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Целта на проектот e креирање на заеднички квалификациски профил „Винар-
специ�алист“, преку соработка помеѓу засегнатите страни од Македони�а и Умбри�а со 
цел зголемување на вработеноста ка� младите, разво� на вешта, квалификувана и 

мобилна работна сила ко�а е потребна на компаниите од винскиот сектор, поддршка на 
разво�от на заедничко Европско стручно образование и обука, и поквалитетно, а со тоа 

и поатрактивно стручно образование.
 

Главни карактеристики на овоJ инФормативен пакет 1
Овој Информативен пакет ги содржи сите информации за активностите и произлезените резултати 
од задачите во Работниот Пакет 2 „ Подготвителни истражувања за професионалното поле на 
учење во сегментот на производство на вино во земјоделскиот сектор во Македонската 
Национална Рамка на квалификации и во Умбриската Регионална Рамка на квалификации, како и 
за релевантните искуства и преносливи добри практики за поддршка на транснационални 
заеднички квалификации за стручно образование и обука врз основа на ЕКВЕТ“. 
Информативниот пакет е наменет за луѓе заинтересирани за заедничката стручна квалификација 
„Винар Специјалист“. Заинтересираните страни ги опфаќаат младите луѓе од стручното 
образование, Јавни институции надлежни за стручно образование и / или земјоделство, компании 
за производство на вино, секторски и професионални организации, организациите кои ги 
претставуваат претпријатијата и синдикатите од земјоделскиот сектор, средни училишта во 
областа на земјоделството, индустриски комори, национални, регионални и локални медиуми. 
Насловот на Работниот Пакет 2 „ Подготвителни истражувања за професионалното поле на учење 
во сегментот на производство на вино во земјоделскиот сектор во МРК и во Умбриската РРК, како 
и за релевантните искуства и преносливи добри практики за поддршка на транснационални 
заеднички квалификации за стручно образование и обука врз основа на ЕКВЕТ“,  јасно ја 
претставува содржината на овој прв чекор на имплементација на проектот WINEVET.

Во контекст на главната цел на проектот, Работниот пакет 2, ги опфаќа активностите кои треба да 
обезбедат клучно знаење и методолошки елементи за ефективно спроведување на процесот на 
подготовка, воспоставување и интеграција на заедничката квалификација од пост-средното 
стручно образование и обука "Винар Специјалист", во Македонската НРК и Италијанската-
Умбриска РРК. Тие се:
-       спроведување на детално истражување на вклучените рамки на квалификации, на постојните 
стандарди на занимања, стандарди за квалификации, и стандарди за оценување на истите во 
стручно образование и обука, во сегментот на производство на вино во земјоделскиот сектор. 
-      класификација на забележаните стандарди, особено на стандардите за квалификација, во 
однос на Европската рамка на квалификации - нивоа на ЕРР, давајќи им исто така референца во 
однос на националните, регионалните и секторските класификациски системи, дефинирање на 
заеднички професионален периметар за активирање на ЕКВЕТ процес за новата заедничка 
квалификација за стручно образование и обука на Умбриско и Македонско Високо ниво (ЕРК ниво 
5 - МРК ниво Vб);
-      идентификација и анализа на релевантните искуства и преносливи добри практики за 
поддршка на транснационални заеднички квалификации за стручно образование и обука, 
базирани на ЕКВЕТ, исто така фокусирајќи се на пристапите и алатките за ефективно активирање 
и спроведување на ЕКВЕТ процесот.
За време на првиот конзорциумски состанок на проектот WINEVET (Терни - Италија, 30 ноември 
2018 година), партнерите во проектот ги дефинираа заедничките пристапи и алатки за овие 
активности, потоа ги применија и развија во нивните национални / регионални контексти, 
соработувајќи на транснационално ниво исто така преку Skype состаноци, под раководство, 
координација и научни насоки на апликантот.



