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Вовед
Проектот ActTiOn има за цел да ја промовира вклученоста и интеграцијата на пазарот на трудот на
учениците имигранти, преку дизајнирање и испорака на обуки за персоналот за стручно образование
и обука (наставниците и засегнатите страни), како и да вклучи повеќе експерти и даватели на
образование во интеграцијата на пазарот на трудот на имигрантите. Следствено, со цел да се обезбеди
севкупен поглед на главните наоди од една страна, како и финализирање на бројни практични и
релевантни карактеристики кои ќе бидат опфатени со отворените едукативни ресурси (OER) на
проектот, овој извештај ги консолидира националните инпути за досегашната состојба во стручното
образование на имигрантите, претходното учење на имигрантите, квалификациите и потребите на
пазарот на трудот, истражување на постоечки документи и теренско истражување. Како одговорен за
овој сегмент од проектот IO1, организацијата PRISM Impresa Sociale s.r.l. има работено заедно со
Institute for Roma and Minorities, BK Consult, AKMI, ARSIS, ROMA YOUTH CENTRE and ZEWELEPE
Consultants Limited – за развивање на поединечни активности во нивните земји.
Работењето на овој проект е релевантно и значајно од повеќе причини и перспективи:
Богатството на партнерството: Овој глобален извештај дава перспектива на земји со различни
миграциони модели и вообичаености. Во таа насока, релевантноста на ваквото прашање што има за
цел да го разбере системот за стручно образование и обука во рамките на миграциската динамика е
уште посилна и оригинална: професионалните потреби, релевантните вештини и рамковните
политики варираат, а со нив и нашата потреба подобро да ги разбереме и зацртаме основните
концепти на овој проект.
Комплексноста на глобалната дебата и политиките за миграцијата: Во текот на последните неколку
децении, многу земји забележаа драстично менување на нивните миграциски профили. На пример,
Грција се претвори од емиграциона во имиграциона земја, каде што хуманитарната криза драстично
ја зголеми потребата за создавање професионални кариери и патишта. Глобалните промени,
факторите на животната средина и конфликтите се случуваат заземаат се поголемо место и значително
влијаат на политиките за хуманитарните и развојните рамки. На оваа слика и додава сложеност
сценариото кое се залага со опфаќање на миграциската тема во транснационална и холистичка рамка,
надвор од брзите концепти и слики кои често се пренесуваат во јавниот дискурс и наратив.
Овие елементи, да именуваме само неколку, треба да се комбинираат со специфичните
карактеристики на секоја земја, вообичаеностите и генерациите на миграцијата, предизвиците на
социјалната благосостојба и минливиот карактер на „луѓето во движење“.
За да стекнеме подлабоко знаење и пристап до изворите, извештаите и публикациите што се користат
како референца за овој извештај, го охрабруваме читателот да ја посети веб-страницата на проектот
ActTiOn каде што се наоѓаат и се слободни за пристап сите национални извештаи, кои придонесуваат
за овој.
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I Перспектива: пазарот на труд и мигрантите - Краток осврт
ИТАЛИЈА
Според Италијанското Национално биро за статистика (ISTAT), на 31 декември 2019 година, во Италија
легално престојуваат 5.039.637 странци, што е 8,45% од вкупното италијанско население.
Неодамнешните трендови на миграција во земјата го истакнуваат постојаното намалување на
напливот на мигранти, така што бројот на дозволи за престој доделени на државјани од трети земји
(ТЦН) е помал за 26,8% во споредба со 2018 година и веќе 3% понизок во споредба со јануари 2020
година (177.254 дозволи). Иако со варијации меѓу регионите, приливот на мигранти се намалуваше и
пред избувнувањето на COVID-19 пандемијата.
Ако ги делиме податоците по националности, откриваме дека тенденцијата на намалување се шири
подеднакво меѓу нив, каде што двете крајности се Нигеријците, кои покажуваат намалување од 66% и
Албанците 8%. Со оглед на тоа што се чини дека оваа разлика се должи на намалувањето на барањата
за азил, разликата помеѓу хуманитарни причини и дозволите за државјанство ни овозможува да ги
контекстуализираме првите десет имигрантски националности во Италија, според ISTAT1:
Табела 1. Извештај за државјани надвор од ЕУ - 2018, ISTAT
ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО

VAR % 2018

Апсолутна индив. вредност до прв триместар 2020

Албанија



8.7%

21.437

Мароко



21.4%

16.032

Индија



16.3%

11.405

Пакистан



16.1 % 11.202

Бангладеш



24.7%

9.934

Кина



21.8%

8.889

САД



14.2%

7.837

Египет



24.4 % 6.662

Украина



23.3 % 6.095

Нигерија



66.4%

5.211

Останати земји



31%

72.550

Вкупно



26.8%

177.254
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На почетокот на 2020 година, стапката на невработеност кај граѓаните кои доаѓаат од трети земји (TCNs)
како и граѓаните кои не се членки на ЕУ е 13,8% во споредба со 9,2% невработеност кај оние со
италијанска националност. Кога се разгледува овој тренд по пол, интересно е да се види дека постои
намалување на стапката на вработеност кај жените од ЕУ (помала за 3,7% во споредба со вториот
квартал од 2018 година) во споредба со значителното зголемување на вработеноста на жените кои
имигрирале надвор од ЕУ (разлика од +7,5%). Ова може да се објасни, меѓу другото, со зголемената
побарувачка на работници за нега на се поголемиот број на стари лица во италијанското општество,
уште повеќе за време и после пандемијата Ковид-19. Општо земено, кога ги расчленуваме трендовите
на занимањата кај граѓаните од трети земји TCNs, според ISTAT забележуваме дека главните сектори
на вработување се трговија со недвижности, транспорт и пренос на стоки, земјоделство, лов, риболов
и други социјални услуги, како и вработувања во индустрискиот сектор и градежништвото. Секако е
интересно да се стават овие податоци во корелација со зголемувањето на бројот на договори за
стажирање: ова може да биде претпоставка дека, и покрај намалувањето на стапката на вработеност,
следиме постојан модел на стабилизирање на работната сила наспроти неформалниот пазар на трудот
и масата на вработени.
Целната популација на ова истражување е на возраст од 20-64 години. Во оваа категорија, во 2019
година седум (7) од десет (10) лица биле вработени во Северна Италија, додека во Јужниот дел и
Островите соодносот се намалил на пет (5). Понатаму, речиси сите Региони покажаа намалување на
инциденцата на нерегуларно вработување (стапка на нерегуларност). Југот и Островите покажаа
највисока инциденца (18,6%) на неформално вработување на пазарот на трудот: ова не само што ги
покажува неправилните, иако стабилни, модели на вработување во земјата, туку и дополнително ги
потврдува информациите собрани за време на дискусиите во фокус групи со TCNs учениците и
обучувачите во стручното образование.
Двогодишниот извештај „Странците на италијанскиот пазар на труд“, изготвен од страна на
Генералниот Директорат за Имиграција и Интеграциска Политика на италијанското Министерство за
труд и Националната Агенција за Активни Работни Политики (ANPAL), покажа дека, општо земено
бројот на луѓе баратели на работа е намален и тоа: 22,6% помалку Италијанци, 39,2% помалку граѓани
на ЕУ и 40% помалку работници кои не се членки на ЕУ, барале работа во 2019 година во споредба со
претходниот извештај (2017).
ГЕРМАНИЈА
Според Германската Федерална Агенција за Граѓанско Образование (БДП), во 2019 година имало 21,2
милиони луѓе со мигрантско потекло, од вкупно 81,8 милиони граѓани, односно 26% од вкупното
население кое живее во Германија. Најголем дел од мигрантското население живеело во Северна
Рајна-Вестфалија (над 2,75 милиони), по што следи Баварија со повеќе од 1,96 милиони и БаденВиртемберг (1,84 милиони). Најзастапени земји на потекло се: Турција (13,3%), потоа Полска (10,5%),
Русија (6,5%), Романија (4,8%) и Италија (4,1%). Интересно е да се напомене фактот дека нешто повеќе
од една третина од овие луѓе се родени токму во Германија и дека дури 85% од Турците и 71,5% од
Италијанците живеат во Германија најмалку петнаесет години.
Во 2020 година, појавата на Ковид 19 влијаеше на бројот на барања и во Германија, особено во однос
на азилот. Како резултат на тоа, во 2019 година имаше 165.938 апликации, а во 2020 година 122.170.
Доколку ги анализираме податоците по националност, откриваме дека Сирија, Авганистан, Турција,
7
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Ирак, Иран се најзастапени. Поголемиот дел од мигрантите биле мажи, иако учеството на жените во
последно време е зголемено, а речиси половина од нив (47,4%) биле на возраст под 30 години.
Табела 2. Приказ на полнолетни баратели на азил по првпат, според земја на потекло и година на
аплицирање, според Германската Канцеларијата за Миграции и бегалци - BAMF
Индивидуалци
Разлика во % од
Земја на потекло
% во 2020
% во 2019
2020
2019
Сирија

