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Вовед 
 
 
 
Системот на стручно образование и обука игра клучна улога во развојот на знаења, вештини и 

компетенции на индивидуите, согласно со индивидуалните потреби и потребите на пазарот на трудот 
за вештини и занимања. Истовремено претставува предуслов за вработливост, социјална кохезија и 
економски раст. Во услови на економски кризи неговото значење уште повеќе доаѓа до израз за развој 
на човечкиот капитал со можности да ги подготви индивидуите за економска трансформација. Оттаму, 
инвестирањето во стручното образование и обука е најдобрата опција денес, со цел да се инспирира 
довербата кај младите луѓе, вработените, професионалците, претприемачите и да се креираат 
вештини и компетенции на индивидуите во согласност со потребите и трендовите на пазарот на 
трудот. 

Глобалната пандемија донесе многу проблеми и предизвици во општественото живеење и во 
секојдневните текови, а стручното образование и обука не е изоставено. Имено, за да одговори на 
променетите услови, можности и потреби, неопходни се промени и во начинот на реализација на 
стручното образование и обуката.  

Следејќи ја актуелната состојба и можностите, модерните приоди во стручното образование и 
техничко-технолошките трендови, Центарот за стручно образование и обука, како институција 
надлежна за советодавно-консултативна и менторско-инструктивна поддршка на наставниците, 
изготви Методичко-дидактички насоки за имплементација на наставните програми во 
стручното образование за учебната 2020/2021 година во услови на пандемија. Документот има 
цел да даде информации и да понуди насоки и практични совети за имплементација на наставните 
програми по стручните предмети во однос на планирањето, организацијата, реализацијата, следењето, 
евидентирањето и вреднувањето на постигањата на учениците во стручното образование, согласно со 
Календарот за организација на учебната 2020/2021 година.  

Наставниците и училиштата потребно e да се адаптираат на локалната ситуација, согласно со 
препораките и протоколите за одржување настава во учебната 2020/2021 година и да бидат 
креативни во приспособување на различните стратегии базирани на технологија, користење 
дигитални алатки, пишувани и аудио-видео материјали и електронска комуникација. Во наставните 
програми во стручното образование е предвидено користење информатички и комуникациски 
технологии (ИКТ), со што се дава можност за реализација на наставата во специфични услови и 
далечинско учење или учење од далечина. Mодуларно дизајнираните наставни програми кои се 
изразени преку модуларни единици, базирани на резултати од учење и критериуми за оценување на 
учениците, овозможуваат поголема флексибилност во планирањето, организацијата и реализацијата 
на воспитно – образовниот процес, подобро искористување на ресурсите, можности за индивидуален 
пристап во наставата и зголемена соработка со светот на бизнисот. 

Обезбедување квалитетно образование во новите приспособени форми, имплицира 
наставниците и учениците да имаат пристап до соодветни ресурси, безбедна средина и услови за 
работа.  
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1. Приспособување на наставните програми по стручните предмети  
 

 
Во учебната 2020/2021 година, наставата во средните стручни училишта по стручните предмети 

ќе се планира, организира и реализира во согласност со Календарот за организација на учебната 
2020/2021 година во јавните средни училишта и измените на Календарот, објавени во „Службен 
весник“ број 209 од 27.8.2020 година, според кој во текот на наставната година се остваруваат најмалку 
159 наставни денови додека за завршната година на образованието 145, што претставува време во кое 
треба да се реализира наставната програма. Во зависност од обемот на наставната програма, таа во 
наставниот план е застапена со различен неделен и годишен фонд на часови. Во услови на редовна 
настава, наставните програми се реализираат во текот на 180, односно 166 наставни денови. За оваа 
учебна година потребно е вкупниот годишен фонд на часови, преку кои се реализира наставната 
програма, да се приспособи на 159, односно 145 наставни денови. 

Преку табеларен преглед, прикажан е пресметаниот број на часови, одделно за незавршна и 
завршна година, преку кој наставникот го утврдува годишниот фонд на часови за наставната 
програма. 

