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I.  ВОВЕД 

 

Законодавство кое го регулира стручното образование и обука  го нагласува 

социјалното партнерство, кое се темели на зајакната соработка помеѓу 

индустријата и училиштата. Училиштата имаат потреба да ги слушнат 

потребите на индустријата и стопанството, да го дознаат текот на развојот и 

новите случувања во стопанството, за да сите настанати промени ги внесат во 

образовната програма и соодветно ги оспособат учениците со што тие би 

можеле да започнат со работа веднаш по завршување на образованието. 

Голем дел од наставниците кои реализаат општообразовни стручно-теоретски 

предмети имаат многу малку или воопшто немаат искуство во директно 

работење во индустријата. Новостите и случувањата во стопанството ги следат 

само на теоретско ниво. Стручната литература, интернетот, семинарите 

студиските посети се секако премалку за достигнување на целите кои сакаме да 

ги постигнеме со реформата на курикулумот.  

До сега не се организираше практична обука за наставниците по 

општообразовните предмети, за наставниците кои предаваат стручно теоретски 

содржини и практична настава во средните стручни училишта се доква-

лификуваат и усовршуваат за најновите технологии и развој на организацијата 

на трудот во работниот процес и тоа преку извршување на практична работа 

директно во компанија. За такво стручно усовршување, училиштата би требало 

да развијат услови и системски решенија и врз основа на тоа постепено да ја 

градат врската помеѓу теоријата и праксата, помеѓу училиштето и компаниите. 

 

Искуство за поврзување на наставниците и компаниите постои во Словенија и 

во некои други европски држави (на пример Данска), но тоа искуство е 

засновано на поинакви основи, па оттаму нивните обрасци и модели не може 

да се пренесат на друг простор без поголеми системски интервенции. 
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II.  Планирање на практичната обука (доквалификација) 
на наставниците во работниот процес  

 

Секоја стручна работна група/актив во училиштето развива нацрт предлог 

програма за практична обука на наставниците во работниот процес. За 

реализација на таа програма потребно е да се најдат компании кои сакаат да 

прифатат наставници за нивна практична доквалификација. Уште на самиот 

почеток на планирањето на обуките, се запишуваат главните информации, како 

статусот на наставникот кој ќе се вклучи во работата на компанијата 

(институцијата...), менторството, наградувањето, заштитата при работа, 

осигурувањето, надоместок на трошоците кои настанале со ваквата обука на 

наставниците итн.. 

  

Цели на практичната обука за наставниците во работниот 
процес  

Основната цел е поврзување на училиштето со компаниите. При тоа 

наставниците добиваат нови општи и стручно-теоретски знаења, но и практично 

искуство.  

Практичната обука на наставниците во непосредниот работен процес 

придонесува за квалитетот: 

• и за учење на новините во стручното подрачје, 

• и  меѓусебно запознавање и поврзување на наставниците и 

работодавачите со цел полесно комуницирање за стручните 

проблеми и можните решенија за истите (советодавен панел од 

работодавачи, нови содржини за отворениот дел на наставните 

програми, заедничко спроведување на образовната програма со 

работодавачите ...),  

• поттикнување на поголема интеграција на наставниците со 

конкретна пракса за која ги спремаат учениците, 
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• поттикнување на планирањето и извршувањето на наставата која 

може да биде актуелна, а произлегува од реалните потреби на 

работата, 

• промоција на планирањето и спроведувањето на настава која 

произлегува од работните ситуации, 

• осовременување и актуализација на знаењата, вештините и  

компетенциите на наставниците во стручното подрачје за кое ги 

образоваат учениците, 

• осовременување на содржините на теоретското и практичното 

знаење согласно потребите на работата,  

• пренесување на новодобиените знаења и искуства на останатите 

наставници. 

