачите
Да се развие стратегија за вклучување на работодавачите ширум Македонија
Да се воспостават организации (веќе постоечки или ново основани, според потребите) и нивните улоги и одговорности



Да се вградат механизми за контрола на квалитет за кои се сложуваат сите страни и да се воспостави организација која ќе го
набљудува квалитетот и ќе дава извештаи за тоа.
Клучни задачи

Главни активности

Водечки партнери

Методологија

2.1 Да се осигури
дека чинителите
се застапени во
ММП групата

 Да се одредат чинители кои треба
да бидат вклучени и за која намена
 Да се воспостави ММП група која
редовно ќе се состанува и ќе има
јасна агенда со цел да се
воспостават стратегии предводени
од работодавачи преку Секторски
комисии

Министерство за
труд и социјална
политика
Министерство за
образование и наука
[Министерство за
економија]

Преку истражување на на
постоечките ресурси:
 Да се идентификуваат оние
кои нудат обука за СОО,
училишта, универзитети,
клучни работодавачи, мрежи
на работодавачи, комори,
групи во заедницата
 Да се идентификуваат оние
кои имаат клучно влијание
 Да се изрази визијата,
намената, целите и итните
активности во информативен
документ


ММП група од клучни
организации која редовно
се состанува со цел да го
води вклучувањето на
работодавачите.

Преку ММП групата првично
истражување на постоечките
ресурси:
 Да се создаде алатка за
вклучување на
работодавачите
 Да се развие план за
имплементација на

Чинителите се фокусирани
на ефикасно вклучување на
работодавачите

2.2 Да се развие
Стратегија за
вклучување на
работодавачите



Да се развие стратегија за
вклучување на работодавачите
за образованието и владините
чинители

ММП група

Цел и временска рамка

Структурен дијаграм на
организации кои се дел од
процесот на вклучување на
работодавачите
Да се договори временска
рамка со формирање на
секторските комисии;
Состанок на ММП група

Да се договори временска
рамка со формирање на
секторските комисии
Состаноци на ММП групата

2.3 Да се
воспостават
организации и
нивните улоги и
одговорности

2.4 Механизми
за контрола на
квалитет

ММП групата ќе:
 воспостави други потребни
организации/оддели
 одреди кои чинители треба да
бидат вклучени
 ја развива стратегијата за
секторски вештини во соработка
со секторските комисии
 направи вежба за мапирање на
чинителите
 направи дијаграм на
организации кои работат на
вклучување на работодавачите
ММП групата ќе соработува со
секторските комисии во однос на :
 поставување стандарди на
работата на телата предводени
од работодавачите
 вградување механизми за
контрола на квалитет
 осигурување дека целите се
поставени и дека постојат мерки
за успешност
 надгледување на финансиските
импликации

ММП група
Секторски комисии

ММП

програма за градење
капацитети
 Да се одредат цели за
реализација
ММП групата ќе:
 направи СВОТ анализа
 ќе развие стратегија за
секторски вештини
 договори план за
имплементација
 обезбеди мапа на
организации
 воспостави стратегија за
финансирање
 ќе направи проценка на
ризик
ММП групата мора:
 да го дефинира потребниот
стандард за работа
 да одреди одговорност
 развие процедури за
ревизија
 имплементира механизам за
контрола на квалитет

Формирана секторска
комисија
Состанок на ММП групата
Да се одреди временска
рамка
Развиен нацртот за
Стратегијата за секторски
вештини
Состаноци на секторската
комисија
Воспоставена Повелба за
квалитет
Да се одреди временска
рамка
Состаноци на ММП групата

Тема 3: Поддршка за вклучувањето на работодавачите
Клучни задачи





Да се одредат други чинители кои треба да се вклучат и за која намена
Да се воспостават тела предводени од работодавачите
Да се финализира рамката за партнерства, како и заедничкото работење на работодавачите и образованието на локално ниво
Да се постави временска рамка за имплементација
Клучни задачи

Главни активности

3.1 Да се
одредат други
чинители кои
треба да се
вклучат и за која
намена



3.2 Да се
воспостават тела
предводени од
работодавачи

Секторската комисија
 ги развива условите за работа и
надлежност на телата
предводени од работодавачите
 ги развива своите стратешки
цели и структури за работење

Да се спроведе примена на
мапирање на чинителите на
секторска основа

Водечки
партнери
Секторски
комисии

Секторски
комисии

Методологија

Цел и временска рамка

Истражување на постоечките ресурси
за:
 да се идентификуваат значајните
групи, организации и луѓе
 да се анализираат перспективите и
интересите на чинителите
 да се мапираат/визуализираат
односите кон целите и кон други
чинители
 да се постави значајноста на
чинителите како приоритет и да се
одредат проблемите
Преку фасилитирана програма за
развој, телата предводени од
работодавачите ќе:
 одредат стратешки цели
 се осврнат на одржливост
 развијат капацитети и ресурси за

Развиена мапа на чинители
Да се одреди временска
рамка
Состаноци на Секторските
комисии

Воспоставени се телата
предводени од
работодавачи со јасни
услови за работа и структура
на работење
Да се одреди временска

3.3 Рамки за
локални
партнерства





3.4
Имплементација



Секторски
Да се развие рамка за
комисии
партнерства за заедничко
работење на работодавачите и
образованието на локално
ниво
Да се воспостави потребната
документација со цел да им се
овозможи формално заедничко
работење на работодавачите и
образованието

Да се постави временска рамка
за имплементација која ќе
осигура дека сите значајни
чинители ќе може да одговорат
во договорените временски
рамки.

