
Добри практики за наоѓање заеднички 
јазик и за координирање на кариерното 
насочување низ секторите

Преглед на националниот систем за поддршка на системот за кариерен 
развој во Северна Македонија
4 април 2022 година
Маргит Рамо, Раководител на Euroguidance



Euroguidance Естонија
Национален ресурсен центар за 
насочување со следниве цели:

• Поддршка на развојот на европската 
димензија на доживотното насочување

• Поддршка на развојот на 
компетенциите на практичарите на 
насочувањето и поддигнување на 
нивната свест за вредноста на 
меѓународната мобилност

• Обезбедува информации за 
европската димензија на насочувањето



Доживотно насочување=кариерно 
насочување

„Опсег активности што им овозможуваат на граѓаните на која 

било возраст, и во кој било момент од нивниот живот, да ги 

идентификуваат своите капацитети, компетенции и интереси; да 

донесат значајни одлуки во врска со образованието, обуката и 

занимањето; и да управуваат со своите животни патеки во 

учењето, работата и други опкружувања во кои овие капацитети 

и компетенции се учат и/или се користат“

ELGPN, 2013



Доживотно насочување во Естонија
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Значајни практики

• Професионализација, идентитет и 
развој и компетенции

• Градење врз докази како начело
• Ефикасност и отпорност на пазарот на 

труд како стратегија
• Фокус на кариерно учење и вештини за 

управување со кариера
• Вмрежување и ангажирање на 

засегнатите страни на сите нивоа
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Национален форум за кариерно 
насочување

• Повторно воспоставување по 
големата реформа во февруари 2019 
година

• 9 претставници на засегнати страни: 
корисници, директори на училишта, 
професионалци за насочување, 
работодавачи, агенции, министерства

• Теми: 
• Соработка меѓу училишта и 

претпријатија
• Професионализација и модели за обука
• Кариерно образование во училиштата
• Активности за мониторинг и евалуација
• Услуги за возрасни
• Употреба на дигитални решенија

Заедничка свест, 
координиран развој и 
соработка

Подобрен 
пристап и 
квалитет



Стратешки преглед

Институции и услуги

Дигитални решенија

Професионален развој 
на практичари

Меѓународна 
соработка

Образовен систем

Пазар на труд

Видете на   Euroguidance.ee

Euroguidance.eu



Корисни линкови

• Support for the development of career management skills

• The relevance of the Estonian occupational qualification sub-framework 
in the field of career guidance (видете ја статијата на 40 – 62
страница, вклучувајќи ги линковите до стандардите за 
професионални квалификации)

https://eeagentuur.ee/materjalid/support-for-the-development-of-career-management-skills/
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/6202
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