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Карактеристики на туристичко
туристичко-угостителскиот
киот (ТУ) сектор во
Република Македонија
Главни чинители во ТУ сектор во Македонија се:
се
-

Стопанска комора на Македонија, ХОТАМ и АТАМ за прашања поврзани со туристичка
промоција, стимулации за секторот итн)
Организација на работодавачи на Македонија – здружение на хотели и туристички
агенции за прашања поврзани со гранкови колективни договори
Стопанска комора за туризам на Македонија
Сојуз на стопански комори на Македонија – Комора за туризам и угостителство: промоција
на туризмот, стимулации, меѓународна соработка

Статистика
-

-

Број на хотели спред катгоризација на 5 ѕвезди = 1971:
o 5 ѕвезди = 13
o 4 ѕвезди = 32
o 3 ѕвезди = 53
o 2 ѕвезди = 60
o 1 ѕвезда = 39
Број на Спа центри за здравствен третман = 6 2
Број на кафулиња = 7133
Број на ресторани = 1766

Образовен систем
Во 2009/10 г. имало 8 средни стручни училишта и 92 одделенија (некои се мешани) за туризам,
хотелиерство и угостителство, додека вкупниот број на ученици изнесувал 2408 во сите години во
средните училишта од посочените сектори. Тоа претставува 2.6 % од вкупниот број на ученици
средношкоци во Република Македонија. Од нив женските ученици се претставени со 32%.
Спредено со 1997/1998 г., се бележи благ раст на бројот на ученици и завршени ученици од 3.7%,
исто така и бројот на класови е зголемен.
Постојат четири области за специјализација кои се понудени од училиштата:
училиштата хотелско-туристички
техничар (4 години), келнери 93 години, готвач (3 години) и слаткар (3 години).
години)
Во 2009/2010 г., 160 студенти дипломирале на студии за туризам. Во 1997/1998 г. имаше само
еден Државен универзитет за Туризам и угостителство во Охрид. Во 2009/2010 г. Имало 4
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Министерство за економија на Република Македонија, податоци од 12/2012
Државен завод за статистика, податоци за состојба од 01/08/2010
3
“Попис
Попис на угостителски објекти во Република Македонија
Македонија”, 2008 Државен завод за статистика
2
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универзитети, два приватни и два државни, со што понудата на програми за туриз
туризам и
усотителство секоја година се зголемува. Сепак, иако бројот на студенти во овие области се
зголемил за 44%, уделот во вкупниот борј на студенти е намапелн од 4.7% на 4.2%, со
с оглед дека
вкупниот број на студенти во земјата значително е зголемен.
Покрај традиционалните специјализации (турзам, хотели и ресторани), неодамна отворените
државни и привтани универзитети нудат мешани програми како туризам и шпедиција, туризам и
гастрономија.
ономија. Сите студиски програми се подготвени согласно барањата на Болоњсаката
декларација и студиите се организирани како 3-годишни
3 годишни додипломски студии и 2 годишни
последипломски студии. Одредени универзитети нудат и специјалистики студии.
Водечки факултет
ет е сеуште Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, каде се запишани 69
отсто од сите студенти во оваа област на студии. Овој факултет сега има подружница во Велес.
Сепак, и покрај модернизацијата, во Националната стратегија за развој на туризмот 2009-2013
20
се
тврди дека квалитетот на студиите и особено на учење на практични вештини (на пример, во
угостителството) е ниска. Тоа сугерира дека Факултетот
Факултетот/ите, исто така, немаат доволно ресурси во
однос на простор,, лаборатории и кабинети за практична наста
настава4.
Општи информации
Во Република Македонија јавните институции, поточно Агенцијата за вработување на Република
Македонија спроведува Истражување за потребите од работни вештини како дел од годишните
активности кои даваат инпут во планирањето на Активните мерки за вработување. Главната цел на
истражувањето
увањето е да се соберат информации за флуктуацијата
флуктуација на работна сила во претходната
година и очекувањата на работодавачите во однос на вработувања во наредните дванаесет
месеци. Клучната цел на оваа активност е да се зголеми знаењето на АВРМ за ситуацијата и
очекуваните промени на пазарот на трудот преку добивање
ње информации од работодавците, за
иднините вработувања и потребните професии и вештини на новите вработени, како и
информации за побарувачката за работна сила кои работодавците не можат да ги најдат на
пазарот на труд, т.е. информација за дефицитарните занимања. Сепак, во извештаите на ЕУ
нотирано е дека "е потребно во одреден момент да се ревидира и надград
надгради методологијата на
ова истражување,, со цел подобро да ги одразуваат потребите за работни вештини
вештин на пазарот на
трудот5".