13,011

27.5

14.1

- 13.4

Авганистан

4,459

9.4

4.8

- 4.6

Турција

4,097

8.7

8.6

- 0.1

Ирак

3,996

8.5

6.8

- 1.7

Иран

2,062

4.4

7

- 2.7

Грузија

1,558

3.3

2.7

- 0.6

Нигерија

1,113

2.4

5.7

- 3.4

Алжир

1,064

2.3

1.1

- 1.2

Виетнам

1,011

2.1

0.9

- 1.3

Сомалија

798

1.7

1.6

- 0.1

Други
Вкупно

14,075
47,244

29.8
100

45.2
100

-15.4

Во Јуни 2020 година од 33.322.952 активно вработено население 4.235.911 биле мигранти, додека, во
Февруари 2021 година, 2.904.000 луѓе биле невработени. Според Statista, процентот на невработени
мигранти во 2020 е 14,4%.
Германската Федерална Агенција за Вработување ја поставува класификацијата на професиите според
ниво на вештини во следните четири нивоа: (i) полу и неквалификувани задачи (ii) квалификувани
задачи (iii) сложени специјалистички задачи и (iv) високо сложени експертски задачи.
Процентот на оние кои се вклучени во полу-и неквалификувани активности меѓу мигрантите (особено
бегалците) е значително повисок отколку кај оние родени во Германија, бидејќи само 13% од
домашните врсници се вклучени во полу-и неквалификувани активности. Сепак, 32% од вработените
мигранти (особено бегалци) извршуваат задачи над нивото на нивните професионални квалификации:
ова може да се објасни со фактот дека многу бегалци се стекнале со професионални квалификации
преку „обука на работа“ во нивните матични земји, а не преку формална стручна обука како што е
вообичаено во Германија.
КИПАР
Според Извештајот на Кипарската Статистичка Служба, од први јануари 2020 година, постојаните
жители со странско потекло се проценети на 161.000 лица, односно 18, 1% од вкупното население во
областа контролирана од Владата. Што се однесува до хуманитарниот сектор, Високиот Комесаријат
на Обединетите Нации за Бегалци (УНХЦР) известува за постојан пораст на бројот на бегалци и
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баратели на азил во текот на годините 2015-2020 година, при што трите највисоки проценти припаѓаат
на барателите на азил кои доаѓаат од Сирија (25%) , Индија (16%) и Камерун (9%).
Традиционално, јадрото на мигрантите во Кипар се жени, кои влегуваат во земјата од раните 90-ти во
потрага по можности за работа и најчесто се ангажирани како домашни работници и работници за
нега. Главните земји на потекло се Шри Ланка, Филипини, Индија, Источна Европа и земјите од
поранешниот Советски Сојуз. Во другите сектори, иако пониски по број, доминираат мажи: ова е
особено случај со Сиријците и Египќаните во градежништвото, но исто така и како работници во
приватните домаќинства, хотели и ресторани, понатаму земјоделство и шумарство, производство итн.
Според Законот за Бегалци и Министерската Уредба 308/2018, на барателите на азил им е дозволен
пристап на пазарот на трудот еден месец по поднесувањето на барањето за азил. Законот за бегалци
му дава овластување на министерот за труд, благосостојба и социјално осигурување, во консултација
со министерот за внатрешни работи, да постави ограничувања и услови за правото на вработување без
да го попречува ефективниот пристап на барателите на азил до пазарот на трудот. Вреди да се
напомене дека работодавачите кои регрутираат баратели на азил мора да имаат овластување
издадено од Одделот за Труд, за вработување државјани на трети земји.
Во 2019 година, Министеротството за Труд, Благосостојба и Социјално Осигурување донесе
дополнителни мерки што додаде дополнителни сектори за вработување на барателите на азил.
Дозволените области на вработување за барателите на азил се главно земјоделство, сточарство,
рибарство, грижа за животни во шелтери и хотели за домашни миленици, преработка, управување со
отпад (рециклирање), занаети - поправки, обезбедување услуги, прехранбена индустрија, ресторани
и рекреативни центри, услуги за перење и дисеминација/ширење на рекламен материјал.
ГРЦИЈА
До средината на 2016 година, 727.000 имигранти со дозвола за престој живееле во Грција, што
претставува 7% од населението. Оваа земја е многу необична бидејќи, и покрај традиционалниот
профил на емиграција, таа се претвори во земја за имиграција во последните децении. Исто така,
земјата беше и се уште се соочува со комплексна хуманитарна криза, како никогаш претходно. Во 2012
година беа издадени 23.200 нови дозволи за престој на државјани кои не се членки на ЕУ, во споредба
со 43.000 во 2008 година. Економската криза имаше длабок ефект врз интеграцијата на имигрантите
на пазарот на трудот. Според УНХЦР, во 2020 година имало 15.700 пристигнувања во Грција.
Согласно статистиките на Организацијата за Економска Соработка и Развој (ОЕЦД), во 2020 година,
мнозинството државјани на трети земји (TCNs) се мажи кои доаѓаат од Африка или Азија. Тие работат
во производниот сектор, градежништвото, трговијата на големо, малопродажбата и туризмот.
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Табела 3. TCNs мажи и нивни занимања на пазарот на трудот во Грција, податоци превземени од
Организацијата за Економска Соработка и Развој – OECD, 2020

Според истите извори, TCNs жените, главно се вработени во домаќинството и за пружање нега.
Понатаму следат производството, трговијата на големо, малопродажбата и недвижностите.
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Табела 4. TCNs жени и нивни занимања на пазарот на трудот во Грција, податоци превземени од
Организацијата за Економска Соработка и Развој – OECD, 2020

Табела 5. Приказ според националност (земја на потекло) на TCNs во Грција, 2019 година
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СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Според Извештајот на Државниот завод за статистика, на последниот попис, што се одржа во 2002
година, во земјата живеат 2.022.547 жители. Во оваа мултиетничка земја, 64,17% се со македонско
потекло, 25,17% Албанци, 3,85% Турци, 2,66% Роми итн. По периодот на визната либерализација во
2009 година, Македонија се претвори во миграциско подрачје со интензивна емиграција на
населението.
Република Северна Македонија, земја на транзит и мал број баратели на азил. Република Северна
Македонија е дел од „Балканската миграциска рута“, преку која стотици илјади бегалци и други
мигранти (претежно од Сирија, Ирак, Авганистан , Пакистан и Северна и субсахарска Африка) се
обиделе да патуваат во Северна Европа.
Во 2017 година, бројот на странци со одобрен привремен престој во Република Северна Македонија
изнесува 2322, додека бројот на странци со одобрен постојан престој е 1760.
Најголем дел од странците со привремен престој главно доаѓаат од: Турција (39,5%), Србија (11,1%),
Косово (9,6%) и Албанија (7,1%)2.
Табела 6. Имигранти поделени според националност (земја на потекло), 2017

Странец кој од различни причини има намера да престојува во Република Северна Македонија до три
месеци (90 дена) мора да го регулира својот привремен престој. Според Законот за Странци, Секторот
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за Гранични работи и Миграции може да издаде дозвола за привремен престој на странец по следните
основи:
 Вработување или самовработување
 Запишување во средно училиште или факултет
 Учество во меѓународни програми за размена на студенти
 Специјализација, професионален развој или стручно оспособување
 Научно истражување
 Медицински третмани
 Обединување кон семејството
 Недвижен имот
 Хуманитарни причини
Од неодамна има зголемување на бројот на одобрени дозволи за престој поради вработување, по
владините напори за привлекување странски инвестиции, но и образовни цели т.е. за вклучување во
високо образование. Ова зголемување особено се должи на зголемениот интерес на турските граѓани
да студираат во Северна Македонија како и прилагодувањето на наставните програми на неколку
универзитети, се со цел подобро прилагодување на потребите на странскиот пазар на труд, во однос
на стекнатите вештини.
Од 2.322 странски лица на кои им беше одобрен привремен престој во 2017 година, 55% биле мажи, а
45% жени. Исто така, 38% од нив се на возраст од 20-29 години, а 20% се на возраст од 30-39 години.
Во Република Северна Македонија, дозволата за престој се издава и врз основа на пријавените
причини за имигрирање. Во временскиот распон 2009-2013 година, повеќе од една четвртина (3.694
од 14.515 лица) добиле дозвола за престој по основ вработување, додека повеќе од една петтина
пријавиле дека бараат престој поради семејни и образовни цели (5.094 лица).