Организациски рамки 

 

Предлагаме, наставниците практично да се доквалификуваат во работниот 

процес од 80 (или минимално 24) часови во една учебна година. Тие ќе се 

доквалификуваат во рамките на своите редовни работни обврски, но надвор од 

редовните обврски во училиштето. Доквалификувањето може да биде 

наизменично, според распоредот на наставникот или пак според други 

активности во училиштето или во компанијата. Спроведувањето на обуката 

може да биде континуирано во групи во текот на 80 часа за период од две 

недели (или 24 часа во три дена) или индивидуално. Индивидуално може да се 

спроведува во мешан распоред, во повеќе денови со времетраење од осум 

часа или по неколку часа на ден во текот на цела година. Препорачуваме 

изведување на практичната доквалификација во два дела.  

Во првиот дел, обуката во група, да трае 24 часа (или 8 часа) за запознавање 

на наставниците со деталите за работните позиции и процесот на работа на 

компанијата  

Во вториот дел, индивидуално по неколку часа на ден (вкупно 56 часа), или 

16 часа, наставниците активно се вклучуваат во работата на компанијата.  

Изведувањето на групната обука предлагаме да биде за време на училишните 

распусти (за време на подолги празници, летниот распуст – јуни, јули, есенскиот 
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и зимскиот распусти), сепак водејќи сметка за склучените договори меѓу 

компанијата и наставникот или училиштето. За остварената работа според 

програмата, која е претходно адаптирана од страна на менторот, наставниците 

ќе бидат и непосредно одговорни и кон компанијата.  

Предлагаме наставниците доброволно да се пријавуваат за практична 

доквалификација на работно место. Тие може да се одлучат и по предлог и 

иницијатива на директорот. Во основа, прво треба да се  одлучат наставниците 

по практична настава од струката кои во оваа обука гледаат предизвик за 

сопствен стручен развој. 

Интересно е дека во словенечкиот пример, голем дел од наставниците кои беа 

заинтересирани за практична обука за доквалификација во работниот процес 

беа наставници од општообразовните предмети. Сепак, најголем број беа 

наставници кои држат настава по стручни предмети (модули), а нешто помалку 

наставници кои држат практична настава. Ова е разбирливо бидејќи законското 

барање е дека практична настава во училиште може да вршат единствено 

наставници со 3-годишно работно искуство во работа во компанија. Меѓу 

учесниците исто така имаше и други стручни работници од училиштата, 

организатори на практично образование, работници од 

советодавните/стручните служби и директори на училишта.  

 

  III. Очекувани резултати 

       Предности за училиштето, наставниците и учениците  
 

Практичната обука на наставниците во работниот процес има голем број 

предности за училиштето, за вклучените наставници а индиректно и за нивните 

ученици особено при постигнување на зацртаните цели за реформирање и 

воведување на обновени образовни програми. Подолу ќе ги наведеме некои од 

предностите за наставниците:  

• запознавање со директната работна средина за која ги обучуваат и 

подготвуваат идните кадри,  

• запознавање со потребите од современи знаења и вештини на пазарот 

на работната сила,  
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• запознавање со севкупната организацијата на работата и работниот 

процес во целина, со работните услови, алатките и со комуникациско-

информатичкиот систем во компанијата, 

• запознавање со улогата на компаниите и неговата соработка со другите 

деловни партнери, 

• воспоставување на контакти и непосредна комуникација со менторите 

кои ќе работат со нив при практичната обука за работниот процес, 

• добивање на конкретни практични искуства од работата и работните 

задачи,   

• откривање на можности за избор и подготовка на проектни задачи, 

семинарски задачи или истражувања кои ќе ги прават учениците за 

потребите на компанијата, 

• избор на иновативни проекти и завршна работа на учениците (производ 

или услуга) за потребите на компанијата,  

• вмрежување на контактите со цел развивање можности за учество на 

учениците во компанијата кога ќе се појави потреба при поголеми 

настани, проекти, останати активности,  

• непосредна комуникација помеѓу училиштето и компанијата при 

организирање и извршување на практичната обука со работните задачи 

за учениците, студентите, 

• пренесување на добиените знаења и искуства од работниот процес на 

учениците и на другите соработници во училиштето, 

• осовременување на содржините на теоретските и практичните знаења 

согласно потребите на работата.  