4

Политики за вештини за економска диверзификација во Република Македонија - Подобрување на
локалните политики за вештини во секторите храна
х
и туризам p.54-55
5
Функционален извештај на Агенцијата за вработување
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Информирање /Промовирање
Промовирање/ Привлекување
Промоција и маркетинг за ТУ сектор во РМ
Не постои специфична промоција на професии поврзани со ТУ сектор. Општо повеќе се вложуваат
напори за промоција на Македонија како туристичка дестинација и за создавање на стимулации
за деловните субјекти од ТУ сектор,
сектор на пример, намалување на ДДВ за ноќевања и слични мерки
отколку за промоција на самите професии и работни вештини поврзани со оваа индустрија
индустрија.
Растечката понудата и запишување во високото образование оддел туризам
ам и угостителство може
да биде делумно последица на растот во високото образование воопшто, но исто така може да
биде поврзано со зголемена побарувачка за такви профили на работници, како што е практика во
овие сектори во други земји. Многу помал удел на вработените во Република Македонија се
квалификувани до
о соодветен степен или на повисоко ниво во споредба
ба со соседните земји. Во
националното законодавство (Закон за угостителска дејност), има услов само менаџерот на хотели
со 4 или повеќе ѕвезди како и менаџер на угостителски објект категоризиран
категоризира со 4-ѕвезди или
повеќе да има обврска да поседува најмалку универзитетска диплома. Иако секако очекувано е
дека побарувачката за соодветно високо или специјализирано образование е повеќе стимулирана
од деловната активност отколку законски барања.
Во 2012 година се спроведува
спроведуваше кампања финансирана од јавниот буџет под мото "Ти си лицето
на твојата земја, од туризмот сите добиваме: добри домаќини за подобар туризам"
туризам со цел да се
подигне свесноста за однесувањето на работниците во угостителскиот сектор кон туристите
(неколку епизоди од испејувачки скечеви6) кои поминаа без јасен ефект со оглед
о
на недостапност
на евентуално спроведена евалуација.
Натпревари како форма за привлекување во секторот постојат во рамки на образовниот систем и
тоа на регионално и европско ниво и воглавно за угостителство и готвење.
Во врска со промовирање на ТУ секторот во училиштата, систем за кариерно советување сеште не
добро развиен, овие активности се во надлежност на АВРМ и се поврзани со донесување на
одлука по завршување на основното образование.
Од друга страна Средните стручни училишт
училишта се обидуваат да ја зголемат аатрактивноста преку
вклучување на нивните училишта во различни меѓунардни натпревари како што се оние
организирани од Асоцијацијата
та на европските ТУ училишта (AEHT),
AEHT), Меѓународната асоцијација на
хотелиерски училишта EUHOFA и преку градење на партнерстваа со средни стручни училиштата
како на пример технолошкиот колеџ Aalbor и неговиот отсек за храна. Во 2012 година
Меѓународна конференција на AEHT беше организирана во Македонија. Државните празници
или некои забавни настани се исто така прилики за градење на видливост на ТУ секторот во
јавноста.
6

http://www.youtube.com/channel/UCcL_CXbuzV33lOP2shhC7cQ)
http://www.youtube.com/channel/UCcL_CXbuzV33lOP2shhC7cQ
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Видливост на работните места во ТУ секторот во РМ
Следните професии се формално идентификувани во РМ
РМ:
-

-

-

Три годишно средно стручно образование
o келнер
o готвач
o слаткар
o пекар
Четири годишно средно стручно образование
o Хотелско-туристички
туристички техничар (вообичаено
вообичаено доаѓа до позиции како рецепционер во
хотел или како работник во туристичка агенција за што мора да имаат специјален
IATA сертифициран крус)
Универзитетско образование
o Дипломиран
омиран хотелиерски и ресторански
рестора
менаџер
o Дипломиран менаџер по туризам
o Дипломиран гастроном
o Магистер по туристички менаџмент
o Магистер по хотелски манаџмент