Приказ по земји:
Системи за стручно образование и обука и импакт во учењето и вработувањето
ИТАЛИЈА
Системот за стручно образование и обука во Италија
Системот за стручно образование и обука (СОО) има голем број специфични модели кои е вредат да
се истакнат бидејќи постои значително повеќеслојно присуство на институционални актери на
национално и на регионално ниво.
Според чл. 117 од Италијанскиот Устав (Наслов V), соработката меѓу различни институции ќе ја одреди
сопственоста согласно видот на понудената обука. Како резултат на тоа, државата воспоставува општи
правила и стандарди и регионите спроведуваат легислатива на применета моќ, бидејќи образовниот
сектор спаѓа под опсегот на истовремената легислатива.
Задолжителното образование започнува на шест години, а завршува на шеснаесет години. Ги опфаќа
целиот прв циклус на образование (основно и средно) и првите две години од вториот циклус.
Понатаму образованието може да се оствари или во средно училиште или во рамките на регионалниот
систем за стручно образование и обука, бидејќи стручното училиште нуди и теоретски и
практични/стручни програми. Вториот циклус е со времетраење од пет години на крајот од кои, со
13
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успешно положен испит им се овозможува на учениците да добијат пристап до повисоко ниво на
образование (универзитет, повисоки технички институти...). Во Италија, постојат следните програми за
стручно образование и обука, на ниво на високо средно училиште:
 Петгодишни програми (EQF ниво 4) во техничките училишта стекнувајќи дипломи за техничко
образование - овие програми генерално ги комбинираат образованието и СОО, а исто така
може да се испорачаат во форма на алтернативна обука; дипломираните ученици имаат
пристап до високо образование
 Тригодишни програми кои водат до стручна квалификација (EQF ниво 3)
 Четиригодишни програми кои водат до професионална квалификација - диплома за
професионален техничар (EQF ниво 4)
На постсредно (високо) ниво, СОО е достапно како високо техничко образование - петгодишни
студиски програми за дипломирани на повисоко средно образование, или на четиригодишни
програми за стручно образование и обука, под услов успешен приемен испит.
Најголем дел од имигрантските ученици се усогласуваат со задолжителниот закон за студии; тие
обично се подготвени да учат до 16-годишна возраст. Јавната образовна институција која е наменета
да биде “домаќин” на новопристигнати и/или возрасни мигранти се нарекува „Centro Provinciale
Istruzione per Adulti“ (CPIA) - територијална институција базирана во секоја покраина која функционира
како административна единица. CPIA е организирана на три главни нивоа, според својата главна оска:
 Образование за возрасни со цел добивање квалификации
 Образовна понуда која цели кон збогатување на образовните можности за возрасни и создава
синергии со институциите за стручно образование и обука
 Истражувачки и лабораториски активности во областа на образованието на возрасни
Степени и типови на образование овозможено од CPIA:
 Образование од примарно ниво
 Образование од секундарно ниво
 Италијански јазик и писменост
Часовите за писменост што ги спроведува CPIA им овозможуваат на учениците (најчесто имигранти, но
исто така и возрасни врсници од мајчин јазик) да добијат сертификат за познавање на италијанскиот
јазик не помал од L2 ниво според Заедничката рамка на ЕУ за јазици.
Покрај тоа што образовната понуда на CPIA има за цел да ги збогати образовните патеки за возрасни
и да создаде синергии со институциите за стручно образование и обука, CPIA исто така има задача да
промовира интегрирани проекти за образование и обука со јавни и/или приватни агенции и тела за
стручно образование и обука, преку учество на јавните регионални, национални и ЕУ програми.
Контекст на стручното образование и мигрантите во Италија
Програмите за стручно образование и обука на возрасни се достапни преку различни јавни и приватни
даватели на услуги. Генералната рамка на програмите ја пропишуваат Провинциските центри за
образование на возрасни (CPIA), во координација со регионалното и националното раководство на
Министерството за Образование и Труд. За потребите на овој извештај, нашите испитаници штотуку
или неодамна ги започна часовите со CPIA.
При ставање во корелација на италијанскиот СОО систем со специфична миграциска конфигурација во
земјата, корисно е да се анализираат мигрантите според генерациите и статусот, во однос на
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стекнувањето квалификации и нивото на студии. Општо земено, заедниците кои се повеќе
интегрирани и вкоренети во земјата имаат поголем пристап до горните студии. Сепак и тие се
соочуваат со далеку поголеми предизвици во споредба со нивните италијански колеги.
Следејќи ја националната политика, со цел да се избегне маргинализација, странските млади и
младинци обично се вклучуваат во образованието заедно со своите италијански врсници, по
пристигнувањето во Италија. Иако оваа политика е наменета да избегне маргинализација,
неодамнешните миграциски динамики на децата и адолесцентите ни овозможува да идентификуваме
одредени предизвици. Се чини дека задолжителните едукативни мерки се сè уште далеку од тоа да
дадат вистински силен ефект во економската интеграција на мигрантите.
Всушност, учениците имигранти се повеќе изложени на образовна сиромаштија отколку нивните
италијански колеги; стапките на осипување се повисоки кај имигрантите и младите лица од странско
потекло (36,5%) во споредба со Италијанците (11,3%) и оваа дискрепанца е уште повисока кога станува
збор за основното образование (Scuola Media, CPIA).
Ваквата ситуација кај учениците имигранти воглавно се должи на социјалните и економските
нееднаквости, јазичните бариери, предизвиците и пречките за нивната социјална интеграција.
Образовната сиромаштија и осипувањето е особено видливо оние без семејства или солидна
поврзаност со заедницата.
Исто така, децата на имигрантите и младите возрасни беа најмногу засегнати од напорите на државата
да го превенира ширењето на COVID-19, поради затворањето на училиштата и мерките за учење на
далечина. Покрај и онака кревката ситуација, нивните родители силно погодени од економските
последици на пандемијата, имаат помалку ресурси во споредба со италијанските родители, за да
помогнат во нивните домашни задачи. Покрај сето ова, дополнителен хендикеп е фактот што дури 40%
од родените деца на имигранти не го зборуваат јазикот на земјата-домаќин во кругот на семејството и
исто така фактот што кај овие деца многу е помала можноста за пристап до компјутер, интернет
конекција или до тивко место за учење дома во споредба со нивните италијански врсници.
Генерален приказ на резултатите од учењето и вработувањето
Како што беше изложено погоре, CPIA е единственото тело кое го сертифицира владеењето и
писменоста на италијанскиот јазик што не смее да е пониско од L2 во однос на Европската Заедничка
Рамка за Јазично Познавање, како што е наведено од Европскиот Совет на Европа.
Десеттиот годишен извештај издаден од Генералната Дирекција за Политики за Имиграција и
Интеграција ни дава општ преглед на резултатите од вработувањето на имигрантите во Италија.
Според овој извештај, вкупниот број на работоспособно население на возраст од 15 до 64 години кај
мигрантите во Италија изнесува 4.033.000 лица, на крајот на 2019 година.
Од нив:
 Вработени биле 2.505.186
 401.960 биле активни баратели на работа
 1.175.059 неактивни
Кога се споредуваат овие податоци со општите трендови од претходната година (2018), може да се
забележи зголемување од 95.000 поединци (+0,5%) на италијанските работници, како и на граѓаните
на ЕУ (+14.450 поединци, односно +1,8%) и TCN (+35.734 лица, т.е. +2,2%) за вкупно + 144.917 лица.
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Што се однесува до главните сектори за вработување кога се споредуваат податоците со претходната
година (2018), сите покажуваат зголемување на стапката на вработеност на имигрантите: земјоделство
(+18,3%), хотелиерство и реставрација (+17,7%), градежништво (+17,6%). Секторот во кој процентот на
вработеност кај TCNs е најголема е лични и колективни услуги (+36%).
Исто така, важно е овие наоди да се стават во корелација со позадината на СОО на населението од ова
истражување: CPIA им дава на мигрантите само сертификат за писменост на италијанскиот јазик – што
сигурно претставува корисна алатка за комуникација и создавање мрежи во заедницата и генерално
за интеграцијата, но сепак тоа не е доволно како решение кое би ја зголемило социјалната мобилност
и би донело позитивни резултати на пазарот на труд.
До моментот кога се пишува овој извештај, во план е да се заврши целосна и сеопфатна анализа на
влијанието на Ковид-19 врз категоријата TCNs. Она што веќе се чини дека е јасно е тоа што имигрантите
се во зголемена ранлива позиција поради нивните генерално помалку стабилни услови за живот и
вработување. Исто така, дискриминацијата силно се зголемува во време на забавен пазар на труд, кога
мрежите на контакти стануваат клучни за наоѓање работа. Ова негативно влијание врз можностите на
пазарот на трудот на имигрантите е уште поизразено бидејќи тие главно се вработени во оние сектори
кои биле и се силно погодени од пандемијата, како што е примерот со угостителството. Она што досега
го знаеме според достапните докази за првичното влијание, покажува несразмерно негативни
последици за имигрантите во најголемиот дел од земјите за кои моментално се достапни податоци,
особено во земјите од Јужна Европа.
Претходни професионални квалификации кај учениците - имигранти
Според Меѓународната организација за миграција во 2016 година, имигрантите кои пристигнуваат во
Италија веќе имаат остварено повеќегодишно студирање и работно искуство - во некои случаи
полуквалификувани - особено во областа на механиката, градежништвото, земјоделството и
риболовот.
Според извештајот, кај оние на возраст од 0 до 22 години, просечниот број на години на завршено
образование кај мигрантите е 7,5. Од нив, 10,3 % добиле 0-годишно образование, а 20,1% не завршиле
никаков образовен циклус, 29,4% од мигрантите завршиле основно образование, 24,7% завршиле
средно образование и 15,7% завршиле високо средно образование. Само 3,2% од населението има
високо образование. Не е изненадувачки што образовните модели и податоците се разликуваат, врз
основа на полот, па така, ако просечниот број на години на образование за мажите е 7,6, за жените е
6,9. Исто така, 87,6% од жените не отишле подалеку од средното образование во споредба со 72,7%
од мажите.
Дополнително, во однос на вештините за учење и квалификациите, вреди да се спомене дека
имигрантите, поради колонизацијата, често говорат повеќе јазици (минимум два јазика, покрај
нивниот мајчин јазик). Ова е најмногу затоа што мајчините јазици на мигрантите се локални и се
зборуваат само со најблискиот круг од заедницата на потекло, додека на училиште ги учат
официјалните јазици на другите земји. Поради пониските нивоа на образование, жените генерално
зборуваат помалку јазици од мажите.
При оценувањето на претходните квалификации, интересно е покрај образовните, накратко да се
спомнат и професионалните насоки. Се чини дека поширокиот кластер на занимања е вештината за
физичка работа (25% од интервјуираните лица претходно работеле во оваа категорија). Понатаму, од
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примерокот на испитаници имаме работни места поврзани со градежништвото кои изнесуваат (14,5%),
столари (11,9%), кројачи (6,7%) и земјоделски сектор (22%) - пред се земјоделци (80,6%), но и овчари
(10,1%), и рибарите (5,9%). Логично е да се запрашаме, што се случува со овие претходни образовни и
професионални квалификации?
Во Италија, декретот за воспоставување Национален систем за сертификација на компетенции - Д.
13/2013 - стапи на сила во 2013 година. Потоа, во јуни 2015 година, со втора уредба беше дефинирана
оперативната рамка за нивно признавање: владината инстанца задолжена за сертификација,
валидација, диференцијација во алатките и пристапот за СОО е Регионот. Како резултат на тоа,
стандардизацијата на процедурите и унапредувањето на политиките и практиките сè уште не се
идеално распределени на националната територија.
Регионалниот систем за сертификација (Sistema Regionale di Certificazione - SRC) е одговорен за
идентификација, валидација и сертификација на способностите стекнати како во формален така и во
неформален контекст.

ГЕРМАНИЈА
Системот на стручното образование во Германија
Германскиот систем за стручно образование и обука се заснова на таканаречениот „Dual Training“,
систем на стручна обука, кој се одвива на две локации за учење: компанијата и стручното училиште.
Во 2005 година, со стапувањето во сила на Законот за Имигранти, државата ја постави минималната
рамка за интеграција. Сите мигранти можат да започнат обука во компанијата или курс на студии по
завршувањето на курсевите за интеграција.
Според Законот за стручна обука BBiG, фокусот на обуката се:
 Трансфер на професионални вештини, знаења и таканаречена „професионална способност за
дејствување“
 Овозможување на прво работно искуство
 Промоција на личниот карактер
 Избегнување на опасности, на пр. избегнување физички опасности со почитување на
прописите за спречување несреќи
Делот од обуката што се одвива во стручното училиште е под надзор на властите на одговорната
покраина (Бундесланд) и соодветните применливи наставни програми, кои пак се засноваат на
рамковната наставна програма.
За разлика од рамковните планови за обука содржани таму, рамковните наставни програми не се на
национално ниво, бидејќи тие се објавени од сеопфатната КМК (Постојана конференција на
министрите за образование на сојузните држави). Меѓутоа, релевантното Федерално земјиште може
да ја приспособи рамковната наставна програма поединечно, според конкретни, дадени околности.
Патот за стручна квалицикација се состои од три фази. Во секоја од нив се вклучени одредени
активности:
1. Пред стручно оспособување
 Јазична поддршка
 Курсеви за интеграција
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Профилирање
Советување, насочување
Проценка на способности
Подготовка за обука (квалификација на влезно ниво)