Табела 1: Пресметан годишен фонд на часови за учебната 2020/2021 година, за 159 наставни 
денови 
 

Неделен фонд 
на часови во 

НП 

Годишен фонд 
на часови во 

НП 

Пресметан годишен 
фонд на часови 

1 36 32 
2 72 64 
3 108 96 
4 144 128 
5 180 159 
6 216 192 
7 252 224 
8 288 256 
9 324 288 

10 360 320 
11 396 352 
12 432 384 
13 468 416 
14 504 448 
15 540 480 
16 576 512 
17 612 544 
18 648 576 
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Табела 2: Пресметан годишен фонд на часови за завршна година за учебната 2020/2021 година, 
за 145 наставни денови 
 

Неделен фонд на 
часови во НП 

Годишен фонд 
на часови во НП 

Пресметан годишен 
фонд на часови 

1 33 29 
2 66 58 
3 99 87 
4 132 116 
5 165 145 
6 198 174 
7 231 203 
8 264 232 
9 297 261 

10 330 290 
11 363 319 
12 396 348 
13 429 377 
14 462 406 
15 495 435 
16 528 464 
17 561 493 
18 594 522 

 

Откако ќе се утврди годишниот фонд на часови, се преминува на следната фаза во планирањето на 
наставата, планирање наставни содржини. 

 

2. Планирање на наставните содржини за реализација на наставната 
програма 

 

 
Планирањето е првиот важен чекор кој се спроведува со цел сите учесници во процесот да се 

поттикнат на рационален и ефикасен начин да ги усогласат содржините, целите/резултатите од 
учење, активностите, ресурсите за работа и учесниците во воспитно-образовниот процес. 

Наставникот при планирањето и реализацијата на приспособената наставна програма се води од 
целите/резултатите на учење во наставната програма/модуларно дизајнираната наставна програма. 
При тоа, за секоја наставна програма изработува приспособени планирања (годишни, 
тематски/планирања за модуларна единица и планирања за наставен час), земајќи го предвид фондот 
на часови, пресметан за наставната програма. Во стручното образование, во моментов, се реализираат 
два типа на наставни програми и тоа: 
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- Наставни програми базирани на цели, кои се реализираат во трета и четврта година во 
техничкото четиригодишно образование; 

- Наставни програми базирани на резултати од учење, кои се реализираат во прва и втора година 
во техничкото образование и во стручното образование за занимања во сите три години. 

Во наставните програми, по стручните предмети, кои се целно ориентирани (нереформирано 
стручно образование), содржините на учење се структурирани како тематски целини, при што за 
секоја тематска целина е одреден бројот на часови за нејзина реализација.  За секоја тематска целина 
наставникот самостојно или во соработка со активот определува број на часови, согласно со 
пресметаниот фонд на часови за приспособената наставна програма. Се препорачува, при 
приспособувањето да се селектираат содржините од тематските целини кои ќе се реализираат, но при 
тоа се проценува можноста за интегрирање на повеќе наставни единици. Селекцијата се однесува на 
содржини кои се „преклопуваат“ во повеќе наставни програми. Доколку некоја содржина се изучува во 
две наставни програми, се препорачува наставниците, преку меѓусебно договарање, да одлучат во која 
наставна програма таа ќе се обработува. Наставникот ги определува наставните содржини и 
наставните материјали во согласност со конкретните цели на тематските целини, имајќи ја 
предвид поврзаноста на содржините во рамките на наставниот предмет и корелацијата со другите 
наставни предмети од истата година на изучување. 

Наставните програми во реформираното стручно образование се модуларно дизајнирани. Секоја 
наставна програма е составена од модуларни единици, структурирани како резултати од учење, 
содржини и поими, активности и методи и критериуми за оценување. Називите на модуларните 
единици и резултатите од учењето при приспособувањето на модуларно дизајнираната наставна 
програма остануваат непроменети, како во редовната наставна програма. Наставникот ги определува 
наставните содржини индивидуално или во соработка со стручниот актив, во согласност со 
резултатите од учење, имајќи ја предвид поврзаноста на содржините во рамките на наставниот 
предмет. Часовите предвидени за теорија може да се интегрираат со вежби или пракса за да се 
постигне истиот ефект за помал временски период. Сродните содржини можат да се групираат во едни 
резултати од учење. Соодветно на определените содржини, наставникот избира активности, методи и 
техники на работа за реализација на истата и ги приспособува критериумите за оценување, водејќи 
сметка за постигнатоста на резултатот од учење.  