Сепак не постојат стандардни описи на бараните компетенции при објавувањето на слободни
работни позиции од страна на работодавачите, најчесто се даваат одредени минимални барања
(како говорење на странски јазик, поседување ИАТА сертификат...) за одредена позиција. Постојат
процедури за дефинирање на компетенциите како: слаткар, готвач, кел
келнер од страна на
Центарот за стручно образование и работодавачите. Процесот е започнат во 2012 г. преку
проект финансиран преку ИПА преку кој овие три професии беа вклучени. Сепак дефинираните
стандарди за квалификации треба да се префрлат во наставните
на
програми
ограми што би бил следен
чекор од реформата на тригодишното средно стручно образование. Што се однесува за
четиригодишното средно стручно образвоание истото се смета рефромирано преку ФАРЕ
помошта за образование.
Иако не постои специфично дефинирана кари
кариерна
ерна патека за ТУ секторот во РМ има можност од 44
год. средно
редно стручно образование да се продолжи на некоја од насоките на унивезитетот кој дава
можност за образвно ниво 6 и 7 во областа на туризмот и угостителството. Што се однесува до
запишувањето во средните
ните стручни училишта за ТУ, генерално се смета дека учениците го
одбираат истото доколку не успеат да се запишат во гимназија или некои други поатрактивни
средни стручни училишта (економско – правен сектор, медицинско, електро
електро-техничко исл.) или
пак се запишуваат
пишуваат ученици кои се соочуваат со финансиски проблеми со што сметаат дека побрзо
ќе дојдат до вработување. Така секоја година 5.90% (898) од вкупно 15000 ученици кои
завршуваат 4 годишно средно стручно училиште се од ТУ секторот.
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Согласно евалуацијата на реформите во ТУССО , наставниците се посветени за развој на
познавање на повеќе странски јазици, комуникации и етика.

Од повратните информации од работодавачите
работод
изнесени во “Колаборативната
Колаборативната евалуација на
реформата на 4г. ССО” се дознава дека учениците кои доаѓаат од ТУ секторот треба да имаат
дополнителни предмети со кои би се зајакнале
јакнале компетенциите за претриемаштво и односи со
клиентите. Работодавачите исто така изразиле и спремност за поакти
ивно инволвирање во
работата на 4 г. ССО преку обезбедување на информации за новини во секторот. Но, генерално,
работодавачите, учениците и универзитетите го нагласуваат недостигот на меки вештини (тимска
работа, лидерство, само-иницијативност,
иницијативност, креативност, комуникациски вештини..) Очигледно
програмите имаат предмети кои ги третираат овие вештини но се чини дека одгвороот траба
траб да се
бара во начинот на кој се оценуваат достигнувањата на учениците. Можно е да се претпостави
дека оценувањето се врши преку тестирање на знаењето
знаењето, а не оценување на вештините и/или
компетенциите кои ги постигнале/изградиле. Овој феномен е третиран и во Националната
програма за развој на образованието 2005-2015 и е дел од препораките за преминување од
фактично оценување кон оценување насочено на цели со кое би се зе
зеле в предвид
компетенциите на улчениците а не само нивното знаење, очигледно
очигле о е дека овие сугеситии сеуште
не се применети во пракса.

Список на здруженија во РМ :
-

ХОТАМ – Хотелска асоцијација на Македонија
ATAM – Асоцијација на туристички агенции на Македонија
Мак
Стопанска комора на Македонија – ТУ здружение (соработува
соработува со ЦССО во својство на
социјален партнер)
Занаетчиска комора – која ги претставува самовработените слаткри, пекари...) во
соработката со ЦССО
Организација на работодавачи на Македонија – ги уредува колективните договори во ТУ
секторот

Развивање и обучување на работната сила
Постоечки квалификации и ниво на образование на работната сила во
РМ во ТУ секторот
статистика:
-

Ниво 4 : вишо средно нетерцијално образование
Ниво 5 : кратко терцијално
ерцијално образование