2. Стручна обука
 Создавање државни можности за обука
 Нови начини на стручно оспособување
 Поддршка за влез во кариерата
 Менторство
3. Транзиција кон вработување: елементи на курсот за интеграција
 Перспектива и можности за млади бегалци во занаетчискиот сектор (времетраење: 4-6
месеци)
 Слични мерки како наставата за интеграција во стручните училишта
 Кариерна ориентација за бегалци (13-26 недели) или квалификација на почетно ниво
 Помош поврзана со обука
Контекст на стручното образование и мигрантите во Германија
Генерално, луѓето со мигрантско потекло се помалку квалификувани и помалку интегрирани на
пазарот на труд во споредба со неимигрантското население. Во 2016 година, 13,6% од лицата со
мигрантско потекло немале општо образование, а 39,3% немале стручна квалификација. Стапката на
осипување за германските ученици се зголеми од 27,6% во 2010 година на 29,5% во 2018 година,
додека стапката на осипување за странските ученици се зголеми од 35,6% во 2010 година на 48,2% во
2018 година.
Ако подетално ги погледнеме одблизу деталните податоци од 2016 година, ќе откриеме дека:
1. Процентот на оние со А-ниво е релативно поголем кај мигрантите (27,5% отколку кај
немигрантите) со 23,5%
2. Процентот на успешно завршено средно образование е 21,3% (мигранти) и 24,3% (немигранти)
3. Квалификуваните мајстори или техничари мигранти добиваат речиси половина помалку (5,6%)
во споредба со немигрантите со 10,7%
Неколку причини може да ја објаснат оваа повисока стапка на осипување кај мигрантите. Главните
причини за напуштање на образованието од институциите за стручно образование и обука, се:
 Ниските стапки на завршување меѓу мигрантите во голема мера се должат на недостатокот на
академско владеење на јазикот или релевантни вештини. Истражувањето Beicht, Granato и
Ulrich (2011) покажува дека ако кај студентите мигранти се контролираат помалку поволните
почетни позиции (како што се пониски оценки и помалата веројатност да се занимаваат со СОО
во нивното претпочитано занимање), веројатноста за добивање диплома за стручно
образование и обука е споредлива со врсниците-немигранти.
 Тешкотии во обезбедување на места за обука за време на СОО: обезбедувањето стажирање е
проблем за влез во СОО во Германија. Мнозинството млади луѓе кои се запишуваат на вакви
програми немаат претходно договор за обука; оттука, тие се соочуваат со предизвици во
обезбедувањето место за обука во текот на училишниот дел од нивните програми. Тешкотијата
18
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за обезбедување место за обука за време на СОО може да резултира со напуштање на
стручното образование и обука.
Се чини дека несовпаѓањето помеѓу работното место и училиштето е поочигледно кај новодојдените
мигранти, бидејќи тие често ја искусуваат слабата интеракција помеѓу училиштата за стручно
образование и обука и претпријатието што го вработува чиракот.
Кога се ставаат во перспектива најчестите квалификации и исходи, постои потреба да се прави разлика
помеѓу поединците со мигрантско потекло и нивните врсници-немигранти. Според Федералната
Агенција за Вработување во 2017 година, еден (1) од десет (10) вработени е лице со мигрантско
потекло. Од вкупно над 32,7 милиони работни места, 3,5 милиони биле раководени од лица со
различно државјанство од германското.
Генерален приказ на резултатите од учењето и вработувањето
За да присуствуваат на курсот за ориентација - кој е отворен за сите лица кои сакаат да учествуваат, без
разлика на статусот - имигрантите мора да се здобијат со одредено ниво на познавање на германскиот
јазик.
Во 2016 година, Федералната Агенција за Вработување ги воспостави и таканаречените „воведни
курсеви“ за основен Германски јазик, како подготвителен курс пред курсот за азбука на Федералната
Канцеларија за Миграција и Бегалци; Овој курс има за цел да ја поттикне интеграцијата и се состои од
1.200 часови за пишан Германски јазик, следејќи ја националната наставна програма за азбука, до
степен А2 CEFR сертификација.
Во одредени случаи кога за пристап до можностите за работа или стручна обука не е доволно A2 CEFR,
потребно е повисоко B или C ниво– според Заедничката европска референтна рамка за јазиците.
По завршувањето, од учесниците се бара да посетуваат дополнителен 100-часовен курс за
ориентација, за конечно да присуствуваат на тестот „Живеење во Германија“, кој ги оценува основните
познавања на теми како германскиот политички систем, религиозната различност или еднаквите
права на мажите и жените.
Кога се гледаат резултатите од вработувањето на пазарот на трудот, се чини дека за влез во него е
потребно подолго време за TCNs отколку за мигрантите од ЕУ. Помеѓу TCNs, двете најчести
националности на германскиот пазар на труд се Турците и Сиријците, а Турците јасно предничат.
Интересно е да се погледне до која мера влијае степенот на образование стекнато во земјата на
потекло врз интеграцијата на пазарот на трудот на лицата со мигрантско потекло. Како пример, во 2019
година од 60.146 баратели на азил кои дале информации за нивното ниво на образование, 24,0%
изјавиле дека посетувале високообразовна институција. 19,9% посетувале средно училиште. Најчесто
се наведува средното училиште (29,8%), понатаму 17,0% изјавиле дека посетувале основно училиште,
а 9,2% немаат формално образование.
Од друга страна, се чини дека е сложено квалификациите стекнати надвор од Европската унија да
бидат целосно признаени. Признавањето на странските квалификации се олесни по донесувањето на
„Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz“ (Актот за процена на професионални квалификации, BWFG),
кој поставува законско право и основни принципи за поврзување на странските квалификации со
германските еквиваленти. Сепак, постапката за проценка на еквивалентноста и натаму останува
комплицирана поради вклученоста на голем број различни засегнати страни.
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КИПАР
Системот на стручното образование во Кипар
Според Извештајот на ЦЕДЕФОП за прогноза за вештини за Кипар за 2015-2019 година, процентот на
средношколци кои се запишале во програмите за стручно образование и обука (СОО) во Кипар е
далеку под просекот на ЕУ.
Централната власт е одговорна за СОО преку:
 Севкупни законодавни и политички надлежности во областа на стручната обука
 Поставување флексибилен, сеопфатен и висококвалитетен систем на стручна и техничка обука
 Нудење на стручна обука на корисниците на социјална и друга јавна помош при нивниот
почетен или повторен влез на пазарот на трудот, со што ќе се постигне социјална инклузија
 Администрирање на шемата за стажирање, во соработка со Министерството за образование и
култура и Министерството за труд и социјално осигурување
 Обезбедување програми за обука за невработени
 Организирање на едногодишни и тригодишни програми за стручно образование и обука
 Управување со пост-средношколските институти за СОО
Република Кипар во моментов спроведува програми за стручна обука за специјализирана физичка
работа (заварување, водовод, поправка на автомобили, автоматизација и други) преку Центарот за
Продуктивност на Кипар (ЦПК). Програмите за стручна обука се обезбедени од државата и се отворени
и за бегалци со легален статус. Програмите за обука се одржуваат на грчки јазик. Сепак, понекогаш се
нуди и стручна обука на англиски јазик преку невладините организации и локалните општини.
Програмите за стажирање се поврзани со вечерното техничко образование за да им се олесни на
дипломираните студенти да стекнат формални квалификации.
Системот за стручно образование и обука во Кипар се соочи со предизвикот да ги вклучи во поголем
обем работодавците во системот, се со цел да ја прошири компонентата на програмите за учење на
работното место. Како резултат на тоа, наставните програми за стручно образование и обука беа
ревидирани во соработка со индустријата, за да се намали несовпаѓањето на вештините со потребите
на пазарот на трудот и да се направи стажирањето попривлечно за работодавците. Избраните мерки
за промовирање на учењето на возрасните се во тек.
Контекст на стручното образование и мигрантите во Кипар
Имајќи го во предвид контекстот на СОО за мигрантите, важно е да се истакне преодниот карактер на
присуството на имигранти во Кипар. Бидејќи земјата е претежно транзитна, во која мигрантите чекаат
пред да се преселат во други земји на ЕУ, се чини дека имигрантите не се заинтересирани да се
запишат во постоечките програми и покрај напорите направени на локално ниво за нивна интеграција.
Дополнително, освртот кон досегашната литература ги прикажува нееднаквостите во резултатите од
образованието и вработувањето, главно поради отсуството на признати квалификации.
За да се справи со ова, Националниот акционен план на Кипар (2018) ја идентификуваше рамката во
која ќе функционира Механизмот за валидација на NFIL (неформално и информално учење). Овој план
има за цел да им биде од корист особено на загрозените групи, вклучувајќи ги невработените и оние
кои се изложени на ризик од невработеност, бидејќи валидацијата може да го поттикне нивното
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учество во доживотното учење и да придонесе за нивната мобилност или пристап до пазарот на
трудот.
Општо земено, TCNs имаат тенденција да се со пониско ниво на образование. Во споредба со мажите
имигранти, жените имаат малку понапредно ниво на образование: во просек кај нив е поголема
веројатноста да бидат повисоко образовани од нивните машки колеги. Според Законот за Бегалци, на
барателите на азил им е дозволено да учествуваат во стручни обуки поврзани со договори за
вработување, релевантни за дозволените сектори за вработување на барателите на азил. Со цел да се
справи со јазичната бариера како предизвик, Министерството за образование има развиено преодни
часови за негрчки говорители во средното образование. Од аспект на основното образование, две
дополнителни книги за изучување грчки како втор јазик беа дистрибуирани до сите запишани деца со
миграциско потекло од страна на Министерството за Образование во 2019 година.
Генерален приказ на резултатите од учењето и вработувањето
Најинтересните наоди кои произлегоа од теренското истражување велат дека учениците имигранти
силно веруваат дека јазичното потекло, основните социјални вештини и знаењето за тоа како да
реагираат и да преговараат за вработување (познавање на нивните права, должности, процедури) се
клучни фактори за нивното успешно вработување и интеграција на пазарот на трудот. Всушност, од
сите имигранти се бара солидно познавање на грчкиот јазик како предуслов за да можат да работат.
Истражувањето исто така покажува дека повеќето отворени работни места се однесуваат на
квалификувани професии како што се продавачи, работници за лична услуга и службеници за услуги
на клиентите, што е во согласност со предвиденото зголемување во секторите како што се сместување
и угостителство, трговија на големо и мало. Други сектори кои обезбедуваат нови работни места се
техничари и стручни работници. Од друга страна пак, квалификуваните земјоделски и риболовни
работници, занаетчиските и сродните работници, работници во погони со машини и монтажните
работници се очекува да дадат маргинален придонес во однос на нови работни места. Некои
квалификувани физички занимања, како што се градежните и сродните трговски работници, се
предвидува да обезбедат значителен број работни места, најмногу поради растот на градежниот
сектор, како и занимања како работници во рударството, градежништвото, производството и
транспортот.
На терен, жените мигранти се соочуваат со постојана неповолност на пазарот на трудот, што понекогаш
се нарекува „двојна неповолност“ врз основа на тоа да се биде жена и да се биде мигрант. Жените
мигранти во ЕУ презастапени најповеќе во услугите во домаќинството. Исто така, избувнувањето на
пандемијата имаше сериозни импликации врз економијата, што резултираше со нагло опаѓање на
понудените позиции, како и престанок на работниот однос за многу лица. Со оглед на долгите
процедури потребни за вработување и неможноста на многумина да добијат упатувања од Одделот
за труд, барателите на азил се особено погодени од ограничениот пристап до вработување.
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ГРЦИЈА
Системот на стручното образование во Грција
Според анализата на Cedefop, системот за стручно образование и обука е регулиран од
Министерството за Oбразование во соработка со Министерството за Tруд. Се заснова на принципот
учење на работното место (work-base learning - WBL), и е на располагање е во високото средно и на
постсредно ниво.
Задолжителното школување трае до 15-годишна возраст, со успешно завршување на програмите од
нижото средно образование (Gymnasio). Од овој момент достапни се две опции: општо образование
(Geniko Lykeio) и Техничко образование (Epaggelmatiko Lykeio); и двете водат до еквивалентен
сертификат за завршување на средното образование на ниво на EQF 4.
По завршувањето на првата година, на учениците им е дозволено да го сменат правецот од општо во
стручно образование и обратно. Најкористената патека за стручно образование и обука се состои од
три годишно техничко образование Epaggelmatiko Lykeio (EPAL), кое вклучува над 25% учење на самото
работно место (WBL) каде на крај учениците се здобиваат со диплома за специјализација.
Дипломирани студенти од EPAL можат да учествуваат на националните испити за прием во високото
образование.
Неодамнешното законодавство ја зајакна пропустливоста и еквивалентност на СОО со општото
образование. Како резултат на тоа, бројот на дипломирани ЕПАЛ студенти се зголеми. ЕПАЛ
програмите исто така се достапни и во формат на вечерни часови за возрасни и вработени ученици
под 18 години, кои се со ниско средно образование. Матурантите од општото високо средно
образование имаат право да се запишат на втора година на ЕПАЛ.
Националната програма за стручно образование и обука, на пост-средно ниво, е достапна во два
формати:
1. Едногодишни програми за стажирање (петто ниво на EQF, WBL 100%) понудени од EPAL
училиштата во соработка со Организацијата за Вработување на работна сила. Овие
програми се обезбедени само за оние кои имаат диплома за завршено средно
образование и ЕПАЛ диплома за специјализација
2. Две и пол годишни програми за стручно образование и обука (WBL > 60%) нудени од
јавни и приватни даватели на обука (IEK) на дипломирани студенти од повисоко средно
образование. Овие програми им дозволуваат на учениците да се здобијат само со
сертификат за завршена програма.
Главните даватели на неформално образование за имигрантите се следните:
 METAdrasi: METAdrasi е клучна невладина организација која игра голема улога во поддршката
на бегалците во повеќе сектори, меѓу кои и образованието
 Arsis – Здружение за социјална поддршка на младите. Работи во голем број сектори,
вклучувајќи образование, заштита, правна помош и сместување
 PRAKSIS: PRAKSIS е грчка невладина организација која нуди хуманитарна и развојна поддршка
на ранливите групи од грчко и мигрантско потекло
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Стручното образование во Грција и мигрантите
Поголемиот дел од TCNs на возраст од 25-54 години, се со пониско средно образование (44,4%). Во
споредба со бројките на другите земји на ЕУ, постигнувањето на високото образование на TCNs во
Грција е со пониска стапка, речиси 12,1%, додека во ЕУ е просечно 28%.
Во 2019 година, Евростат истакна дека како резултат на програмата за економска помош спроведена
во пракса од 2015 до 2019 година, грчките студенти покажале многу ниска стапка на напуштање на
училиштето, но се чини дека истото не важи за имигрантите. Меѓу главните причини за напуштање на
училиштето се наведува тоа што имигрантите се соочуваат со предизвици за интеграција во
образовните средини.
Исто така, работата на ОЕЦД посочува дека во Грција постојат многу образовни празнини и предизвици
со кои се соочуваат TCNs. На пример, поголемиот дел од давателите на работни места бараат
претходно познавање на грчки јазик и тоа пониско ниво Б1 за услужна работа и А2 за основни работни
места. За време на теренското истражување, најголемиот дел од интервјуираните мигранти исто така
потврдија дека има недостиг на WBL во работните установи, како и јазична обука поврзана со работата.
Генерален приказ на резултатите од учењето и вработувањето
Според анализата на Cedefop, секторите на труд кои се најдостапни на TCNs се:
 Градежништво
 Производство
 Продажба
 Туризам
Јазот меѓу имигрантите и грчките врсници е висок, со изразито висок севкупен ризик од прекумерна
квалификација, особено за имигрантите. Вреди да се напомене и дека според полот иако на еднакво
образовно ниво, жените имигранти имаат малку поголема веројатност од мажите TCNs да работат во
професии со ниски квалификации.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Системот на стручното образование во Северна Македонија
Системот за стручно образование и обука е под јурисдикција на Министерството за Образование и
Наука, додека Центарот за Стручно Образование и Центарот за Образование на Возрасни имаат
советодавни улоги и осигуруваат широк национален опсег на инволвираност и консултација со јавните
чинители (stakeholders). Курсевите се достапни за сите граѓани на Северна Македонија, како и за
имигранти со регулиран престој и македонски матичен број. Главните институции во формалното
образование се стручните училишта, додека во неформалното образование тоа се центри за обука,
компании, невладини организации, разни здруженија итн.
Формалното образование за возрасни е поделено во три главни категории:
1. Основно ниво – основно училиште за возрасни;
2. Средно ниво – Гимназија за возрасни; стручна обука; стручно образование за одредени
занимања (занаетчиство); техничко образование и постсредно образование за возрасни;
преквалификација и дообука. Во зависност од видот на образованието/обуката,
времетраењето на образованието може да трае до две, три или четири години.
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3. Терцијарно ниво – Универзитетски студии
Центарот за СОО, во координација со другите наведени институции е одговорен секоја година да ја
дизајнира годишната наставна програма за СОО, приспособена на најбараните професии на пазарот
на трудот. Наставната програма потоа се спроведува на локално ниво преку училиштата за стручно
образование и обука, во соработка со локални компании. Според тековната годишна програма за СОО
на националниот центар за стручно образование и обука, главните сектори се:
 Геологија, рударство и металургија
 Градежништво и геодезија
 Графички дизајн
 Економско право и трговија
 Електротехника
 Здравствена и социјална заштита
 Земјоделство, рибарство и ветеринарна медицина
 Лични услуги (козметичка нега и убавина, фризер, нега на раце и стапала)
 Машинско инженерство
 Сообраќај, транспорт и складирање
 Текстил, кожа и слични производи
 Гастрономија и туризам
 Хемија и технологија
 Шумарство и преработка на дрво
 Спортска гимназија
 Други факултативни часови (планирање на кариера, основи на претприемништво, подготовка
за вработување
Министерството за образование и наука покрива најголем дел од финансиските трошоци во стручното
образование, врз основа на програмите за работа и годишниот буџет одобрени од Владата. Бидејќи
стручните училишта работат под одговорност на општините, вторите добиваат грантови од владата за
покривање на тековните трошоци. Главен критериум за доделување средства на општините е бројот
на ученици. Сепак, мора да се каже дека училиштата за СОО добиваат слаба промоција и не се
атрактивни, па поради тоа, целиот систем за СОО организиран од државата ја губи својата вредност и
важност. Како резултат на тоа, во изминатите десет години, системот за стручно образование и обука
претежно се префрли на проекти на НВО со вклучување на деловни компании од бизнис секторот.
Контекст на стручното образование и мигрантите во Северна Македонија
Агенцијата за вработување во Северна Македонија за пружање на своите услуги ги смета подобни
само имигрантите кои се во земјата за работни цели и аплицираат за работна дозвола преку оваа
агенција, па така не беше можно да се најдат податоци преку институциите во земјата за TCNs со
легален престој во Република Северна Македонија. Преку невладиниот сектор и теренското
истражување, беа овозможени стручни обуки на неколку Роми бегалци од Косово, кои всушност не се
запишаа во официјално училиште за стручно образование и обука, туку беа вклучени во проект на
УНХЦР за работа во приватни компании и по успешното завршување на обуката, беа ангажирани.
Дополнително, за целите на теренското истражување, беше откриено дека ниту едно од училиштата
за стручно стручно образование и обука немало запишани TCN во нивното училиште.
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Во рамките на Прифатниот центар за баратели на азил, како дел од програмата за рана интеграција, се
нудат различни обуки на барателите на азил, како што се јазик, спортски активности, курс за шиење,
градинарство и слично. За жал, Директорот известува дека генерално има недостаток од интерес и
мотивација од барателите на азил да се запишат на овие курсеви и активности. Црвениот крст исто
така дава повремена поддршка преку курсеви за стручно образование и обука, но и во овој случај,
бројките се прилично мали и ограничени на неколку поединици.
Генерален приказ на резултатите од учењето и вработувањето
Како што беше споменато погоре, поради немањето на пракса на TCNs запишани на формално СОО,
ова истражување не е целосно апликабилно за Северна Македонија, барем засега.
Од малкуте достапни примери можат да се издвојат итните програми за бегалци кои ја сочинуваат
рамката преку која се поддржуваат ваквите случаи и тоа најмногу преку обуки на работното место
(work-based trainings). Па така, група од тројца бегалци од Косово вклучени во проектот на УНХЦР 20122013 година, успешно ја заврши обуката на работно место за изработка на мебел. Сите се стекнаа со
сертификати и се вработија во фабриката, по завршувањето на обуката.
Друга група од три жени бегалки од Косово присуствуваа на тримесечна обука за работа во компанија
за перење алишта, Нетопија, по чие завршување беа ангажирани. На оваа обука тие научија како да
вршат хемиско чистење, пеглање и други услуги за перење. Посредник на овој процес беше
Регионалниот центар за поддршка на претпријатија Скопје.
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II Перспектива: системот на стручно образование и обука (СОО) според
наставниците, обучувачите и воспитувачите: градење вештини и недостатоци
ИТАЛИЈА
Во 2006 година, Институтот за Развој на Стручно Оспособување на Работниците (екс ISFOL – сега INAPP)
започна да спроведува истражувачки активности за мапирање и анализа на постоечките професии и
обезбеди детален опис на капацитетите и потребите, краткорочно (за следните 12 месеци) и
среднорочно (за следните пет години). Користените методи на истражување беа интервјуа со
претприемачи, корпоративни менаџери за човечки ресурси или индустриски експерти кои можеа да
ги наведат трендовите во клучните сектори на економијата. Вреди да се нагласи дека таквите
информации се од клучно значење за оние засегнати страни, вклучувајќи ги и давателите на СОО, кои
се вклучени во планирањето и спроведувањето на професионалните обуки, програмите за
повторување на вештините (обуки за освежување), што е можно повеќе соодветни со потребите на
пазарот на трудот. Создадена е и платформа која содржи не само извештаи за предвидените потреби
и бројки, туку и збирки на податоци. За жал, досега достапните податоци се до 2016 година па како
последица на тоа, не се земаат предвид длабоките и повеќедимензионални промени настанати со
пандемијата Ковид-19.
За да се надополни оваа слика, одредени технички комитети имаат задача периодично да ги
прегледуваат и ажурираат стандардите за постоечките професионални профили тесно, при што земаат
во предвид да се поврзани со најголемиот број обезбедувачи на стручни обуки и професионалните
потреби на компаниите-учеснички. Последно вакво ажурирање е направено во јули 2020 година.
Недостатоци во вештините на обучувачите и неусогласеноста на системот за СОО
Последните децении донесоа значителни промени на пазарот на трудот, особено во производството
на технологија и дигитализацијата, зголемувајќи ја потребата луѓето постојано да стекнуваат нови и
поефикасни вештини. Информациите што доаѓаат од Европското истражување за вештини и работни
места (ESJS) како и најновата анализа на Cedefop (Cedefop, 2017) за неусогласеноста на вештините,
покажуваат дека не сите тешкотии се јавуваат поради празнините во вештините и неусогласеноста во
еден сектор. Се чини дека најпогодни кандидати се оние кои не само што ги поседуваат вештините
потребни за работа, туку и ги мешаат со здрави когнитивни (решавање проблеми, креативност, учење
за учење) и социо-емоционални (комуникација, соработка) вештини. Ова е многу релевантно за
нашето истражување, особено кога ги гледаме празнините во вештините и неусогласеноста на
обучувачите во секторот на СОО во Италија. За време на дискусиите во фокус групите одржани со
обучувачите на CPIA во Палермо, оваа мешавина на тврди, меки и лични вештини се покажала како
клучна за совладување на техничките и стручните обуки и учењата кај студентите TCNs. Всушност, тие
силно истакнаа дека многу потешкотии доаѓаат од тоа што не се подготвени да се справат со
специфичните и различните култури кои се здружуваат во една училница.
Сепак, извештаите и податоците покажуваат дека не можеме да го сфатиме несовпаѓањето на
вештините како нешто непроменливо, туку напротив, несовпаѓањата се инхерентно динамичен
феномен кој се менува со текот на времето. Во Италија, процесот на решавање на несовпаѓањата се
чини дека е трикратен: на прво ниво, неопходно е да се збогати професионалната практична настава,
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бидејќи наставниците и обучувачите треба да се справуваат со различни случаи и контексти кои
постојано се менуваат. Второто ниво се однесува на еволуцијата на улогата на наставникот во неговата
нова меѓусебна поврзаност со ученикот, внатре и надвор од училницата. Третата и последна се
однесува на зголеменото барање за координативни вештини, преку создавање на нови улоги и
одговорности што многу наставници ќе ги очекуваат. Овие длабоки и тековни промени кои влијаат на
формалното образование доста ги чувствуваат обучувачите кои работат со имигранти, како што
произлезе и од нашето теренско истражување.
Интервјуираните обучувачи идентификуваат јаз помеѓу институционално дефинираната улога на CPIA
и реалноста на теренот, како и влијанието на нивните активности. Поконкретно:
 недостатокот на соодветни подготвителни активности за да се отвори патот кон техничките
институти
 слабоста на територијалната мрежа за задоволување на образовната понуда и наставна
програма.
Најчесто, за младите возрасни кои пристигнуваат во Италија, нема друг избор освен да присуствуваат
на установите на CPIA, бидејќи тие се малолетни и ниту се подобни за соодветни институти за стручно
образование и обука, ниту пак имаат финансиски и социјални средства за си ги дозволат.
Исто така, новодојдените имигранти често се „во транзит“ па така и ги доживуваат образовните
патишта и цели. Од друга страна, пандемијата „Ковид-19“ создаде сценарио во кое младите ученици
сметаат дека се „заглавени“ и во моментов ги менуваат своите образовни перспективи. Притоа, тие се
соочуваат со систем во кој можат да си дозволат единствено CPIA - кој не е соодветен технички и
стручен институт – па затоа и голем дел од нив го напуштаат училиштето барајќи работа.
На прашањето, дали работата на обучувачите и наставниците на ЦПИА одговара и е прилагодена кон
новите предизвици и промени со кои се соочува општеството во целина, испитаниците дадоа
позитивен одговор. Сепак, се чини дека главниот проблем е во тоа што програмите во соодветните
технички и стручни институти најчесто се премногу долги и сложени, а во случај на ученици имигранти
и прескапи.
Интервјуираните наставници, исто така, зборуваа за актуелното и растечко барање на возрасните и
младите возрасни ученици, особено имигрантите, брзо да се здобијат со вештини и компетенции што
лесно “се продаваат” и да добиваат повеќе часови за настава по технологија и математика. За жал,
постоечките можности и часовите за обука се чини дека не се доволно ефективни, промовирани или
дистрибуирани меѓу заинтересираните и вклучените чинители.
Прашањето, кои компетенции на обучувачите се клучни за да се подобри вработливоста на учениците
имигранти, даде простор за интересни дебати. Всушност, кога од наставниците беше побарано да ги
именуваат, сите тие се осврнаа на меките вештини. Конкретно, тие ја споменуваат флексибилноста,
работата во тим, капацитетот за независно работење и соодветната способност да се предава
италијанскиот јазик како L2. Имено, CPIA како институција во која работат, не ги обучува ниту ги
развива меките и интердисциплинарни вештини на наставникот.
CPIA само го потврдува владеењето на италијанскиот L2, но учениците имигранти постојано
покажуваат зголемен интерес за учество на работилници, особено во предметите поврзани со
Кујна/Храна и Механика. Иако CPIA нема мандат да предава такви предмети директно, таа би можела
да ги надоврзе на својот автономен простор, делувајќи како мост кој ќе ги олесни врските со соодветни
приватни и јавни ентитети, создавајќи мрежа.
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ГЕРМАНИЈА
Во Германија, Рамковниот Материјален План за Обука на Обучувачи (ADA) е во срцето на
квалификациската програма за обучувачи на обучувачи. Планот се состои од:
 Проверете ги барањата за обука и планирајте обука (15 единици)
 Претставување и оправдување на генералните придобивки и придобивките од обуката во
компанијата
 Учествувување во планирањето и донесувањето одлуки поврзани со потребите за обука во
компанијата
 Поставување структура на системот за стручно образование и обука и неговите модалитети
 Изберете и оправдајте ги обврските на компанијата за обуката
 Проверете ја соодветноста на компанијата за испорачување обука за бараниот профил
 Испитајте дали и до кој степен содржината на обуката може да се пренесе надвор од центарот
за обука, на пр. преку обука во мрежата, меѓукомпаниски и некомпаниски обуки.
 Проценете ја употребата на мерки кои се подготвуваат за стручно оспособување во
компанијата и координацијата на задачите на оние кои се вклучени во обуката
 Подгответе обука и учествувајте во регрутирањето на корисниците (20 часови обука)
 Креирајте план за обука (внатре во компанијата), заснован на систем за обука за работа и
деловни процеси кои се типични за професијата
 Земете ги во предвид можностите за учество и учество на заинтересни групи од самите
компании во стручното образование и обука
 Идентификувајте ја потребата за соработка и координирајте се со партнерите за соработка,
особено во стручното училиште, во однос на содржина и организација
 Поставете критериуми и процедури за избор на учесниции, имајќи ја предвид нивната
различност
 Подгответе го договорот за стручното оспособување и работете на тоа договорот да се
регистрира кај надлежниот орган
 Проверете ги можностите за тоа дали делови од обуката може да се изведуваат во странство
 Спроведување на обука (45 часови)
 Создадете услови за унапредување на учењето и мотивирачка култура за учење, давајте и
примајте фидбек
 Организирајте, дизајнирајте и оценувајте го пробниот период
 Развивање и дизајнирање на внатрекомпаниско учење и работни задачи користејќи го планот
за обука на компанијата и типичните работни и деловни процеси
 Изберете тренинг методи и медиуми според целните групи и користете ги на начин
Организирање, дизајнирање и оценување на пробниот период
 Поддржете ги слушателите со потешкотии во учењето, користете поддршка од тренери
доколку е потребно и испитајте ја можноста за продолжување на периодот на обука
 Обезбедете дополнителни можности за обука за учесниците, на пр. дополнителни
квалификации, и проверете ја можноста за скратување на времетраењето на обуката и
можноста за предвремен прием на завршниот испит
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Промовирајте го социјалниот и личниот развој на учесниците, навремено идентификувајте ги
проблемите и конфликтите и работете на решение
 Идентификувајте и оценувајте ги перформансите, анализирајте ги проценките на
перформансите од трети лица и резултатите од испитите, спроведете интервјуа за оценување,
извлекувајте заклучоци за понатамошниот тек на обуката
 Промовирање на интеркултурни вештини
 Завршна обука (10 часа)
 Подгответе ги учениците за завршниот испит и доведете ја обуката до успешен крај
 Осигурајте регистрација на испитите за учесниците кај надлежниот орган и посочете ги
спецификите релевантни за спроведувањето
 Учествувајте во изготвување на пишан сертификат базиран проценката на успешноста
 Информирајте и советувајте ги слушателите за развојните патишта на компанијата и
можностите за континуирана професионална стручна обука
Исто така, постојат голем број на курсеви како понатамошна обука. Од големо значење е
квалификациската иницијатива за наставници и обучувачи - Дигитална Промена, која беше основана
од Сојузното Министерство за Образование и Истражување во Берлин. Целта е да се развијат
концепти, поврзани со дигитализацијата, за обука на персоналот за стручна обука со цел да се
подготват за новите барања за двојна стручна обука.
Според Германската Комора за Индустрија и Трговија (IHK), пишаните средишни и завршни испити се
стандардизирани на национално ниво. Тие се изведуваат истовремено и со идентичен сет на задачи
за соодветната професија.
Сепак, двојната стручна обука во Германија во моментов се соочува со два големи предизвици: од
една страна, економијата се жали на заканувачки недостиг од квалификувани работници, а од друга
страна, социјалниот предизвик од речиси 500.000 таканаречени „неснабдени“ млади луѓе, кои не
можат да најдат место за обука и се сместени во безизлезни редици.
Компанискиот дел од двојната стручна обука во Германија нема униформна, туку високо хетерогена
структура, секоја со различни улоги и задачи за обучувачите, кои исто така во моментов длабоко се
менуваат. Овие структури се главно под влијание на големината на компанијата за обука и исто така
поседуваат силни карактеристики специфични за секторот.
Недостатоци во вештините на обучувачите и неусогласеноста на системот за СОО
Обуката во компанијата всушност се одвива во самата компанија и на тој начин „блиску до работата“,
понекогаш дури и „работно интегрираните“ и неработните форми на обука генерално имаат само
комплементарен карактер. Ова е особено случај со малите претпријатија, особено во занаетчискиот
сектор, каде што чиракот учи пред се „неформално“ со „следење на работата дури истата се одвива”.
Овде обично нема трага од систематска обука, бидејќи непредвидливоста на нарачките и работата што
е вклучена едвај дозволува такво нешто. Само времетраењето на обуката ја зголемува можноста за
исполнување на сите основни предизвици за учење со текот на времето. Во исто време пак, чираците
ја запознаваат реалноста на компанијата уште од првиот ден.
Обучувач кој се грижи за своите чираци во текот на целото свое работно време стана реткост во
индустриските претпријатија. Наместо тоа, „работно интегрирано“ се обучува за „вистинска работа“, а
задачата за обука ја извршуваат таканаречените „специјалисти за обука“, односно вработените во
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компанијата кои работат на овие работни места и истовремено ги воведуваат чираците со „скратено
работно време“ во нивните работни задачи и ги обучуваат.
Со оглед на зголемената важност на учењето на работното место, загрижува фактот што
професионалците за обука не добиваат стручна обука. Истото важи и за обуката во малите
претпријатија каде што на учениците им е потребно стручно насочување и поддршка.
Германскиот двоен СОО систем вклучува практично и теоретско знаење стекнато на работното место
и во стручните училишта. За разлика од статистичките податоци кои покажуваат дека висок процент
од дипломираните студенти на СОО се практично вработени во компаниите за кои се обучуваат, двајца
од анкетарите се сомневаа дека брзо ќе добијат таква можност. Стравот произлегува воглавно поради
мерките за ограничување применети за време на појавата на Ковид-19.
Конечно, дигитализацијата ги става под притисок компаниите. Всушност, не сите компании велат дека
имаат адаптирана содржина за обука која специфично ги подготвува своите ученици за дигиталните
барања. Сепак, две третини од нив велат дека во нивната компанија учениците активно придонесуваат
со своите идеи и искуство во дизајнирањето на дигитализацијата. Ова откритие покажува дека
разбирањето на улогата на обучувачите се менува и во однос на дигитализацијата: колку повеќе
дигитално една компанија ја дизајнира својата обука, толку е поголема веројатноста обучувачите да
се доживуваат себеси како придружници во учењето.
Дополнително, интервјуираните обучувачи ги истакнаа вкрстените предизвици на кои посочуваат и
истражувањата на другите земји:
 Неопходноста од поддршка на наставата по германски јазик.
 Потребата од подигање на интеркултурните и социјалните способности на обучувачите.
Обучувачите за стручно образование и обука, исто така, истакнаа дека мигрантите често бараат да
стекнат непосредни и корисни вештини. За да бидат во тек со новите технологии, новите работни
практики и идните трендови во професиите, тие треба да бидат свесни за тоа што се случува на пазарот
на трудот и во претпријатијата.
Интервјуираните обучувачи за стручно образование и обука генерално потврдија дека
воспоставувањето и одржувањето на мрежи се смета за клучен елемент. Вмрежување не само со
компаниите туку и со нивните колеги како и меѓу слични институции, се со цел споделување на добри
пракси и дидактички материјали.