Секторски
комисии
Локални
партнерства

ефективна реализација
 постават цели за работа
 договорат структура на работење
Врз основа на консултациите со
чинителите, да се спроведе
истражување на постоечките ресурси
со цел да се развие рамка која ќе
зацртува:
 Образложение за партнерство
 Профил на партнер
 Придонес
 Резултати
 Договори за ниво на услуги
 Временски рамки
 Мониторинг и евалуација
 Документација – процеси и
процедури

рамка
Состаноци на Секторски
комисии

Да се следи имплементацијата на
локалните рамки за партнерства преку
идентификувани локални чинители.
Да се оценат воспоставените основи
на активности за вклучување на
работодавачите

Воспоставени локални
партнерства

Развиен модел за Рамка за
партнерства
Да се одреди временска
рамка
Состаноци на Секторските
комисии

Направен извештај за
мониторинг
Да се одреди временска
рамка
Состаноци на Секторските
комисии

Тема 4: Комуникација и воспоставување на пристапот
Клучни задачи






Да се создаде „бренд‟ за вклучување на работодавачите
Да се даде краток преглед на примери и придобивки од заедничкото работење на образованието и работодавачите
Да се развие и имплементира план за комуникација за промовирање на вклучувањето на работодавачите - придобивки и влијанија
Да се убедат работодавачите за придобивките од инвестирање во развој на вештини
Да се покаже дека работодавачите и образованието работат заедно во справување со проблемите поврзани со вештини по сектори

Клучни задачи
4.1 Да се создаде
„бренд ‟

Главни активности





4.2 Да се покажат
придобивките
од партнерства






Нацрт дијаграм и лого презентирани на
3 фокус групи [работодавачи,
образование, влада]
Да се развие дијаграм за да се покаже
вклучувањето на работодавачите во
формалното и неформалното
образование
Да се договори лого за бренд за
секторската комисија (СК) кое го
отсликува нивниот идентитет
Да се развие шаблон за студии на случај
Да се подготви извештај од
меѓународни примери на придобивки
во поглед трошоците/враќање на
инвестиции
Да се воспостави платформа за
информации

Водечки
партнери
Секторски
комисии

Секторски
комисии
Локални
партнерства

Методологија

Цел и временска рамка

Секоја СК која е специфична за
одреден сектор мора да ги
води следниве активности:
 Да прави фокус групи со
клучните чинители
користејќи „измислени
аргументи‟
 Да се развие финалниот
дијаграм
 Да договори лого
 Да се создадат шаблони за
писмени, визуелни или
онлајн студии на случај
 Да се одредат значајни
меѓународни информации
 Да се воспостави онлајн
платформа за сите

Бренд и лого за вклучување
на работодавачите
Да се одреди временска
рамка

Воспоставена онлајн
платформа која нуди
информации во врска
придобивките од
партнерствата помеѓу
образованието и
работодавачите и како да

информации
Да се промовира оваа
платформа

4.3 Воспоставен
план за
комуникација








4.4. Промовирање
на придобивките од
инвестирање во
развој на вештини





Да се одредат клучните публики и
соодветни начини на комуникација
Да се соберат информации кои сведочат
за придобивките од вклучувањето на
работодавачите за клучните публики,
односно работодавачите [мали и
средни претпријатија, големи бизниси];
образованието [формално и
неформално]; услуги за кариера;
здруженија.
Да се имплементира план преку
мултимедиски пристап кој ја сегментира
и е насочен кон публиката
Да се воспостави одржлив акциски план
со одредено финансирање

Секторски
комисии
Локални
партнерства

Да се развие временска рамка за
тековната промоција на студиите на
случај, најдобрите практики и
вистинските приказни преку онлајн
платформата, социјалните медиуми
[twitter, facebook], итн.
Да се развие “библиотека” на
презентации кои ќе се користат на

Секторски
комисии
Локални
партнерства

се постигне тоа

Да се одреди временска
рамка
Преку фокус групи и
План за комуникација во кој
консултации:
се наведени клучните
 да се одреди сегментирање пораки за секоја група
на публиката и значајни
чинители
насоки за пораки
 да се соберат информации Воспоставена промотивна
и приказни кои ќе бидат од кампања и материјали кои
интерес
ќе бидат дистрибуирани
 да се воспостави одржлив
преку соодветни канали
извор на новости, односно,
да се користат
Да се одреди временска
професионални здруженија
рамка
 да се обезбеди 5 годишен
план на трошоци со
одредени извори на
приливи, односно
надоместоци за
рекламирање или
регрутирање
 Да се создаде план за
Воспоставен план за
промоции во кој ќе се
промоции кој ќе ги убеди
наведат сите можности за
работодавачите и другите
промовирање
клучни чинители да
 За секоја од можностите,
инвестираат во вештини
да се направи проект план
со временски рамки,
Да се одреди временска
ризици, мерливи цели, итн. рамка






конференции и мастер класови
Да се одредат соодветни „амбасадори‟
кои ќе ја промовираат активноста
Да се одредат натпревари и настани за
награди со цел промовирање на
активноста, односно препознавање на
извонредноста



Да се направи
„библиотека‟ на
материјали
Да се воспостават тековни
извори на информации,
односно блогови, twitter,
новости

Тема 5: Оценување и влијание
Клучни задачи




Да се развие процес на проценка
Да се постават цели за справување со јазот во вештини преку вклучување на работодавачите во стручното образование
Да се измери влијанието врз јазот во вештини

Клучни задачи
5.1 Да се развие
процес на проценка

Главни активности







Да се даде нацрт за независен процес
на обезбедување на квалитет
Да се одреди како периодично ќе се
мерат клучните индикатори за изведба,
односно ревизија, инспекција
Да се постават репери
Да се утврди моменталната состојба
(baseline)
Да се воспостават пилот групи кои ќе ги
тестираат активностите и ќе ги споредат
со не-пилот групите

Водечки
партнери
Група на ММП
Секторски
комисии
Локални
партнерства

Методологија
Преку независно тело да се:
 воспостави процес за
осигурување на квалитет
 одредат КИИ (клучни
индикатори за
остварување) и мерки
 да се постават репери
 Да се утврди
моменталната состојба
(baseline) за СК
 воспостават пилот групи

Цел и временска рамка
Воспоставен процес на
проценка кој ќе овозможи
фер и точни мерења на
клучните индикатори на
остварувањата
Да се одреди временска
рамка

5.2 Да се постават
цели

5.3 Да се измери
влијанието врз јазот
во вештини



Да се одредат целите кои ќе бидат
мерливи и соодветни за задачите
 Да се осигури дека целите ќе може
редовно да се прегледуваат
 Да се пренесат јасно и навремено на
сите чинители
 На договорени интервали, да се
измери промената во јазот во вештини
од утврдената моментална состојба
споредено со целните репери
 Да се направи проценка на процесот во
пилот групите наспроти не-пилот
групите
 Да се прилагоди методологијата каде е
потребно