67%
2.7%
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-

Ниво 6 : универзитетско
ко образование

7%

Бројот на факултети, државни и приватни, кои нудат високо образование во туризмот и
угостителството се зголеми.. Сепак нема некоја специфична промоција на професии стекнати
стекнат преку
високото образование во туризмот и угостителството. Постои тенденција покрај
потрадиционалните специјализации (туризам или хотели и ресторани), да се нудат и мешани
програми како што се туризам и шпедиција, гастрономија и диететика.. Сите студиски програми се
дизајнирани во согласност со барањата на Болоњската декларација 3+2,, како додипломски студии
3 години и после дипломски мастер студии 2 години. Некои, исто така нудат специјалистички
специјалист
степен. Водечки факултет е сеуште
уште Факултетот за туризам и угостителство
угостителст
- Охрид, каде се
запишани 69 % од сите студенти во оваа област на студии. Сепак, и покрај модернизацијата, во
Националната стратегија за развој на туризмот 2009-2013
2009
се тврди дека квалитетот на студиите и
особено на учење на практични вештини (на приме
пример,
р, во угостителството) се ниски.
Неодамна, 4-годишното
годишното стручно средно образование беше реформирано
реформиран во четири фази во текот
на периодот 1998-2006 г.. Реформите се однесуваа на намалување на бројот на профили,
модернизација на наставните програми, набавка на опрема за училиштата, како и обука на
наставниците. За жал, 3-годишно
годишно стручно образование суште не е реформирано
реформира и наставните
програми уште датираат од периодот на поранешна Југославија (од 1989 г.).
Програми
рограми во средните стручни училишта поврзани со туризмот
мот се состојат од:
-

44% општи теми;
36% поврзани теми со туризмот (географија, туристичка агентура и хотелиерска
хотели
активност,
економија, итн);
12% практична обука, во просториите на училиштатат или како дел од стажирање;
8% изборни теми.

Кога станува збор за вработување во хотели и угостителски компании,, работодавачите често
вработуваат работници со завршено образование од други стручно профили кои не се од
насоката туризам
уризам / угостителството. Практиката на регрутирање на луѓе со други вид
видови на
квалификации е поврзана со перцепцијата на работодавачите на ниск
нискиот
иот квалитет на средно
стручно образование со насока туризам и угостителство, како и ниската цена на почетна обука на
самото работно место.
Овие предизвици се идентификувани
идентификува
благодарение на Колаборативната евалуација од 2010
година, со која се проценува влијанието на преземените реформи во 4 годишните
годи
училишта за
стручното образование и обука, каде практичната
практична обука на студентите во компаниите често е
истакнат како проблем од страна на лицата кои биле вклучени во истражувањето, било да се
наставниците, универзитетските професори, студенти, вработени, невработени или
работодавците. Во фокусот на забелешките се ставени на организацијата
та и реализацијата на
практичната обука на студентите вво
о компаниите. Практичната работа е главно формална и се
базира на воспоставени договори за соработка помеѓу училиштата
училишт
и компании кои се
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произлезени
од
д
лични
контакти
и
познанства
на
заинтересираните
страни.
Се реализира воспоставување
ување на процеси, со цел даа се подобри врската меѓу пазарот на труд и
образовниот систем преку обезбедување на стандардизиран
стандардизирана практична работа и натпревар за
идните вработувања. Следните дејности се дел од овие
ов процеси:
-

-

Стандарди за практична обука на студентите на работодавците простории (услови за
просториите, персоналот, улогата и одговорностите на училиштето, родителите,
учениците, работодавачите, тутори, коморите, јавните власти - креаторите на политиката )
- веќе реализирани од страна на Центарот за стручно образование и
Верификација
рификација на исполнувањето на условите за практична работа (како
(
идни активности
на коморите)
Создавање на Регистарот за верификација на работодавачи (како
(како и
идните активности на
комори)

Со цел да се овозможи пристап на училиштата и да се внесуваат информации за
з профилите на
учениците.