КИПАР
Кипар, преку програмата за континуиран професионален развој, има воспоставено правна рамка за
обука на наставници и обучувачи со Институти за Континуиран Професионален Развој. Според ова,
училиштата за стручно образование и обука обезбедуваат програми за континуиран професионален
развој на наставниците, обучувачите и менторите за стручно образование и обука.
Програмите за обука се организираат во ад-хок опремени лаборатории од страна на квалификувани
тутори. Се нудат програми за обука во различни струки: механички инсталации, машинска обработка,
заварување, водовод, централно греење и хидраулика, одржување на објекти, градежништво,
столарија и изработка на кабинети, автомеханика, електрични инсталации, дизајн и производство на
облека, телекомуникации, автоматизација, каросерија поправка, ладење и климатизација и
конструкции со алуминиум.
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Меѓународното Истражување за Настава и Учење (TALIS) покажува дека процентот на наставници
(48,5%) кои се чувствуваат добро или многу добро подготвени да предаваат во мултикултурни и/или
повеќејазични услови е највисок во ЕУ (просек во ЕУ 23,8%). Сепак, кипарските наставници во поголем
процент ја истакнуваат потребата од CPD (континуиран професионален развој) во оваа област (19,6%)
споредено со просекот на ЕУ (13,4%).
Врз основа на тимската теренска работа и интервјуата на обучувачите за стручно образование и обука,
идентификуваните недостатоци се поврзани со предизвиците во комуникацијата со имигрантите и
учењето јазик. Некои од интервјуираните исто така се осврнаа на овие обуки дека не се целосно
усогласени со основните барања за усовршување на знаењата и компетенциите. Неколку наставници
веруваат дека отсуството на сеопфатна и кохезивна државна политика за образованието на возрасните
мигранти се одразува врз недостатокот на добро организирано и функционално поле за образование
за возрасни само по себе. Постои потреба од развој на кохерентна, национална рамка за следење на
учењето и образованието на возрасните, но исто така и правна рамка за да се обезбеди правилно
планирање, организација, дизајнирање и спроведување на активностите за образование на возрасни.
Недостатоци во вештините на обучувачите и неусогласеноста на системот за СОО
Интервјуираните обучувачи и наставници за СОО истакнаа дека постојат голем број предизвици
додека се работи со мигрантите. Пред се, комуникацискиот проблем, културните разлики итн.
Најважните компетенции што треба да ги имаат обучувачите за стручно образование и обука, според
нив, се однесуваат на меките и интеркултурните вештини, прифаќањето, разбирањето, трпеливоста и
знаењето во однос на политиките за мигрантите. Покрај тоа, обучувачите за СОО треба да бидат
либерални, слободоумни, толерантни и приемчиви лица и да можат да ги знаат нивните граници во
однос на поддршката што можат да ја пружат како обучувачи.