Група на ММП
Секторски
комисии
Локални
партнерства

• Да се одредат SMART целите
 Да се пренесат јасно во
еден документ

Група на ММП
Секторски
комисии
Локални
партнерства

• Да се измери промената
во јазот во вештини од
утврдената моментална
состојба и реперите
 Да се направи проценка
на процесот во пилот
групите наспроти непилот групите

SMART целите и реперите се
поставени во јасно изразен
имплементациски план
Да се одреди временска
рамка
Стратегијата поставува клучни
индикатори и методи за
мерење на влијанието
Секторските совети годишно
даваат повратни информации
во врска нивната стратегија за
вештини


Да се одреди временска
рамка

Дел 2

Резиме на резултати

Тема
Стратешкото
партнерство
функционира

Кој/Водечки
партнери
Министерство за
труд и социјална
политика
Министерство за
образование и
наука

Стратегија за
вклучување на
работодавачите

ММП групата
Секторски
комисии

Спроведување

ММП групата

Комуникација и
вклучување на
пристапот

ММП групата
Секторски
комисии

Евалуација и
влијание

Националниот
одбор за НРК/
тело за проценка

Како
Меѓуминистерска
партнерска група ќе го
раководи
истражувањето и ќе
договори заеднички
пристап поткрепен со
меморандум за
разбирање (МР)
Секторската комисија
ќе биде назначена од
Управниот одбор и во
соработка со ММП
групата треба да
развие стратегија за
секторски вештини и
Акциски план, плус
деловен план за
организацијата.
ММП групата ќе
развие механизми за
контрола на
квалитетот и
Ревизиско тело.
ММП групата ќе
развие модел за
спроведување на
вклучувањето на
работодавачите преку
тела водени од
работодавачите
ММП групата и
Секторската комисија
ќе договори план за
комуникација и
промоција.
Секторските комисии и
локалните партнерства
ќе го известуваат
телото за проценка

Индикатори за успех
Заедничка визија, општа цел,
поконкретни цели, проектни
задачи и принципи за
партнерство
МР што ги опфаќа улогите,
обврските, резултатите,
излезните резултати,
решавање на конфликти,
лидерство и управување
Стратегија за вклучување на
работодавачите
Стратегија за секторски
вештини
Акциски план за инвестирање
во вештини
Деловен модел
Тело за проценка за надзор;
Повелба за квалитет
Механизми за контрола на
квалитет

Мапа на чинители
Воспоставени тела предводени
од работодавачи
Распоред за спроведување
Рамки за локални партнерства
Мониторинг извештај
План за комуникација
План за промоција
Одбрани се бренд и лого
Воспоставени се платформи за
комуникација
Клучни индикатори
Методи за мерење
Процес на проценка

Подолу е даден пример од системот за вештини во Велика Британија и положбата што
Комисијата за вработување и вештини на Велика Британија ја има во поставеноста на
Секторските совети за вештини;

Поддршка за стручни вештини од Владата на Велика Британија

Дел 3 Меѓународни примери и примери од Велика Британија за добри
практики
Во овој дел се наведени меѓународни примери за добра практика како поддршка за
развивање и спроведување на ефективно вклучување на работодавачите во
Македонија. Секторските совети за вештини во Велика Британија имаат обемно
искуство со модели за вклучување на работодавачите во земји од Ерменија до
Узбекистан и се способни да презентираат модели за соработка, процедури, улоги и
обврски за вклучените чинители, задачи и обрасци. За контекстуализација на овие
модели според потребите на одредена земја е потребна соработка и обемно
истражување, меѓутоа со искусен проектен координатор тие би требало да бидат
основа за ефективните механизми да бидат успешни. Протоколот за соработка8 што е
договорен за Националната рамка за квалификации претставува цврста основа за
работата потребна за вклучување на работодавачите, бидејќи ги признава заедничките
принципи.

Водич за вклучување на работодавачите – воспоставување на деловен протокол за
заемна соработка
Содржината од третиот дел се осврнува на пет клучни области;
1.
2.
3.
4.
5.
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Партнерства
Вклучување на работодавачите во процесот на стручно образование и обука
Користење на Секторските комисии за ефективна вклученост
Изнаоѓање на решенија
Евалуација и мерење

Протокол за соработка за НРК

Тема 1 Партнерства
Преглед на партнерствата за Македонија

________________________________
8
Анонимно оценување на вработениот од лицата со кои работи, вклучувајќи ги раководните
лица и соработниците.

Пример 1:

Демонстрирање на протокол за взаемна соработка

Вештини во туризмот во Шкотска
Овој модел предвидува дијалог помеѓу повеќе чинители и содржи 7 чекори:








мерење на скалата за амбиција за раст
ревизија на доказите за потреба од вештини
да се утврдат приоритетите од вештини за раст
тестирање кај индустријата
да се проценат ограничувањата од страна на снабдувачите
да се обезбеди согласност за тоа како да се дејствува
да се развијат, испорачаат и спроведат активности.

Во секторот за туризам и угостителство во Шкотска се вработени речиси 200.000 лица, што
претставува 8% од сите работни места во Шкотска. Националната стратегија, Туризам Шкотска
2020, наведува дека „стекнување и зајакнување на релевантните вештини, знаења и
ставови фокусирани кон клиентите, потребни за искуствата на посетителите да бидат
секогаш на високо ниво“ е клучен приоритет за да се развие понудата на Шкотска.
Владината агенција Развивање на вештини Шкотска (СДС), соработуваше со Шкотскиот сојуз за
туризам (СТА), Лидерската група на СТА и Групата за вештини во туризмот за да го развие
Планот за инвестирање во вештини (СИП) за овој сектор.
Целта на СИП е да го поддржи спроведувањето на Туризам Шкотска 2020 и растот на
индустријата преку привлекување на повеќе луѓе да го одберат туризмот како кариера и да се
развијат вештини и лидерство во рамките на индустријата.
Приоритети за клучни вештини
СИП ги наведува клучните приоритети за вештини на што секторот за туризам мора да обрати
внимание за да го постигне својот потенцијал и ги потенцира клучните постапки што се
потребни во овој поглед:
•
•
•
•

подобрување на управувањето, водството и компаниите во секторот
да се осигура дека персоналот ги има вештините за испорака на квалитетно искуство на
посетителите
зголемување на привлечноста на секторот за нови вработени
да се осигура дека соодветна и квалитетна обука е достапна за секторот.

