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СИСТЕМСКИ ПРОМЕНИ ВО  СТРУЧНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА  
Стремежот да се спроведат системски промени може да звучи како огромна и 
ризична задача, што подразбира спроведување на сложени проекти, тешко 
разбирливи за надворешни лица. Во првата фаза, проектот „Образование за 
вработување во Северна Македонија“, покажа дека тоа не мора да биде така: заедно 
со реформски настроена влада, проектот го подготви теренот за успешна 
имплементација на системскиот пристап. Лекциите научени од оваа прва фаза се 
претставени во овој информатор за стекнатото искуството, со надеж дека истиот ќе 
им помогне на другите невладини организации, донатори и актери кои работат во 
областа на развојот на стручните вештини, да подготват и имплементираат 
системски елементи или да се здобијат со подобро разбирање на факторите кои 

придонесуваат за успешнa подготовка на проект. 

  

ИНФОРМАТОР – ПРОЕКТНО ИСКУСТВО 
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ЗА  E4E 
Проектот ја започна својата прва четиригодишна фаза во 2018 година. Проектот е поддржан од 

Швајцарската агенција за развој и соработка и се спроведува од страна на ХЕЛВЕТАС Северна 

Македонија (главен имплементатор), Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и 

Стопанската комора на Северна Македонија (СКСМ) со цел: „Повеќе млади жени и мажи, особено 

млади (15 – 29 години), да се стекнат со достојно вработување како резултат на зголемената 

стапка на вработливост, што произлегува од подобрениот развој на неформални стручни вештини 

(РСВ) и формално стручно образование и обука (СОО).' 

Компонента 1 се фокусира на создавање понуди за неформална стручна обука кои ќе бидат 

повеќе пазарно-ориентирани, инклузивни и поприфатливи. Примарни корисници се невработени 

млади лица, како и лица од ранливи категории. Проектот тесно соработува со голем број актери 

на системот за поексплицитно да одговори на потребите за вештини, на пример со 

кофинансирање на иновативни понуди за обука преку Фондот за можности. Општиот фокус е 

насочен кон промоција на неформалниот развој на стручни вештини како клучен елемент за 

доживотното учење и вработување. 

Компонента 2 се фокусира да го направи формалното средно стручно образование и обука 

поважно за пазарот преку зајакнување на соработката и партнерството помеѓу јавниот и 

приватниот сектор. Повеќе практики за учење се промовираат преку интервенции како што е 

летната пракса (види подолу), што се очекува да резултира со подобри практични вештини на 

учениците и да ги зголеми нивните можности за побрзо и подобро вработување по завршувањето 

на СОО. Друга цел е да се промовира СОО, така што младите ќе го гледаат како профитабилен 

избор на кариера, во рамките на која започна кампања, чиј носител беше МОН. Првите резултати 

се видливи доколку се погледнат бројките за упис во 2021 година: Најдобрите стапки на 

запишување за некои училишта за стручно образование и обука во последната деценија се 

поврзани со спроведената кампања
1
. 

Компонента 3 се фокусира на јакнење на клучните институции за да се создаде поповолна рамка 

за обезбедување пристап до пазарно-ориентиран и инклузивен развој на стручни вештини (РСВ). 

Според оваа цел, проектот го олеснува политичкиот дијалог, обезбедува совети за државните 

институции и другите актери од системот и врши концептуална работа како што е развојот на 

концепт за учење преку работа. Клучна цел е да се подобри финансирањето на СОО во земјата 

со предлагање шеми за дополнителни и подобро распределени ресурси во СОО од јавниот и 

приватниот сектор. 

 

Разликување помеѓу РСВ и СОО  

Развојот на стручни вештини (РСВ) е широк поим што оди подалеку од обезбедување на обука, 

често опишано во стручното образование и обука (СОО) и вклучува дополнителни услуги како 

што се професионална ориентација, кариерно насочување, спојување на понудата и 

побарувачката за работни места и интеграција во пазарот на трудот. На овој начин, проектите за 

развој на стручни вештини (РСВ) се справуваат со недостатоците на системот надвор од 

обичната компонента за обука. 