ГРЦИЈА
Во 2015 година, врз основа на наодите на ЦЕДЕФОП, „Рамката за Квалитет на Чирактот“ им наложува
на давателите на СОО за обука за возрасни да организираат самооценување врз основа на повеќе
индикатори. Министерството за Образование има национална програма за обезбедување
професионален развој на наставниците и обучувачите со цел да привлече повеќе млади луѓе на
професионални часови. Сепак, пандемијата со Ковид-19 ја истакна потребата за зголемување на
дигиталните вештини на обучувачите за стручно образование и обука. Во овој контекст, во моментов
се развива Стратегијата за развој на СОО 2030 година.
Во 2017 година, истата анализа ја истакнува потребата од создавање на регистар на сертифицирани
тренери во компанијата, барајќи од нив да посетуваат програми за обука дизајнирани од
националната служба за вработување и образовните институции.
Во прилог на ова, идентификувани се следните несовпаѓања на вештини:
 Итната потреба за доживотното учење на наставниците за СОО
 Потребата за дигитално усовршување
Недостатоци во вештините на обучувачите и неусогласеноста на системот за СОО
Едукаторите за возрасни се соочуваат со различни предизвици во интеркултурната едукација. Најпрво,
тие се соочуваат со комуникациски и јазични бариери. Се верува дека овој елемент е причина за
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релативно високото осипување на учениците имигранти од програмите за стручно образование и
обука. Според обучувачите за стручно образование и обука, главните причини за осипување се:
 јазични бариери
 слабо ниво на претходно стекнато образование
 суб-стандардни услови за живот
 комплексност произлезена од нивниот правен статус (статус на бегалци, баратели на азил,
дозвола за престој, недокументирани имигранти)
 културна и религиозна позадина
 работа “на црно” и вработување по потреба
 ограничен пристап до пазарот на трудот
Истите обучувачи за стручно образование и обука, на прашањето преку зајакнување на кои вештини
би се пополниле овие недостатоци, ги споменаа следните меки вештини:
 толеранција
 комуникациски вештини
 искуство за едукација на возрасни
 емпатија
 интеркултурна комуникација
 флексибилност
И покрај тоа што сите интервјуираните обучувачи за стручно образование и обука изјавија дека ќе
учествуваат на идните курсеви за обука за подобрување на вештините, во моментот не постои
ефикасна стратегија за професионален развој на обучувачите.
И покрај свесноста за потребите пријавени од страна на учениците на имигрантите - зајакнување на
часовите по грчки јазик, вмрежување на пазарот на труд, вештини за дигитален и англиски јазик - тие
се исто така свесни дека ниту еден центар или институт за стручна обука не ги обезбедува тие
социјални услуги. Сепак, би отворени се за соработка со локални невладини организации за поддршка
на учениците имигранти. На крај, обучувачите за стручно образование и обука споменаа и други важни
фактори кои влијаат на интеграцијата на имигрантите и бегалците на пазарот на труд, а тоа се:
 ксенофобија, стигма и дискриминација
 слабо интегрирање во локалната заедница
 висока стапка на невработеност во Грција
 слаби вештини за вмрежување
 предизвици поврзани со правниот статус