Активности за совладување на овие приоритети
Покрај активноста што веќе се спроведува како помош при решавање на овие приоритети од
повеќе агенции и понудувачи на обука, СИП ги утврди следните клучни активности што ќе
треба да ги спроведе Групата за вештини во туризмот:
•
•

инвестирање во локалните структури за да можат фирмите да работат заедно, утврдување
на потребите од вештини и влијание врз локалната понуда
решавање на јазовите во вештини преку оспособување на локални групи да развијат
своја/ангажираат други за обука за задоволување на потребите или преку проширување на
постоечките понуди

•
•
•

да се мапира понудата за деловен развој за секторот, решавање на утврдените јазови и
маркетинг за да се зголеми понудата за поддршка на деловниот развој
маркетинг кампања за да се зголеми понудата за обука што ќе го подобри искуството на
посетителите, вклучувајќи услуги на клиенти, управување и лидерство, и технички вештини
да се развие програма со активности за користење на познати настани со што ќе се
зголеми свеста и статусот на занимањата во туризмот.

Групата за вештини во туризмот е составена од претставници од водечките тела во
индустријата и е одговорна за следење на спроведувањето и развивање на Инвестициски
план за вештини во туризмот во согласност со приоритетите од националната стратегија за
туризам Туризам Шкотска 2020.
Советот за секторски вештини, People 1st се членови на оваа група, но таа е составена и од
претставници на други тела, како: хотелите Апекс и Мариот, Колеџот на Град Глазгов,
Федерацијата на мали бизниси, Шкотско претприемаштво, Шкотски локални власти, Група за
економски развој, Шкотски сојуз за туризам, Шкотска асоцијација на туристички водичи,
Шкотска федерација за обука, Развивање на вештини Шкотска и VisitScotland.
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/40094/tourism_sip_document.pdf

Тема 2 Вклучување на работодавачите во стручното образование и обука
Пример 2
Како стручното образование може ефективно да соработува со
работодавачите
Колеџот Барнсли, еден од најдобрите во Велика Британија за вклучување на работодавачите и
практикантството, има процес за вклучување од девет чекори;


контактира со локалните фирми и создава голема база на податоци



ги дијагностицира потребите на работодавачите на локално и национално ниво



развива обука што ги задоволува утврдените потреби



регрутира ученици што го исполнуваат профилот што го бара колеџот и работодавачот



организира воведна средба за очекувањата на учесниците во процесот на образование
и обука да бидат реалистични и за да се обезбедат информации за кариерата



почеток на формалната обука во колеџот или на работното место



оценувачи го посетуваат работното место за да видат дали можат да се постигнат
резултатите од учење за практичните вештини



управување со односите за да се исполнат потребите



успешни резултати прикажани преку евалуација.

Тие, исто така, ја потенцираат и важноста на тринасочната врска меѓу работодавачот, колеџот
и поединецот, каде секој има свои јасни одговорности. Имаат „модел на завет“ со кои
работодавачите се охрабруваат да вработат 2,5% од работната сила како ученици/обучени

лица и сега постигнуваат успех со практиканството за да се привлечат работодавачите во секој
аспект од животот на колеџот, но и за да станат амбасадори.
Овој модел е наречен и „секторски академии базирани на работа“ во Велика Британија, каде
што одредени работодавачи се проактивно вклучени во секоја фаза и ветиле дека барем ќе ги
интервјуираат кандидатите откако ќе ја завршат обуката.9

Пример 3

Дијагностичка алатка за институции за стручно образование

Долунаведената табела е приказ на дијагностичката алатка на People 1 st што беше испорачана
до колеџите за стручно образование [ИТСОО] во Белизе како дел од нивната обука за успешно
спроведување на обуки за компетенции базирани на побарувачка.
Наслов на сесија
Информации од
пазарот на труд
за ИТСОО

Информации за
предвидување
на вештини за
ИТСОО

Вклучување на
работодавачи

Градење
капацитети
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Материјали
 утврдување на клучни партнери и
дефиниции во секторот
 пристап и споделување на
постоечки ИПТ
 Прибирање ИПТ на локална
секторска основа
 се применува во подготвување на
лекции
 алатки за обука на наставници
 како да се утврдат клучните
партнери и нивниот придонес
 толкување и разбирање на
примарно и секундарно
истражување и деловните
двигатели
 идни трендови за техники за
развивање
 примери за олеснување од фокус
група
 примери за прашалници
 подготвување лекција
 алатки за обука на наставници
 како да се утврдат клучните
партнери и да се договорат нивните
улоги и овластувања
 примери за процеси на вклучување
на работодавачите, како
прашалници и групи
 одредување на клучни индикатори
за изведба
 евалуација и следење на влијанието
 промоција и маркетинг
Примери за тоа како капацитетите и
одржливоста можат да се вградат во
системот на ИТСОО кој цели кон
различни групи;
 директори
 регрутери

Резултат
ИТСОО ќе научат како да пристапат и
како да ги користат ИПТ достапни во
Белизе како наставна алатка и за
одредување на условите во наставната
програма во однос на содржината и
испораката

ИТСОО ќе знаат како да формираат и
раководат со фокус групи, да подготват
прашалници, да ја предвидат
содржината на наставната програма и да
држат настава. Тие, исто така, ќе ја
споделат најдобрата практика и ќе
развијат пет најдобри трендови на кои
треба да се обрати внимание.
Резултатите ќе се фокусираат на
решенија за ИТСОО како креирање на
бизнис хабови или работодавачи
трендсетери
ИТСОО ќе можат да ги утврдат
можностите за вклучување на
работодавачите на локално ниво
Ќе работат на планови за вклучување на
работодавачите и на решенија што
треба да се развијат

ИТСОО ќе можат да ја планираат улогата
на секој партнер во системот предводен
од побарувачка. Тие ќе ги опишат и ќе
дадат опис за улогите и нивните
обврски.
За ова ќе биде потребен план за

Се препорачува – документ на УКЦЕС за стручните колеџи во ВБ „Нов разговор“, во кој се дискутира за
културната промена со која се редефинира целта на колеџот во економската заедница.