За E4E, РСВ ги интегрира сите процеси за обезбедување на знаење, вештини и компетенции 

заедно со други услуги за интеграција на пазарот на труд кои го подготвуваат лицето за работа. 

Формалното СОО се однесува на средно образование и обука од две до четири години, што е 

регулирано од државата. 

 

 
 

                                                   
1 Vocational and technical education becoming more attractive for high school students in NMacedonia | Meta.mk   (22 June 2021) 

https://meta.mk/en/vocational-and-technical-education-becoming-more-attractive-for-high-school-students-in-nmacedonia/
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ИДЕНТИФИКУВАЊЕ  НА НЕДОСТАТОЦИТЕ НА СИСТЕМОТ  
 
Со системскиот пристап

2
, проектот се фокусира на недостатоците на системот за РСВ и ја 

зајакнува соработката на приватните и јавните актери како и на граѓанското општество за да се 

намалат бариерите за влез и системските ограничувања што ги спречуваат ранливите групи да 

пристапат до можностите за РСВ и да го подобрат вработувањето. 

Клучниот елемент на системскиот пристап е да се идентификуваат основните причини за 

прашања како што се невработеноста или неусогласеноста на вештините и да се решат преку 

интервенции во оние области каде што проектот примарно не спроведува активности, туку има 

олеснувачка улога со цел да ги поддржи постоечките актери да ги решат идентификуваните 

недостатоци на системот. За ова е потребен висок степен на приспособливост и го отежнува 

деталното планирање за имплементација на проектот. За истово да се реалзиира, потребно е да 

постојат партнерски односи и длабинско разбирање на постоечкиот систем за РСВ и неговите 

актери. 

 

Што подразбираме под системска промена3? 

Системските промени како дел од системскиот пристап се засноваат на перцепцијата дека 

проблемите имаат повеќе од една причина, кои треба да се решат на различни нивоа за да се 

подобри функционирањето на севкупните системи, како што се образовните системи, пазарот на 

труд или општите пазарни системи. Улогата на проектот кој го применува системскиот пристап е 

да ги идентификува и да ги реши основните причини за проблемите и да промовира 

прилагодувања и промени. За успешна примена на системскиот пристап, потребно е системите да 

бидат оперативни. Во контекст каде системските актери, како што се институциите за стручно 

образование и обука, коморите или секторските здруженија, се многу слаби, пристапот има 

ограничена примена. 

Развој на системите за подготовка на теренот 

Системскиот пристап често се меша или се поистоветува со пристапот за развој на системи, кој се 

фокусира на институционалниот и организацискиот развој, како и на поставеноста, управувањето 

и оперативните структури и процеси на националните системи и нивните институции, како и 

опсегот и квалитетот на нивните услуги. Развојот на системи обично бара специфични проекти 

или проектни компоненти со меѓународна експертиза на високо ниво или партнерство со 

реномирани меѓународни институции. Тесната соработка со јавните институции и зајакнувањето 

на јавниот систем за СОО, само по себе носи ризик да стане пристап кој се дефинира како 

управување „од врвот – надолу“ преку владините институции, без да се земат во предвид улогите 

и способностите на другите актери во системот, што може да ја намали промената од државно-

управуван до пазарно-ориентиран систем за РСВ. 

                                                   
2
 Поимите како системски пристап, развој на пазарни системи и се почестиот, развој/пристап на инклузивни систем се користат како замена 

еден за друг. Види исто: On systemic approach: what it is and what it is not | Helvetas 
3
 Дефинициите се засноваат на Среднорочната ревизија на Е4Е 2018-2020, изработена од Roman Troxler (KEK – CDC) и Александар Стамболиев. 

https://www.helvetas.org/en/switzerland/how-you-can-help/follow-us/blog/inclusive-systems/On-systemic-approach-what-it-is-and-what-it-is-not
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Слика. 1: Проекција на влијанието на системскиот пристап со текот на времето (SDC_Market Systems 

Development Approach_2019.pdf) 

НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ  
 
Проектот E4E имаше успешен почеток во градењето на одлични односи со клучните чинители, 

главно на национално ниво и имаше значително влијание врз креирањето на политиките. 