Предности за компанијата 
 

Предности за компанијата од обука на наставниците во работниот процес се: 

• поврзување со наставниците кои ги образоваат нивните идни кадри,  

• конкретна стручна помош со свежи идеи од наставникот во текот на 

работата и при практично извршување на работниот процес,  

• направени проекти, семинарски или истражувачки задачи за потреби на 

компанијата,  
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• направени иновациски проекти, завршна работа, практичен дел од 

државната матура на теми потребни за компанијата, 

• можности за учество како стручна помош од страна на училиштето –

наставниците и учениците- при разни поголеми проектни активности и 

настани на компанијата,  

• непосредна комуникација помеѓу училиштето и компанијата за 

организирање и извршување на практичната обука со работните задачи 

за учениците, студентите ..., 

• реклама за компанијата во националната и меѓународната арена како 

компанија која воедно е и организација за учење,  

• вмрежување на контакти со сродни компании и со нивното деловно 

опкружување во странство преку училиштата и нивните партнер-

училишта и преку соработка во ЕУ проекти (Леонардо да Винчи и сл.).   

IV.  Изведување на практичната обука за наставниците 

Статус и обврски на наставникот 
 

Наставниците на практична обука во работниот процес ги имаат сите права и 

обврски кои произлегуваат од работниот однос во училиштето. Ние заговараме 

практичната обука во работниот процес од страна на училиштата да се третира 

исто како и останатите форми на учество во семинарите за континуираното 

стручно усовршување. 

Обврска на наставникот е да изготви извештај со опис на сите новини и 

карактеристики по завршување на практичната обука. Новодобиените знаења, 

вештини и искуства од работниот процес мора да им се пренесат на 

соработниците во стручната работна група/активот во училиштето кои ќе 

продолжат ова да го употребуваат во наставата и во другите форми на 

педагошка работа со учениците и да известат за нивната употребливост.  

Исто така важно е нивното учество во приготвување на заедничката основа за 

пренесување на таа обука и на другите профили во струките.  

Улога на координаторот 
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Организаторите/координаторите на практичната обука во училиштата имаат 

важна улога во нејзиното планирање и извршување. Тие имаат улога на алка за 

поврзување на училиштата и компаниите. Комуникацијата помеѓу училиштето и 

поголемите компании се одвива помеѓу организаторите/координаторите од 

училиштето и одделението за човекови ресурси или со раководителот на 

одделение или директно со директорите во случај на помали фирми. 

Комуникацијата во рамки на училиштето се одвива вертикално со управата на 

училиштето и хоризонтално со наставниците и со другите стручни соработници 

кои пак директно се поврзуваат со менторите во компаниите.  

Избор на компаниите 

 

Првите комуникациски врски на организаторите/координаторите со компанијата 

се воспоставуваат на веќе основаните лични познанства, кои организаторите на 

практичната обука ги воспоставиле кога барале и се обратиле за обезбедување 

на места за учење и организирање на практичната обука во работните процеси 

за своите ученици.  

Критериумите за избор на компаниите ги составуваат координаторите во 

договор со раководството на училиштето. Најважен критериум е високото ниво 

на стручност, волја и желба за соработка како и близина до училиштето или до 

местото на живеење на наставникот. 

Првичната комуникација ја воспоставува директорот со писмен допис, а потоа и 

организаторот/координаторот за стручна обука воспоставува усна комуникаци-

ја, доколку така е договорено. Компаниите испраќаат контакт информации за 

лицата за контакт, имињата на менторите, а училиштата ги договараат услови-

тее на работа со наставниците.  