Квалитет и сертифицирање во Република Македонија
Образовни институции и врска со работодавачите;
работодавачите развој на образовни
курикули во РМ
Македонски ТУ средни стручни училишта учествуваат во активностите на Асоцијацијата на
н
европски училишта за хотелиерство
иерство и туризам
уризам (AEHT), Меѓународната асоцијација на училишта за
хотелеирство EUHOFA и градат
ат партнерства со ССО училиштата со седиште на ЕУ како на пример
технолошкиот колеџ Aalbor и отсекот за храна. Во 2012 година беше орга
организирана AEHT
меѓународна конференција во Македонија. Учениците во ТУССО училиште исто така активно
учествуваат во европски и регионални натпревари
натпревари. ЕКТС е воспоставен во терцијарните
образовните програми, односно универзитети. Сепак ECVET за средно стручните училиште за
формално и неформално образование се уште не е воведен.. Реформите на средното образование
се долги и досега само 4 годишните програми за ССО се реформирани
ни додека 3 годишните и 2
годишните треба сеуште да се реформираат.
реформира Процесот на дефинирање на стандарди на професии
со поврзување со знаење, вештини и компетенции е во почетна фаза, досега само 51
квалификации се дефинира за околу 13 професии. Процесот на интегрирање на дефинираните
квалификации во наставата програми ссè уште не е воспоставен. Од неодамна е усвоена долго
очекувата Стратегија за стручно образование и обука 2013-2020. Според Националниот план за
усвојување на правото на ЕУ 2013, се планира релевантните институции да преземат
презем понатамошни
чекори во развојот на Националната
ационалната рамка за квалификации, за оваа намена поставена е работна
група составена од претставници од Министерството за образование и наука, Центарот за ССО,
Центарот за образование на возрасни и Бирото за развој на образованието.
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Приоритетите на државата на краток
крат рок се:
- Донесување на Закон за Национална рамка на квалификации,
квалификации со кој ќе се регулираат
регулира нивоата,
видовите и обемот на квалификации и компетенции на органите кои предлаг
предлагаат и усвојуваат
квалификации
во
согласност
со
Европската
рамка
на
квалификации;
- Натамошен развој и имплементација на Националната рамка на квалификации во контекст на
доживотното учење.
Како заклучок во
о овој контекст премногу е рано да се знае како тоа ќе се однесува на ТУ секторот,
главно бидејќи има недостаток на свест и непостоење на согледување на корисноста.
корисноста