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Една од главните карактеристики што треба да се истакне е недостатокот на специфично приспособена
програма за имигрантите. Како резултат на тоа, легалниот имигрант кој сака да земе учество во
стручното образование и обука, мора да ја следи официјалната процедура (преку Агенцијата за
Вработување или директно со училиштата за стручно образование и обука). Па така, тие се принудени
да аплицираат за на општите, национални програми, кои не ја земаат во предвид интеркултуралноста,
различноста и јазичните разлики.
Дополнително, поради намалениот интерес на луѓето за СОО и поради економските ограничувања,
училиштата за стручно образование и обука едвај имаат редовно вработени обучувачи. Тие
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соработуваат со други институции, особено со претпријатија кои им обезбедуваат работна сила по
барање. Ваквите вработени, кои не се сертифицирани обучувачи, немаат педагошки пристап и други
квалитети, вештини и искуство како што е тоа случај со обучувачите за стручно образование и обука.
Доколку некое лице сака да стане сертифициран тренер со верификувана програма, потребно е прво
да присуствува на скапа обука за обучувачи (1000 евра), а потоа да плати дополнителни 200 евра за да
аплицира во Министерството за Образование за отпочнување на постапка за верификација на обука.
Важно е да се истакне дека ваквите сертифицирани обучувачи со сертифицирани програми за стручно
образование и обука, би можеле хонорарно да ги испорачаат своите обуки за стручно образование на
претпријатијата, организациите, приватните и јавните компании, како и на мигрантите.
Недостатоци во вештините на обучувачите и неусогласеноста на системот за СОО
Брзиот технолошки развој донесе суштински промени во однос на бараните вештини и компетенции
на пазарот на трудот во Северна Македонија. Сегашните профили и занимања, како и вештините и
компетенциите што ги нуди образованието не се совпаѓаат целосно со потребите на пазарот на трудот.
Реакции има и од бизнис заедницата дека профилите/квалификациите произведени од СОО не ги
задоволуваат нивните потреби, не само во однос на потребните вештини, туку и во однос на профилот
на квалификации. Потребно е од една страна да се зголеми интересот кај популацијата за запишување
на стручно образование и обука, а од друга страна стручното образование и обука да ги задоволува
потребите и интересите на различни групи корисници. Ова, на пример, може да се постигне со
воведување на високо ниво на флексибилност во пристапот и обезбедувањето образовни услуги, со
интегрирање и на формалното и неформалното учење.
Стимулирањето на краткорочни програми и курсеви ќе го направи системот на СОО пофлексибилен,
што ќе доведе до зголемени и подобрени можности за невработеното население, вклучително и
имигрантите, да стекнува знаења и вештини усогласени со барањата на пазарот на трудот.
Бидејќи видовме дека обуките за СОО ги користат претежно македонски граѓани, обучувачите се
помалку се во контакт со странци и за очекување е дека не се подготвени на специфичен пристап кога
ќе се појави ситуацијата. Обучувачите за СОО, исто така, треба да бидат обучени за интеркултуралност
со цел програмата за СОО да биде корисна за учениците.
Во делот на потребните вештини, неопходни за подобра поддршка на учениците имигранти,
обучувачите за стручно образование и обука го наведоа следново:
 можност за оценување на секој кандидат поединечно и прилагодување на програмата кон
неговите потреби;
 да може да јa задржи мотивацијата и интересот во текот на целата обука;
 да се поттикне емпатија и чувствителност кон различни културни профили;
 да се оспособи за јазично и културно прилагодување на обуките;
 да располага со комуникациски вештини, емоционална интелигенција, културна
чувствителност, градење тим, работа во различни групи.