Со избраните компании, согласно појавената потреба кај едниот или кај другиот 

партнер (компанијата или училиштето) ќе се организира  состанок на кој ќе се 

разменат детални информации, ќе се усогласат очекувањата и разрешат какви 

било нејаснотии. Во секој случај, акцентот е ставен на соодветната комуникаци-

ја и на партнерска соработка. 
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Обврски на компанијата  
 

Во компанијата се утврдува одговорно лице за извршување на практична-

таа обука. Во договор со менторот во компанијата и наставникот/учесник 

се усогласуваат очекувањата согласно можностите на компанијата и 

конечно се дизајнира програма за практична обука. Задача на менторот е 

да го запознае наставникот со организацијата на работа и со работниот 

процес, да ги одреди неговите работни задачи и да го вклучи во нив како и 

да го следи во текот на извршувањето на редовниот работен процес. 

Наградувањето на менторот за тие задачи и е оставено на компанијата.  

 

V.  Завршување на практичната обука за наставниците 
во работниот процес 

 

По завршување на сите предвидени часови практична обука за наставниците 

во работниот процес, интересно е да се добијат повратни информации за тоа:  

• како оваа практична обука и усовршување го оценуваат 

наставниците, менторите во компанијата и директорите, 

• со какви искуства се здобиле, 

• како ја оценуваат организацијата, содржината на програмата 

(што да се додаде, а што да се избрише) и нејзиното 

релаизирање, 

• кои подрачја треба формално да се уредат заради нивно сис-

темско воведување со цел достапност за сите наставници, 

• интерес за натамошна партнерска соработка помеѓу училиштето 

и компанијата. 

Повратните информации може да се добијат со анкетирање на менторите, 

наставниците и директорите.  
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VI. Претставување на искуствата од словенечкиот 
пример 

Избор на компании 

 

Координаторите за соработка најчесто се обраќаа кај »потврдени« компании 

со кои имале претходни партнерски односи и добри искуства.  

Со компаниите претходно соработувале: 

• при развивање на курикулумот и на отворениот курикулум 

• во организирање на ПОР за учениците или студентите 

• при спроведувањето на проекти, настани. 

• компаниите им нуделе спонзорство на училиштето, менторство при 

изработка на семинарските задачи, надворешно оценување за 

стручната матура или менторство за матурантите и слично.  

Менторот во компанијата 

 

Компаниите пристапија одговорно кон соработката со училиштата за 

реализација на  практичната обука во работниот процес. Како ментори на 

наставниците беа избрани оние вработени кои имаа искуство во 

спроведување и организирање на обука за возрасни, кои биле предавачи или 

барем ментори на приправници или ученици.  

Прием и задоволство на наставниците од компанијата 

 
Во најголемиот број случаи во Словенија, наставникот во компанијата беше 

пречекан од директорот и/или менторот и со нив беше извршен воведен 

разговор. На сите наставници кои беа дојдени за обука им беа доделени 

ментори. Тие им ги даваа сите потребни информации и им помагаа на 

наставниците во сите работни ситуации. Тие им ја претставија организацијата 

и дејноста на компанијата и ги вклучија во непосредната работа. Но, на 

наставниците им стоеја на помош и останатите раководители на деловни 

единици во компанијата. 
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Сите наставници одговорија дека при практичната обука во работните 

средини се чувствувале добро и дека таквата можност за усовршување е 

прифатлива и соодветна.  

Форми на изведување на практичната обука во работниот 
процес 

 

Најчестото обуката има комбинирана форма, што значи дека прво, во кус 

временски рок се одвива во групи, а подоцна, со текот на времето–индивидуал-

но, како што е предложено. Причините поради кои се одлучиле на ваков облик 

на обука, според мислењето на управителите, се: 

• организацијата на работата во училиштата; 

• прилагодување на компанијата; 

• прилагодување кон распоредот на часовите на наставниците; 

• можност за обука за време на паузите, за време на слободните 

денови и попладне. 

Утврдени се најмногу 80 часови практична обука во една учебна година, кои 

се изведуваат во било кој облик, во групи или индивидуално. 

