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ВОВЕДНА НАПОМЕНА 

Оваа алатка ја разви ЕФО помеѓу четвртиот квартал на 2013 и вториот квартал на 2014 година 
по дискусиите и дебатите во кои беа вклучени националните технички тимови за прашања во 
врска со следењето. Им благодариме на раководителите на ЕФО од сите земји за драгоцените 
коментари, на Мануела Прина (Manuela Prina), Симона Риналди (Simona Rinaldi) и Луција 
Вергано (Lucia Vergano) за нивниот придонес, како и на Анастасија Феци (Anastasia Fetsi) за 
нејзините совети и помош. 

Алатката дава низа насоки за начинот на оценување на напредокот на земјите кон „Визија за 
вештини 2020“. Практичното спроведување мора да биде приспособено кон специфичните 
услови на земјите. 

При подготовката на овој документ беа земени предвид првичните лекции научени од пробното 
тестирање на алатката за следење во Црна Гора и придонесите од националните стручњаци и 
заинтересираните страни во текот на билатералната работа во земјата и технички регионални 
состаноци за проектот „РАМКА“. Тој треба да создава насоки и инспирација за спроведување на 
следењето на напредокот на стратегијата „Вештини 2020“ во Југоисточна Европа и Турција. 

Доријана Монтелеоне (Doriana Monteleone) и Кристина Мереута (Cristina Mereuta) 
Септември 2014 година 

 



 

 
 

Алатка за следење | 04 

Содржина 
Воведна напомена .................................................................................................................................. 3 

Вовед ....................................................................................................................................................... 5 

Дел 1. Контекст ....................................................................................................................................... 7 

1.1 Компонента за следење од „РАМКА“ ..........................................................................................7 

1.2 Комплементарност со други процеси за следење на напредокот ...........................................9 

Дел 2. Општи концепти и услови за стабилен процес на следење ................................................. 12 

2.1 Што е следење? ......................................................................................................................... 12 

2.2 Показатели за следење ............................................................................................................. 13 

2.3 Квалитет и извори на податоци ................................................................................................ 14 

2.4 Воспоставување мерила ........................................................................................................... 16 

Дел 3. Алатка за следење „РАМКА“ .................................................................................................... 17 

3.1 Структура на показателите ....................................................................................................... 17 

3.2 Квалитативно следење засновано на докази .......................................................................... 20 

3.3. Процес на следење: главни фази и придонес кон развојот на политиката ........................ 24 

Анекси .................................................................................................................................................... 31 

Анекс 1 Референтни показатели за воспоставување вредности на ниво ЕУ и на регионално 
ниво ................................................................................................................................................... 31 

Анекс 2 Заеднички показатели – дефиниции ................................................................................ 35 

Листа на кратенки ................................................................................................................................. 37 

Поимник ................................................................................................................................................. 38 

Библиографија ...................................................................................................................................... 41 

 

 

  



 

 
 

Алатка за следење | 05 

ВОВЕД 

Поттикнувањето одржлив економски раст и создавањето општество со повисок степен на 
кохезија бара од населението да поседува соодветни специфични вештини. Таквите вештини 
треба да се создаваат преку стратешки политики за развивање човечки капитал. Креирањето 
политики, што треба да бидат ефикасни, мора да бидат засновани на докази. Ова значи дека 
релевантните заинтересирани страни на различни нивоа треба да го почитуваат и да го 
контролираат процесот на политики во поглед на нивните содржина, развој и резултати преку 
процес на следење и да утврдат корективни мерки што би биле евентуално потребни.  

Европската комисија и ја довери на ЕФО задачата за поддршка на земјите предвидени за 
проширување1 во нивните напори за кадровски (HRD) развој. Општата цел на проектот е да се 
промовираат одржлив економски развој и социјално единство на средна или долгорочна 
перспектива, со посебен осврт на стратегиите „Европа 2020“ и „Југоисточна Европа 2020“ (ЈИЕ 
2020). Иницијативата беше спроведена во 2013 и 2014 година, а финансиските средства беа 
овозможени преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) за 2013 година за повеќе 
видови корисници. 

Проектот „РАМКА“ се состои од четири компоненти што се третираат како една интервенција: 

■ Предвидување, 

■ анализа на институционалните структури, 

■ следење, 

■ регионална соработка. 

Ова е наменето да им помогне на вклучените земји да: 

1. дефинираат визија и патна мапа за вештини во поширок кадровски контекст за периодот 
2014–2020 година (врз основа на методологија за предвидување што ја разви ЕФО и да ги 
земат предвид придонесите за развој на вештини во различни ситуации на учење: 
формално, неформално и информално учење); 

2. утврдат приоритетите за развој на можности за спроведување на патната мапа (врз основа 
на анализата на институционалните капацитети да ја користат методологијата што ја 
развила ЕФО);  

3. развијат алатка за следење како поддршка на креаторите на политики при процената на 
напредокот кон стратегијата „Визија за вештини 2020“; 

4. ја унапредат регионалната соработка со цел за сеопфатно долгорочно политичко 
планирање и спроведување со поглед кон иднината имајќи ги предвид специфичностите на 
дадената земја.  

Документов има за цел да даде насоки за следење на процесот на развивање вештини и 
оценување на процесот кон стратегијата „Визија за вештини 2020“. 

                                                      

1 Албанија, Босна и Херцеговина, поранешна југословенска Република Македонија, Косово (ова именување е без 
предрасуди во поглед на статусот и е во согласност со мислењето на Резолуцијата на Советот за безбедност UN 1244 
за Декларацијата за независност на Косово), Црна Гора, Србија и Турција. 
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Првиот дел дава увид во компонентата за следење на проектот „РАМКА“ и процесот во самите 
земји и на регионално ниво. Во него се претставени процесите на следење и оценување што се 
спроведуваат во ЕУ и во Југоисточна Европа, како и тие кои ги спроведува ЕФО. Исто така, ја 
опишува комплементарноста на алатката за следење „РАМКА“ со сите овие процеси.  

Вториот дел ги разгледува општите принципи и дефиниции за овозможување стабилен процес 
на следење и на најрелевантните извори на податоци за кадровската област.  

Во третиот дел е опишана структурата на показателите и нивната важност за ЕУ и за регионот, 
но објаснува и на кој начин се одразуваат националните посебности врз показателите од 
„РАМКА“. Во него се дава и препорака за рамката за процесот на следење на национално ниво 
(пресвртници, временски распоред, начин за искористување на резултатите од следењето во 
креирањето политики и распределбата на средствата во буџетот) и низа алатки кои 
овозможуваат визуелен приказ на постигнатиот напредок. 

Референтните показатели за вреднување на ниво на ЕУ и на регионално ниво, како и општите 
индикатори избрани за алатката за следење „РАМКА“ се претставени во анексите. 
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ДЕЛ 1. КОНТЕКСТ 

1.1 Компонента за следење од „РАМКА“ 

Со помош на компонентата за следење од иницијативата „РАМКА“, ЕФО им помогна на земјите 
за проширување да развијат и да следат алатка заснована на докази за следење на напредокот 
кон постигнување на стратегијата „Визија за вештини 2020“, патната мапа и планот за развој на 
капацитети. Тргнувајќи од резултатите од предвидувањето и анализата на компонентите од 
институционалните структури и земајќи ги предвид стратешките цели на национално, 
регионално ниво и на ниво на ЕУ, компонентата за следење се насочува на тоа кои показатели 
се потребни за да се следи напредокот кон „Визија за вештини 2020“. 

ЕФО соработувала со националните власти и заинтересираните страни за да ја дефинираат 
алатката за следење и да се усогласат во врска со неа. Посебен акцент беше ставен на 
предизвиците со кои се соочуваат земјите за проширување во однос на нивната способност да 
се дефинира и да се воведе процес за следење заснован на интегриран пристап кој опфаќа 
приоритети, исходи и показатели, а тие се:  

■ прашања за достапност на податоците на национално ниво и споредливост на регионално 
ниво и на ниво на ЕУ - повеќето земји од ЈИЕТ (Југоисточна Европа и Турција) се соочуваат 
со човечки и финансиски ограничувања, временски заостанувања при собирањето 
податоци, недоследности меѓу методологиите со текот на времето, итн;  

■ потреба за поефикасно користење на расположливите податоци за креирање политики и за 
понатамошно развивање на стабилни механизми за следење на напредокот. 

Целта беше да се осмисли алатка за следење која ќе им помогне на креаторите на политики 
при оценувањето на напредокот кон „Визија за вештини 2020“ во поширок контекст на 
процесите на соработка со ЕУ и со земјите во регионот. 

Работата на развојот на алатката за следење е структурирана на начин да биде флексибилна и 
приспособена на специфичните потреби на земјите. Партиципативниот пристап овозможи 
националните засегнати страни да бидат посветени на алатката за следење и усогласени во 
врска со неа. Основните елементи на овој партиципативен пристап беа националните технички 
тимови (НТТ) во кои се собраа претставници од релевантни министерства (труд, образование, 
економија, развој, истражување, млади и спорт и др.) и агенциите за спроведување, заводите за 
статистика и други заинтересирани страни. 

Со поддршка на ЕФО, НТТ беа одговорни за утврдување листа на показатели што треба да се 
користат за следење на напредокот во развојот на вештините на национално ниво и во текот на 
споредувањето на напредокот на земјите со регионалните цели („ЈИЕ 2020“) и целите на ЕУ 
(„Европа 2020“ и „Образование и обука 2020“). Ова овозможи да се изврши темелна проверка 
на предложените методи за следење и показателите за специфичностите на секоја земја во 
поглед на приоритетите во областа на создавањето вештини и развој на капацитети. 

НТТ даваа совети за релевантноста и применливоста на показателите и утврдувањето 
недостатоци во тековната способност да се соберат, обработат и дистрибуираат клучните 
показатели на полето за кадровски развој. Главната цел беше да се најде низа показатели што 
ќе бидат заеднички за сите земји и кои се целосно усогласени со меѓународните и 
статистичките стандарди на ЕУ, а притоа да бидат достапни во сите или во поголемиот дел од 
земјите за проширување (ЈИЕТ). 
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НТТ ги поддржа и локален стручњак за преносливи вештини при обезбедувањето влезни 
информации за регионални технички состаноци и за постигнувањето усогласеност за 
показателите и за методолошкиот пристап. 

За развој на алатката за следење беше искористен следниов фазен пристап. 

 

Фазен пристап што се користи за развој на алатката за следење  

Фаза на осмислување Октомври 2013 
година 

Приказ на алатката за следење (нацрт). Нацрт низа на заеднички 
показатели; прелиминарна проверка на применливоста и релевантноста 
од кадровски аспект. 