Партнерството со компании се манифестира различно во зависност од професијата. Доминантно,
ова партнерство се гледа само во однос на остварувањето на практична обука на студентите во
компаниите. На пример, повеќе проблеми во остварувањето на оваа соработка имаат
има
економскиот, правниот и комерцијалниот сектор, обработка на дрво, текстил кожа и
земјоделскиот сектор. Најдобри резултати во оваа соработка има медицинската насока,
насока
механички, геолошки и рударски професии
пр
и делумно угостителството и туризмот.
Практичната работа во училиштата
училишт
се спроведува во постојните училишни кабинети и во објектите
на работодавачите.. Практичното
Практично и теоретско знаење на учениците се проверува преку летна
пракса која трае 20 дена, како и преку 10-дневна
10
професионална пракса на учениците од
повисоките класови во просториите на работодавачите за време на висока сезона, празници како
што е Нова Година и слично
слично. Досега практичната работа се остварува со 12% од времето
предвидено за ТУ програми во стручното образование и обука во средните училишта.
Практичната работа според наставниците е главно формална и се базира на воспоставени
договори за соработка помеѓу училишт
училиштата и компаниите кои се изведени од лични контакти и
познанства на заинтересираните
интересираните страни. Така соработка се уште не е систематска.
систематска Тековните
реформи преземени на централно ниво од страна на Центарот за стручно образование се со цел
да ги унапредат состојбите во овие односи, преку дефинирање на стандарди за практична работа
работ
и
регистрирање
на
верифицирани
работодавачите
за
практична
работа.
Во моментов,
оментов, не постои поттик, промоција или системско решение што ќе ги натера
работодавачите да гки зголемат
зголем инвестиции во обука на вработените и развој на ТУ секторот.
Според Колаборативната студија на реформата на стручното образование и обука
обука,
работодавачите немаат поттик да соработуваат со училиштата, иако тие велат дека се подготвени
да им помогнат на училиштата да се развијат подобри наставни планови, можеби да обезбедат
ко-ментори за учениците, обука за наставниците во компанија итн. Недостатокот на поттик за
соработка меѓу работодавачите може да се должи на недостаток на знаење за
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институционалната поставеност во однос на образовните политики и на општо
општото незадоволство
од системот на стручното образование и на обука.
Сепак вреди да се напомене дека приоритетните активности на Центарот
Центарот за стручно образование
се:
• Да се операционализираат правата на работодавците да добијат финансиски, царински и
законски даночни олеснувањ
олеснувањаа со цел истите да се стимулираат и да бидат вклучени во
образовниот процес на учениците
• Подготовка на ментори за работа со студентите на практична обука во компании
• Верификација на подобни работодавците кои би спроведувале практична обука
• Постојано градење,
ње, ажурирање и користење на Регистарот на работодавачи кои ги
исполнуваат барањата за спроведување на практична обука
обука.
ТУ бизнис заедницата во целина изразува незадоволство од квалитетот на ученици кои завршиле
во ТУ средни училишта (Национална стратегија за развој на туризмот 2009-2013).
2009
Се тврди дека
сегашните програми не ги имаат во себе инсталирано вистинските вештини за идните вработени
во туристичката индустрија. Гледиште
Гледиштето што преовладува е дека учениците се слаби во практични
вештини, бидејќи наставата и учењето е премногу фокусирана на теоријата и средствата
средства за обука и
условите се сиромашни. Оттука се смета дека учениците не се добро подготвени за светот на
работа. Покрај тоа, се тврди дека учениците се слабо мотивирани, бидејќи работата во овој сектор
не е високо ценета од страна на општеството.
Новите технологии, како што се ИКТ се достапни во процесот на образование, но сепак треба да
се напомене дека според оценката на реформите во средните стручни уучилишта кои се
однесуваат на евалуацијата на ученици од страна на наставниците, главно учениците се насочени
кон учење напамет, наместо кон примена на стекнатото знаење, во оваа смисла, исто така, е и
реткото користење на ИТ технологија во наставниот процес,
процес, како дидактички медиум.
Учество работодавците преку инвестиции во школување и системот за обука формално се
охрабруваат, но без какви било постоечки системск
системски решенија или поддршка за да во реалноста
работодавците учестваат во инвестирањето во школскиотт систем и особено за обука. Локално
најдобрата практика за партнерства меѓу работодавачите и училиштата е во здравствениот сектор
каде медицински стручни училишта имаат одлична соработка со болниците
болниците и Клиничките центри
(јавно финансирани). Но сепак е те
тешко да се реплицира овој пример, бидејќи ТУ претпријатија се
во приватна сопственост во 99,99%.
99,99%

11

Задржување на работната сила во ТУ секторот во РМ
Не постои стратегија за задржување на работната сила во ТУ во Македонија
Македонија. Повозрасните
работници понекогаш се предложени како ментори и ги обучуваат новите вработени, додека
учениците се ангажирани во летните месеци на едномесечна пракса.