Надоместување на наставните обврски на наставникот за 
време на обуката 

 

Наставниците ја извршуваа својата практична обука во работниот процес 

надвор од својата наставна обврска, т.е. во текот на училишните распусти, 

пред или по наставата. Само за мал дел од својата обука, наставниците го 

прилагодуваа својот распоред па надоместувањето на пропуштената настава 

ја одработуваа. Покрај целосните обврски кон наставата, практичната 

доквалификација во работниот процес е оптоварувачка, и покрај тоа што е во 

рамки на редовните работни обврски.   

Потребно е да се размисли за начините на олеснување на оваа наставна 

обврска во училиштето за времетраење на практичната обука за 

наставниците.   
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Содржина и структура на програмата за практична обука на 
наставниците  

 

Во работната група/активот во училиштето, наставниците се консултираат со 

своите колеги за рамковната програма за практична обука која ја усогласуваат 

со менторот во компанијата. Во најголемиот број случаи, во компанијата се 

развива оперативен план.  

Во компанијата наставниците  истовремено се стекнуваат со стручни знаења 

и вештини кои не се предвидени во програмата, а кои се специфични за 

конкретната компанија, а не се вклучени во обр. програма (на пример 

работниот процес и сл.). Исто така тие добиваат и знаења и вештини за 

работи кои не се во рамки на потесното стручно подрачје на наставникот. 

Наставниците не се запознаваат со конкретни програмски содржини доколку 

тие не се извршуваат во таа компанија. Знаењата кои недостасуваат тие 

може да ги добијат во друга компанија, а некои наставници ја користат и таа 

можност да практичната обука и усовршување во работниот процес го вршат 

во две или повеќе различни компании.  

Менторите и наставниците оценуваат дали програмските содржини кои се 

бараат во целина одговараат на потребите за дополнителна обука на 

наставниците и дали програмата составена на тој начин овозможува 

флексибилност и прилагодување согласно можностите на компанијата. 

Наставниците самите си ги избираат деловите од содржините кои се 

поспецифични согласно содржините ги реализираат во наставата и за кои 

покажуваат поголем интерес.  

Придонес кон исполнување на целите на реформата 
 

 

Најголемиот број од анкетираните наставници, ментори, и директори се 

согласни дека практичната обука во работниот процес помага во исполнување 

на зацртаните цели, кои особено дојдоа до израз со воведување и 

извршување на обновените програми за практична обука за наставниците.  
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При одржување на наставата по својот предмет, наставниците кои се 

вклучени во обуката може да ги користат здобиените: 

* специфичните стручни знаења за струката во која реализираат 

настава, на пример автоматизација на работните места, 

програмирање или некоја друга вештина или знаењеJ, 

* генерички стручни знаења од струката во која реализираат 

настава како на пример деловниот јазик, деловна коресподенција, 

* клучни општи знаења, на пример трендот на развој на ИКТ, здрав 

начин на живеење и другоJ 

 

Интересна е разновидноста и бројот на одговори на менторите во кои 

наведуваат што тие самите добиле од практичната обука на работно место 

како ментори и кои се придобивките за компанијата:  

* дознав повеќе за начинот за  пренесување на знаење во 

 наставата, 

* добив дополнителни искуства и знаења за наставната програма, 

* добив нови идеи и техники на работа, 

* добив увид во образовните ситуации во училиштата и во 

компаниите, 

* можност за добивање добри кадри, 

* можност за соработка,  

* можност за влијание на наставните содржини, 

* поголема препознатливост за компанијата, 

* соработка со училиштето кое ги образова идните кадри, 

* соработка помеѓу теоријата и праксата, 

* искуствата кои ги пренесуваат на учениците, 

* пренесување на знаењето за заштита на средината, 

* нови деловни контакти вон стопанството, 

* Пренос на знаење, 

* Работата беше завршена побргу и многу добро, 

* Поквалитетна врска со училиштето, 

* Информации за проектите во училиштето, 
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* збогатување со нови знаења и за менторот и за учесникот во 

обуката 

И директорите ја гледаат предноста од ваквата форма на обука која, според 

нив, допринесува до: 

* Поблиска врска со струката и со стопанството, 

* Нови искуства и добивање на актуелни знаења, 

* Поврзување на теоријата и праксата, и  

* Актуелни информации за наставниците за состојбата, 

организацијата, новините, технологиите на работните процеси.  