Резултатите од истражувачките активности на регионално, национално и Европско ниво, 
презентирани во овој Информативен пакет, се разгледани и потврдени од страна на сите 
партнери за време на вториот состанок на Конзорциумот (Скопје - Македонија, 27 февруари 2019 
година), а потоа се направении достапни:
- во областа на работата, отворена за клучните актери и корисници кои се вклучени во проектните 
активности, и во отворената област за јавноста на веб-страницата на проектот (www.winevet.eu), 
со интерактивни медиуми и веб 2.0, како и социјални медиуми и мобилни апликации,
- како информативен пакет, т.е. синтетичка верзија, (Инфо-Пакет 1 - Професионалната област 
фокусирана на едукацијата во сегментот за производството на вино во Република Македонија и 
Регионот Умбрија, добри практики за ЕКВЕТ и заеднички квалификации во СОО) упатено до луѓе 
кои присуствуваат на транснационални и територијални повеќекратни настани кои ќе се одржат за 
време на проектот во Умбрија и Македонија.

 
Овој документ, насловен како „Извештај за професионалното 

поле на учење во сегментот на производство на вино во 
земјоделскиот сектор, во Македонската Национална Рамка на 

квалификации и во Умбриската Регионална Рамка на 
квалификации, како и за релевантните искуства и преносливи 
добри практики за поддршка на транснационални заеднички 
квалификации за стручно образование и обука врз основа на 

ЕКВЕТ“, обезбедува комплетен преглед на резултатите од 
подготвителните истражувања реализирани во рамките на 

Работниот пакет 2 на проектот WINEVET:

за професионалното поле на учење во сегментот за производство на вино во земјоделскиот 
сектор во Македонската НРК и во Умбриската РРК, во кој се наведуваат: постојните стандарди 
на занимања, стандарди за квалификации, и стандарди за оценување на истите во стручно 
образование и обука (на пример, во областа на стручното образование, каде што сите 
италијански региони се согласиле да воспостават национални правила , доделувајќи ги 
секторските национални колективни трудови за регулирање на профилите за обука на 
приправници, како пример може да се спомне профилот на ниско ниво "Addetto in aziendeviti-
vinicole" за учење во винскиот сектор, кој се фокусира на знаење во рамките на одредбите на 
италијанскиот национален договор за земјоделство), вклучени стандарди кои едноставно ги 
опишуваат активностите и задачите кои ја карактеризираат професијата (на пример, 
Македонскиот "Стандард на занимање" - без стандард на квалификација - "Винар 
Специјалист"); ЕРК класификацијата во ЕРК на стандардите преку национални / регионални 
рамки на квалификации и системи; и заеднички професионален периметар за активирање на 
процесот на ЕКВЕТ за новата заедничка квалификација за стручно образование и обука во 
секторот за производство на вино во Умбрија и Македонија на високо ниво (ЕРК ниво 5), 
како и за релевантните искуства и преносливи добри практики за поддршка на 
транснационални заеднички квалификации  во стручното образование и обука, базирани на 
ЕКВЕТ, особено фокусирајќи се на пристапи и алатки развиени и применети во рамките на 
проектите во програмите LLP-LdV и Erasmus +. Тие демонстрираат конкретно влијание врз 
пропустливоста на Европските НРК / РРК, овозможувајќи им на вистинските учесници да 
добијат потврда за резултатите од учењето, квалификациите, како и ЕКВЕТ кредити, во 
согласност со професионалните / компетентни стандарди воспоставени на транснационално 
ниво од страна на MoU ECVET и интегрирани во рамките на НРК / РРК на инволвираните земји 
(на пример, LdV ToI проекти "Нагласи ги компетенциите" и "Европски природен систем" и LdV 
DoI проектот "Сертифицирани безбедносни обучувачи за стручно образование и обука - 
CeSaTra", чии професионални стандарди утврдени од страна на MoU ECVET и соодветните 
стандарди за обука, сè уште се интегрирани во Умбриската РРК, со ефективни можности за 
стручно образование и обука кои ги користат стотици ученици).



Постоечките стандарди на занимања, стандарди за квалификации, и 
стандарди за оценување на истите во стручно образование и обука, во 

сегментот на производство на вино во земјоделскиот сектор 
Состојбата во Македонија

Македонската рамка на квалификации (МРК) е задолжителен национален стандард со кој се 
уредува стекнувањето и користењето на квалификациите во Република Македонија и инструмент 
за воспоставување на систем на квалификации стекнати во Република Македонија со кои се 
даваат основите за прегледност, пристап, проодност, стекнување и квалитет на квалификациите.
МРК содржи 8 нивоа и 6 поднивоа на квалификации. Секое ниво е опишано со опис на ниво на 
квалификации. Описот на ниво е изјава, изразена преку резултати на учење. Резултатите на 
учење се изјави за тоа што знае, што разбира и што може да прави учесникот како резултат на 
формалниот, неформалниот и информалниот процес на учење. Резултатите на учење се 
дефинирани преку знаење и разбирање, вештини и компетенции.
Обемот претставува вкупно потрошено време, потребно за стекнување на одредена 
квалификација.  Обемот на квалификациите се определува со број на кредити.
Со кредитот се мери оптоварувањето на кандидатот кој учи со оглед на времето кое е потребно за 
стекнување на една квалификација, односно за остварување на резултатите на учењето.