ACTION | Унапредување на краткорочното вработување кај имигрантите
Ref. KA202-2F874762
project-action.eu

33

Отворање на патот за релевантни Отворени Едукативни Ресурси - Open
Educational Resources (OER)
Заклучоците од Рига (2015) носат обновен акцент, повикувајќи на систематски пристапи и можности за
почетен и континуиран професионален развој (КПР) на наставниците, обучувачите и менторите за
стручно образование и обука. Всушност, во севкупноста на земјите од проектното партнерство,
теренските истражувања истакнаа дека сите обучувачи и наставници за СОО сметаат дека треба да ги
ажурираат своите знаења, вештини и компетенции.
Меѓутоа, со цел да се поттикне вработливоста на мигрантите, се појавуваат голем број предизвици
кога се гледа потребата за специфични вештини кај наставниците и обучувачите за стручно стручно
образование и обука. Ова истражување покажува дека овие предизвици се однесуваат на
институционално, културно и општествено ниво.
Во ИТАЛИЈА, политиката на запишување мигранти со нивните италијански врсници има намера да го
поттикне социјалното вклучување, дејствувајќи според близината на возраста, но таа се покажува
ефективна само ако неодамнешно имигрираните ученици претставуваат мал дел од класниот состав.
Кога голем број странски студенти со ниски познавања на италијанскиот јазик присуствуваат на истиот
час, наставниците не можат да им ја обезбедат потребната, ад-хок настава, па во согласност со тоа, на
овие ученици им е потребна дополнителна поддршка.
На прашањето за непосредните и конкретни предизвици и можности корисни за влез на пазарот на
трудот, имигрантите најчесто се осврнуваат на потребата од создавање мрежа во заедницата домаќин,
особено во руралните области. Вмрежувањето е исто така корисно бидејќи би пополнило
дополнителна празнина: недостатокот на соодветен систем за нивната ориентација, каде што идеално
би можеле да најдат информации и можности. Според нив, овој елемент треба да се надополни со
нивната потреба да ги подобрат своите технички вештини: интервјуираните ученици пријавиле
потреба за ИТ и дигитални вештини, како и возачка дозвола, меѓу оние кои се сметаат за најкорисни
технички вештини за да влезат на пазарот на трудот.
Според обучувачите за стручно образование и обука, со цел да се подобрат нивните вештини и, на
крајот, вработливоста на имигрантите, следните карактеристики произлегуваат како најважни:
 Потребата на наставниците за обезбедување на аудио-визуелна и дигитална поддршка,
особено во деловите кои се однесуваат на практични поими и знаења од секојдневниот живот
 Потребата да се подобрат меките, меѓукултурни вештини за да може целосно да им се
пристапи на учениците-имигранти како поединци. Во Германија, дигитализацијата го менува
дуалното образование и во однос на неговата содржина и во однос на менувањето на
методите на настава и учење. Овој развој е континуиран, бидејќи двојната обука
традиционално се одвива во постојан технички и организациски процес на промени.
Содржината на обуката и методите за поставување на тој начин можат постојано да се
прилагодуваат на компанијата и професионалните барања, интегрирани во соодветните
деловни процеси. Дигитализацијата исто така ја менува и содржината на обуката и начинот на
кој се пренесува знаењето. Неодамнешното истражување покажува кои дигитални вештини и
знаења се пренесуваат во компаниите и со каков интензитет. Дигиталната вештина која
најчесто се учи во обуката е примена на професионален/специјалистички софтвер, кој се
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применува во поголемиот дел од германските компании. Интервјуираните ученици-имигранти
исто така споменаа дека дополнителните вештини како дигитализација и ИТ се многу важни.
Многу компании бараат и возачка дозвола и употреба на смарт телефон.
Слично како во Италија, се чини дека за поединци кои не биле во Германија толку долго, потребна е
помош како за секојдневни практични работи, така и во смисла да им се помогне да го разберат и
најдат својот пат во германскиот систем за обука. Ова може да се постигне со два вида релевантни
мерки: едната кон унапредување на процесот за совладување на јазикот и втората кон ориентацијата
за обука и специфичната подготовка за двојна стручна обука.
Врз основа на наодите од теренското истражување и за време на дискусиите со туторите и
организациите за стручно образование и обука во КИПАР, потребата за усовршување и освежување на
постојното знаење е прифатена од сите. Според нив, соодветната програма за обука треба да ги опфати
следните теми:
 Свесност за правните аспекти и политиките од моментот кога влегуваат во државата
 Разбирање на другите
 Соработка и комуникација со луѓе кои доаѓаат од различни етникуми и културни средини.
Системот за СОО во Кипар има длабока улога во поставувањето на темелите за економскиот развој на
земјата и е важен столб на Кипарската стратегија за доживотно учење. Неговата структура постојано
се ревидира и трансформира, а главната цел е да се задоволат трендовите и актуелните потреби на
пазарот на трудот.
Во Грција, бегалците и имигрантите немаат многу можности или сертифицирани квалификации за
стручно оспособување, главно поради недоволното познавање на грчкиот јазик. Досега, само оние
програми кои конкретно ги таргетираат нив се покажаа задоволувачки. За жал, овие програми обично
припаѓаат на неформално образование и не обезбедуваат признаена квалификација. Обучувачите за
стручно образование и обука ја истакнаа потребата од подобрување на нивните меки вештини за
подобро работење и промовирање на пристапот на имигрантите на пазарот на трудот.
Низа специфичности беа истакнати и во Република Северна Македонија, каде што населението
поседува прилично слаб интерес за програмите за стручно образование и обука. Едно од решенијата
може да биде поголемата посветеност на промовирање и рекламирање на овој пат за професионален
развој. Исто така, обуките за СОО обично се скапи за учениците, особено за оние кои се невработени,
a најмногу за учениците имигранти. Во истражувањето се наведува дека училиштата за стручно
образование и обука треба да се модернизираат, обучувачите треба да бараат континуиран
професионален развој, како и подобра промоција на училиштата за стручно образование и обука и
постоечките програми. Меките вештини, исто така, беа истакнати како клучни со цел да се подобри
вработливоста на имигрантите.
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Поддршката на Европската комисија за производството на оваа публикација не претставува одобрување на
содржината која ги одразува само ставовите на авторите, и Комисијата не може да биде одговорна за било
каква понатамошна употреба на информациите содржани во неа.

Идентификација на најрелевантните карактеристики за oтворените образовни
ресурси
Главни идентификувани вештини корисни за унапредување на вработеноста на мигрантите
според наставниците, обучувачите и учениците за стручно образование и обука
Според главните наоди од овој извештај, кој содржи канцелариско и теренско истражување,
програмата за обука треба да се фокусира на подобрување на вештините на персоналот за стручно
образование и обука на следните теми:
Меѓукултурни вештини
 интеркултурни и социјални компетенции
 јазични бариери
 квалитет на образование - претходното ниво на образование е послабо од она во земјата на
дестинација
ИТ и дигитални вештини
 Дигитална писменост
 Пишување CV, користење е-пошта итн.
 Писменост за социјални медиуми
Менаџмент во секојдневниот живот
 Како да се справат со комплексноста што произлегува од нивниот правен статус (статус на
бегалци, баратели на азил, дозвола за престој, недокументирани имигранти итн)
 Општи потреби за социјална интеграција (поддршка за тоа како да се изнајми куќа, да се бара
работа итн)
 Кога се разгледуваат потребите на главните сектори на пазарот на трудот, обуката треба да се
фокусира на следните области:
 Кога се разгледуваат потребите на главните сектори на пазарот на трудот, обуката треба да се
фокусира на следните области:
Кога се разгледуваат потребите на главните сектори на пазарот на трудот, обуката треба да се фокусира
на следните области:
 Градежништво
 Производство
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