Проектот се смета за провајдер на експертиза и знаење помеѓу актерите на РСВ во Северна 

Македонија. Прелиминарните научени лекции кои што може да се извлечат од првата фаза на 

проектот, би требало да послужат како пример и да бидат од интерес за слични проекти. 

Изградете заедничко разбирање  

Еден од темелите за успешна имплементација на системскиот пристап е поддршката на 

пристапот од страна на целиот тим. Проектот од самиот почеток се фокусираше на системските 

промени. За многу практичари, примената на системскиот пристап бара преиспитување и 

оддалечување од традиционалната имплементација на проекти. Така, првата проектна година 

беше посветена на градење заедничко разбирање за системскиот пристап, вклучувајќи обука и 

многу учење преку работа, и постојано поставување на двете клучни прашања: „Кој може да го 

направи тоа во рамките на системот? и „Кој ќе го финансира тоа во рамките на системот?‟ Двете 

прашања имаат за цел да најдат долгорочно, оддржливо решение. Во согласност со пристапот, 

проектот не спроведува сопствени интервенции, туку ги поддржува системските актери да 

постигнат заеднички дефинирани цели. Овие цели се дефинирани заедно со системските актери 

врз основа на заедничка визија/цели, но исто така се поддржани и со податоци и докази.  

Изберетe ги вистинските партнери  

Градењето силни врски со системските актери, како што е опишано погоре, обезбедува добро 

вградување и зацврстување на проектот во системот. Заедно со СКСМ и МЦГО, E4E создаде 

силна единица за имплементација на проектот која е одлично поврзана со релевантните владини 

и приватни институции. Фактот што ова е поддржано од комори, особено од СКСМ, најголемата 

комора во земјата, како главен стратешки партнер е од витално значење за вклучување на 

приватниот сектор. 

Персоналот и партнерите на проектот E4E имаат силни, често лични врски и искуство со 

националните системи за стручно образование и обука како и на пазарот на труд, што се покажа 

како особено корисно на почетокот на проектот за да се олесни пристапот до актерите на 

системот на високо ниво и да се помогне во негувањето на работните односи засновани на 

доверба и меѓусебно разбирање помеѓу актерите на проектот и системот. 

Овие меѓусебни врски, особено кога се зависни од личности и не се институционализирани, носат 

одреден ризик од слабеење или целосно прекинување во случај на промена на персоналот. Тие 

се сметаат за важен фактор за успех  во самиот старт на проектот за примена на олеснет пристап 

и поврзување со влијателни луѓе во системот. Ова го покренува прашањето за 

институционализација и како може да се воспостават такви клучни почетни точки во случај на 

отсуство на добро поврзан проектен персонал.  

https://www.shareweb.ch/site/EI/Documents/HowTo/M4P-MSD/SDC_Market%20Systems%20Development%20Approach-a%20brief%20introduction_2019.pdf
https://www.shareweb.ch/site/EI/Documents/HowTo/M4P-MSD/SDC_Market%20Systems%20Development%20Approach-a%20brief%20introduction_2019.pdf
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Бидете пазарно-ориентирани  

Идеално, формалниот и неформалниот РСВ се заснова на вештини кои се бараат на пазарот на 

трудот – па затоа, да се биде пазарно-ориентиран е клучно за проектот, кој сака да ја оддржи 

оваа позиција во сите негови активности и тоа преку континуирана размена со системските актери 

на сите нивоа и во сите сфери. Брзиот развој на економиите и континуираната промена на  

пазарите и надворешните фактори бараат постојано следење на релевантните промени и висока 

флексибилност и приспособливост од страната на проектот. 

E4E ја покажа оваа флексибилност од самиот почеток, на пример кога се оддалечи од 

секторскиот пристап и кога ги стави во фокусот економските сектори со висок потенцијал за 

вработување како што е дефинирано во првичниот проектен документ. Проектот за многу кратко 

време се фокусираше на непосредната побарувачка на пазарот, фокусирајќи се на областите во 

кои би можеле да ги идентификуваат системските актери заинтересирани за соработка и спремни 

да ко-инвестираат. Со оддалечувањето од секторскиот пристап, проектот стана поопортунистички 

фокусирајќи ги своите активности кон потребите за вработување и кон компаниите и професиите 

со најголем потенцијал за вработување. 

