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ДНЕВЕН РЕД  
МЕРЕЊЕ НА НЕУСОГЛАСЕНОСТA НА 

ВЕШТИНИТЕ  

ОНЛАЈН-НАСТАН  

25 ноември 2021 год., 9:30 – 12:30 ч. (по средноевропско време)  

ВОВЕД 

Во 2020 година, Европската фондација за обуки (ETF) започна со иницијатива за мерење на 

зачестеноста на појавата на неусогласености на вештините во соседството на ЕУ и во Средна Азија 

(партнерските земји на ETF).  

Процената на неусогласеноста на вештините во партнерските земји доведе до следниве резултати: 

• Развивање на група од поголем број спроведливи показатели за неусогласеност, како 

надоврзување на едно претходно истражување на ETF на таа тема (2017-2018 г.), како и на 

сетовите од податоци достапни во околу 20 партнерски земји, насоките во однос на мерењето на 

неусогласеностите на вештини донесени на 18-тата Меѓународна конференција на статистичари од 

областа на трудот (Меѓународна организација на трудот) и слични истражувања спроведени од 

Евростат, Европскиот центар за развој на стручното образование и обука (CEDEFOP) и 

Организацијата за економска соработка и развој (OECD).  

• Пресметување на показателите за неусогласеност на вештини, со акцент на исклученоста од 

училиштата и од пазарот на труд, како и неусогласености според нивото на образование 

(вертикално) и полето на наобразба (хоризонтално). Исто така беа земени предвид релевантни 

возрасни групи (млади наспрема возрасни) и видови на образование (терциерно наспрема средно; 

стручно наспрема општо) со цел обезбедување релевантни докази за креирање јавни политики. 

• Преглед на достапноста на податоци и препораки за методолошко приспособување во смисла на 

целосно усогласување на националните образовни квалификации со меѓународните стандарди во 

областа, како и зголемување на чувствителноста на статистичките податоци во однос на 

различните видови на образование и програми.   

Работата на ETF во однос на неусогласеноста на вештините е во склоп на севкупните напори за 

градење на вештините и сознанијата за пазарот на трудот во соседството на ЕУ и во Средна Азија, 

како и зајакнување на релевантноста на првичното и натамошното образование и обучување. Истото е 
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во согласност со стратешките приоритети1 на ЕУ за вложување во развојот на вештини и комуникација 

со работниците, барателите на работа и со други групи коишто се изложени на застареност на 

вештините поради длабоките промени во побарувачката и понудата на вештини, како и забрзаните 

транзиции на пазарот на трудот.   
 

Целите на оваа средба се: 

- Да се споделат резултатите од пресметката на неусогласеностите со примена на избраните 

сетови од податоци (т.е. истражувањето за работната сила) и да се продискутираат главните 

методолошки поуки од околу 20 земји-учеснички. 

- Да се олесни размената на информации за најновите меѓународни и европски збиднувања што 

се релевантни за процената на неусогласеностите на вештини и импликациите за дејствување 

преку јавни политики во областите образование, (пре)квалификување и вработување.   

- Да се разгледаат идните можности за истражување и проширување на знаењата, како и 

градење капацитети во делот на сознанијата за вештини и натамошните можности за 

соработка со ETF и со други меѓународни и европски организации.  

Работни јазици: англиски, арапски, руски, албански, српски/босански/хрватски/црногорски, македонски, 

турски.  

  

 
1 Зацртани во Европската агенда за вештини https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en и во 
Европскиот столб за социјални права https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-
people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
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ЧЕТВРТОК, 25 НОЕМВРИ 2021 г. 

09.30 – 09.45  
Воведна сесија  

Воведни обраќања  

Чезаре Онестини, директор на ETF 

Мануела Геленг, директор за работни места и вештини (EMPL. B), Генерален 
директорат за вработување, социјални работи и инклузија, Европска 
комисија 

09.45 – 10.45 Мерење на неусогласеностите на вештините – пристапи и 
резултати  

 
Клучни наоди и увиди од истражувањата во однос на неусогласеностите на 
вештините во партнерските земји на ETF  

Бен Крихел, виш истражувач, Economix Research & Consulting, Германија  

Прашања и одговори  

Панел-дискусија: 

Увиди од земјите за распространетоста на неусогласеноста на вештините 

Ирма Гвилава, раководител на Одделот за трудова статистика, Националната 
статистичка служба на Грузија 

Милијана Смиљковиќ, Оддел за статистика на пазарот на труд, Републички 
завод за статистика на Србија.  

Марк Фелдман, заменик-директор на Вишото микроекрономско одделение, 
Централно биро за статистика, Израел  

Фасилитатор: Кристина Мереута, експерт за развој на човечкиот капитал, 
ETF  

10.45-10.50 
Пауза 

10.50-12.15 Меѓународни и европски истражувачки практики и наоди од 
јавните политики во врска со неусогласеностите на вештините  

 Видувања за јавните политики произлезени од процената на неусогласеноста 
на вештините: поуки од Истражувањето на вештините кај возрасните (PIAAC) 
на OECD и Европското истражување за вештините и работните места 
(Cedefop) 
Гленда Квинтини, виш економист, Директорат за вработување, труд и социјални 
работи, OECD  

Константинос Поулиакас, експерт, Одделение за вештини и пазар на труд, 
CEDEFOP  

Прашања и одговори 

https://www.monstat.org/eng/
https://www.monstat.org/eng/
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Експериментална статистика во однос на неусогласеноста на вештините во 
Европската Унија  

Георгиана Иван, статистички службеник, EUROSTAT 

Мерење на неусогласеностите на квалификациите и на вештините – 
методолошки импликации и предизвици за составните чинители на 
Меѓународната организација на трудот (ILO)  

Валентина Стоевска, виш статистичар, Одделение за статистика, Меѓународна 
организација на трудот  

 

Мерење на вештините на возрасните во земјите во развој: увиди од 
Програмата на Светската банка за мерење на вештини (STEP) 

 

Александрија Валерио, главен специјалист за образование, Светска банка  

 

Прашања и одговори 

Фасилитатор: Мирчеа Бадеску, статистичар за развој на човечкиот капитал, 
ETF  

12.15 – 12.30 
Завршни обраќања  

Мануела Прина, раководител на Одделението за идентификација и развој на 
вештини, ETF  

 

 


	дневен ред