Без разлика на кој начин ќе се одвива наставата (со физичко присуство или настава на далечина), 
мора да се има предвид дека ученикот е во центарот на наставниот процес кој треба да биде 
приспособен на неговите можности за усвојување и следење нови содржини, возраста и вештините за 
користење на ИТ алатки кои му се на располагање. Доколку во паралелката има ученици со различни 
попречености, потребно е и за нив да се приспособат наставни содржини. Во „виртуелните училници“ 
потребно е да се вклучат и асистентите доколку ги има, кои во соработка со училиштето, предметните 
наставници и родителите ќе им дадат дополнителна поддршка.  

Во настава на далечина, при планирањето од наставните програми се избираат наставни 
содржини, кои редоследно и следствено се организираат, се утврдуваат соодветни активности со чија 
помош ќе можат да се пренесат содржините и се определува начинот на следење и оценување на 
постигнатоста на целите/резултатите од учење. Се препорачува да се издвојат наставните 
теми/модуларни единици кои се проценуваат како многу важни за непречено продолжување на 
образованието во наредната учебна година, односно за заокружување на степенот на образование. 
Како при реализација на наставата во редовни услови, така и при реализација на наставата на далечина 
при селектирањето на наставните содржини треба да се води грижа за поврзаноста на содржините во 
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рамките на еден наставен предмет кој може да се изучува во повеќе учебни години, но секако и 
поврзаноста со другите наставни предмети кои се значајни за секторот. Приспособената наставна 
програма треба да биде реална и остварлива и да одговара на условите во кои ќе се реализира со група 
ученици кои непосредно ќе учествуваат во тоа. При определувањето на активностите на учениците, 
треба јасно да се дефинираат роковите (до кога активноста треба да биде завршена), ресурсите 
потребни за нивна реализација и да осмислат критериуми за следење и оценување на постигањата на 
учениците.  

 

3. Реализација на наставата во стручното образование 
 

 
Согласно со Планот за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 

2020/2021 година, во зависност од подготвеноста на училиштата, наставата во средните училишта 
може да се изведува со физичко присуство и/или преку настава на далечина, а времетраењето на 
наставниот час е 35 минути.   

Без оглед дали наставата се изведува со физичко присуство или на далечина треба да се стави 
акцент на активното учење, при што воведниот и завршниот дел од часот се сведуваат на минимум, 
додека акцентот се става на главниот дел од часот – усвојување нови содржини.  

Во услови на изведување настава на далечина, содржините можат да се поделат на помали 
делови (според прикажаната шема)  каде 
секој дел ќе бара примена на посебна форма 
на работа. Една содржина може да се 
претстави како: спој на видеосодржини, 
линк на текст кој ќе даде појаснување, некои 
дополнителни информации и вежби во 
форма на апликации, со што се опфатени 
повеќе форми на работа. Би предложиле на 
учениците да им се пренесуваат нови 
информации во делови кои не би требало да 
надминат 10 минути, без оглед дали се 
работи за текст, видео или звучен запис. 
Десет минути е горната граница до која 
учениците можат да покажуваат доволно 
внимание за она што ќе им се презентира и 
ќе има ефект дека е усвоено. По 10 минути би 
требало да се пристапи кон некоја друга 
форма на работа. Ако на пример, во првите 10 
минути на учениците им прикажеме видео за 

наставната содржина што ќе се обработува, наредните 10 минути може да се разговара за тоа што 
гледале, па потоа наредните 10 минути да направат кратка вежба по пат на апликација или 10 минути 
за заклучок во форма на текст што треба да го прочитаат итн. 

Количината на информации кои се споделуваат со учениците треба да се приспособи на 
содржината на контекстот, при тоа да се биде економичен во јазичното изразување.  
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Без разлика дали наставата се одвива во училница или на далечина, за да се зголеми мотивацијата 
на учениците, може да се користат мултимедијални форми за изработка на домашни задачи. 
Учениците можат без поголеми тешкотии да го презентираат она што го направиле во форма на видеа, 
звучни записи, презентации, апликации, илустрации, видеоигри и други медиуми.  