Поопортунистичкиот, но сепак пазарно ориентиран пристап доведе до развој на Фондот за 

можности, преку кој проект кофинансираше иновативни обуки кои одговараат на експлицитни 

потреби за вештини. Различни обучувачи, вклучително и приватни компании, здруженија и 

училишта за стручно образование и обука можат да побараат поддршка, ако можат да обезбедат 

или да потврдат дека одреден број ученици со завршено образование ќе бидат вработени по 

реализиацијата на одредена обука. Преку постоење на систем на плаќање засновано на учинок, 

давателите на обуки преку финансиски стимулации беа мотивирани да ги интегрираат нивните 

практиканти на пазарот на трудот, преку обезбедување пазарно-ориентирани обуки. Пристапот е 

усвоен од владата и истиот е вграден во националниот оперативен план. 

 
Практична обука на ученици во компанија (Helvetas/E4E) 

Вклучете го приватниот сектор  

Во Северна Македонија, како и во многу земји каде што системот за СОО е високо 

институционализиран, субвенциониран и управуван од владата и финансиран преку даноци, 

приватниот сектор очекува владата да обезбеди квалификувана работна сила и често не гледа 

или не зазема проактивна улога. Како резултат, СОО е малку пазарно-ориентирано, особено кога 

се работи за наставниците, наставните програми и материјалите за обука, кои честопати не се на 

иста линија со најновиот развој и технологии. Дополнително, особено големите компании 

реализираат обуки за сопствените потреби и во рамки на своите капацитети, каде во дадени 

случаи обуките се реализираат со провајдери кои се специјализирани за техничките вештини во 

нивната област. 

Вклучувањето на приватниот сектор во организацијата и обезбедувањето на РСВ помага да се 

осигура дека системот за РСВ е ориентиран кон пазарот на трудот и ги исполнува очекувањата на 

работодавачите и потрошувачите. Ова може да се случи на различни нивоа. Приватниот сектор 
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може да дејствува како обезбедувач на експертиза преку учество во управувањето со РСВ, во 

процеси како што е развојот на наставната програма како давател на стручни совети. Исто така, 

може да дејствува и како домаќин на обучувањето преку модели на практикантство, формално 

организирани како двојни системи или како неформални пракси
4
. Улогата на проектот е да ги 

промовира тие функции. E4E го охрабри вклучувањето на приватниот сектор на сите овие нивоа: 

на ниво на политики го промовира вклучувањето на приватниот сектор преку коморите и ги 

поддржува системските актери во воспоставувањето на двоен систем за СОО со јасно 

вклучување на приватниот сектор, на пример во формирањето на регионални формални и 

неформални центри за СОО и во обезбедувањето на практична обука за учениците или во 

изработката на прирачници и упатства. И покрај тоа што приватниот сектор често игра важна 

улога во кофинансирањето на СОО, досега, E4E направи одредено пилотирање во фаза I, но не 

воспоставени финансиски инструменти. Првата фаза се фокусираше на промовирање на 

вклученоста на приватниот сектор, додека фазата II ќе има клучен фокус кон поголем ангажман 

на приватниот сектор
5
. 

За да се убедат актерите од приватниот сектор дека системот за СОО управуван од владата не е 

одржлив на долг рок, бара многу застапување и формална и неформална комуникација, каде што 

ќе се елаборираат предностите на обуката во самата компанија, практикантството во компанијата 

и тесната соработка помеѓу училиштата за стручно образование и обука и актерите од приватниот 

сектор. Примерите од други земји, каде што е постои успешна соработка помеѓу јавниот и 

приватниот сектор во областа на стручното образование и обука, вклучително и студиските 

посети и длабинската размена, можат многу да помогнат за да се зголеми интересот, да се 

сензибилизира и да се поттикне подобро разбирање помеѓу актерите.. 