Одредување на
стандарди за
компетенции и
резултати од
учење

Признавање на
претходно
наученото

Информации,
совети и насоки
за кариера

Користење на
меѓународни
репери



тутори
работодавачи
родители
чинители

Како се развиваат национални
стандарди за занимања
 процесот и потребата да се искажат
професионалните стандарди
 како да се спроведат стандардите
во формалното, но и неформалното
образование
 важноста точно да се напишат и
дефинираат резултатите од учење
 потреби од докази и како тие да се
одредат со учество на
работодавачите
 стратегии за оценување и како тие
да бидат релевантни и флексибилни
 рамки за квалификации и
придобивката од сеопфатното или
т.н. артикулирано учење за
одредување на патеките за
напредок (учениците се поттикнати
да препознаат што научиле преку
рефлектирање од стекнатото
искуство, ставајќи го наученото во
контекст. Артикулираното учење ги
поттикнува на критичко
размислување за сопственото
учење)
 Осигурување на квалитет на
системот на локално ниво
Ова е поврзано со погоре наведената
сесија;
 како да се одредат кредитите и
нивото на наученото од
неформалната обука или од
општото животното искуство
 начини за осигурување на
квалитет и докази за
резултатите
 утврдување на клучните партнери
за кариера т.е. родители,
работодавачи, влада и образование
 Поврзување на ИПТ и
предвидувањата за вештини со
потребите за кариера
 примери за кариерни мапи
 кариерни патеки
 студии на случај
 три меѓународни примери за
системи за стручно образование
предводени од работодавачи
 Користење на Компаративниот
индекс на Светскиот совет за

културна промена, споделување на
најдобра практика и посветеност од
повисоките раководители во ИТСОО.
Препорака е сесијата да се подели на
два дела за да се одрази ова
ИТСОО ќе имаат големо знаење за тоа
како и зошто се потребни стандарди.
Тие ќе можат да ги применат на
различни сценарија, на пр. деловни
решенија или кратка содржина на
лекција.
Тие, исто така, ќе ја разберат и
потребата од докази и ќе можат да
развијат и спроведат свои планови за
оценување.
Тие ќе развијат професионални патеки
што воспоставуваат врска со понудата во
формалното образование и ќе ги
демонстрираат потребите од
неформално учење

ИТСОО ќе имаат широко разбирање за
тоа како да го оценат наученото во
неформални ситуации.
Ќе изготват заеднички план за како ова
да се искаже точно.

ИТСОО ќе споделат најдобри практики и
ќе создадат кариерни портфолија за
локална примена

ИТСОО ќе имаат широки познавања за
реперите што се користат на
меѓународно ниво
Ќе се фокусираат на 2 клучни области со
слабости во Белизе и ќе направат план

патување и туризам за да се види
профилот на земјата

Пример 4
„Тенент“

како тие да се решат преку програма за
стручни вештини.

Ангажираност на работодавачите во училиштата преку Академијата за обука

Академијата за обука „Тенент“ е центар за обука, во сопственост на работодавач, кој нуди
широка лепеза на курсеви за секторот за храна и пијалоци и за угостителската индустрија. Таа
поддржува различни фирми така што нуди курсеви за обука за готвачки вештини, за правните
обврски во индустријата и за процеси за деловен развој.
Академијата е свесна дека е важно да се привлечат млади, талентирани лица во индустријата
и изминатите неколку години ја спроведуваше програмата „ТАСТЕ“ која им нуди на младите
ученици повеќе активности со кои ќе се потенцираат вештините, но и забавата при работата во
оваа индустрија. Програмате ТАСТЕ користи училиште како платформа за претставување на
практичната примена на знаењето, вештините и компетенциите што се бараат на работното
место. Испораката е поддржана од различни работодавачи и нивните вработени со насоки од
наставниците.
Како пример за програмата ТАСТЕ, во јануари 2016 година, училиште во Данди беше домаќин
на дводневен настан каде што учениците имаа работилници за правење на безалкохолни
коктели, услуги на рецепција и часови по готвење со најдобрите шкотски готвачи.
Во овој настан беа вклучени вкупно 220 ученици на возраст од 14 до 18 години, со цел да ја
земат предвид индустријата за угостителство и туризам како потенцијална опција за кариера
кога ќе го завршат училиштето. Директорката на академијата за обука „Тенент“, Стефани Вејд,
изјави: „Секој ден имаме 110 ученици. Ќе имаме мастер клас за практични вештини, така што
ќе научат по нешто за готвењето, како е да се биде шанкер, како се прави кафе, вистински
практични вештини што им се потребни на работното место.
Се надеваме дека на крајот ќе размислат за кариера во угостителството. Но, и да не е така, во
ред е – на овој начин ќе имаат навистина забавен ден“. Лорен Дјуер, ученичка во трета година
од Броти Фери, изјави: „Учевме нови вештини и дознавме за различни работни места што
постојат. Денес научив многу повеќе за угостителството од она што го знаев порано“.
Ова е пример за тоа како вклучувањето на работодавачите може да чини многу малку, а може
да има големо влијание врз образованието.

Тема 3

Користење на секторските комисии за ефективно вклучување на

работодавачите
Пример 5:

Глобални модели за организации предводени од работодавачи

Во светски рамки, Секторските совети за вештини (ССВ) се идентификуваат како партнерски
тела во кои се вклучени најмалку два типа на чинители. Тие се платформа за систематска

соработка како поддршка на политиките за СОО во рамки на доживотното учење, поврзувајќи
ги образованието и обуката со потребите на пазарот на труд за да се промовира развивање на
релевантни вештини. Ова мора да се направи преку ефективно инволвирање на клучните
носители на политики, особено социјалните партнери, и други приватни актери и експерти.
ССВ се развиваат затоа што се утврдени секторски недостатоци и потреба да се подобри
совпаѓањето меѓу побарувачката и понудата на пазарот на труд. Едноставна равенка е таа за
квантитативна потреба, т.е. работни места и квалитативна потреба, т.е. вештини. Постои
побарувачка и за порелевантни резултати од учење во СОО во поглед на вредноста на
вештините и компетенциите на пазарот на труд.
Во развојот на ССВ се вклучени чинителите на пазарот на труд: работодавачите, организациите
на работодавачи, бизнис асоцијации, стопански комори, компании, работната сила, синдикати
и професионални здруженија; и јавниот сектор, министри, национални агенции за СОО, тела за
образование и труд, министри релевантни за секторот, стручни училишта и центри за обука.
Генерално, ССВ вршат една или повеќе од следните активности:


анализа на трендовите на пазарот на труд што влијаат врз потребите од квантитативни и
квалитативни вештини



прогнозирање на потребите од вештини



усогласувањето на понудената обука со потребите на пазарот на труд



подготовка на стандарди за занимања и/или образовни стандарди



развивање и обезбедување квалитет на квалификациите и рамката



совети за политиката за доживотно учење и СОО



да овозможат соработка и вмрежување меѓу образовните установи и работодавачите



обезбедување обука за работната сила



утврдување и управување со финансирањето на обуките
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Европската фондација за обука препорачува клучните основни принципи за ССВ да бидат

следните:


ССВ можат да помогнат од некоординирано, ад хок вклучување на работодавачите да се
помине кон поструктурирана секторска и индустриска соработка за да се пополнат
тековните и идните недостатоци кај вештините на пазарот на труд



ССВ можат да поттикнат вклучување на социјалните партнери во носењето политики за тие
да бидат релевантни за СОО

10

како дел од процесот на ЕУ за образование и деловна соработка



ССВ не треба да бидат ограничени исклучиво на социјален дијалог (техничка поддршка со
повеќе учесници, аналитичка соработка, итн.)



На ССВ им треба моќ за управување на повеќе нивоа



мора да се осигура посветеност кај јавните и недржавни партнери



признавање на додадената вредност на секторскиот пристап кон доживотното учење за
создавање политики за вештини што се повеќе фокусирани на побарувачката



индустријата мора заедно да ги дефинира придобивките од ефективното вклучување и да
го разбере концептот на „сопственост“



ССВ мора да биде контекстуализиран за потребите на одредена земја, а моделот треба да
биде флексибилен и доволно отворен за да се адаптира



да се користат пилот-проекти за да се проценат вистинските потреби и да се тестираат
концептот, мисијата, обемот и остварливоста

Подолу е наведен пример за типологијата за градење капацитети на ССВ11
Табела 1: Типологија за секторски совети за вештини

Функционални
области за ССВ

Обем/природа

Клучни карактеристики и
забелешки

Примери за земји
Чешка/Финска/Данск

1 економски сектор
Тип на
покривност

Трансверзална (повеќе од 1)

Регионален фокус

Совет за СОО/ССВ или

а/Холандија/Канада/

организација чадор што ги

ВБ/Франција

покрива сите сектори на

Шпанија/Белгија/Дан

национално или регионално

ска/ВБ/Кипар/Малта

ниво

Белгија/Данска/Фран
ција/Романија

Сопствени ресурси и правен
Институционал

Специјализирани тела

приватно/јавно финансирање

ен мандат
Работни групи

Профил на

Предводен од државата

иницијатор
Предводен од работодавачите
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статус со постојано

Претставуваат различни
секторски групи на интерес
Политичкиот дијалог главно го
води или финансира државна

ВБ/Холандија/Канада
/Франција

Хрватска/Естонија

Сингапур

организација или

ВБ/Индија/Франција/

работодавачите

Чешка

адаптирано од модел развиен од Н. Буик и ЏМ Галвин Арибас за ЕТФ.

Улогата е или да биде конечен
Улога во

Носи одлуки

донесувањето

носител на одлука или е

Холандија/Романија/
ВБ

ограничена на давање совети

политики
Советодавно

или необврзувачки препораки

Хрватска/Словенија/

на носителите на одлуки

Финска

Овезбедува
квалитативно/квантитативно
Ограничени функции

совпаѓање меѓу

Словачка/Чешка

понудата/побарувачката на
СОО; развивање на НСЗ или

Обем на

НРК, итн.

политички

Членовите вршат

функции

анализа/даваат совети на други

Проширени функции

области/чинители (планирање

Австралија/ВБ/Бангл

на СОО, премостување на

адеш/Холандија/Инд

јазови, програми за вештини,

ија

образовни и деловни
партнерства).
И-СОО
Опфатност на
политика

КСО

И-СОО и КСО/ДУ

Пример 6

ССВ може да покриваат

Чешка/Полска/Слова

политики за И-СОО, КСО, ДУ и

чка/Малезија

можат да бидат фокусирани на

Шпанија/Молдавија/

сектор или да бидат

Аргентина

трансверзални, национални

Франција/Финска/Ест

или регионални

онија/Романија

Модел на Секторските совети за вештини во Велика Британија

Во Велика Британија ССВ се прилагодуваат на променливите регулативи последните 15-20
години, кога се случија промени во сите аспекти на примената. Ова доведе до помало
потпирање врз владините финансиски средства за суштинските активности и до соодветно
зголемување на инвестициите од приватната индустрија. ССВ претставуваат поголеми
секторски области, кои нудат поголема одржливост во поглед на деловниот модел. Тие, исто
така, ја проширија и испораката на деловни решенија за да обезбедат комерцијална понуда
кај непрофитните организации. Доказите обезбедени од точните истражувања на пазарот,
прогнозите за вештини и крупното вклучување на работодавачите се неопходни и ова дава
мандат за партнерско работење.

Пример за тоа како ова функционира е во формулацијата за потребните компетенции или
стандардите на занимања. Во ВБ ССВ се одговорни за развивање на овие национални
стандарди за занимања базирани на докази од пазарот на труд и на побарувачката за
компетенции. Тие се користат за процесите на оценување и сертифицирање, како и за
дефинирање на учењето преку образовни или квалификациски стандарди. На пример,
развивањето на Шкотските стручни квалификации (СВК) се базира на НСЗ и потоа тие можат да
се испорачаат на колеџ или преку програма за модерно практикантство на работното место.
Формалното образование е финансирано за студентите или владата може да понуди делумни
средства за поддршка на настава на работното место. За овој процес е потребно блиско
партнерство за потребите на работодавачите да бидат точно одразени во образовниот сектор,
со што потребите на работната сила ќе се поврзат со наставата.
Ако градењето капацитети за ССВ е ефективно спроведено, тогаш може да се воспостави
систем за образование и обука што е ориентиран кон резултати.