Формирање национални технички тимови Октомври 2013 
година 

Утврдување на членовите на НТТ (релевантни министерства и власти, 
заводи за статистика, други заинтересирани страни). 

Пробна примена на алатката за тестирање во Црна Гора 12 ноември 2013 
година 

Расправа со црногорскиот НТТ за релевантноста и применливоста на 
предложената алатка и поврзаните показатели (листа на заеднички 
показатели). 

Прв регионален технички состанок во Сараево (Босна и 
Херцеговина) 

26 ноември 2013 
година 

Цели: (i) претставување на алатката за следење; и (ii) добивање 
повратна реакција од земјата за релевантноста и применливоста на 
предложената алатка и поврзаните показатели. 

Билатерална работа со НТТ  Декември 2013 – 
јуни 2014 г. 

Цели: (i) завршување на листата на показатели земајќи ги предвид 
предложените показатели за време на вршењето на предвидувањата и 
анализирање на институционалните структури (визија и патна мапа; 
институционални капацитети); и (ii) собирање информации за достапност 
на податоците. 
Дополнителни активности за следење во земјите (во периодот помеѓу два 
регионални технички состаноци) за нивна понатамошна поддршка при 
избирањето показатели специфични за земјите, проверка на достапноста 
на заедничките показатели и утврдување на главните недостатоци и 
потребите за подобрување на капацитетите во врска со доказите за 
кадровски развој. 

Втор регионален технички состанок во Торино (Италија) 25 јуни 2014 
година 

Цели: (i) претставување на конечната верзија на алатката за следење 
земајќи ги предвид повратните реакции од земјите за време на 
билатералната работа; и (ii) усогласување во врска со применливоста на 
алатката (т.е. методолошки пристап, показатели, овозможување 
споредливост на регионално ниво и на ниво на ЕУ). 

Фаза на завршување  Јуни–јули 2014 
година 

Да се заврши алатката за следење според сите влезни информации од 
националните заинтересирани страни и да се сподели со земјите-
учеснички. 
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1.2 Комплементарност со други процеси за следење на напредокот  

ЕФО ги искористи главните стратешки рамки усвоени на ниво на ЕУ и на регионално ниво како 
референтни извори за предлагање показатели. Тие се многу важни за земјите за проширување 
со оглед на нивната вклученост на патот кон членство во ЕУ. Намерата беше да се поддржат 
напорите на земјите при постигнувањето целосна сообразност со процесите за вреднување на 
ниво на ЕУ и на регионално ниво. За таа цел, алатката зема предвид две димензии: (i) 
националниот процес за развој на вештини (како резултат на предвидувањата и анализата на 
компонентите од институционалните структури); и (ii) успешноста на земјата на ниво на ЕУ и на 
регионално ниво (Стратегиите „Европа 2020“ и „ЈИЕ 2020“). 

Алатката за следење „РАМКА“ го поврзува следењето на националниот напредок со процесите 
за дополнително следење воспоставени на ниво на ЕУ и на регионално ниво (види во Анекс 1 
целосна листа на показатели и дефиниции) како што следи. 

■ „Европа 2020“ – стратегијата на ЕУ за економски раст и вработување. Алатката упатува на 
кадровски цели, односно главните исходи што ги опфаќаат образованието и вработувањето 
(број на лица што рано го напуштаат системот за образование и обука, високо ниво на 
завршено образование, стапка на вработеност). Исто така, ги приспособува методолошките 
начела за Заедничката рамка за оценување (алатка за следење од стратегијата „Европа 
2020“) во контекст на земјите вклучени во Иницијативата „РАМКА“. 

■ „ ЈИЕ 2020“  – регионална стратегија за вработување и напредок од перспектива на ЕУ. 
Алатката ги зема предвид кадровските цели за развој на човечки капитал и нивното 
влијание врз успешноста на пазарот на труд, односно од исходите и целите поставени во 
Столбот за паметен раст – димензија D. Образование и компетенции и Столбот за 
инклузивен раст – димензија L. Вработување.  

■ Стратешка рамка за европска соработка во стручното образование и обуката 2020 
(„ET 2020“) – збир на заеднички цели усвоени на ниво на ЕУ за решавање на предизвиците 
во образованието и обуката. Вниманието е насочено кон промовирање доживотно учење и 
учење низ мобилност; подобрување на квалитетот и ефикасноста; овозможување социјално 
единство и активно граѓанство; како и зголемување на креативноста и иновацијата, 
вклучувајќи претприемништво, на сите нивоа од образованието и обуката. Беа избрани 
вредности што се релевантни за процесот за развивање вештини, односно постигнувања во 
областите на читање, математика и наука, како и учеството на возрасните во доживотното 
учење

2. 

■ Европска референтна рамка за обезбедување квалитет во стручното образование и 
обуката (EQARF) – рамка што опфаќа критериуми за квалитет, показни дескриптори и 
референтни показатели за понатамошно подобрување и развој на системи за стручно 
образование и обука, како и поддршка на стратегиите за доживотно учење и спроведување 
на Европската рамка на квалификации. 

                                                      

2 Иако и другите вредности и показатели на стратегијата „ET 2020“ се исклучително релевантни за развојот на вештини 
(на пр. стапката на вработување на скорешно дипломирани лица, учење странски јазици и стекнување вештини за 
дигитално работење, итн.), исклучително ниското ниво на применливост/расположливост во сите или во повеќето земји 
не дозволува да бидат избрани како заеднички показатели. 



 

 
 

Алатка за следење | 10 

Слика 1.1 Референтни исходи и референтни вредности во ЕУ и ЈИЕ  

На ниво на ЕУ 
„Европа 2020“, „ ЕТ 2020“  

На регионално ниво 
Стратегија „ ЈИЕ 2020“  

Главни исходи на стратегијата 
„Европа 2020“ 

Број на лица што рано го 
напуштаат образовниот систем 
и обуката 

Под 10% 

Високо ниво на завршено 
образование 

Барем 
40% 

Вредности на стратегијата „ЕТ 2020“ 

Лица што постигнале слаби 
резултати во основните 
вештини 

15% 

Стапката на вработеност на 
скорешно дипломирани лица 82% 

Учеството на возрасните во 
доживотното учење 

15% 

Клучни стратешки теми: доживотно учење; 
клучни компетенции; стекнување вештини; 
можност за вработување; иновација 

Освен тоа, алатката се базира на методолошки сознанија и практично искуство стекнато во 
текот на процесот на следење, правење попис и анализа кои се однесуваат на стручното 
образование и обука во земјите за проширување: 

■ Процесот Торино – двогодишен процес за оценување во кој се врши анализа заснована на 
докази од политиките за VET (стручно образование и обука) во сите земји-партнери на ЕФО 
преку кој се проценува вкупниот капацитет на системот за VET; 

■ Процесот Бриж – активност за правење попис што се спроведува на секои две години во 
земјите-членки на ЕУ и земјите-кандидатки врз основа на службеното соопштение од Бриж 
(пакет цели и мерки за подобрување на квалитетот на стручната обука со тоа што ќе биде 
подостапна и порелевантна за потребите на пазарот на труд);  

■ Кадровски анализи – ги спроведува ЕФО во земјите од ЈИЕТ и служат за образование и 
обука од перспектива на доживотно учење и за нивен придонес за вработување и социјална 
вклученост. 

Во текот на целиот процес на спроведување на Иницијативата „РАМКА“ беа спроведувани 
постојани консултации и размена на информации со Европската комисија, Регионалниот совет 
за соработка, Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) и Светската банка со цел 
да се примени комплементарен пристап за следење и оценување во регионот. Иако ситуацијата 
и конечните цели донекаде се разликуваат (на пр. дефинирањето на рамката за следење за 
стратегијата „ЈИЕ 2020“, избирањето показатели и развивањето способност за следење на ИПА 
II3), работата на алатката за следење „РАМКА“ ги вклучува референтните принципи и 

                                                      

3 Алатката за следење „РАМКА“ е во согласност со пристапот за следење на ИПА II. Таа користи слична таксономија на 
показатели (т.е. влезни информации, излезни информации, резултат, влијание) и соодветствува на некои од 
показателите од ИПА за напредок и успешност на ниво на сектор (како што се образовните постигнувања, бројот на 
лица што рано го напуштаат образовниот систем, стапката на вработеност и вложувањето во активни политики за пазар 
на труд). 
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показатели што се усогласени со процесите на стратешко планирање и дополнително следење 
во ЕУ и ЈИЕ.  
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ДЕЛ 2. ОПШТИ КОНЦЕПТИ И УСЛОВИ ЗА 
СТАБИЛЕН ПРОЦЕС НА СЛЕДЕЊЕ 

2.1 Што е следење? 

Следењето може да се дефинира како континуиран процес кој има за цел првенствено да им 
овозможи на управата и на главните заинтересирани страни тековна интервенција со рано 
навестување за напредокот, или недостиг од него, при постигнувањето на резултатите.  

Ефикасното следење и оценување се клучни компоненти на политичкиот циклус од кои 
креаторите на политики добиваат повратни информации, а тоа е од суштинско значење за 
приспособување на тековните политики и градење институционална меморија базирана на 
докази.  

Еден делотворен и ефикасен политички циклус мора да разгледува голем број прашања: 

■ Каде сме? (прецизно оценување на ситуацијата); 

■ Каде сакаме да одиме? (јасно формулирање на целите); 

■ Кои чекори треба да се преземат за да дојдеме таму? (јасно формулирање на јавната 
политика, стратегиите и задачите; разбирање на врските и приоритетите); 

■ Дали сме способни да ги преземеме тие чекори? (стабилни постапки за спроведување со 
ефикасни управување, мобилизација на ресурсите и сметководство); 

■ Каде сме ние во однос на планираниот напредок? (ефикасно, чесно и непристрасно 
следење и оценување). 

Главната цел на процесот на следење е да се утврди напредокот кон резултати. Во исто време, 
следењето овозможува собирање докази што се користат во донесувањето одлуки и ја 
зајакнуваат одговорноста при донесувањето на одлуките.  

Значи, процесот на следење има за цел да го постигне следново.  

 
 
 

 

 

Следењето е повторлив процес заснован на показатели и се состои од следниве елементи: 

■ утврдување на релевантните показатели; 

■ собирање основни податоци за опис на состојбата; 

■ утврдување на клучните показатели кои што го покажуваат постигнувањето на резултатите; 

■ собирање податоци (според дефиниран временски распоред); 

■ анализа на показателите за да се добијат информации за успехот или неуспехот.  