Предметот практична настава  се реализира со физичко присуство на учениците во училиштето 
во кабинети, училишни работилници, лаборатории и други посебни простории за оваа намена. 
Феријалната практика и учењето преку работа кај работодавач се реализира со физичко присуство 
во компанија/работодавач, согласно со Упатството за феријална практика. За успешна реализација на 
феријалната практика и практичната настава, треба да се почитуваат сите безбедносни протоколи, 
како и Протоколот за постапување на средните училишта во кои се реализира стручно образование и 
обука во Република Северна Mакедонија за спроведување на практичната настава со физичко 
присуство на учениците во учебната 2020/2021 година, Општиот Протокол за превентивни мерки  при 
реализација на учење преку работа, феријалната практика, практична обука и вежби на учениците кај 
работодавач, како и Протоколите за превентивни мерки при реализација на учење преку работа, 
феријалната практика, практична обука и вежби на учениците кај работодавач во секторот 
Машинство, секторот Земјоделство, рибарство и ветеринарство, секторот Хемија и технологија и 
секторот Лични услуги.1 
  
 
 

4. Следење, вреднување, оценување и евидентирање при настава на 
далечина 
 

 
Оценувањето е составен дел на наставниот процес. Тоа ги вклучува резултатите добиени со 

постојано набљудување и следење на работата на учениците. Предмет на оценувањето може да бидат 
достигнувањата на ученикот, активностите, посветеноста, напредокот, каде што оценувањето треба 
да ја потенцира важноста на учењето, да го поттикне учењето и да придонесе за подобрување на 
квалитетот на учењето, како и самата настава. 

Во практиката почесто се применува сумативното оценување каде што, по одреден период на 
учење, учениците добиваат нумерички оцени за она што го научиле во дадениот период. Сепак, 
одреден вид формативно оценување се спроведува преку забелешки за работата на учениците, 
нивната посветеност и активностите за време на наставата, како и домашните задачи/активности. 
Новите околности и наставата на далечина предизвикуваат промени во начинот на набљудување и 
оценување на учениците и поголем акцент треба да се даде на формативното оценување. Подолу, на 
шемата дадени се функциите на формативното и сумативното оценување. 

Формативното оценување се стреми да ги поттикне учениците да го следат, обликуваат, 
организираат и подобрат своето учење. Формативното оценување ја потенцира активната улога на 
учениците во наставниот процес, што има позитивен ефект врз мотивацијата на учениците. 

 

 
1 Согласно со Планот за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 
година 
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Слика 2: Функции на формативното и сумативното оценување 
 

Завршените задачи од страна на учениците се главниот извор на податоци за работата и 
напредокот на учениците, а наставниците внимателно ги прегледуваат и врз основа на нив, 
анализираат колку учениците ги совладале содржините. За секоја завршена задача, учениците 
добиваат повратни информации од наставникот, во кој се опишува што постигнал ученикот, до кој 
степен, но и што следно ученикот треба да направи со цел да го подобри неговото учење.  

Како што задолжително ги приспособуваме целите, резултатите од учење, содржините, 
материјалите, така се приспособува и оценувањето. Доста од тоа може да се преземе од класичната 
настава, но не и целосно да се преслика. Како и секогаш, кога се започнува со работа во нова паралелка, 
на учениците им се објаснува кои теми, подрачја ќе се опфатат, како ќе се реализира наставата, правата 
и обврските, но и критериумите за оценување. Почетокот на новата учебна година треба да се започне 
со јасно дефинирани активности. На учениците да им се објаснат критериумите за следење за да можат 
самите да се проценуваат. Секој наставен материјал за настава на далечина би требало да содржи и 
прашања за самомотивирање. 

