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ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. ПРОГРАМА ЗА ОБУКА  

 

Педагошко-андрагошка обука на ментори на ученици за практична обука кај 

работодавачи  

2. ПОЗАДИНА   

 

Практичната обука кај работодавачите (ПОР) е важен составен дел од 

образовните програми на стручното образование. За успешно и квалитетно 

извршување на тој дел од образованието потребна е и соодветна обука на 

менторите.  

 

Менторите во компаниите, од кои најголемиот дел воопшто немаат педагошко-

андрогошко искуство, преку оваа програма за педагошко-андрогошка обука 

може да добијат основни стручни знаења, вештини и компетенции кои се 

неопходни за работата како ментор кој работи со ученици кај работодавачите: 

Програмата вклучува запознавање со основните развојни карактеристики на 

адолесцентниот период, основните психолошки и педагошки карактеристики на 

учењето и поучувањето, важноста на комуникациските вештини и вештините за 

разрешување на конфликти при работата со ученици, како и со 

законодавството во полето на образованието и заштитата на здравјето при 

работа. Дополнително, тие ќе се запознаат и со тоа колку е важна добрата 

корпоративна култура за успешноста на работата, како и начините за 

вклучување на учениците во тимската и проектната работа, да развиваат 

потребни документи за ефикасно водење, следење и оценување на учениците 

на практична обука кај работодавачите.  

3. ЦЕЛИ НА ОБУКАТА  

 

Менторите на ученици за практична обука кај работодавачи се здобиваат со 

основни знаења и вештини кои се важни за дизајнирање, спроведување и 
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оценување на менторирањето на ученикот кој извршува практична обука кај 

работодавачите.  

A. ОПШТ ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА  

 

1. ИМЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКA 

 

Педагошко-андрагошка обука на ментори на ученици за практична 

обука кај работодавачите.  

2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА 

 

Цели на програмата за обука се: 

 
• Разликување на развојните карактеристики на адолесцентот и возрасното 

лице и разбирање на важноста  од почитувањето на индивидуалните 

карактеристики и нивните специфични потреби, 

• Добивање на основни знаења за ефикасна комуникација со адолесценти и 

возрасни лица кои се неопходни за справување со различни ситуации во 

компанијата, 

• Јакнење на свеста за важноста на употребата на работната етика,  

• Развивање на свеста за концептот на доживотно учење, 

• Идентификување и разбирање на психосоцијалните односи во практичната 

обука или образование, 

• Развивање на способности за користење на основните педагошки начела и 

пристапи во работата со адолесценти и со возрасни како и со лица со 

посебни потреби, 

• Добивање на знаења како да се побараат потребните информации, 

• Препознавање на важноста на соработката помеѓу работодавачите, 

учениците и училиштето, 
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• Добивање знаења за карактеристиките на воспитно-образовниот систем во 

Македонија, правните прописи како и останатите административни одредби, 

кои се однесуваат на практичната обука кај работодавачите 

• Продлабочување на знаењата за важноста на почитувањето на заштитата 

при работа како и позитивниот однос кон екологијата и основното 

законодавство во тие области, 

• Разбирање на важноста на следењето и оценувањето на резултатите од 

работата, 

• Оспособување за оценување на сопствената работа,  

• Оспособување за развивање на документација за практичната обука кај 

работодавачите(ПОР) 

• Здобивање со основните знаења и вештини за планирање, спроведување, 

следење, документирање, тестирање и оценување како и евалвирање на 

процесот на практичната обука на учениците кај работодавачите. 

 

3. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА  

 

Програмата за педагошко-андрагошка обука на менторите на учениците за 

практична обука кај работодавачите трае 24 контактни часови и 26 часа 

индивидуална работа – вкупно 50 часа работа за менторот на учениците за 

практична работа кај работодавачите кандидатот. 

4. УСЛОВИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА И ЗА 
ЗАВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

4. 1  Услови за вклучување во програмата за обука 

Во програмата за педагошко-андрагошка обука на менторите на учениците за 

практична работа кај работодавачите може да се вклучи лице кое поседува: 

• 3 или 4 годишно стручно образование и најмалку 5 години релевантно 

работно искуство или 

• Више образование и најмалку 2 години релевантно работно искуство. 
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4.2  Услови за завршување на програмата за обука 

За успешно завршување на програмата за педагошко-андрагошка обука, 

кандидатот за ментор на ученици за практична обука кај работодавачи 

(ПОР)мора да учествува во сите 24 контактни часови, да подготви проектна 

задача и успешно да ја одбрани. 

По успешно завршување на програмата за обука кандидатот за ментор на 

ученици за ПОР добива Сертификат за успешно завршена педагошко-

андрагошка обука за ментор/-ка на ученици за ПОР 

5. СОДРЖИНА И ФОРМА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА 

 

Педагошко-андрагошка обука на менторите за ученици на практ.обука кај 

работодавач се состои од две содржински целини (СЦ): 

1. Развојни карактеристики на адолесцентите, психолошките основи за учење 

поучување и комуникација, во обем од 12 контактни часови,  

2. Стратегии и методи за практична обука во обем од 12 контактни часови. 