VII. Предлози за формално и системско воведување на 
практичната обука за наставниците во работниот 
процес 

 

Договор за соработка со компанијата 

 
За формално уредување на можните решенија за соработка, партнерите 

склучуваат Спогодба односно договор за соработка. Договорот го 

потпишуваат сите одговорни лица: директорот на училиштето, директорот на 

компанијата/институцијата и наставникот-учесник во обуката. Во спогодба-

та/договорот се наведени правата и обврските на наставникот, на училиштето и 

на работодавачот, времето и обемот на практичната обука за наставници во 

работниот процес. Кон договорот е вклучена и рамковната програма за  

практична обука на наставникот во работниот процес.  

Практична обука на наставници во работниот процес – 
составен дел на редовната обука за наставници 

 

Практичната доквалификација на наставниците во работниот процес станува 

составен дел на редовната доквалификација на наставниците. Имајќи ја 

предвид економската ситуација од една страна и предлогот дека наставниците 

мора практично да се доквалификуваат, сите професори можат да се 

доквалификуваат во рок од три до пет години. 
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Предлагаме наставниците, пред се оние по стручните предмети да останат во 

постојан контакт со компаниите, редовно да ги спедат технолошките новини и 

да ги воведуваат во својата настава. 

Избор на наставници 

 

Критериумите за редослед на изборот на наставници кои ќе се упатуваат на 

практична обука им се препуштени на училиштата. При тоа се препорачува да 

се почитуваат: самоиницијативноста, да се избираат наставници со помалку 

искуство,... Се чини е важно дека секој наставник вклучен во почетната фаза 

на оваа форма на доквалификација не треба да ги формализира ниту да 

добива дополнителни задачи, бидејќи и според нивно мислење тие веќе 

работат на воведување на реформираната програмата. Со формално барање 

може да се добие сосема спротивен ефект. 

Избор на компанија  

 

За изведување на програмата за практична обука на наставници одговорни се 

и двете страни (училиштето и работодавачот). Наставниците  имаат право 

исто така право самостојно,  одговорно и непосредно да соработуваат и да ја 

изведуваат доквалификацијата во својата непосредна околина, како и да 

практикуваат автономијата кој им е дадена на системско ниво. 

Предлог содржински и системски решенија 

 
Практичното доквалификување на наставниците во работниот процес по 

наше мислење треба: 

• Формално да се уреди за сите наставници во одреден временски 

период,  

• Да се воведе како составен дел од обврската за доквалификација 

за сите практичари во струката по 20 дена распоредени во 3 

години,  

• Да се овозможи самите наставници да ги одберат 

компаниите/институциите за извршување на доквалификацијата, 
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• Да се следи и да се води формална документација како и оценка 

на напредокот,  

• Да се надградат учесниците со тоа што ќе добијат поени за 

напредување или препораки за напредување). 

Помеѓу наставниците се појавија предлози и за понатамошна практична 

обукла во групи во текот на работниот процес, од најмалку 6-12 месеци на 

секои три години и со тоа намалување на работните обврски на наставникот 

во училиштето или пак преку на пример до 20% дополнителна работа во 

компанијата со сите бенефиции од работниот однос. И покрај моменталната 

семејна и економска ситуација овие предлози во денешен време се чинат се 

потешки за остварување.  