Во учебната 2020/2021 година, проверката (валидацијата) на знаењата на учениците – 
сумативното оценување ќе се реализира со физичко присуство во училиште, на секое тромесечје по 
однапред утврден распоред на паралелки, број на ученици во паралелка и времетраење на проверката, 
согласно со Планот за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 
2020/2021 година, при што треба да се почитува Протоколот за постапување на средните училишта во 
Република Северна Mакедонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство 
на учениците во учебната 2020/2021 година. 

 
 
 
 

ФУНКЦИИ НА ФОРМАТИВНОТО И СУМАТИВНОТО ОЦЕНУВАЊЕ

Формативно оценување

Насочување и 
водење на 

процесот на 
учење, 

одлучување што 
и како ученикот 
понатаму да учи

Насочување на 
наставни 

активности, 
одлучување што 
и како да работи 

на наредните 
часови

Сумативно оценување

Да покаже колку 
ученикот научил 

до тогаш, што 
знае и што може 

да работи

Покажувач на 
постигнатите 

знаења и степен 
на стручна 

спрема
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4.1 Вреднување и оценување на вештини  
 

 
Во стручното образование и обука се следи и се вреднува постигнатоста на целите во стручно – 

теоретските предмети, вештините во практичната обука, резултатите од учење кои претставуваат 
интеграција на теорија, вежби и практична настава.  

Посебен предизвик е вреднувањето на практичните вештини, особено оние кои се наоѓаат во 
психомоторното подрачје кои можат делумно да се демонстрираат и во настава на далечина, на пример 
изработка на компјутерска програма, маркетинг-план, пополнување обрасци, демонстрирање  
прикази, фарбање коса и слично, меѓутоа, има и такви кои се многу сложени и специфични и за кои 
едноставно не може да се најде начин на квалитетно вежбање и вреднување без присутност на 
градилиште, во лабораторија или работилница. При вреднувањето и оценувањето на вештини, треба 
да се земат предвид можностите и способностите на ученикот. Во продолжение ќе изложиме неколку 
примери за проверување на практичните вештини: 

1. Наставникот може да подготви визуелна презентација на одредена вежба/експеримент или 
демонстрација на вежба/практична задача, а потоа учениците откако ќе ја погледаат во 
одреден временски период, самостојно ја работат вежбата/практичната задача на симулациска 
програма. Ако не постои таква можност, вежбата и/или практичната задача може да се 
приспособи на истражувачко-проблемска задача, при што учениците ќе ги следат упатствата и 
насоките на наставникот за самостојна работа и користење различни извори и литература. При 
тоа учениците ќе може да го решат проблемот и да дадат одговор на различни прашања (пр. 
што, зошто, каде, како користеле суровини, елементи, прибор, алат, опрема, подготовка за 
работа, постапка за работа, мерки за заштита при работа и сл.). 

2. За поедноставни вежби, експерименти, практични задачи кои вклучуваат специфични алати, 
машини, опрема, суровини и сл. се препорачува да се зададе едноставна задача или дел од 
задачата со оглед на достапноста на технологијата, материјалите, алатите, обрасците кои 
ученикот ги има на располагање, со почитување на сите критериуми за вреднување, како што 
се финален производ, уредност, прецизност, почитување на правила, извршеност на задачата 
во даден рок, почитување на фазите на процесот и др.  

3. За сложени практични задачи или вежби, во кои се бараат специфични вештини, како и 
вештини за комуникација, решавање проблемски ситуации и сл., можно е да се изработи задача 
со симулација на ситуација каде учениците треба да го понудат решението, а практичниот дел 
ќе го сработат и ќе се проверат стекнатите вештини со физичко присуство со почитување на 
Упатствата и Протоколите за изведување практична настава и учење преку работа кај 
работодавач, наведени во Дел 3.  

 Упатствата за самостојна работа кои ги подготвуваат наставниците треба да бидат подетални и да 
опфатат: очекувања и начин на кој треба да се документираат изработените задачи (на пр. наведување 
на сите фази/чекори, фотографии, снимки, изработка на презентација), краен рок до кога треба да се 
заврши задачата или вежбата, кога да се достави на наставникот и на кој начин.  
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4.2 Евиденција 
 
 
Како во класичната настава, така и во учење на далечина наставникот води евиденција за 

напредокот на учениците. Еден од начините кој се препорачува е електронското портфолио (е-
портфолио). Во рамките на секој предмет, трудовите на учениците се групираат во е-портфолио што 
ги покажуваат резултатите што ученикот ги постигнал преку разни активности во наставниот процес, 
а клучните забелешки за напредокот во учењето се евидентираат за секој ученик во педагошка 
документација. 