Пример 7

Одредување на визијата и на влијанието

Кога се воспоставува компетенциски пристап, предводен од побарувачката, кон стручното
образование, важно е партнерството меѓу чинителите да ја одреди визијата и очекуваното
влијание. За ова е потребен јасно искажан одговор за придобивките што ги нуди
партнерството.
Долната табела е направена како поддршка за ваквите повеќесекторски партнерства да се
договорат за придобивките.
Табела 2: Придобивки од партнерство
Вклучени групи

Работодавачи

Економски планери
и политичари

Планери за стручно

Што сакате да се признае?

Каква ќе биде вашата придобивка од ССВ?


спецификации за регрутирање



опис на работно место

Она што сакам лицата да бидат



документи за проценка

способни да го прават



планирање на работна сила



утврдување и исполнување на потребите за
обука и развој



Стратешки планови за работна сила



одлучување за приоритетите во СОО



Планирање на програми за СОО

Вештините што на нашата економија и
се потребни за да може да биде
конкурентна
Што лицата мора да се способни да го

образование и
обука

Наставници

Советници за
кариера

прават откако ќе ја завршат програмата

Вештините и знаењето што учениците
мора да ги научат
Нештата што работодавачите очекуваат
учениците што завршиле СОО да бидат
способни да ги прават

потребни за да напредувам во мојата
кариера

ученици

Пример 8

распределба на ресурси за програми за СОО



дизајнирање на наставна програма



планирање на лекција



планирање на оценување



советување на ученици и возрасни



индивидуални планови за развој на кариера



Можности за учење нови вештини



планирање на кариерен развој



Одбирање на програми за СОО

за СОО

Вештините и знаењата што ми се
Вработени



Што ќе знам и ќе можам да правам кога
ќе го завршам образованието и обуката

Градење капацитети за организација за секторски вештини

Постојат пет области што треба да се земат предвид во типологијата на организација за
секторски вештини:

обем, институционален мандат, профил на иницијатор, улога во

донесувањето политики, обем на политички функции и опфатност на политика.

People 1st нуди корисен список за оценување на овој пристап, кој е даден подолу:

Пример 8

Правен статус

Важно е уште на почетокот да се договори каков ќе биде правниот статус и правната основа за
политичко и административно признавање на ССВ. Ова особено се однесува на тоа како да се
координираат односите и партнерствата со јавните власти и други. Од суштинска важност е
ССВ да има здрава правна основа, но важно е и да биде воспоставен во јасна правна рамка и

тоа да биде одразено и во ефективни регулативи. Не смее да ги замени конвенционалните и
постоечки преговори за социјален дијалог, туку да оди уште понатаму.

Состав и/или организациска структура

Доброто

управување

е

од

суштинска

важност

за

успешна

институционализација,

професионализација и добро функционирање на овие партнерства. Тоа ќе овозможи поголемо
ниво на одржливост, но и независна мисла така што гласот на работодавачот ќе биде посилен.

Пример 9

Структура на Секторски совет за вештини на People 1st

People 1st– Во Велика Британија, People 1st е водечка добротворна организација за развивање
вештини и работна сила за економијата на посетителии има лиценца од владата како
организација за секторски вештини одговорна за целиот сектор во сите четири земји на Велика
Британија. People 1st ги поддржува работодавачите во угостителството, туризмот, патувањето,
патничкиот транспорт и малопродажната индустрија, и се фокусира на трансформирање на
вештините во секторот преку развивање на ефективни решенија за регрутирање, обука и
управување со талентирани лица.
Целта на People 1st е да ги стимулира работодавачите и јавните чинители да ги подобрат
повратните средства од инвестициите во вештините и да се осигура дека работодавачите во

економијата на посетители се способни да се конкурентни на брзо менливиот светски пазар.
Од суштинска важност е и да се подобри квалитетот и пристапноста до кариерниот и
професионалниот развој што го нуди овој сектор. People 1st има уникатна положба во
економијата на посетители како мост меѓу работодавачите, образовните институции и
властите.
People 1st е добротворна компанија ограничена со гаранција. Нејзината структура е следна:
1. Одбор на управители – кој ја има одговорноста да раководи со People 1st , составен од
искусни директори од угостителство, малопродажба, транспорт на патници, патување и
туризам. Одборот е одговорен за севкупното работење на бизнисот и управувањето да
биде со највисок можен стандард. Управителите имаат претприемнички, оперативни,
маркетиншки, финансиски, правни и кадровски вештини
2. Извршен одбор – одговорен за секојдневното работење и управување со компанијата
и опфаќа околу 60 лица во различни оддели. Тука спаѓаат стручна политика и
истражување, комуникации и одделот за обука.

Тема 4

Развивање деловни решенија

Пример 10

Одржливост и финансирање преку решенија за работодавачите

Кога ќе се земе во предвид структурата и операциите потребни за успешно вклучување на
работодавачите во формалното стручно образование и за ефективно учество во дијалог со
повеќе чинители, потребата за одржливост на секторското тело е од суштинска важност.
Работодавачите ќе утврдат низа деловни решенија кои можат да се преточат преку моделот на
Академија за вештини. Моделот на Националната академија за вештини на Велика Британија
успешно го користат повеќе ССВ како механизам за поврзување на формалното и
неформалното образование. Академијата може да биде „лицето“ за вештините и деловните
решенија, а ССВ ќе ѝ дава тековна поддршка и услуги како што се:
•

акредитација и промовирање на обука

•

Знак за квалитет на програмите за обука

•

Развивање и лиценцирање на програми предводени од индустријата

Академијата за вештини може да ги нуди следниве услуги:
•

промовира можности за вработување и кариера

•

дава совети за вештини и поддршка за поединци и фирми преку мрежа на консултанти,
обучувачи и програми за обука на обучувачи

•

нуди лепеза на квалитетни курсеви за обука и квалификации според стандардите во
индустријата, како што се:


обука за услуга на клиенти



програми за пред вработување за персонал од почетно ниво



програми за обука и пракса на работното место



специјалистички програми со ознака за квалитет

•

нуди исплатливи решенија за развивање вештини и регрутирање

•

група кандидати од обучени менаџери и лидери

•

утврдува и иницира можности за работно искуство за возрасни и млади.

People 1st исто така има и модел на Меѓународна академија, кој е признат за спроведување на
обука која е испробана и одговара за пазарот на труд, а ја испорачуваат квалитетни
лиценцирани понудувачи на обука и обучувачи.