Системски и на национално ниво треба да бидат решени прашањата за 

хранарината, патните трошоци, осигурувањето во случај на повреди, 

смалениот обем на часови во училиштето во времето на изведување на 

практичната обука за наставници во работниот процес,  наградување на 

менторите и наставниците со дополнителни слободни денови како и 

регулирање на вреднување на надоместокот за отсутните наставници.   

 

Според мислењето на најголемиот дел од анкетираните, сето ова треба да се 

помести во работното или образовното законодавство или во Правилникот за 

напредување и звањата на стручните работници. Некои од нив сметаа дека 

поголема улога и одговорност треба да и се даде на државата и како што 

наведоа Министерството за образование и спорт треба да развие Каталог за 

доквалификација во компаниите, да ги одреди компаниите и компензацијата 

за менторите. Менторите пак наведоа дека потенцијалните трошоци за 

извршување на практичната обука за наставниците во работниот процес 

треба да ги преземе државата или училиштето, а во компаниите ќе се развие 

систем за привлекување на идните кадри. 

Од ова може да се заклучи дека практичната обука/доквалификација на 

наставниците во работниот процес се потпира на поддршката од системско 

ниво, но се уште е потребно дефинирање на некои формални одговори. 
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VIII. Натамошна соработка помеѓу училиштето и 
компаниите 

 

Во словенечкиот случај, деведесет и пет проценти од анкетираните ментори 

во компаниите, сите директори и најголемиот број наставници беа 

заинтересирани за натамошна меѓусебна соработка. Наставниците од 

општообразовните предмети кои не покажаа интерес, не ги наведоа 

причините за нивната незаинтересираност.  

 

Менторите во компаниите гледаат можности за соработка со училиштето пред 

се при извршување на практично усовршување во работниот процес на 

ученикот или студентот преку стручната доквалификација на наставниците за 

работниот процес.  

 

Слично на ова, директорите наведоа и пошироки можности за соработка со 

компаниите/институциите. Покрај менторството за учениците или студентите 

кои доаѓаат на практична обука во работниот процес тие ги наведоа и: 

• постојаната размена на актуелните информации,  

• договарање на содржините на отворениот курикулум, 

• договарање на темите и менторство за семинарски, проектни, 

завршни и дипломски задачи на учениците и студентите, 

• именување на надворешни оценувачи за завршниот испит или за 

стручната матура, и 

• спонзорство за училиштето или понуда за користење на 

училишниот простор и опрема од страна на компанијата за 

извршување на доквалификацијата. 
 

Сите директори и најголемиот број наставници (43 од 46 одговори) наведоа 

дека практичната обука за наставниците во работниот процес ќе им го отвори 

патот за вработување на учениците.  
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Повратно влијание на компанијата врз училиштето по 
извршување на практичната обука на наставниците во 
работниот процес 

 

На прашањето дали по завршената практична обука за доквалификација на 

наставниците во работниот процес се забележал каков било повратен ефект 

во училиштето, сите директори одговорија потврдно и го наведоа следново: 

•  учество во различни проекти, 

• понуда на опрема, 

• ефект врз наставата, 

• актуализација и практични примери за наставните содржини, 

• конкретни информации за потребата од кадри,  

• идентификација на потребата од стручни знаења.  

 

IX.  Заклучоци 

 

Од ова може да заклучиме дека со практичната обука за доквалификација на 

наставниците во работниот процес се постигнуваат зацртаните цели. Ова 

допринесува до поотворена и поблиска соработка и поширока соработка 

помеѓу училиштето и компаниите/ институциите која се повеќе се 

продлабочува. Меѓусебното запознавање, размена на очекувањата и 

разбирање на проблематиката на другата страна како и меѓусебните разлики 

ќе ги збогати двете страни па и разликите помеѓу нив ќе се намалат. Тоа 

секако е голема предност за учениците, но и за училиштето, работодавачот и 

лицето кое ја извршува практичната обука.   

X . Извори 

 
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/Povezovanje_sfere_dela_in_s
olstva.pdf (pridobljeno 22.8.2012) 


