




Цели на работилницата:
 Да се потврди методолошкиот пристап при 

проценката на капацитетите на МОН и останатите 
целни институции од образовниот сектор

 Да се изврши проверка на содржината на 
инструментите за анкетирање



Методолошки пристап
Задача
Подготовка на Методологија за проценка на капацитети (ПК) на МОН; 
разгледување на методологијата со корисниците и подготовка на 
финална методологија за ПК со комплет алатки за проценка.

Цел
Проценка на тековните капацитети на МОН и 
останатите релевантни институции за 
изградба и имплементација на кредибилна 
политика во секторот

Активност 1
Градење на капцитетите на 

националните институции за 
креирање, имплементација, 
следење и известување за 
секторските реформи врз 
основа на силни докази и 

родови анализи



Методолошки пристап – основа

Методологијата се заснова на:
 Проектната програма (ToR) на Проектот
 Воведниот извештај 
 Концептната белешка 
 Истражување за одговорностите и функциите на целните 

институции за проценка на капацитетите во образовниот сектор
 Ориентациониот документ за проценка на капацитетите



Методолошки пристап - инструменти

Степени на проценка

 Самопроценка (прашалник 1)
 Вкрстена проценка (прашалник 2)
 Проценка од засегнати страни (прашалник 3)



Методолошки пристап

Целни институции:
Сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно
учење при МОН

Сектор за стратешко планирање и анализа за креирање на политики
при МОН

Национален центар за стручно образование и обука

Центар за образование на возрасни



Методолошки пристап

Целни институции (продолжува):
Биро за развој на образование

Државен просветен инспекторат

Агенција за млади и спорт

Erasmus+ Националната агенција за европски образовни програми и 
мобилност 



Методолошки пристап

Вклучени засегнати страни:
Агенција за вработување

Организации на работодавачи

Национални асоцијации на општини

Национално признаен синдикат на наставници

Младински организации кои функционираат на 
национално/регионално/локално ниво



Методолошки пристап

Вклучени засегнати страни (продолжува):
Провајдери на образование и обука (СОО и ОВ)

Регионални центри за СОО

Центар за доживотно учење



Методолошки пристап – обем

Ќе се соберат информации за тековната состојба, недостатците/потребите и 
препораките за подобрување на секоја функција на МОН и останатите релевантни 
институции во образовниот сектор наведени подолу:
 Политика, законодавство и финансии 
 Потреби, стандарди, проценка и сертифицирање
 Имплементација на услуги (вклучително програми за СОО и наставни програми 

степен 2-5 во рамката за квалификации)
 Услуги за поддршка: акредитација, лиценцирање и обезбедување квалитет, 

материјали за учење и предавање



Методолошки пристап – обем (продолжува)

 Функции – услуги за поддршка: EMIS, следење и евалуација, истражување 
и иновација

 Вкрстени функции 
 Управување со човечки ресурси (HRM)



Методи
Ќе се користат следните методи:

 Метод на самопроценка т.е. употреба на прашалници кои ќе ги пополнуваат надлежните 
лица од секоја целна институција во оваа ПК во образовниот сектор (одговори – по 
најмалку 2, доколу е возможно по 3 вработени од оддел/институција) 

 Вкрстена проценка т.е. употреба на прашалници кои ќе ги пополнуваат надлежните лица 
од секоја целна институција во оваа ПЦ кои ќе ги проценуваат останатите институции 
земајќи ги предвид постоењето или недостатокот на врски меѓу проценувачот и 
проценетиот (по 2 вработени од оддел/институција)



Методи
Ќе се користат следните методи (продолжува):

 Проценка на капацитетите на целните институции од страна на засегнати страни т.е. употреба 
на прашалници кои ќе ги пополнуваат надлежните лица од секоја цклучена засегната страна 
со кои ќе ги оценуваат целните институции во оваа ПК (одговори – најмалки по 1 вработен од 
секоја засегната страна)

 Ќе се спроведат серија на интервјуа со надлежни лица од релевантните институции

 Можно е да се организираат фокус-групи за подетална анализа на прелиминарните резултати

 Ќе се анализираат релевантните закони, подзакони, стратегии, акциони планови, како и други 
релевантни документи 



Инструменти – начин на имплементација 

 Сите прашалници ќе бидат во електронска форма т.е. ќе се 
проследат како Word датотеки до институциите/засегнатите страни 
и истите ќе треба да се вратат пополнети

Крајни рокови:
По можните корекции и прилагодувања за време на оваа работилница 
за верификација, ќе започне теренската анкета. Рокот за достава на 
пополнетите прашалници ќе биде 1 недела од приемот на истите.



Обработка на резултатите

 Сите собрани сирови податоци ќе се процесираат, систематизираат, анализираат 
и интерпретираат користејќи стандардни методи, анализа на содржина на 
квалитативни податоци и основна статистичка анализа на квантитативни 
податоци. 

 Функционалната анализа ќе вклучува проценка на креирањето, имплентацијата, 
следењето и известувањето на политиките, мерките и услугите, од аспект на 
ефективност, ефикасност, релевантност и одржливост.

 Во извештајот, сите собрани податоци јасно ќе бидат одделени од нашите 
коментари, интерпретации и заклучоци. 



Валидација на содржината на инструментите

 Дали инструментите ги содржат релевантите прашања?
 Дали има прашања кои не се релевантни?
 Дали се покриени сите важни аспекти?
 Дали има прашања кои се непотребни?
 Дали зборовите, термините и концептот ќе им бидат познати на 

анкетираните лица?
 Дали некои прашања може да се модифицира за да бидат 

поедноставни и пократки?



Дискусија 1 (работа во групи)… 
…за прашалникот за проценка на капацитетите на институциите…

Излагање од страна на преставнци на групите за заклучоците и 
препораките на групите



Дискусија 2 (работа во групи)… 
…за прашалникот за вкрстената проценка на капацитетите на 
институциите …

Излагање од страна на преставнци на групите за заклучоците и 
препораките на групите



Дискусија 3 (работа во групи)… 
… за прашалникот за засегнати страни …

Излагање од страна на преставнци на групите за заклучоците и 
препораките на групите



Ви благодариме за соработката!