Следење на промените од почетните 
услови до саканите резултати користејќи 
анализи и споредби на показателите со 

Укажување на проблемите во 
успешноста и давање придонес за 

корективни мерки 
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Заради ефикасно обезбедување информации за јавната политика врз основа на докази, 
следењето треба да: 

■ биде непрекинато; 

■ вклучува партнери; 

■ биде насочено на напредок;  

■ биде засновано на правилна комбинација од алатки и стручност; 

■ биде засновано на јасни критериуми и показатели. 

 

2.2 Показатели за следење  

Стратегиите секогаш упатуваат на една или повеќе цели што мора да се постигнат со помош на 
политички интервенции. 

 

 
 
 
 
 

Показателите (ОЕЦД, 2002 г.) се дефинирани како квантитативни или квалитативни фактори 
или променливи што овозможуваат едноставни и сигурни начини за мерење на постигнувањата 
со цел да се одразат промените поврзани со интервенција или да се помогне при оценување на 
успешноста на чинителот за постигнување развој. Показателите претставуваат збир на 
необработени или обработени податоци што помагаат да се измери одредена појава што е 
предмет на разгледување и да се разберат сложени резултати.  

■ Квантитативните показатели даваат објективни информации за вистинскиот свет и се од 
нумеричка природа (апсолутни вредности и проценти).  

■ Квалитативните показатели, наместо тоа, работат со ненумерички карактеристики на 
предметот на разгледување, а може да вклучат и субјективни информации, мислења и 
оценки. Квалитативниот доказ обично се изразува како описна информација, иако може да 
биде измерен и изразен со бројки.  

Примери за квантитативни и квалитативни показатели се дадени во табелата 2.1. 

 

Табела 2.1 Примери за квантитативни и квалитативни показатели 

Показатели 

Квантитативни 
показатели  

Трошок за основно образование 

Број на просветни работници вработени во основните училишта 

Стапки на запишување и отпишување 

Ниво на писменост 

Цели се објективни изрази на она што 
треба да се постигне. Вообичаено, тие 
не се технички изјави и често не се 

мерливи. 

Исходи се 
поединечни и 
видливи 

постигнувања 
директно поврзани 

Показатели се 
променливи 
кои се 

користат да се 
измери 
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Квалитативни 
показатели 

Соодветност на наставната програма 

Квалитет на атмосферата за предавање во училницата 

Задоволство од наставните методи 

Промена во согледувањето за еманципација и статус на 
сиромаштија 

Извор: UNDG (Група за развој на Обединетите нации ), 2005 г. 

Во поглед на ефикасноста на показателите во контекст на следењето, најважни карактеристики 
се оние што треба да: 

■ овозможат директно и недвосмислено мерење на напредокот со текот на времето; 

■ бидат избрани на соодветно ниво на расчленување; 

■ имаат директна врска со интервенциите; 

■ бидат релевантни за креирањето политики. 

Најважен услов е дека показателите треба да бидат усогласени со достапните податоци и со 
способноста за собирање податоци. 

 

2.3 Квалитет и извори на податоци 

Показателите што ги исполнуваат сите критериуми за квалитет го подобруваат нивото на 
доверливост на процесот на следење и нивната способност да ги користат различни 
заинтересирани страни со текот на времето. 

Евростат (2003 г.) го дефинира квалитетот на статистичките податоци со упатување на 
следниве шест критериуми. 

1. Релевантност: истражувањето е релевантно доколку ги задоволува барањата на 
корисниците. 

2. Точност: точноста е дефинирана како блискост помеѓу проценетата вредност и 
(непознатата) вистинска вредност. 

3. Навременост и почитување на роковите во објавувањето на резултатите: повеќето 
корисници сакаат ажурирани податоци што се објавуваат често и навремено, според 
претходно утврдени датуми. 

4. Пристапност и јасност на информациите: статистичките податоци имаат најголема 
вредност кога корисниците може лесно да пристапат до нив, достапни се во форма по 
желба на корисниците и се соодветно документирани. 

5. Споредливост: статистиките за дадена карактеристика се најкорисни кога даваат можност 
да се направат сигурни споредби на вредности преку карактеристиките во просторот и 
времето. Компонентата за споредливост ја нагласува споредбата на истите статистики меѓу 
земјите. 

6. Кохерентност: кога потекнуваат од еден извор, статистичките податоци се кохерентни во 
смисла дека основните поими може доверливо да се комбинираат на повеќе сложени 
начини. Кога потекнуваат од различни извори, а особено од статистичките истражувања со 



 

 
 

Алатка за следење | 15 

различна зачестеност, статистичките резултати се кохерентни само доколку се засновани 
на заеднички дефиниции, класификации и методолошки стандарди. 

Покрај овие критериуми за квалитет на податоците, клучна улога играат изворите на податоци 
со оглед на силната поврзаност помеѓу степенот на квалитет на податоците и сигурноста на 
нивниот извор. Доверливиот извор на податоци треба да биде сеопфатен, непристрасен и 
доседен со текот на времето (ЕФО, 2013 г.). 

Најчестите извори на податоци го опфаќаат следново.  

Административните бази на податоци ги опфаќаат податоците што ги собираат и ги даваат 
јавните институции. Тие се прават со цел да се следат поединци или единствени лица од 
даночни, правни или други причини и обично содржат детални географски податоци (на пр. 
база на податоци од националната служба за регистрираниот број невработени лица, школски 
регистри на ученици).  

Истражувањата се статистички алатки за собирање информации и давање опис кој ги сумира 
карактеристиките на одредена појава или група луѓе, како во случајот со истражувањето на 
работната сила, стандардното истражување на домаќинствата во кое се собираат статистички 
податоци во врска со работата.  

Пописите се постапки со помош на кои се врши систематско собирање и евидентирање на 
податоците за припадниците на одредена категорија на население. Типични примери се пописи 
на населението и домаќинствата, но чести се и пописите за земјоделството, услугите и 
индустријата.  

 

Табела 2.2 Главни карактеристики на изворите на податоци 

Карактеристика Административна база на 
податоци Истражување Попис 

Критериуми за 
вклученост 

Сите настани се евидентирани 
Сите одмерени 
единици 

Сите 
единици 

Трошоци Ниски Средни Високи 

Зачестеност Тековно 1, 3 или 5 години 10 години 

Исто така, изворите на податоци може да се класифицираат како примарни и секундарни. 

■ Примарните извори се изворни документи или податоци кои даваат докази од прва рака 
или директни докази (на пр. интервјуа со државни службеници).  

■ Секундарните извори ги вклучуваат сите информации од примарните извори што биле 
обработени и протолкувани. Во оваа категорија спаѓаат меѓународни организации (на пр. 
Евростат, Светска банка, Меѓународната организација на трудот, ОЕЦД, итн.) коишто 
даваат податоци и показатели засновани на информациите што ги собрале поединечни 
земји, како и други примарни податоци.  

Кога се достапни исти податоци од повеќе извори, препорачливо е да се избере изворот што е 
најдоверлив и на тој начин се гарантира дека податоците се со висок квалитет. 
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2.4 Воспоставување мерила 

Според Заедничката рамка за оценување (2012 г.), референтна точка (мерило) на заедничкиот 
инструмент за управување со квалитетот во јавниот сектор претставува ниво на учинок кој се 
препознава како референтен или мерен стандард со кој се споредува одредена ситуација. 
Може да соодветствува на најдобрата вредност што ја има некој показател во врска со одреден 
процес кој се разгледува. Друга можност е дека може да биде вредност што ја има некој 
показател за одредена година (почетна линија), која е одбрана како референтна точка со која 
се споредуваат вредностите за следните години за да се изврши анализа на нивниот развој со 
текот на времето. 

Еден од предизвиците во процесот на воспоставување мерила е непостоењето споредливост 
(т.е. споредливост на податоците). Ова се однесува на недостигот на соодветни постапки со кои 
се овозможуваат стандардни дефиниции и методологии. 

На воспоставувањето мерила обично се гледа како на почетна точка за заемно учење и игра 
клучна улога во склоп на процесот за постојано подобрување. „Цел на секоја постапка за 
воспоставување мерила е да се прошират видиците, да се овозможи подобар увид на 
сопствените слабости и предности, да се унапредат внатрешните и надворешните процеси, да 
се научи од другите, да се спречи повторно откривање топла вода, како и утврдување, размена 
и примена на најдобри практики“ (Европска комисија, ресурс од интернет). 

На ниво на ЕУ, врз основа на релевантните стратешки документи („Европа 2020“; „ЕТ 2020“), 
Центарот за следење на образованието и обуката и Центарот за следење на успешноста при 
вработувањето користат Заедничка рамка за процена и им даваат поддршка на земјите-членки 
на ЕУ во зајакнувањето на нивната база на докази и аналитички способности. Утврдена е група 
мерила за 2020 година со цел да се обезбедат стандарди за споредба, да се поттикне размена 
на информации и да се стимулира врсничко учење (Европскакомисија, 2013 г.). Годишните 
извештаи за следење (Образование и обука; Успешност на вработување) прикажуваат 
напредок во однос на референтните точки и главните показатели на „Европа 2020“ и „ЕТ 2020“, 
вклучувајќи ги и главните исходи на стратегијата „Европа 2020“ во врска со образованието, 
обуката и вработувањето овозможувајќи споредба меѓу земјите, споредба на просечните 
вредности во ЕУ и со земјите-членки на ЕУ кои имаат најдобри и најлоши резултати.  

Заедничките активности за следење на ЕУ (во склоп на рамката на „Европа 2020“) немаат за 
цел рангирање на земјите според нивната успешност. Целта на овие вежби, коишто се вршат 
во повеќе земји, е да се обезбеди поттикнувачко работно опкружување кое им овозможува на 
земјите да учат едни од други и да се даде соодветна важност на различни почетни точки, 
наследство од минатото (на пр. различна брзина на економска транзиција од централизирана 
во пазарна економија) и тековни предизвици. Главната функција на овој процес е да води 
заедничка активност на ЕУ и да дава поддршка на областите од јавната политика кои 
заостануваат и кои ја спречуваат Европа да постигне глобална конкурентност во поглед на 
економски и социјален развој.  
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ДЕЛ 3. АЛАТКА ЗА СЛЕДЕЊЕ „РАМКА“ 

Во компонентите за предвидување и анализа на институционалните структури се изготвени 
Визија за вештини 2020, патна мапа и план за развој на капацитетите. Земјите-учеснички ги 
нагласија следниве клучни приоритетни области: 

■ зголемување на инвестициите во политиката за образование, обука и пазар на труд; 

■ унапредување на квалитетот на системите за развивање на вештините, вклучувајќи и нивна 
подготвеност да одговорат на барањата на пазарот на труд; 

■ вградени предвидливи капацитети за системи за вештини и јакнење на секторскиот пристап 
за развивање вештини; 

■ поттикнување претприемништво, вклучувајќи претприемничко учење и иновации;  

■ обезбедување можности за развој на вештини за сите од перспектива на доживотно учење 
и олеснување на преминот кон квалитетни работни места; 

■ промовирање политики за социјална вклученост во образованието и вработувањето; 

■ овозможување ефикасно управување (особено капацитети за координиран развој и 
спроведување секторски политики) и изградба на локални капацитети. 