Прогнозирање (предвидување) на работни вештини во ТУ секторот
во РМ
Општи информации
За жал,
ал, земјата треба допрва да воспостави систем за предвидување/прогнозирање
/прогнозирање на работни
вештини, како што се проекции на занимања кои ќе биде барани на среден и долг рок, кое
ко може
да се користи ефикасно за дизајнирање на соодветна
соодвет
образовната политика. Агенцијата за
вработување врши истражување наречено Анализа на потребите од вештин
ештини од 2007 година.
Истражувањето има примарна цел да се стекнат информации од работодавците за вработувањата
во текот на изминатите 6-12
12 месеци, потребите за специфични занимања, потребите за вештини,
како и детектирање на недостаток
недостато на одредени професии. Податоците се собираат преку
прашалник кој е пратен по
о случаен избор на компании со повеќе од 10 вработени по
поделени во
осум групи во согласност со Националната класификација на дејности. Сепак, наодите (и целта) на
ова истражување не е да се планираат идните образовни или стручни програми, туку да се
откријат краткорочните недостатоци
недостато
од професии и да се обучуваатт невработените во овие
специфични занимања. Оваа
аа анализа се фокусира и на моменталната состојба и на идните
потреби, недостиг вештини за работни места.
Со оваа анализа нее се евидентирани активности за предвидување
предвидување/прогнозирање
/прогнозирање на потребите на
ТУ секторот конкретно.. Дијалогот и соработката помеѓу работодавците и креаторите на
професионални сервисни центри
центри/ стандарди / наставни програми / вработување сеуште не е
поставена на ниво да се обезбеди активно вклучување на работодавците во секој процес за
прогнозирање. Постојат
остојат дури и тешкотии да се поврзат вистински реалните потреби на вештини за
пазарот на трудот со програмите за обука и методи за креирање на овие вештини меѓу
завршените
ученици
ученици.
Налогот за Анализата на потребите од вештини доаѓа од Министерството
то за труд и социјална
политика, извршно тело е Агенцијата за вработување, а исходот се користи првенствено да се
обучуваат невработените во идентификувани
идентификуваните специфични занимања кои недостасуваат на
пазарот на труд,, да се дизајнираат
дизајнира иднините активни мерки и политики за вработување;
в
исто така
резултатите даваат
аваат некои индикации за секторот образование, сепак без значајно влијание врз
истиот.
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Користени методи
Анализата на потребите од вештини
в
се спроведува главно да одговори на делокругот на
Министерството
ото за труд и социјална политика поврзано со Националната стратегија за
вработување и активните мерки за вработување. Во тој конктекст сè уште не дава целосни
информации за потребите на вештини кои може да се користи и влија
влијаат на политиката за
образование. Главните институции кои се вклучени се Агенцијата за вработување и одделни
работодавци. Здруженијата на работодавачите не се директно вклучени во истражувањето.
Сепак, социјалните партнери се вклучени во Советот за стручно образование (независно тело) кое
има советодавна улога за по
поврзување на пазарот на трудот со образованието. Проактивна
динамична соработка, покрај потпишаните меморандуми за разбирање помеѓу релевантните
јавни (Центар за стручно образование
образование) и приватни институции - работодавците сеуште
недостасува.
Слабости:
-

Премногу формална
Недостиг на приактивна улога на јавните институции
Недостиг на знаење и проактивност на работодовачките здруженија
Недостиг на човечки ресурси и соодвтен капацитет/вештини за правење на прогноза за
работните вештини и на страната за јавниот и на страната на приватниот сектор.

Јаки страни:
-

Јавните и приватните чинители препознаваат
п
ат дека прогнозирањето на работните вештини
е потребно за моделирање на образовната политика и планирање
ланирање на модернизација на
наставните методи

Тренд во следните 5 до 10 години
Извесно е дека во
о текот на следните 5 -10 години главните потреби за обука во ТУ сектор ќе бидат:
•
•
•
•

Зголемување на "меки
ки вештини" на учениците (тимска
тимска работа, лидерство,
самоиницијативност,, креативност, комуникациски вештини)
Вештини за говорење на странски јазик
Создавање критички ум и личната иницијатива, бизнис начин на размислување и
Подобрување на односите со клиентите.

Овие потреби не се разликуваат многу од последниот 5 - 10 години.
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Можни насоки
ки на развој во ТУ секторот во следните години
Постојат можности кои се сметаат за добро платени работни места на бродови - крстосувачи
и/или во САД. Сезонскиот карактер
карак
на ТУ работни места е привлечен за многу студенти кои го
г
користат лето да работат како туристички работници во Грција, на крстосувач
крстосувачи и во САД. Постои во
оваа смисла во последните 10 години специјализирана агенција за привремни вработувања во
в
оваа област, која исто така, нуди обуки за оние што се кандидати за работа во странство во ТУ
сектор. Не е познат бројот на луѓе кои заминуваат од Македонија во текот на летото или ја
напуштаат земјата за подолг период за да бидат вработени во ТУ сектор во странство.
ст

Промовирање на ТУ секторот на ЕУ ниво
Корист
- Поголема мобилност на работната сила
- Промоција на патувањето и подобро взаемно запознавање
- Учење други навики,, традиции, храна
- Размена на најдобрите практики,
практики споредување на знаење и размена на искуство
- Промоција на неоткриени туристички места и нивните карактеристики
Ризици
- Искуствата, знаењата може да бидат неприлагодливи на индивидуалните типични
карактеристики на земјите
земј
и менталитети затоа да се неприменливи во сите земји.

Постоечки добри практики во РМ
Нема идентификувано добри практики до сега кои би било сериозно третирани од
работодавлчите или јавните институции.

Анекси
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