Надлежни органи, установи, тела и комисии за развивање, проверка, усвојување, признавање и 
класифицирање на квалификациите во Македонската рамка на квалификации се: Националниот 
одбор за Македонската рамка на квалификации, Министерството за образование и наука, 
Министерството за труд и социјална политика, Бирото за развој на образованието, Центарот за 
стручно образование и обука, Центарот за образование на возрасните и - секторски комисии за 
квалификации. Националниот одбор за секој сектор за квалификација формира секторска 
комисија за квалификации.
Стручните квалификации се стекнуваат за дел од јавно донесени образовни програми, модули 
или курсеви, или со завршување на посебни програми за образование, по извршена проверка 
согласно со закон. Овие квалификации претставуваат формално призната оспособеност за 
извршување на работи во рамките на едно или повеќе занимања на определено ниво на барања. 
Стручните квалификации даваат доказ дека се постигнати помали групи на резултати на учење 
или комбинации на резултати на учење кои не ги задоволуваат барањата на постигањата за 
образовно ниво. Стручните квалификации содржат стручни компетенции од еден или повеќе 
стандарди на занимања. Стручните квалификации добиени на неформален начин се оценуваат и 
потврдуваат од стручна комисија формирана од Секторските комисии. 
Квалификациите се групираат според секторот на кој му припаѓаат.
Квалификациите за производство на вино се групирани во секторот Земјоделство, рибарство и 
ветеринарна медицина. Стандарди за квалификација од винскиот сектор во Македонија се:
-“Лозаро-Винарски Техничар”,
- “Подрумар-специјалист, кој наскоро ќе биде заменет со квалификацијата “Винар Специјалист” 
(Квалификацијата Винар Специјалист има донесен Стандард на занимање, но стандардот на 
квалификација не е прифатен сеуште), 
- “Вински Советник“.



Италијанскиот устав (чл.117) им дава 
ексклузивна надлежност во стручното 
образование и обука на 20-те италијански 
региони (поточно 21, бидејќи двете автономни 
провинции Тренто и Болзано / Бозен - кои го 
сочинуваат регионот Трентино-Алто Адидже / 
Судтирол - имаат уставно регионално значење). 
 
Секој италијански регион има воспоставено 
сопствена регионална рамка на квалификации.
За да се осигурат заеднички минимални 
квалификации национално ниво, за стручно 
образование и стручна обука, регионите и 
државата заеднички го поддржале создавањето 
на Национална рамка на квалификации 
(Законодавна уредба 13/2013). Оваа НРК е 
подржана преку националното координативно 
тело "Conferenza Permanente per rapporto di 
Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano", која ги собира сите квалификации за 
стручно образование и обука вклучени во 
италијанските официјално признати секторски и 
територијални квалификациски рамки.

Секој италијански регион, во рамките на основните стандарди утврдени со Законодавната уредба 
13/2013, е надлежен за утврдување на стандардите за квалификација, кои се применуваат на 
регионалната територија.
Националниот колективен договор за земјоделство, потпишан во септември 2016 година, 
вклучува стажирање во винскиот сектор само на низок профил (Addetto in aziendeviti-vinicole, т.е. 
работник во винарски претпријатија).
 
Во врска со состојбата со квалификациските стандарди за стручно образование и обука во 
земјоделскиот сектор, а особено во сегментот за производство на вино, Регионот Умбрија, 
регионалниот каталог на професионални стандарди за стручно образование и обука 
(www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/standard-professionali) , ниту пак сегашната понуда на 
средни училишта за земјоделство (Istituti Professionali e Tecnici Agrari), не вклучуваат специфични 
квалификации за винскиот сектор.
Наместо тоа, специфични квалификации за стручно образование за винскиот сектор постојат во 
другите италијански РРК, но не и на повисоко ниво: на пример, Cantiniere (Подрумар) во регионот 
Лацио, Operatore di vinificazione (Оператор за производство на вино) во Емилија-Ромања, Tecnico 
дела conduzione del vigneto e della vinificazione (Техничар за производство на лозови насади и 
производство на вино) во Кампанија, и неколку слични во другите италијански региони.
 