Вклучувањето на приватниот сектор во СОО им дава поголема можност на компаниите да ги 

претстават своите барања и потреби во врска со потребата од обуки но и да можат да преземат 

проактивна улога, при што владата би продолжила со својата поддршка на процесот. Ова оди 

чекор подалеку од сегашната позиција на компаниите кои се само места за практична обука, но за 

ова е потребна активна размена меѓу сите актери: училиштата, владата и компаниите од 

приватниот сектор, и конечно, исто така, имплицира дека приватниот сектор ќе добие поголема 

моќ при одлучувањето а со тоа превзема и поголема одговорност. 

 

Примери на успешно вклучување на приватниот сектор  

Законот во Република Сееврна Македонија уредува постоење на летна пракса во рамки на 

формалните четиригодишни програми за стручно образование и обука, која се изведува во 

компании од приватниот сектор. Сепак, поради отсуството на координатори во училиштата за 

стручно образование и обука и обучувачи во компаниите, како и поради други недостатоци, 

концептот на летна пракса не се спроведуваше на задоволителен начин за да им се обезбеди на 

практикантите квалитетни искуства за учење преку работа. E4E помогна во реформата на 

програмата со здружување на актерите во работна група, со цел заеднички да се развијат јасни, 

практични упатства што ги дефинираат улогите на сите партнери, како и протоколи за менторство 

и безбедност. Врз основа на искуствата од летните училишта, истиот пристап беше применет и за 

ревидирање на упатствата за учење преку работа наменет за компаниите. 

Системите за стручно образование и обука со кои управуваат влади или држави секогаш носат 

или функционираат под ризик да се соочат со застарување или неусогласеност со најновите 

технолошки достигнувања. Поврзувањето на училиштата за СОО со актери од приватниот сектор 

може да го премости овој јаз, како што покажува E4E. Проектот го олесни усовршувањето на 

наставниците за стручно образование и обука преку приватни компании кои беа подготвени да го 

                                                   
4
 Maurer, Markus et al (2015): The role of the private sector in vocational skills development. Link: https://www.dcdualvet.org/wp-

content/uploads/2015_SDC_ei_Maurer_Private_Sector_in_VSD.pdf 
 
5 Вклученоста на приватниот секотр е модалитет на соработка со приватниот сектор во заеднички развојни напори. Двете страни – јавниот и 
приватниот – делат одговорност во соработката и се вклучуваат симетрично. Со-одговорнсота е она што го разликува јавното-приватно 
партнерство од другите форми на интеракција со приватниот сектор. SDC Handbook on Private Sector Engagement 
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споделат своето знаење за најновите технолошки достигнувања - знаење кое беше пренесено во 

училиштата за стручно образование и обука од страна на наставниците кои присуствуваа на 

обуките. За да се промовира вклученоста на приватниот сектор, големите компании 

претставуваат одлична почетна точка, бидејќи имаат капацитети да ги идентификуваат 

недостатоците во нивните вештини и да имплементираат решенија за да ги задоволат своите 

потреби. За да се поттикне промената, треба да се соработува со оние кои се подготвени да 

инвестираат, а тоа се главно големи компании. 

Проектот ќе продолжи да дејствува како посредник за да им овозможи на компаниите од 

приватниот сектор подобро да ја разберат нивната важна улога во системот за СОО и како 

нивното вклучување на крајот може да им користи. Организираниот приватен сектор се уште не 

презел доволно сопственост. Приватниот сектор е добро претставен на политичко ниво преку 

СКСМ. Секторските здруженија, од друга страна, кои се клучни во застапувањето на интересите 

на нивните сектори, вклучително и образованието на секторската работна сила, имаат потреба од 

зајакнување. Врските изградени на национално ниво и со првите актери од приватниот сектор ја 

градат основата на втората проектна фаза, која ќе се фокусира на овие системски недостатоци. 

Вклучувањето на микро, мали и средни претпријатија (ММСП), кои вработуваат три четвртини од 

работната сила во Северна Македонија (кое сочинуваат 98% од сите претпријатија), ќе биде од 

суштинско значење за подобра соработка на приватниот сектор и формалниот систем за стручно 

образование и обука во поголеми размери.  