Поаѓајќи од тие приоритети што се заеднички за сите земји, алатката за следење „РАМКА“ ја 
прикажува специфичноста на процесот за развивање вештини, како од перспектива на 
таксономијата (од почетна точка до показатели за влијание и контекст), така и во смисла на 
главните области на политики (системи на образование и обука; понуда на вештини; учество на 
пазарот на труд). 

 

3.1 Структура на показателите  

Алатката за следење FRAME се базира на единствена листа дводимензионални показатели 
(квантитативни и квалитативни): 

■ национална димензија: показатели специфични за дадена земја – низа показатели за 
следење на напредокот кон „Визија на вештини 2020“, патна мапа и план за развој на 
капацитети; 

■ регионална и ЕУ-димензија: заеднички показатели – збир на показатели кои што го 
поврзуваат националното ниво со процесите на соработка на ниво на ЕУ и на регионално 
ниво (стратегии „Европа 2020“ и „ЈИЕ 2020“) и ги одразуваат најрелевантните исходи и 
вредности за развој на вештини.  

На тој начин, показателите специфични за дадената земја се поврзани со приоритетите и 
мерките на секоја земја (добиени како резултат од компонентите на предвидувања и преглед на 
институционалните структури). Референтните извори за заедничката група показатели се 
главни стратешки рамки усвоени на ниво на ЕУ и на регионално ниво и тековната работа за 
поставување релевантни показатели за стратешките документи на дадената земја (во склоп на 
процесот на програмирање ИПА II). Намерата е да поддржат напорите на земјите кон 
постигнување целосна усогласеност со барањата на ЕУ.  
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Показателите може да се групираат според следнава таксономија во согласност со тоа на која 
фаза од процесот на развивање вештини се однесуваат: 

■ влезни показатели, кои ги мерат вложувањата во образованието, обуката на просветните 
работници и мерките за активна политика на пазар за труд (АППР); 

■ процесни показатели, кои го прикажуваат учеството во образованието и обуката од 
перспектива на доживотно учење и нивото на предвидлива содржина во прцесите на учење 
(на пр. дигитални вештини, учење странски јазици); 

■ излезни/исходни показатели, кои ги мерат постигнувањата и неуспесите на процесите за 
образование и обука (на пр. стапка на завршување, број на лицата кои рано го напуштаат 
образовниот систем); 

■ показатели на влијание , кои обезбедуваат информации за исплатливоста на 
образованието и обуката и подобрените вештини за економија на знаење; 

■ контекстуални показатели, кои даваат информации за нивоата на вработување и други 
релевантни показатели за демографските и економските трендови. 

Утврдените показатели може да се групираат во три главни области на политиката како што е 
дефинирано во стратегијата „Европа 2020“ и нејзиниот пристап базиран на докази (Заедничка 
рамка за оценување): 

■ Прва област на политиката: Унапредувањето на системите за образование и обука 
(подигнување на нивоата на вештини, стекнување клучни компетенции, спречување на 
раното напуштање на образовниот систем, итн.); 

■ Втора област на политиката: подобрување на понудата на вештини, продуктивност и 
доживотно учење (приспособување на вештините кон барањата на пазарот на труд, мерки 
за обука итн.); 

■ Трета област на политиката: зголемување на учеството на пазарот на труд (вработување, 
невработеност, учество на специфични групи на пазарот на труд, вложувања и учество во 
мерките за активна политика на пазарот на труд итн.). 

Таа структура овозможува следење на напредокот кон приоритетите на земјата со секоја 
област на политиката со помош на клучните показатели (К) и низа релевантни потпоказатели. 
Каде што е применливо, показателите треба да бидат расчленети според пол и возраст. 

 

3.1.1 Заедничка листа на показатели за следење  
Листата на заеднички показатели содржи клучни докази кои произлегуваат од стратешките 
рамки „Европа 2020“ и „ЈИЕ 2020“ и кои се релевантни за процесот за развој на вештини. Овие 
показатели ја одразуваат регионалната димензија и димензијата на ЕУ на алатката за следење.  

Показателите прикажани во курзив во табела 3.1 се првобитно предложени како заедничка 
група показатели. Укинати се по проверките за остварливост поради нивната многу ниска 
достапност и споредливост во земјите од ЈИЕТ. Повеќето од нив потекнуваат од националните 
административни регистри (на пр. вложувања во образованието според програми и мерки на 
активната политика на пазарот на труд; учеството на просветни работници и невработени лица 
во понатамошни обуки; стапки на завршување на стручно образование и обуки, итн.). 
Показателот за вработување на неодамна дипломирани лица (вредност „ET 2020“) бара 
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методолошки приспособувања на истражувањата за работна сила во земјите од ЈИЕТ (освен 
поранешна југословенска Република Македонија и Турција).  

Потребни се понатамошна работа и поддршка во регионот за да се искористат достапните 
докази (на пр. за да се пресметаат дополнителни показатели) и да се приспособат тековните 
методолошки инструменти (особено истражувањата за работна сила). Административните бази 
на податоци (национални регистри) треба да бидат меѓусебно поврзани и подобрени во однос 
на квалитетот, транспарентноста и достапноста. Земјите од Југоисточна Европа и Турција (со 
поддршка од ЕУ) треба да преземат решителни чекори кон подобрување на достапноста на 
доказите за клучните кадровски показатели.  

Анексот 2 претставува детална заедничка листа на показатели, вклучувајќи дефиниции и 
извори на податоци.  

 

Табела 3.1 Структура на заедничката листа на показатели според областа на политика 

Прва област на 
политиката 

Систем за образование и 
обука 

Втора област на 
политиката 

Приспособување на 
вештините 

Трета област на 
политиката 

Учество на пазарот на труд 

Финансирање на 
образованието (вклучувајќи го 
и финансирањето според 
образовната програма) 

Вложување во развојот на 
вештини за невработените 

Финансирање на мерките за 
активни политики на 
пазарот на труд 

Поддршка на обуката за 
просветните работници 

Учество во стручното 
образование и обуката 

K: Доживотно учење Активирање на 
невработените 

Претприемништво 

Развој на вештини за 
невработените 

K: Високо ниво на завршено 
образование 

Стапката на вработеност 
на скорешно дипломирани 
лица 

K: Стапка на вработеност 

K: Висококвалификувани лица 

K: Постигнувања во 
основните вештини 

Стапка на вработување на 
лицата што посетуваат 
настава за стручно 
образование и обука K: Лица кои рано го 

напуштаат образовниот 
систем 

Завршување на стручното 
образование и обуката 

Писменост кај возрасните 
лица 

K – Клучен показател 

Димензијата на социјална вклученост на образованието и обуката може да се сумира како цел 
со чие исполнување ќе се постигнат достапни, привлечни и инклузивни системи за образование 
и обука и училишта што овозможуваат опкружување кое им овозможува на поединците да 
стекнат знаење, вештини и компетенции за вработување и живот. Социјалната вклученост се 
одразува на листата на заеднички показатели според употребата на клучни докази за 
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постигнувањата во основните вештини, писменоста кај возрасните лица, раното напуштање на 
образовниот систем и доживотното учење. Додатните показатели специфични за дадената 
земја ги одразуваат напорите на земјите да ги направат системите за образование и обука 
поинклузивни и да го подобрат учеството на ранливите групи на пазарот на труд преку развој на 
вештини (на пр. преку намалување на нееднаквостите меѓу половите и етничките заедници во 
образованието и учеството на пазарот на труд; овозможување на лицата со посебни потреби да 
ги искористат сите предности од развојот на вештините и можностите за вработување, итн.). 

 

3.1.2 Национална листа на показатели за следење  
Со оглед на различноста на приоритетите на земјата, како што е наведено „Визија за вештини 
2020“ и патните мапи, групата показатели специфична за дадената земја одразува посебни 
приоритети на политиката. Показателите специфични за одредена земја се фокусираат на 
области како што се развој на образование и обука; мерки за политика на активен пазар на 
труд; структури за инклузивно учење; исплатливост на образованието и обуката и успешност на 
пазарот на труд. Во табела 3.2 се опишани голем број кадровски показатели специфични за 
дадена земја. 

 

Табела 3.2 Примери за национални показатели 

Показател Дефиниција Извор Времен
ска 
рамка 

Стапка на лица од 
групата NEET (15–
24) (%) 

Млади лица (15–24) кои не се вработени, не 
се образуваат и не се обучуваат 

Истражувањ
е на 
работната 
сила 

Годишно 

Удел на категории 
тешки за 
вработување кои 
учествуваат во АППТ 
(%) 

Групите тешки за вработување се 
дефинирани во Националните акциони 
планови за вработување 

Национална 
служба за 
вработувањ
е 

Годишно 

Удел на иновативни 
претпријатија (%) 

Удел на претпријатија за кои е 
карактеристично да спроведуваат нов или 
значително подобрен производ, услуга или 
процес, нов маркетиншки метод или нов 
организациски метод во деловната практика, 
организацијата на работното место или 
надворешните односи на претпријатието со 
опкружувањето 

Регистри на 
претпријатиј
а 

Годишно 

 

3.2 Квалитативно следење засновано на докази 

Во компонентата за анализа на институционалните структури, иницијативата „РАМКА“ се 
занимава со институционалните капацитети на земјите да работат на исполнувањето на своите 
обврски за „Визија за вештините 2020“. Заедничките прашања во плановите за развивање на 
капацитетите на земјите ги опфаќа квалитетот на образованието и обуката, предвидување на 
вештините и реагирање на потребите на пазарот на труд (на пр. учење за работното место), 
понатамошен развој на националните рамки за квалификации, ефикасно управување (особено 
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соработката меѓу заинтересираните страни) на национално ниво и градење капацитети на 
регионално и локално ниво. 