Пример 11

Одредување професионални стандарди

Во Велика Британија се стремиме кон „професионален стандард“ како начин за подобро
вклучување на работодавачите и осигурување дека формалното СОО ги исполнува нивните
потреби. Тие се надоградуваат на националните стандарди за занимања кои долго време во
Велика Британија се користат како репер за компетенција. Меѓутоа, овој фокус на
компетенцијата

е

под

знак

прашалник

кај

одредени

работодавачи

кои

сакаат

попрофесионално ориентирана мешавина од знаење, вештини и однесување.
Договорен професионален стандард ги претставува очекувањата на работодавачите за
најдобриот начин на вршење на работата за да се постигнат деловни резултати; затоа тие
цврсто се темелат на вештините и знаењето што се бараат од вработените. Но, можно е тие да
опфаќаат и консензус за други аспекти, како што е одредено однесување, став или пристап кон
работата што се потребни за ефективно извршување на улогата. Затоа професионалните
стандарди мора да се договорат преку консензус на различни работодавачи кои добро ги
разбираат условите за изведба што вработените треба да ги имаат.
По дефиниција, професионалните стандарди мора да ги однесат вработените „до врвот“, тие
претставуваат квалитетна изведба, ги зголемуваат аспирациите на поединецот и се одраз на
широки компетенции за успешно извршување на конкретна улога.

Професионалните стандарди:


го поткрепуваат и промовираат професионализмот на дадени занимања врз кои
работодавачите од секторот се потпираат за да постигнат деловен успех. Тие не само што
ќе помогнат да се зголемат вештините, туку можат да го поткренат и профилот на
занимањата што се сметаат за помалку привлечни како опција за кариера.



се клучна компонента од обидите работната сила да научи нови вештини и да се зголеми
вредноста на економијата. Исто така, тие се важно оддалечување од тесната перспектива
на резултати од квалификациите, и наместо тоа прифаќаат нов и пофлексибилен пристап
кон развојот на вработените што е мотивиран од потребите на работодавачите.



ќе ги утврдат и дефинираат критичните фази од кариерните патеки што ќе им помогнат на
поединците и на работодавачите да го разберат обемот на компетенциите, вештините и
знаењето што се потребни за одредена улога и ќе им биде јасно какви се можности за
напредок постојат.



од суштинска важност е што тие се дефинирани и поставени независно од
квалификациите, практикантството и другите форми на обука, меѓутоа, бидејќи тие ги
одразуваат потребите на работодавачите за изведбата на вработените, треба да бидат
основа за сè она што е вклучено во рамката за стручно учење, како за акредитираната така
и за неакредитираната обука.



се репер со кој може да се споредат наградите и ознаките за квалитет за да се овозможи
развој на професионалниот стандард на доследност во сите сектори.

Овие професионални стандарди се користат за подготовка на нови рамки за практикантство
што ги развиваат директно работодавачите во Велика Британија. Тие се достапни за широк
круг на работни позиции. Пример за професионален стандард за готвач во училишната
кетеринг индустрија е даден во врската подолу:
http://www.people1st.co.uk/getattachment/Apprenticeship-services/Professionalstandards/School-catering/Cook.pdf.aspx

Пример 12

Кариерни патеки што ќе овозможат управување со кариерни

портфолија
Обезбедување на точни, релевантни и корисни информации за кариера, совети и насоки е
суштинско за успехот на модерен стручен образовен систем базиран на компетенции и
предводен од побарувачката. Придобивките за сите чинители се јасни и тие ќе бидат врска со
вработливоста, економскиот раст и претприемливоста што ѝ се потребни на земјата. Овие
кариерни информации треба да понудат модел на кариерно управување што може да го

користат различни партнери за промовирање и пренесување на важноста на учење вештини,
но и контиуниран професионален развој со знаење, компетенции и однесување. Тоа може да
биде голем ресурс за наставни материјали и за развивање на квалитетни работни практики.
People 1st направија алатка за кариерно мапирање за работодавачите што сакаат да ги
промовираат можностите за кариера пред барателите на работа или вработените, или пред
други организации (на пр. трговски здруженија) што сакаат да промовираат кариери во
одредена област. Тие можат да купат интерактивна он-лајн „мапа“ што можат да ја
прилагодат за да ги потенцираат кариерните патеки што се нудат во нивниот бизнис. Мапата
го користи истиот модел на кариерни мапи што го има на кариерните портали на Hospitality
Guild и Careers that Move, но организациите можат да внесат свои информации за работните
места, обуката, итн. така што ќе имаат алатка прилагодена посебно за нив.
Кариерната мапа им помага на работодавачите јасно да ги прикажат кариерните патеки во
нивната организација, што помага да се привлечат нови таленти, но и да се охрабрат
постојните вработени да останат и да се развиваат во компанијата. Таа, исто така, им помага
да создадат последователни планови и јасно да ја поврзат обуката со напредокот во
кариерата во организацијата.
Пример 13

Рамка за кариерно управување

Заради важноста на службите за кариерни информации, совети и насоки за поддршка и
промоција на стручното образование и обука во контекст на доживотно учење, од суштинска
важност е стратегијата и рамката да ја подготват партнерите во националната влада.
Рамката која е наменета за професионалци е многу ефективно опишана на вебстраната на
Skills Development Scotland. Врската со ПДФ документот е дадена подолу, но препорачливо е
да се погледнат и онлајн ресурсите My World Of Work на СДС бидејќи нудат многу совети,
информации и насоки за кариерни патеки, како и поддршка за работодавачите и
понудувачите на СОО.
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/752669/career_management_skills_framework_scotlan
d.pdf

www.myworldofwork.co.uk

Тема 5 Евалуација и мерење и одредување на моменталната состојба (baseline)
Пример 14

Моделот на Комисијата за вработување и вештини на Велика Британија

УКЦЕС е јавно финансирана организација, предводена од индустријата, што нуди насоки за
вештини и вработување во Велика Британија. Тоа е извршно, невладино јавно тело,
спонзорирано од Министерството за бизнис, иновација и вештини. Како дел од работата, таа

врши квалитетна статистичка анализа на пазарот на труд. Достапни се алатки и совети за
различни области, како што се мерење на успехот на образованието12, врски со
продуктивноста, квалитетни работни изведби и тестирање на вештини.

12

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32329/11-816-measuringeconomic-impact-further-education.pdf