 
Практична обука на ученици во компанија со менторство и насочување (Helvetas/E4E) 

 

Помагај и соработувај, не се наметнувај  

Низа фактори се клучни за да се обезбеди релевантноста на проектот, од кои последните два 

често се занемаруваат: усогласување со националните приоритети, во случајот на Северна 

Македонија, фокусот на СОО и интеграција на пазарот на трудот, за поддршка на координацијата 

и размената на донатори со други проекти. При примена на олеснувачки пристап, проектот нуди 

поддршка на системските актери и не наметнува свои активности и идеи, како што е често случај 

со традиционалните развојни проекти. Актерите на системите се вклучени во процесот на 

стратешко планирање како континуиран, составен дел на проектот и затоа годишниот план на 

проектот се заснова на годишното планирање на системските партнери. Барањата и 

предизвиците на партнерите се во фокусот на проектот, а проектот има советодавна улога што се 

протега до министерско ниво. Тоа е заеднички процес на одлучување каде што инпутите и 

советите од сите страни се земаат и пренесуваат сериозно. Како резултат на тоа, партнерите 

детално знаат каква поддршка обезбедува проектот, избегнувајќи нејаснотии и забуни. Овој 

пристап ги прави системските актери клучни двигатели на проектот, што бара голема 

флексибилност на сите нивоа, како и транспарентност и честа комуникација. Ова е клучна сила на 

системскиот пристап, но исто така создава и сложеност што е тешко да се разбере, особено за 

надворешни страни.  
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Преку дополнителна системска поддршка од швајцарските институции како што се Швајцарскиот 

федерален институт за стручно образование и обука (SFIVET), Швајцарската федерација за 

учење на возрасни (SVEB) и Универзитетот во Цирих за образование на наставници (PHZH)  како 

и преку посети за учење во Швајцарија, проектот овозможува швајцарска експертиза со цел да ги 

инспирира системските актери и да прилагоди одредени елементи од швајцарскиот двоен СОО и 

неформален систем за РСВ во контекстот на системот на Северна Македонија, без да се обиде 

да ги копира системите или да наметне елементи од претходниот. Ова е направено и од други 

проекти финансирани од донатори и им дава на актерите на системот подобро разбирање за 

различните системи за СОО, послични на нивниот историски и политички контекст отколку на тој 

од Швајцарија, со што им се овозможува на домашните актери да ги споредуваат и одберат 

предностите и недостатоците и да носат информирана одлука за најдобрите мерки што треба да 

се превземат во нивниот сопствен контекст и интерес. Овој процес е поттикнат од проектот. 

Останете флексибилни  

Агилноста и приспособувањето се особено важни кога се применува системскиот пристап и има 

олеснувачка улога. Ова значи добро користење на синергиите и соодветно прилагодување на 

променливите ситуации. Пример е промената во рамки на Ауктам или Компонента 1 по 

сознанието дека пазарот за неформална стручна обука се фокусира повеќе на повторно 

стекнување вештини и усовршување на вештините кај работната сила, а не на фокусирање кон 

невработените со цел истите да се  вработат. Проектот го прошири опсегот на поддршка за обука 

на дополнителни мерки на патот од идентификување на невработените до нивно вработување и 

на тој начин разбирање на неформалниот РСВ, како дел од активните инструменти на политиката 

на пазарот на трудот. Следствено, ваквата флексибилност обезбеди професионална и 

институционална поддршка на Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за 

вработување како главни актери на системот. Друг пример за флексибилност на проектот е 

пандемијата КОВИД19, која го стави проектот во позиција да ги преиспита и повторно да ги 

разгледа планираните интервенции и да ги прилагоди на новите околности. 