Состојбата во Умбрија и 
Италија



Анализата спроведена врз Македонските и Италијанските постојните стандарди на занимања, 
стандарди за квалификации, и стандарди за оценување на истите во стручно образование и 
обука, во сегментот на производство на вино во земјоделскиот сектор, ги утврди следниве 
квалификации за стручно образование и обука:
Во Македонија:
-       Лозаро-винарски техничар 
-       Подрумар-специјалист 
-       Винар Специјалист - не е донесена
-       Вински Советник 
Во Италија:
-       Addetto in aziendeviti-vinicole (Работник во винарски претпријатија)
-       Cantiniere (Подрумар)
-       Operatore di vinificazione (Оператор за производство на вино)
-       Tecnico della conduzione del vigneto e della vinificazione (Техничар за производство на лозови 
насади и производство на вино)
Во однос на Европската рамка за квалификации - нивоа на ЕРК, како и на националните и 
регионалните системи за професионални и секторски класификации, класификацијата на 
забележаните стандарди е следна:

Класификација на забележаните стандарди во однос на Европската рамка на 
квалификации - нивоа на ЕРК, како и на националните и регионалните 

професионални и секторски класификациски системи



Заеднички професионален периметар за активирање на процесот ЕКВЕТ 
за новата заедничка обука за стручно образование во секторот за 

производство на вино "Винар Специјалист"
Транснационалната дефиниција на првиот заеднички професионален периметар во однос на работните 
активности и задачите кои го карактеризираат "Винар Специјалист" е основен чекор за дизајнирање на 
квалификацискиот профил (стандард на квалификација) на оваа заедничка квалификација за стручно 

образование и обука во секторот за производство на вино (ЕРК ниво 5). Работниот пристап базиран на 
докази и на резултатите од учењето(знаење / вештини /компетенции), уверува дека дизајнот на 

заедничката квалификација за стручно образование и обука ќе ги задоволи потребите за вештини кои 
произлегуваат од пазарот на трудот и потребите за транспарентност на засегнатите резултати од учење 
и квалификации, како и со помош на ЕКВЕТ кредити, взаемно признавање на нив. Исто така, земајќи ги 

предвид резултатите од подготвителното истражување во професионалното поле на учење во сегментот 
на производство на вино во земјоделскиот сектор во Македонската НРК и во Умбриската РРК, и земајќи 

ги предвид усвоениот Стандард на занимање и нацрт-верзијата на стандардат за квалификација за 
Винар Специјалист во Македонската НРК / МРК, како првична апроксимација, партнерите ја споделија 

следната артикулација на работните активности и задачи:
Активност 1: Дефинирање и управување со работна активност во согласност со Законот за работни 
односи
Задача 1.1: Ги дефинира договорните аспекти на работната активност
Задача 1.2: Управува со задолжителните процедури и исполнување за започнување и практикување на 
работна активност
Активност 2: Дефинирање и управување со специфичната активност во винарските операции
Задача 2.1: Управува со започнување на специфична професионална активност во винарските операции
Задача 2.2: Управува со практиката на специфична професионална активност во винарските операции
Активност 3: Стратешко планирање
Задача 3.1: Дава поддршка на менаџментот на претпријатието во анализата на пазарот за вино
Задача 3.2: Дава поддршка на претпријатието во дефинирањето на стратешкиот план на винаријата
Активност 4: Управување со визби
Задача 4.1: Управува со активностите на берба (управување со распоредот на берба, ракување со грозје и 
берба, распоред на резервоари, режими на мацерација)
Задача 4.2: Подготвува вино и управува со движењето на вино (управување со винификација, санитација, 
анализа на вино, пренос на вино)
Задача 4.3: Управува со операции за пакување (управување со мобилната линија за флаширање, 
нарачување на материјали за пакување и залихи)
Активност 5: Управување со безбедноста
Задача 5.1: Управува со состојбата на инвентарот (следење на SO2 додатоци, полнење, чистота)
Задача 5.2: Служи како службеник за безбедност во винаријата
Задача 5.3: Ги одржува сите документи за безбедност и инструкции за безбедност на вработените
Задача 5.4: Одржува часови за безбедност
Активност 6: Управување со усогласеноста
Задача 6.1: Ги одржува сите записи за вино во заедничка база на податоци на компанијата
Задача 6.2: Обезбедува точни броеви на инвентар на празни и полни шишиња, евиденција за загуби
Задача 6.3: Ги одржува сите документи за набавка на материјали за пакување и подруми
Активност 7: Управување со персоналот
Задача 7.1: Ги координира соработниците на винарската визба и ги подржува при извршувањето на 
поставените задачи
Задача 7.2: Дава поддршка на менаџментот на претпријатието во одредувањето на кадровските потреби, 
како и при наоѓање и избор на професионални ресурси
Задача 7.3: Дава поддршка на менаџментот на претпријатието во дефинирањето на потребите за вештина 
на вработените, како и во планирањето и реализацијата на обуки
Активност 8: Управување со посетители
Задача 8.1: Носи посетители на посета низ подрумот, активности за производство на вино и настани за 
вино
Задача 8.2: Обезбедува проверени, позитивни информации за посетителите