Овој дел го дополнува квантитативниот пристап на следење (прикажан во претходните делови 
и заснован на таа група показатели) и овозможува методолошко насочување и конкретни 
примери за начинот на кој треба да се следи напредокот во развојот на политиките и 
институциите Треба да се напомене дека се користи повисоко ниво на сложеност и повеќе 
ресурси за процесот на квалитативно следење кој е насочен на способноста да се дизајнираат 
и применат политиките поврзани со вештините. Меѓутоа, квалитативниот пристап за следење 
на напредокот всушност е соодветен бидејќи нуди сеопфатен преглед на степенот до кој е 
развиен секторот/областа на политиката, клучните тесни грла, како и клучните чекори што 
треба да се преземат за да се подобри креирањето на политиките и за да се постигне напредок. 
Квалитативните информации ги дополнуваат податоците што се целосно квантитативни и нудат 
увид во полињата на политика кои се анализираат.  

На меѓународно ниво и на ниво на ЕУ, воспоставени се или се подготвуваат неколку 
иницијативи за користење на квалитативните информации при следењето на процесот кон 
целите на политиката. Следењето на стратегијата „Европа 2020“, Стратешката рамка за 
образование и обука до 2020 година и стратегијата „ЈИЕ 2012“ опфаќа квалитативни 
компоненти. Со оглед на краткото време помеѓу финализацијата на плановите за развој на 
капацитети и анализата на институционалните структури и тековното подготвување 
методолошки насоки, треба дополнително да се разработи прашањето за квалитативни докази 
на национално и регионално ниво. Тоа може да се решава во подоцнежен проект на 
иницијативата „РАМКА“.  

Пример за методолошки пристап за набљудување и следење на напредокот во смисла на 
способност за креирање политики е прикажан во табела 3.3. Тој тргнува од меѓународно и 
регионално искуство, резултатите од анализите на институционалните структури и работата на 
ЕФО. Централен дел на оваа методологија е матрица за оценување на пет нивоа која им 
овозможува на донесувачите на одлуки да го следат напредокот. Најниското ниво ја одразува 
потребата од непрекинато спроведување на реформите, а највисокото ниво укажува на 
обединето креирање политики4.  

 

Табела 3.3 Рамка на ЕФО за оценување  

Ниво на развој Описни ставки 

1. Ад хок 

Ад хок/спорадични политички мерки и институционални структури во 
областа на политиката. Анализата на политиката не е добро средена и 
испланирана, не користи или во мала мера ги користи резултатите од 
анализата за да обезбеди информации за дефинирање на политиката, 
нејзино следење и оценување. Доказите се собираат неплански, само за 
да се задоволат конкретни потреби. Бројот на персонал е далеку под 
потребниот број, а финансирањето е недоволно. Координацијата и 
консултациите со заинтересираните страни се на ниско ниво/недоволни. 
Заинтересираните страни се неорганизирани или се само делумно 
организирани. Транспарентноста, комуникацијата и следењето на 
примената/успешноста се ограничени. 

                                                      

4 Целосен циклус: од утврдување дневен ред, формулирање/планирање политики и распределба на 
ресурси, спроведување/извршување на политиките до следење, оценување и ревизија на политиките. 
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2. Почетен 

Постојат основни капацитети за креирањето политики. Воспоставени се 
само некои ад хок политички мерки. Клучната заинтересирана страна е 
одговорна за политиката, но (вертикалната или хоризонталната) 
вклученост на другите заинтересирани страни е многу ограничена. 
Политичката анализа во однос на политичкиот развој е во почетна фаза. 
Постојат предизвици во смисла на соодветен број вработени и 
финансирање според усвоените политички цели. Постои добра 
комуникација и интеракција на заинтересираните страни, но тоа не е 
ефикасно организирано и главно се одвива во неформалното 
опкружување и/или е поврзано со конкретни активности. Се составуваат 
редовни извештаи во кои се следи примената и напредокот, иако оваа 
практика сè уште не е воспоставена во целиот систем. 

3. Структуриран 

Развиен е поголем капацитет за креирање политики. Другите 
заинтересирани страни се известени за иницијативите во политиката, но 
им се дава многу ограничена улога при донесувањето одлуки. 
Координацијата главно се врши на национално, хоризонтално ниво. 
Политичките анализи често се користат во врска со развојот на 
политиката и се дел од практиките што се користат во развојот на 
секторот. Не постојат големи предизвици во поглед на соодветен број 
вработени и финансиските средства. Доказите се собираат циклично, а 
функциите и улогите на актерите се одредени со што се овозможува 
оптимизација на процесите и резултатите. Креирањето на политиката е 
документирано и дефинирано. 

4. Дефиниран 

Постои добар капацитет за креирањето на политиката. Воспоставени се 
структури за раководење со политиката; тие се стандардизирани, 
документирани, соопштени и се користат. Клучните институции, 
социјалните партнери и другите заинтересирани страни учествуваат и 
си ги делат обврските, и на хоризонтално и на вертикално ниво, во 
некои фази од креирањето политики. Има доволен број вработени и 
соодветен износ финансиски средства. Системот самостојно ја следи 
успешноста, ги анализира резултатите и ги приспособува показателите 
за управување со политичките циклуси за да одговори на развојната 
природа на секторот и неговите потреби за развој. 

5. Консолидиран 

Воспоставен е оптимизиран капацитет за креирање политики. Редовно 
се следат и анализираат политичките мерки, а воспоставувањето 
вредности и утврдувањето добри практики е вообичаено. Управувањето 
на повеќе нивоа, како вертикално, така и хоризонтално, се применува во 
сите фази на креирањето политики. Има доволно вработени и 
финансиски средства за да се овозможат иновации во креирањето на 
политиките и нивна примена. Практиката во земјата е признаена во 
меѓународни рамки како добра практика и се смета како референтна 
вредност за учењето за јавната политика во други земји. 

 

Описите мора да бидат приспособени и прецизирани во зависност од конкретната политичка 
област избрана за оценување на напредокот. 

Во табела 3.4 е прикажан пример за тоа како може да се примени матрицата на пет нивоа во 
политичките области на обезбедувањето квалитет на стручното образование и обука со 
посебно внимание на реформите на тоа поле како на една од клучните ставки за оценување на 
напредокот во развојот на стручното образование и обука. 
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Табела 3.4 Пример на матрица за оценување на обезбедувањето квалитет на 
стручното образование и обука 

Ниво на развој Описни ставки 

1. Ад хок 

Се водат расправи (во кои се вклучени неколку заинтересирани страни) 
за системската реформа на обезбедувањето квалитет на стручното 
образование и обуката. Расправата не е на национално ниво и не 
постои јасен план. 

2. Почетен 

Се води расправа на национално ниво за системската реформа за 
обезбедување квалитет на стручното образование и обуката во која се 
вклучени сите заинтересирани страни со цел да се одреди насока по 
која треба да се одвива реформата. 

3. Структуриран 
Постигната е согласност за тоа во која насока (стратегија) треба да се 
одвива обезбедувањето квалитет на стручното образование и обуката. 
Механизмите за управување се јасни. 

4. Дефиниран 
Воспоставена е (оперативна) политика за системска реформа на 
обезбедувањето квалитет на стручното образование и обуката. 
Плановите за спроведување се договорени. 

5. Консолидиран 

Системска реформа на обезбедувањето квалитет на стручното 
образование и обуката се спроведува во целост и функционира, а 
заинтересираните страни се активно вклучени во неа. (Воведната фаза 
е завршена со анализа на постигнатото.) 

Спроведувањето на процесот за квалитативно следење на процесот обично тече во три фази, а 
пример за тоа е даден во слика 3.1. 

 

Слика 3.1 Процес на квалитативно следење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Треба правилно да се управува со таквиот процес на оценување за време на фазата на 
спроведување. Некои од аспектите што претставуваат најголем предизвик се однесуваат на 
расположливоста на ресурси за спроведување на сложениот процес на испитување, водење 
разговори, приспособување и потврдување на исправноста на резултатите. Кога се работи за 
кадровскиот сектор, треба да се изврши консултација со голем број заинтересирани страни. 

Фаза I 
ИСПИТУВАЊЕ 

Алатка: квалитативно 
истражување на согледувањето 

Како: да се оцени 
согледувањето на 
заинтересираните страни  

Што: да се најдат елементи за 
првото или општото оценување 

Фаза II 
ДЕТАЛНО ОЦЕНУВАЊЕ 

Алатка: детални разговори 

Како: дополнително да се 
испитаат критичните прашања 
што произлегле од фазата на 
испитување 

Што: да се обезбедат 
информации за критичните 
подрачја што треба да се 
подобрат  

Фаза III 
АНАЛИЗА И ПРОВЕРКА НА 

ИСПРАВНОСТА 

Алатка: консултации со 
заинтересираните страни 

Како: работилници за 
резултатите од оценувањето 
(ако е потребно и ревизии) и 
потврдување на исправноста 

Што: резултатите од 
испитувањето и деталните 
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Исто така, треба да се даде доволно време за спроведување и консолидација на реформите. 
Тоа овозможува правилно прикажување на промените во областа на политиката и да се изврши 
ново рангирање (во смисла на степенот на развој). За да се обезбеди гаранција дека собраните 
докази за напредокот со текот на годините се доверливи, треба да се користи истата 
методологија на квалитативно следење. 

 

3.3. Процес на следење: главни фази и придонес кон развојот на 
политиката 

Откако ќе се утврди целосна листа на показатели и извори на податоци, треба да се планираат 
различни фази од процесот на следење, и тоа почнувајќи од собирањето податоци и 
информации, па сè до известување и употреба на добиените докази како поддршка на 
политичките циклуси.  

Институциите и заинтересираните страни кои учествуваат во развојот на „Визија за вештини 
2020“ треба да утврдат план за следење и да се усогласат во врска со него. Планот треба јасно 
да упатува на показателите и другите квалитативни ставки (на пр. законодавни активности) што 
треба да се следат, како што е наведено во патните мапи и плановите за развој на капацитети 
во тие земји; на институцијата која го предводи процесот на следење и известување; на 
изворите на податоци и информации, како и на временскиот распоред од процесот на следење. 