Балансирајте помеѓу постигнувањето на крајните проектни  резултатите и 

постигнувањето на системските промени  

За поголем број „традиционални“ логички рамки честопати е потребно да се вклучат поголем број 

на луѓе (на пр. преку директна обука) како проектен резултат, почнувајќи уште од првата година 

од спроведувањето на проектот. Понатаму, системскиот пристап се потпира на податоци и 

резултати за креирање политики засновани на докази. Ова бара пилотирање на различни 

активности и иновативни пристапи за да се покаже што функционира а што не. Сепак, „меките“ 

интервенции, таквото вмрежување со системските актери, работата поврзано со застапувањето и 

идентификувањето на недостатоците, тешко се мерат во смисла на директни резултати, но се 

клучни на долг рок. Ова претставуваше предизвик за E4E уште во првата година. Фондот за 

можности за финансиска поддршка на понудите за обука беше воспоставен за да се достигне 

бројот на обучени лица според Ауткам или Компонента 1 како мерка за „брзи резултати“, која 

потоа беше превземена од владините актери и интегрирана во националниот систем. 

Системската интеграција често се предвидува со интервенции иницирани од проекти, но е тешко 

остварлива и ја покажува високата волја на системските актери во Северна Македонија. Ова 

резултираше со исполнување на зададените бројки т.е. резултати по првата година од проектот, 

благодарение на солидната основа изградена во почетните дванаесет месеци, но и благодарение 

на подготвеноста на системските актери.  
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Практична обука на ученици во компанија со менторство (Helvetas/E4E) 

 

ЗАКЛУЧОК  
На системскиот пристап му треба време и често резултатите не се директно очигледни, што може 

да биде загрижувачко и за донаторите и за имплементаторите на проекти и затоа е потребно да 

постојат добри и доверливи односи со донаторите. Во случајот со E4E, пристапот ќе треба да се 

продлабочи во следните фази. 

Во првите четири години, проектот успеа да покрие значителен дел од целокупниот систем. Ова 

се оствари и покрај одредени предизвикувачки предуслови во подготовката на проектот: со 

поставените цели кои се фокусираа на неформалното, како и на формалното СОО, вклучувајќи го 

зајакнувањето на клучните институции како и социјалното вклучување на маргинализираните 

групи, Проектот имаше предизвикувачка задача да овозможи поврзување на социјалните и 

економските цели. За остварување на последната цел е потребно постоење на подобро 

квалификувана работна сила за да се зголеми продуктивноста и да се поттикне економскиот раст, 

додека социјалната цел се фокусира на вклучување на обесправените групи во образовниот 

систем и пазарот на труд. 

Многу проекти прават пилотирање во првата фаза, а потоа преминуваат на ниво на системи во 

втората фаза. Сепак, E4E, врз основа на високата политичка волја во Северна Македонија и 

тековните реформи за СОО, донесе стратешка одлука директно да се фокусира на системот, што 

на крајот се исплатеше. Ова, исто така, резултираше и со силен фокус на јавните актери во 

првата фаза, со одредено учество на приватниот сектор. Пристапот на соработка и високата 

флексибилност на проектот се дополнителен успех. За да се обезбеди пазарно ориентиран 

систем за СОО, ангажманот на приватниот сектор ќе биде една од клучните фокуси на проектот 

во фаза II. 

Системскиот пристап не е сребрен куршум. За да се случат значајни системски промени, мора да 

се присутни многу фактори, кои може да се позиционирани надвор од сферата на влијание на 

проектот. Покрај системите кои се поставени и работат и добрите врски со клучните актери на 

системите, тајмингот на проектот е од суштинско значење: Владата на Република Северна 

Македонија е реформска и го стави СОО високо на својата политичка агенда. Оваа политичка 

волја обезбедува плодна почва за иницирање на успешни системски промени. Доколку овие 

предуслови се внимателно проценети и се сметаат за соодветни, а проектот има големина и 

институционална поддршка за справување со системските недостатоци, системскиот пристап 

може да биде клучот за донесување одржливи системски промени. 
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РСВ  Развој на стручни вештини  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование за вработување во Северна Македонија 

ул:„Васил Ѓоргов“ бр. 16  

1000, Скопје 

Република Северна Македонија 

https://www.e4e.mk/ 

e4einfo@helvetas.org  

https://www.e4e.mk/
mailto:e4einfo@helvetas.org