 

Секоја обука не треба да надмине 20 учесници. 

 

Б.  ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА  

 

1. ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТИТЕ 

 

 Име на 

предметот 

Број на 

контактни 

часови 

Вкупно 

контакти 

часови 

Број на 

часови 

самостојн

а работа 

ВКУПНО 

 

предава

ња 

 

вежби 

VS1 Развојни 

карактеристики 

на 

8 4 12 8 20 
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адолесцентите, 

психолошки 

основи на 

учењето, 

поучувањето и 

комуникацијата  

VS2 

 

Стратегии и 

методи на 

практичната 

обука   

 

4 8 12 18 30 

Вкупно 
12 12 24 

26 

 
50 

 

2. ЗНАЕЊА КОИ МОРА ДА ГИ ПОСЕДУВААТ ИЗВЕДУВАЧИТЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА 

 

БР. Име на содржинската 

целина  

Знаења * 

 

1. Развојни карактеристики на 

адолесцентите, психолошки 

основи на учењето 

поучувањето и комуникацијата  

Високо образование во полето на 

психологијата, педагогија, 

социологија, андрагогија, 

организација на трудот, 

менаџмент, комуникологија, 

дефектологија.  

2.  

 

Стратегии и методи на 

практичната обука  

 

Средно или високо образование 

од стручното подрачје кое мора 

да го поседуваат 

наставниците/обучувачи за 

практична обука.  

Забелешка: 
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* За сите обучувачи на програмата се бара педагошко-андрагошко образование 

и најмалку три години работно искуство во педагошката област како и 

потврдливи постигнувања во стручното подрачје. 

 

 

3. КАТАЛОГ НА ЗНАЕЊА 

 

Развиени се два каталози на знаења за следниве содржински целини: 

• Развојни карактеристики на адолесцентите, психолошки основи на 
учењето, поучувањето и комуникацијата  

• Стратегии и методи на практичната обука   

 

4.   ИМЕ НА КАТАЛОГОТ НА ЗНАЕЊЕ ЗА СОДРЖИНСКАТА 

ЦЕЛИНА  

 

РАЗВОЈНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА АДОЛЕСЦЕНТИТЕ, 
ПСИХОЛОШКИ ОСНОВИ НА УЧЕЊЕТО, ПОУЧУВАЊЕТО И 
КОМУНИКАЦИЈАТА 
 

4.1  СОДРЖИНИ И ЦЕЛИ НА СОДРЖИНСКАТА ЦЕЛИНА: 

Развојни карактеристики на адолесцентот  
 
Кандидатите: 
 

• ги знаат и распознаваат основните фактори кои влијаат на развојот на 
личноста и ја разбираат нивната интеракција, 

• го разбираат поимот развој на сеопфатна личност, 

• ги разбираат основните карактеристики на личноста со особен акцент на 
адолесцентниот период, 

• ги разбираат основните психички процеси и некои најтипични форми на 
адолесцентно однесување, ги анализираат изразувањата на чувствата 
кај адолесцентите, 

• го разбираат односот на адолесцентот со возрасни лица или со 
авторитети, 

• ја разбираат природата на моралното расудување на адолесцентите, 

• ја разбираат врската помеѓу моралното расудување и однесувањето, 

• го разбираат социјално прифатливото наспроти неприфатливото 
однесување, 

• знаат некои начини за однесување со адолесценти во тешки состојби, 
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• ги знаат, разбираат и почитуваат индивидуалните карактеристики на 
личноста. 

 

Психолошките основи на учењето и поучувањето  
Кандидатите: 

• ги знаат и разбираат некои ментални состојби (забележување, 
мотивација, емоции, размислување, учење, помнење, внимание) и знаат 
да го објаснат нивното значење и поврзаност, 

• ја разбираат и разликуваат важноста на надворешната и внатрешната 
мотивација, 

• ја разбираат важноста на емоциите при учењето и работата,  

• знаат да го насочат мотивирачкото однесување, 

• знаат да ги утврдат факторите кои влијаат на вештините за развој и 
учење,  

• ги совладуваат и применуваат некои од техниките за разрешување на 
проблеми (критичко размислување), 

• ги знаат карактеристиките и законитостите на учењето, со акцент на 
законитостите за учење кај младите и кај возрасните лица, 

• ги знаат законитостите за учење кај младите лица со посебни потреби, 

• го разбираат процесот на учење, успешни стратегии за учење и фактори 
кои влијаат на учењето, 

• запознаени се со психолошките начела за развивање на специфични 
стручни карактеристики. 