Слика 3.2 Ставки што треба да се наведат во планот за следење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Што треба да се следи 
(цел на планот за следење: 

очекувани резултати и показатели) 

Кој и со кога треба да го 
следи тоа 

(улоги и одговорности) 

Кога 
(распоред на активности) 

Како 
(начин на проверка/извор 

на информации) 

Како ќе се користат податоците од 
следењето 

(користење на резултатите во 

План за 

следење 
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Табела 3.5 Структура на планот за следење (пример) 

Прва област на политиката Системи за образование и обука 

Главно одговорно лице (ќе се утврди на ниво на земја, на пр. релевантното министерство): 

Прва област на политиката Унапредувањето на системот за образование и обука (подигнување на нивоата на 
вештини, стекнување клучни компетенции, спречување на раното напуштање на образовниот систем, итн.); 

Показател 

Почетна 
линија 
(2010 г.) 

Цел (2020 
г.) 

Начин на 
проверка/и
звор на 
информаци
и 

Зачестенос
т на 
собирање 
податоци 

Временски 
распоред 
на 
достапност
а на 
податоци 

Кој е 
одговорен 
за 
собирање 
и ширење 
на 
податоците 

Датум на 
објавува
ње и 
употреба 
на 
податоци
те од 
следењет
о (кога се 
достапни 
податоци
те и 
информа
циите за 
внесувањ
е во 
политичк
иот 
циклус) 

K1.1: Високо 
ниво на 
завршено 
образование 

  ИРС Годишно на пр. 
април 
(според 
националн
иот план за 
објавување 
на 
статистики
те) 

на пр. 
Републичк
и завод за 
статистика 

 

K1.2: 
Висококвали
фикувани 
лица 

  ИРС Годишно на пр. 
април 
(според 
националн
иот план за 
објавување 
на 
статистики
те) 

  

K1.3: 
Постигнувањ
а во 
основните 
вештини 

  Резултати 
од 
програмата 
PISA, 
ОЕЦД 

На секои 
три години 

Според 
расположл
ивоста на 
резултатит
е од ОЕЦД 

  

K1.4: Број на 
лица што 
рано го 
напуштаат 
образовниот 
систем и 
обуката 

  ИРС Годишно на пр. 
април 
(според 
националн
иот план за 
објавување 
на 
статистики
те) 
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3.3.1 Визуелни алатки за следење  
Потпирајќи се врз алатките на ЕУ за следење на напредокот, во овој дел се нудат совети од 
техничка природа за тоа како да се користат графичките инструменти со кои им се овозможува 
на креаторите на политики брзо да ги визуелизираат тенденциите и напредокот кон исходите од 
национална перспектива, заедно со упатување на исходите или вредностите на регионално 
ниво или на ниво на ЕУ.  

Слика 3.3 Напредок кон резултати 

 

Објаснување: 

■ Националните, регионалните и просечните податоци на ЕУ што се однесуваат на почетната 
година (2010) и даваат информации за почетната точка/ниво.  

■ Очекуваната траекторија на избраниот показател кон исходот (за 2020 година или за друга 
временска рамка) треба да се постави со користење информации за изминатите тенденции 
и очекуваниот напредок. Отстапувањето од очекувана траекторија укажува на потреба од 
повторно приспособување на политиките (на пр. за зголемени вложувања или поефикасно 
користење на вложените средства; за отстранување евентуални тесни грла). Таму каде што 
доаѓа до големи пореметувања (на пр. удари на економијата, промени/застој на податоците 
од методолошка перспектива), креаторите на политиките треба да извршат ревизија на 
исходот. 

■ Треба да се користат регионалните тенденции и исходи за споредување на успешноста и 
тенденциите со текот на времето. 

■ Евентуалниот јаз помеѓу реалните податоци и одредените исходи на крајот од периодот за 
спроведување ги одразуваат ефектите од политиката и други фактори (на пр. демографски 
промени; економска динамика итн.)5.  

Еден илустративен пример за овој пристап е извештајот на центарот за следење на 
образованието и обуката во ЕУ и неговата мрежна алатка за визуелизација6. Неговата цел да го 

                                                      

5 За да се прави разлика меѓу повеќе различни ефекти (на пр. политики и контекстуални фактори), треба да се 
применува посложена методологија (на пр. анализа на главните компоненти/анализа на дискриминантата на различни 
фактори). 
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поддржи оценувањето на успешноста и напредокот на земјите-членки на ЕУ во однос на 
исходите и референтните точки на „Европа 2020“ и „ET 2020“. 

Слика 3.4 Графичка алатка за анализа на напредокот на национално ниво, вклучувајќи 
и воспоставување вредности на регионално ниво и на ниво на ЕУ  

                                                                                                                                                                      

6 http://ec.europa.eu/education/dashboard/index_en.htm 

1. Анализа на почетната 
ситуација 
Почетната точка на 
процесот за следење е 
опис на ситуацијата од која 
се почнува прикажувајќи ја 
тековната состојба на 
избраните показатели за 
одредена политичка 
област. 

 

2. Промени во однос на 
почетната линија  
Овој чекор може да се 
резимира со следново 
прашање: Што се случи во 
меѓувреме? Пресметувајќи 
ги промените во однос на 
почетната линија, овој 
дијаграм ги покажува 
позитивните и негативните 
тенденции. Покрај тоа, 
насочувањето на 
единствени ставки во 
визуелниот приказ на 
информации (т.е. 
„промената“), може да се 
изврши сеопфатна 
анализа на мошне 
прецизни показатели и да 
се добие детален увид во 
состојбата на ниво на 
земја.  

 

 

3. Тенденции и 
воспоставување 
вредности на регионално 
ниво 
Дијаграм со временска 
серија ја прикажува 
тенденцијата на некој 
показател во однос на 
националниот исход при 
што се овозможува 
воспоставување вредности 
на регионално ниво. Тој 
дава одговор на следниве 
прашања: Дали одиме во 
вистинска насока? Каква е 

 

  

Влошување Подобрување 
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3.3.2 Следење со цел развој на политиката 
Активностите за следење треба да се одвиваат редовно (на пр. годишно) и треба да бидат 
осмислени на начин да овозможат солиден придонес кон развојот на политиката, вклучувајќи, 
ако е потребно, и мерки за приспособување. Во календарот за следење треба да бидат 
наведени главните пресвртници на активностите за следење како непрекинат процес што може 
да се повторува повеќе години. Исто така, тој треба да биде усогласен со (i) расположливоста 
на податоците и (ii) националната политика и планот за изработка на буџетот. Податоците од 
истражувањето од претходната година обично се објавуваат во мај или јуни, додека плановите 
за политиките и буџетот за следната година обично се завршуваат до септември. 

На слика 3.5 е опишан временскиот распоред и содржината на секоја фаза, од кои секоја има 
две димензии, национална и ЕУ/регионална. 

  

нашата успешност во 
споредба со регионот како 
целина? 

 

 

4. Воспоставување 
вредности на ниво на ЕУ 
Кога се показателите 
релевантни на ниво на ЕУ 
(на пр. клучните 
показатели во заедничката 
листа на „РАМКА“), земјите 
би можеле да проверат 
што се случува на ниво на 
ЕУ со цел да утврдат 
можни области за 
подобрување, но и да 
научат нешто од успесите 
и неуспесите од земјите-
членки на ЕУ и да се 
подготват за идните 
барања како нејзини 
членки. 
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Слика 3.5 Предложен краток преглед на активностите и календарот за следење 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Првата фаза – единствена група на национални, регионални и показатели за ЕУ (заеднички и 
специфични за одредена земја) – претставува еден чекор поблиску до собирањето кадровски 
податоци и информации со важност за дадената земја, регионот и ЕУ. Тоа го олеснува 
процесот на споредување на главните показатели на регионално ниво и на ниво на ЕУ. 

Втората фаза е насочена кон известување за напредокот и негово анализирање. 
Воспоставувањето (административен) инвентар во врска со спроведување на мерките за патна 
мапа треба да се дополни со детална анализа на напредокот постигнат во клучните области на 
процесот за развој на вештини: (i) системи за образование и обука; (ii) понуда на вештини и 
доживотно учење; и (iii) учество на пазарот на труд. Треба да се користат визуелни алатки за 
следење (како што е опишано во дел 3.3.1). 

Би требало да биде можно да се утврдат политичките области каде што има бавен напредок 
или воопшто нема напредок (вклучувајќи ги и оние во кои тенденциите се влошуваат) и 
креаторите на политики да преземаат соодветни дејства. Треба да се осмислат и усвојат 
корективни мерки (видете на слика 3.5, фаза III). Вклучувањето на показателите што се 
релевантни на регионално ниво и на ниво на ЕУ во прибирањето докази овозможува да има 
природна врска помеѓу напредокот во земјата и утврдувањето вредности на регионално ниво и 
на ниво на ЕУ. 

Третата фаза е клучна. Открива дали со процесот на следење се управува како со чисто 
административна/бирократска постапка или е важен составен дел од политичкиот циклус. 
Резултатите од анализата на напредокот треба да се користат за политичко планирање, 
вклучувајќи и распределба на буџетот. Прашањата на сите овие приоритетни области каде што 

Мај–јуни 

ФАЗА I  

Собирање 
информации и 
податоци 

Собирање или 
ажурирање на 
квантитативните 

податоци 

Квалитативни 
информации за 
спроведување на 

Заеднички 
регионални 
показатели 

и 
показатели 

Показатели 
специфични 
за нацијата 

Јуни 

ФАЗА II 

Следење и 
изработка на 
извештај 

Анализа на напредокот 
и утврдување 

евентуални тесни грла 
и предизвици 

Изработка на извештај 
за приоритетите на 
„Визија за вештини 

Воспоставув
ање 

вредности на 
регионално 
ниво и на 

Следење на 
напредокот на 
национално 

ниво 

Јули–септември 

ФАЗА III 

Влезни 
информации за 
политичкиот 

циклус 

Резултатите од 
следењето се достапни 
за планирање на 
политиката и 
распределба на 

буџетот 

Врсничко  
учење 

Влезни 
информации 

за 
политичкиот 
циклус 
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нема постигнато напредок или каде што се забележува тенденција кон влошување, треба да 
решат преку распределба на ресурси, подобро спроведување, елиминирање на тесни грла итн. 
Двете димензии на процесите за собирање докази и анализирање (фази I и II) овозможуваат 
поприспособен пристап за врсничко учење на регионално ниво. Меѓусебното споредување 
(наспроти вредностите во ЕУ и на регионално ниво) им овозможува на земјите да утврдат 
заеднички предизвици и да почнат дијалог за можни решенија, вклучувајќи и заеднички 
активности. 