Е-портфолиото е збирка на трудови која ги прикажува постигнатите резултати кои ученикот 
ги постигнал преку разни активности во наставниот процес (есеи, обрасци, постери, фотографии, 
видео и аудио записи кои ги има креирано ученикот). Содржи и информации кои го документираат 
искуството и развојот на компетенциите на учениците. Овде посебно треба да истакнеме дека постојат 
ученици кои не се во можност да учествуваат во интерактивната електронска комуникација. За нив 
училиштата треба да обезбедат материјали кои се печатени, снимени на CD или USB. 

Е-портфолиото овозможува индивидуализација на наставата. Тоа го активира, поттикнува 
развојот на критичкото мислење, рефлективноста и овозможува развој на самопочитување и 
позитивни ставови кон учењето и работата. Е-портфолиото придонесува за трансфер и остварување 
на функционалните знаења во автентични животни ситуации. Оценувањето со помош на е-портфолио 
им нуди на учениците, родителите и наставниците увид во напредувањето на учениците. Тоа 
претставува добра основа за развивање планови за акција или дополнителна поддршка за 
остварување на поставените цели на учење. Тоа обезбедува и развивање и вреднување на општите, 
меѓупредметните компетенции клучни за доживотното учење и успешна интеграција во светот на 
трудот. Имајќи ги предвид многуте придобивки кои долгорочно се остваруваат преку употребата на е-
портфолиото, една од најголемите можности е ученикот да биде партнер со наставникот во работата 
и во оценувањето. На тој начин, тој ја презема одговорноста за учење и станува активен учесник во 
остварување на образовните цели.  
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ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ 
 

Драги наставници: 

 Наставата на далечина потполно се разликува од наставата во училница - не треба да ја 
„препишете“ наставата од училница во настава на далечина! 

 Во распоредот на ученикот не е само Вашиот предмет - групирајте ги резултатите од учење, 
планирајте постигнување на резултати преку мини проекти, креирајте истражувачки активности 
и задачи со кои се постигнуваат резултатите од учење! 

 Прецизно планирајте го своето време за подготовка и реализација на наставниот час, а според тоа 
и учениците ќе го планираат нивното! 

 Наставните содржини не смеат да бидат обемни   - да се чита од компјутер или од телефон не е 
исто, како и читање од печатен материјал! 

 Зголемете ја мотивацијата на учениците преку давање конструктивна повратна информација! 
 Диференцирајте ја наставата – немаат сите ученици подеднакви услови за работа! 
 Вреднувајте го односот на учениците кон работата, трудот и ажурноста во следењето на 

инструкциите, барање појаснувања, испраќање на резултатите од работата, почитување на 
договореното! 

 Во текот на онлајн контактите поставувајте прашања и очекувајте одговори од учениците, тоа е 
показател за ученикот колку напредува во совладувањето на наставните содржини! 

 Како во класичната настава, така и во оваа, вреднувањето на ученичките знаења и вештини треба 
да биде континуирано! 

 Користете едноставни платформи за креирање квизови, на пример Ментиметер! 
 На учениците задавајте им кратки задачи со јасни инструкции, на пр. прашање од отворен тип. Не 

е препорачливо прашањата да бидат само репродукција на наученото и да бара само 
„препишување“ од учебник или интернет, туку да има прашања кои бараат размислување, личен 
коментар, доживување или краток осврт на некој проблем! 

 Понудете проблемска настава особено за теми за кои се интересираат учениците! 
 Планирајте задачи кои може да ги работат во пар или група бидејќи се физички одвоени, тоа ќе им 

помогне да контактираат меѓу себе! 
 
 
 
 

 

 В.Д. ДИРЕКТОР 

                                                                                                                                                        Mr. Ardijana Isahi Palloshi 
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