Анализирани искуства и добри практики кои веќе се спроведени, за 
транспарентност и признавање на резултатите од учењето и 

квалификациите, како и за ЕКВЕТ процесот:

Анализaта за релевантните искуства и преносливи добри практики за поддршка на 
транснационални заеднички квалификации  во стручното образование и обука, базирани на 
ЕКВЕТ, особено фокусирајќи се на пристапи и алатки развиени и применети во рамките на 
проектите во програмите LLP-LdV и Erasmus +. Тие демонстрираат конкретно влијание врз 
пропустливоста на Европските НРК / РРК, овозможувајќи им на вистинските учесници да добијат 
потврда за резултатите од учењето, квалификациите, како и ЕКВЕТ кредити, во согласност со 
професионалните / компетентни стандарди воспоставени на транснационално ниво од страна на 
MoU ECVET и интегрирани во рамките на НРК / РРК на инволвираните земји.
Искуствата и добрите практики анализирани во ова истражување беа:
 Леонардо да Винчи проектот 

"Нагласите ги компетенциите"

Леонардо да Винчи проектот 
"Европски природен систем"

Леонардо да Винчи проектот 
"Сертифицирани безбедносни 

обучувачи за стручно образование и 
обука - CeSaTra"

Erasmus + KA2 проектот во полето за 
стручно образование и обука "ЕКВЕТ 

ЕНС 2.0"

Резултат 1:
"ЕКВЕТ Меморандум за разбирање - 

MoU ECVET ENS"
Резултат 2:

"Заеднички европски модел за ЕКВЕТ 
договори за учење"

Резултат 3:
"Заеднички европски модел за 
доделување кредити од ЕКВЕТ"

Линк за превземање на резултати од ENS:
https://winevet.eu/

Резултат 1:
"Меморандум за разбирање на ЕКВЕТ за 

Обучувач за безбедност во градежни работи“ 
Резултат 2 :

Заеднички европски модел за договори за 
учење - ЕКВЕТ

Резултат 3:
"Заеднички европски модел за доделување

 на ЕКВЕТ кредити"
Линк за превземање на резултати од 

CeSaTra:
https://winevet.eu/

Резултат 1:
Меморандум за разбирање на ЕКВЕТ - MoU

Резултат 2:
"ЕКВЕТ Експериментален модел на договорите 

за учење,  дефинирани и искористени во 
согласност со меморандурата за разбирање и 

регионалните регулативи на Умбрија
Резултат 3:

"ЕКВЕТ Резултати од учењето за 
сертификација на експериментален модел врз 
основа на Еуропас сертификат за сертификат"

Линк за превземање резултати од HtC:
https://winevet.eu/

Резултат 1:
"Акционен план за процесот на ЕКВЕТ да 

биде поддржан во професионалната област 
на природниот туризам"

Резултат 2:
"Меморандум за разбирање ЕКВЕТ ЕНС, 

ревидиран соодветно на ажурирани општи 
професионални стандарди"

Линк за превземање на резултати од ECVET 
ENS 2.0: 

http://www.ecvet-ens2.eu/index.php/outputs

Резултат 3:
"Дизајн на курсеви за стручно образование и 
обука за европски заеднички професионални 

квалификации формализирани од ревидираниот 
Меморандум за разбирање ECVET ENS"