Суштината на следењето претставува систематско собирање податоци за да се процени колку 
се добро спроведени политичките мерки. Тоа овозможува усвојување корективни мерки и 
проверка на спроведувањето на утврдените приоритети. Тука не се работи за меѓусебно 
„прозивање“. Кога се врши на сеопфатен и релевантен начин (на пр. водејќи сметка за 
политичкото влијание; меѓусекторски влијанија), правилно спроведениот процес на следење 
поттикнува постојано подобрување и иновации во развојот и спроведувањето на јавната 
политика. 

Другите клучни барања опфаќаат правичност и транспарентност на процесот за следење. 
Постигнувањето политички цели за развој на човечкиот капитал не е лесна задача. 
Образованието и обуката, заедно со вработувањето и социјалната вклученост, е една од 
политичките области што претставува најголем предизвик за сите земји предвидени за 
проширување, но и за целиот свет воопшто. Потребни се години вложување и реформи за да 
се постигнат резултати во образованието и обуката. Растот во вработеноста е под големо 
влијание на економската динамика и процесите на преструктуирање. Меѓутоа, се пропуштаат 
драгоцени прилики за подобрување поради доделувањето ограничени финансиски средства (и 
покрај наведените приоритети), недоволниот број вработени во организациите кои ги 
спроведуваат мерките на таа политика, недостигот на соработка меѓу клучните заинтересирани 
страни, претераната централизација на креирањето на политиките и поради неефикасно 
следење. 
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АНЕКСИ 

Анекс 1 Референтни показатели за воспоставување вредности на 
ниво ЕУ и на регионално ниво 

Дел I. Показатели за „Европа 2020“ и „Образование и обука 2020“ 

Показател Дефиниција 

Главни исходи на стратегијата „Европа 2020“ 

Број на лица што рано го напуштаат 
образовниот систем и обуката 
Главен исход од стратегијата 
„Европа 2020“: помалку од 10% 

Удел на население на возраст од 18 до 24 години чие 
највисоко образовно ниво не преминува низок степен на 
средно образование и не е опфатен со понатамошно 
образование и обука. 

Високо ниво на завршено 
образование 
Главен исход од стратегијата 
„Европа 2020“: најмалку 40% 

Удел на население на возраст од 30 до 34 години кои 
успешно завршиле факултет или образование слично на 
факултет (ISCED 5 или 6) 

Стапка на вработеност на лица на 
возраст од 20 до 64 години 
Главен исход од стратегијата 
„Европа 2020“: најмалку 75% 

Број на вработени лица на возраст од 20 до 64 години 
како удел од вкупното население од иста старосна група 

Вредности на стратегијата „ЕТ 2020“ 

Претшколско образование и грижа 
Исход од „ЕТ 2020“ 95% 

Удел од населението на возраст од 4 години до 
задолжителна школска возраст кои учествуваат во 
претшколско образование 

Лица што постигнале слаби 
резултати во основните вештини 
Исход од „ЕТ 2020“ 15% 

Удел на 15-годишници кои не успеале да достигнат второ 
ниво во областите на читање, математика и природни 
науки  

Учење низ мобилност Излезна програма Леонардо да Винчи (IVET) 
Влезна програма Еразмус (високо образование) 

Стапката на вработеност на 
скорешно дипломирани лица 
Исход од „ЕТ 2020“ 82% 

Уделот на вработени лица на возраст од 20 до 34 години 
кои успешно завршиле вишо или високо образование 1-3 
години пред референтната година од истражувањето и 
не се повеќе дел од системот за образование и обука. 

Учеството на возрасните во 
доживотното учење 
Исход од „ЕТ 2020“ 15% 

Удел на населението на возраст од 25 до 64 години кои 
изјавиле дека стекнале формално или неформално 
образование или обука во текот на 4 седмици пред 
истражувањето. 

Предложена референтна точка на „ЕТ 2020“ 

Познавање странски јазици Ученици на ниво 2 според ISCED со познавање на 
првиот странски јазик на ниво B1 или повисоко 
Ученици на ниво 2 според ISCED кои учат втор странски 
јазик 

Други показатели за „ЕТ 2020“ 

Вложување во образованието и 
обуката 

Општ трошок на владата за образование (% од БДП) 
Трошок за образовни институции по студент изразен во 
евра според PPS (purchasing power standard - паритет на 
куповна моќ) 

Дигитални компетенции Број ученици во 4 одделение (ISCED 1) кои користат 
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компјутер на училиште 
Лица на возраст од 16 до 74 години со висок степен на 
компјутерска писменост 

Претприемнички компетенции Лица на возраст од 18 до 64 години за кои се верува дека 
имаат потребни вештини и знаење да започнат сопствен 
бизнис 

Стручно образование и обука Удел на лица опфатени со стручно образование и обука 
на ниво 3 според ISCED 

Вештини за пазари на труд во 
иднината 

Проектирана промена во стапката на вработувањето во 
периодот 2010–20 г. 

Вештини на возрасните Лица со ниски постигнувања во основните вештини: 
јазична и математичка писменост, решавање проблеми 

 

Дел II. Показатели за стратегијата „ЈИЕ 2020“ 

Столб за паметен раст 

Исход: да се додадат 300.000 висококвалификувани луѓе во пазарот на труд 

Димензија на образованието и компетенциите (K) 

Цели: 
■ да се намали бројот на лица што рано ги напуштаат образованието и обуката како процент 

од населението на возраст од 18 до 24 години 
■ да се зголеми процентот на завршено високо образование како процент од населението на 

возраст од 30 до 34 години 

Мерки: 
■ да се воведат политички мерки за правичен пристап и учество во висококвалитетното 

образование на сите нивоа 
■ да се спроведат мерки за да се спречи рано напуштање на образовниот систем и 

откажување од училиште, како и да се зголеми стапката на тие што го завршуваат 
образованието на сите нивоа 

■ да се стандардизираат квалификациите и да се отстранат пречките за нивно признавање 
■ да се овозможи образованието подобро да одговара на потребите на економијата и пазарот 

на труд 
■ да се развијат клучните претприемнички компетенции на сите нивоа од образованието и 

обуката 

Столб за паметен раст 

Исход: да се зголеми вкупната стапка на вработеност како процент од населението над 15 
години од 39,5 на 44,4% 

 

Дел III. Показатели EQARF 

Показател Дефиниција 

1. Релевантност на системите за обезбедување квалитет за тие што даваат услуги за стручно 
образование и обука 
Удел ги користат интерните 
системи за обезбедување 
квалитет дефинирани со 
закон/самостојно 

Процент на даватели на услуги за стручно образование и 
обука кај кои се забележува примена на принципите EQARF 
во склоп на дефиниран систем за обезбедување квалитет 
каде што бројот на регистрирани даватели на услуги за VЕТ 
= 100% 
 

Удел на акредитирани даватели Процент на акредитирани даватели на услуги за VЕТ при 
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Показател Дефиниција 

на услуги за VЕТ што бројот на регистрирани даватели на услуги за 
VЕТ=100% 
 

2. Вложување во обука на наставници и обучувачи 

Удел на наставници и обучувачи 
кои учествуваат во понатамошна 
обука 

Процент на наставници и обучувачи кои учествуваат во 
акредитирани професионални програми за обука во однос 
на вкупниот број регистрирани наставници и обучувачи 

Висина на вложени средства Вкупниот износ средства што се вложуваат на годишно ниво 
по наставник и обучувач за нивно понатамошно 
образование и обука 

3. Стапка на учество во програмите за VЕТ 

Број на учесници во програмите 
за VЕТ според видот на 
програмата и поединечните 
критериуми 

Процент од населението кое на годишно ниво завршува 
низок степен на средно образование/задолжително 
образование и кои учествуваат во програмите за почетно 
стручно образование и обука (IVET) на повисок степен 
средно образование (што резултира со стекнување 
формални квалификации) 

Процент од активното население (на возраст од 15 до 74 
години) кои започнуваат со програми за континуирано 
стручно образование и обука (CVET) (што резултира со 
нивно признавање) 
 

4. Стапка на завршување во програмите за VЕТ 

Број на учесници во програмите 
за VЕТ кои успешно ги 
завршиле/напуштиле според 
видот на програмата и 
поединечните критериуми 

Процент на тие што ја завршиле програмата(те) за стручно 
образование и обука (т.е. стекнале формални 
квалификации) (што доведува до поседување формални 
квалификации) во споредба со тие што започнуваат со 
програмата(те) за почетно стручно образование и обука 

Процент на тие што ја завршиле програмата(те) за 
континуирано стручно образование и обука (т.е. стекнале 
формални квалификации) (што доведува до признавање) во 
споредба со тие што започнуваат со програмата(те) за 
континуирано стручно образование и обука 

5. Стапка на вработување на лицата кои ги завршиле програмите за VЕТ 

Одредиште на учесници на 
програмата за VЕТ во одредена 
временска точка по 
завршувањето на обуката според 
видот на програмата и 
поединечните критериуми 

Удел на лица кои ја завршиле програмата за VЕТ и 
заминале на пазарот на труд, на потамошно образование и 
обука (вклучително на факултет) или друго одредиште во 
рок од 12 до 36 месеци по завршувањето на програмата 

Процент на учесници во 
програмата за VЕТ во одредена 
временска точка по 
завршувањето на обуката кои се 
вработиле според видот на 
програмата и поединечните 
критериуми 

Процент на лица кои ја завршиле програмата за VЕТ и се 
вработиле една година по завршувањето на обуката 

6. Користење на стекнатите вештини на работното место 

Информации за работните места 
што ги добиле поединци по 
завршувањето на обуката според 
видот на обуката и поединечните 

Процент на лица кои ја завршиле програмата за VЕТ и 
работат на својата струка 
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Показател Дефиниција 

критериуми 

Стапка на задоволство кај 
поединци и работодавачи со 
стекнати вештини/компетенции 

Процент на вработени во даден сектор кои, во период од 12 
до 36 месеци од завршувањето на програмата за VЕТ, 
забележуваат дека нивната обука е важна за нивното 
моментално занимање 

Процент на работодавачи од одреден сектор кои се 
задоволни што можат да пронајдат лица кои ја завршиле 
програмата за VЕТ и добиле релевантни квалификации и 
компетенции потребни за работното место 

Процент на работодавачи од одреден сектор кои се 
задоволни со лицата што ја завршиле таквата програма 

7. Стапка на невработеност според поединечни критериуми 

Стапка на невработеност Број на невработени лица изразен како процент од 
работната сила; работната сила е збир на вкупниот број 
вработени и невработени лица 

8. Застапеност на ранливите групи 

Процент на учесници во 
програмата за VЕТ 
класифицирани како групи во 
неповолна положба (во 
дефиниран регион или област за 
регрутација на вработените) 
групирани според возраста и 
полот 