 
Комуникација 
 
Кандидатите: 

• ги знаат карактеристиките на сегашната генерација и карактеристиките на 
нивното однесување и комуницирање, 

• ги знаат факторите за ефикасно комуницирање, 

• ги идентификуваат различните комуникациски вештини и ги разликуваат 
начините на меѓусебна комуникација во процесот на образование и обука во 
работна средина, 

• ја разбираат важноста и улогата на позитивното размислување, емпатијата, 
самоконтролата и запознаени се со основните начела за решавање на 
конфликти, 

• ги знаат начините за пренесување на пофалби и критики, 

• ја знаат важноста на почитувањето на правилата за деловна етика за сите 
учесници во работната средина, 

• употребуваат соодветна стручна терминологија, 

• ја знаат важноста на регулирањето на работната средина и на вработените, 

• ја разбираат и почитуваат културолошката и социјалната разноликост, 

• ја знаат важноста на почитувањето на етиката во работата со други луѓе.  
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5. ИМЕ НА КАТАЛОГОТ ЗА ЗНАЕЊЕ ЗА СОДРЖИНСКАТА 

ЦЕЛИНА  

 

СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ ЗА ПРАКТИЧНАТА ОБУКА  

5.1  СОДРЖИНА И ЦЕЛИ НА СОДРЖИНСКАТА ЦЕЛИНА: 

 
Образовниот систем во Македонија: 
 
Кандидатите: 

• го знаат системот за образование од областа на воспитувањето и 
образованието во Македонија, со акцент на потсистемите на стручното 

оспособување и средното 3 –годишно образование за занимање и 
средното 4 – годишно стручно образование, 

• запознаени се со можностите за соработка помеѓу работодавачите, 
училиштето и родителите,  

• запознаени се со стандардите за занимања и стручни квалификации, 
образовни програми, наст.програми (каталози на знаење) како и испитни 
каталози за завршен испит или испитни каталози за предметите за 
стручната матура и врз основа на тоа составуваат работен план за 
учениците на практична обука кај работодавчите (ПОР).  

• запознаени се со законодавството за улогата на работодавачите во 
однос на работата со ученици, 

• запознаени се со правата и обврските на учениците на ПОР, 

• запознаени се со предностите и обврските на работодавачите во 
процесот на ПОР, 

• запознаени се со документацијата за процесот на ПОР.  
 
 
Планирање на процесот на работното место 
 
Кандидатите: 

• ја разбираат улогата на менторот што е важно за успешно изведување на 
процесот на учење, 

• запознаени се задачите на менторот во ПОР, 

• ги знаат, разбираат и почитуваат индивидуалните карактеристики на 
учесниците во планирањето и спроведувањето на ПОР, 

• ги земаат предвид факторите кои влијаат врз успешноста на ПОР, 

• запознаени се со планирање на процесот на учење и обука на работното 
место,  

• при процесот на планирање и спроведување ги почитуваат законитостите 
на учењето и поучувањето,  

• ја разбираат важноста на факторите поврзани со учењето и поучувањето 
и нивното влијание врз успешноста на ПОР, 

• ги учат различните форми на учење и нивната употреба за достигнување 
на целите на ПОР, 
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• Ги учат современите методи за учење и поучување како и предностите и 
слабостите на нивната употреба при ПОР, 

• Ги учат основните дидактички принципи и нивната употреба при ПОР, 

• Ги учат и почитуваат различните перцептивни стилови кои се 
употребуваат при работа со ученици при ПОР, 

• Ги учат современите начини на следење и евалуација (оценување) на 
резултатите од учењето применети во работата на ученикот при ПОР и 
важноста на соодветната повратна информација. 

 
Ергодидактика 
 
Кандидатите: 

• ја разбираат важноста на социјалните и комуникациските вештини на 
ученикот во непосредната работна средина, 

• ги споредуваат и ги избираат насоодветните методи за извршување на 
ПОР, 

• се запознаваат со начините за мотивирање на учениците за квалитетно 
извршување на работата, 

• свесни се за важноста од развивање истрајност, прецизност и 
креативност кај учениците при извршување на работата, 

• ги почитуваат барањата за заштита при работа, 

• се запознаваат со барањата за ергономија, 

• ја разбираат важноста на заштитата на здравјето и околината, 

• запознаени се со начините за поврзување на теоријата и праксата, 

• ја планираат и организираат работата на учениците во организацијата и 
ја почитуваат организациската култура, 

• ја разбираат важноста од вклучување на учениците во различни форми 
на работа во организацијата (индивидуална, групна, тимска работа, 
работа на проект), 

• ја разбираат улогата на менторот при развивање на претприемачко 
однесување кај учениците, 

• ги планираат постапките на работа, ја организираат, извршуваат и 
оценуваат работата на учениците и го оценуваат извршувањето на ПОР  

• ги учат начините за поттикнување на учениците за планирање, 
постигнување и оценување на сопствените цели и саморефлексија. 

 

6. ИЗВОРИ 

 
http://www.cpi.si/izobrazevalni-programi/novi-in-prenovljeni-studijski-ter-
izobrazevalni-programi/pedagosko-andragosko-
usposabljanje.aspx#Programusposabljanja (добиено на 22.8.2012) 