Процент на учесници во програмата и тие кои ја завршиле и 
кои припаѓаат во групите во неповолна положба, 
дефинирани на европско и национално ниво, во однос на 
вкупниот број учесници во програмата за VЕТ и тие што ја 
завршиле 

Стапка на успешност на тие во 
групите во неповолна положба 
групирани според возраст и пол 

Процент на лица кои ја завршиле програмата што припаѓаат 
во групите во неповолна положба, дефинирани на европско 
и национално ниво, во споредба со бројот на тие што 
започнуваат со програмите 

9. Механизми за утврдување на потребата од обука на пазарот на труд 

Информации во врска со веќе 
воспоставените механизми за да 
се утврдат променливите 
барања на различни нивоа 

Видови механизми што се користат за да се ажурира 
понудата на програми за VЕТ во согласност со идните 
потреби на пазарот на труд 

Доказ за нивната ефикасност Информации за механизмите што се користат со цел на 
заинтересираните страни да им се обезбедат најновите 
информации за идните потреби на пазарот на труд 

10. Модели што се користат за да се промовира полесен пристап до VЕТ 

Информации за постоечките 
модели на различни нивоа 

Видови модели што се користат за да се подобри пристапот 
до VЕТ 

Доказ за нивната ефикасност Информации што го покажуваат капацитетот на системот за 
VЕТ за да се зголеми пристапот до VЕТ 
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Анекс 2 Заеднички показатели – дефиниции 

Показател Дефиниција 

Прва област на политиката Подобрување на системите за образование и обука 

K: Високо ниво на завршено 
образование (ИРС) 

Удел на население на возраст од 30 до 34 години кои 
успешно завршиле факултет или образование слично на 
факултет (ISCED 5 или 6) 
(Главен исход на стратегијата „ЕУ 2020“ 40%) 

K: Висококвалификувани лица 
(ИРС) 

Број на висококвалификувани лица во склоп на работната 
сила 
(Главен регионален исход на стратегијата „ЈИЕ 2020“ 
+300.000 висококвалификувани лица) 

K: Постигнувања во основните 
вештини (резултат од 
програмата PISA, ОЕЦД) 

Удел на 15-годишници кои не успеале да достигнат второ 
ниво во областите на читање, математика и природни науки 
според мерењата на програмата PISA од ОЕЦД 
(Исход од „ОО 2020“ <15%) 

K: Лицата што рано ги 
напуштаат образованието и 
обуката (ИРС) 

Удел на население на возраст од 18 до 24 години чие 
највисоко образовно ниво не преминува низок степен на 
средно образование и не е опфатен со понатамошно 
образование и обука. 
(Главен исход на стратегијата „ЕУ 2020“ <10%) 

Финансирање на образованието 
(на национално ниво) 

Трошење јавни средства за образование како процент од 
БДП  

Учество во VЕТ (образовна 
статистика) 

Број на учесници во програмата за VЕТ изразен како 
процент вкупниот број лица запишани на висок степен 
средно образование (ISCED 3)  

Писменост кај возрасните 
(образовна статистика) 

Удел на возрасно население (10 и повеќе години) кој знае да 
прочита и напише едноставен текст на мајчиниот јазик 

Втора област на политиката Подобрување на понудата на вештини и продуктивност и 
доживотно учење 

K: Доживотно учење (ИРС) Удел на населението на возраст од 25 до 64 години кои 
изјавиле дека стекнале формално или неформално 
образование или обука во текот на 4 седмици пред 
истражувањето 
(Исход од „ОО 2020“ 15%) 

Претприемништво (Повелба за 
малите претпријатија, ОЕЦД) 

Анализа на потребите од обука 

Соработка помеѓу универзитетите и претпријатијата 

Обука за женско претприемништво 

Пристап до обука 

Стапка на вработување на 
лицата што посетуваат настава 
за стручно образование и обука 
(ИРС) 

Удел на вработени кои посетувале некоја програма за VЕТ 
во вкупниот број вработени 

Трета област на политиката Зголемување на учеството на пазарот на труд 

K: Стапка на вработеност (ИРС) Стапка на вработеност (20-64): број на лица на возраст од 
20 до 64 години како удел од вкупното население од иста 
старосна група 
(Главен исход на стратегијата „ЕУ 2020“ 75%) 

Вкупна стапка на вработеност (15 и повеќе години): број на 
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лица постари од 15 години како удел од вкупното население 
од иста старосна група 
(Главен регионален исход на стратегијата „ЈИЕ 2020“ 44,4%) 

K – клучен показател 
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ЛИСТА НА КРАТЕНКИ 

АППТ Активна политика на пазарот на труд 

CVET Континуирано стручно образование и обука 

EQARF  Европска рамка за обезбедување квалитет во стручното образование и 
обука 

ET 2020 Европска стратегија за соработка во образованието и обуката 

ЕФО Европска фондација за обуки 

Европа 2020 Стратегија за раст на ЕУ 

HRD Кадровски развој 

ИПА Инструмент за претпристапна помош 

IVET Почетно стручно образование и обука 

ИРС Истражување на работната сила 

NES Национална служба за вработување 

НТТ Национални технички тимови 

ОЕЦД Организација за економска соработка и развој 

PISA Меѓународна програма за оценување на постигнувањата на учениците 
(ОЕЦД) 

ЈИЕТ Југоисточна Европа и Турција 

VET Стручно образование и обука 
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ПОИМНИК 

Административ

ни податоци 
Збир единици и податоци добиени од административен извор. (Евростат). 

Административ

ен извор 
Регистар на единици и податоци поврзан со некој административен пропис 
(или група прописи) на кои се гледа како на извор на статистички податоци 
(ОЕЦД) 

Почетни 
податоци 

Податоци што ја опишуваат ситуацијата која ќе ја разгледува некоја 
програма или проект и која служи како почетна точка за мерење на 
успешноста на таа програма или проект. Основна студија би била 
анализата што ја опишува состојбата пред примање на помошта. Се 
користи за утврдување на резултатите и постигнувањата на некоја 
активност и служи како важно мерило за оценување. (УНДП) 

Вредност Референтна точка или стандард во однос на која се мери напредокот или 
постигнувањата, на пр. што е постигнато во минатото, што постигнуваат 
другите организации со кои е можна споредба, како што се развојните 
партнери, што е дефинирано како исход или за што се издвоени средства 
во буџетот, кој разумен степен на постигнувања би можел да се очекува во 
дадени околности. Исто така, се однесува на среден исход за да се измери 
напредокот во даден период. (УНДП) 

Воспоставувањ

е вредности 
Споредба на податоци, метаподатоци или процеси според признаен 
стандард. (SDMX – Размена на статистички податоци и метаподатоци) 

Податоци Карактеристики или информации, обично нумерички, што се собираат 
преку процес на надзор. Податоците се обично резултати од мерења и 
може да се претстават визуелно со помош на дијаграми или слики. 
(Евростат) 

Показател Квантитативен или квалитативен показател или променлива кој 
овозможува едноставни и сигурни начини за мерење на постигнувањата со 
цел да се одразат промените поврзани со интервенција или помош за 
оценување на успешноста на чинител за постигнување развој. 
Показателите претставуваат збир на необработени или обработени 
податоци што помагаат да се измери одреден феномен што е предмет на 
разгледување и да се разберат сложени реалности. (ОЕЦД) 

Следење Постојаната функција, чија цел е првенствено да им овозможи на управата 
и на главните засегнати страни редовни повратни информации и рано 
навестување за напредокот, или недостиг од него, во постигнувањето на 
саканите резултати. Со следењето се води сметка за реалната успешност 
или ситуација во споредба со она што било планирано или очекувано во 
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согласност со претходно одредените стандарди. Следењето главно 
вклучува прибирање и анализирање податоци за процесите на 
спроведување, стратегиите и резултатите од нив, како и давање препораки 
за корективни мерки. (УНДП) 

Успешност Напредок кон резултати и нивно постигнување. (УНДП) 

Показател за 
успешноста 

Конкретна карактеристика или димензија што се користи за да се измерат 
саканите промени дефинирани во рамките на резултатите на некоја 
организациска единица. Показателите за успешност се користат за да се 
врши надзор на напредокот и да се измерат реалните резултати во 
споредба со очекуваните резултати. Тие служат за да одговорат на 
прашањата „како“ или „дали“ одредена единица напредува кон своите 
цели, а не на прашањата „зошто“ или „зошто не“ е постигнат напредок. 
Показателите за успешност обично се изразуваат во мерливи единици и 
треба да бидат објективни и мерливи (на пр. нумерички вредности, 
проценти, бодови и индекси. (УНДП) 

Индикатор за 
успешност за 
VЕТ 

Насочен е кон информирање за тоа дали одредена политика или програма 
го прави тоа за што е наменета и дали тоа го прави добро. […] Влезните 
информации, процесите, излезните информации и исходите претставуваат 
елементи врз кои се градат показателите за успешност. (Обезбедување 
квалитет во стручното образование и обуката во ЕУ) 

Мерење на 
успешноста 

Собирање, толкување и известување за податоците поврзани со 
показателите за успешност со кои се мери колку добри резултати 
постигнуваат програмите или проектите и како придонесуваат за 
постигнување цели на повисоко ниво (намери и цели). Мерењето на 
успешноста е најкорисно кога се користи за поредба со текот на времето 
или кај единици што вршат слична работа. Тоа е систем за оценување на 
успешноста на развојните иницијативи во споредба со наведените цели. Се 
дефинира и како процес на објективно мерење за квалитетот на работата 
на одредена агенција во однос на исполнувањето на наведените цели или 
исходи. (УНДП) 

Приближен 
показател 

Променлива што се користи наместо таа која е тешко да се измери. 
Трошоците, сложеноста и/или правовременоста на собирањето податоци 
може да оневозможи директно мерење на некој резултат. Во овој случај, 
приближните показатели може да откријат тенденции во успешноста и да 
им укажат на раководителите за можните проблеми или области во кои е 
постигнат успех. (УНДП) 

Исход: Каква состојба се очекува на крајот од програмата или активноста. (УНДП) 

Тенденција Бавни промени во текот на подолго време, обично неколку години, кои 
обично се поврзуваат со структурните причини што влијаат на појавата што 
се мери. (Евростат) 
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Стручно 
образование и 
обука (VЕТ) 

Образование и обука чија цел е да им дадат на луѓето знаење, искуство, 
вештини и/или компетенции што се потребни за одредени занимања или на 
пазарот за труд воопшто. (ЕФО) 
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