
Извештај 

За реализирана програма ЕРАЗМУС +, акција КА102 – мобилност на ученици и вработени/ 

кадар во стручно образование и обука, поддржано од Националната агенција за европски 

образовни програми и мобилност. Нашето училиште, под координација на Институтот за 

развој на заедницата – ИРЗ Тетово, во партнерство со училиштата: РЦСООМоша Пијаде – 

Тетово, СЕТУ Михајло Пупин – Скопје,  СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка и СУГС Владо Тасевски 

Скопје,  во периодот од 21.09.2021 до 06.10.2021 г. го реализираше проектот Европски 

компетенции, ЕУКОМП. 

 

   

Времетраење на мобилноста: 21.09.2021 до 05.10.2021 

Координатор:  

•  РЦСОО Моша Пијаде – Тетово 

• Партнери: 

• СОУ Ѓорче Петров - Крива Паланка 

• ОСТУ Наце Буѓони – Куманово 

• СУГС Владо Тасевски – Скопје 

• СЕТУГС Михајло Пупин - Скопје 

• Домаќин: WE ARE Lda – Povoa de Varzim, Portugal 

  



Цели на проектот 

• Меѓународно искуство за учениците и наставниците. 

• Развивање на вештини, знаење и капацитет на наставниците за стручно образование и 

обука за да им овозможат поефикасна поддршка на учениците во стекнување 

квалификации и компетенции според потребите и побарувањата на пазарот на трудот. 

• Подготовка на ученици кои ќе бидат конкуренти на пазарот на трудот. 

• Зајакнување на националната и меѓународната соработка помеѓу институциите за 

стручно образование и обука 

• Подобрување на јазичните компетенции на наставниците и учениците. 

• Подобрување на темите и материјалите на наставната програма. 

• Зголемување на атрактивноста на струките за новите ученици. 

• Мотивација за учениците да го изберат нашето училиште и истовремено да придонесат 

за развој на нашиот град. 

• Стекнување вештини на наставниците за подучување на учениците со цел нивна 

подготовка за конкурентност на пазарот на трудот. 

Опис на проектот 

• Учество -30 ученици, едно придружно лице и шест наставници од: ОСТУ”Наце Буѓони”-

Куманово, СОУ”Ѓорче Петров”-Крива Паланка, РЦСОО “Моша Пијаде”-Тетово, СУГС 

“Владо Тасевски”-Скопје и СЕТУГС “Михајло Пупин”-Скопје. 

• Цел - развој на училиштата за стручно образование и обука на различни нивоа, 

придонесувајќи за успехот на образовните институции, со фокус на интересите и 

потребите на учениците. 

• Придобивки - професионални, социјални и мултикултурни вештини, интеграција во 

различни средини, одговорности, јазични подобрувања и други придобивки. 

Компании во кои се извршуваше нашата практичната 

работа  

• FRICON– изработка на ладилник (PLC). 

• Espotrónica – технички поправки, сервис за хардвер и софтвер. 

• DERN – Domotica energias renovavies LDA – инсталација на вентилација и подно греење. 

  



Espotrónica 

• Продажба и сервис на десктоп и преносни компјутери, паметни телефони и други 

електронски уреди. 

• Инсталација на оперативни системи и дополнителни помошни и услужни програми. 

• Инсталација на додатни компоненти и нивните соодветни драјвери. 

• Дијагностицирање на хардверските проблеми во компјутерот. 

Во Espotrónica работеа: 

Теодора Спасиќ и Нина Додиќ  

DERN – Domotica energias renovavies LDA 

• Работа со скица на инсталација на системи во објект. 

• Инсталација на системи за вентилација. 

• Инсталација на централно греење. 



• Инсталација на системи за обновлива енергија. 

 

Во DERN работеа : 

Симона Денковиќ и Стефан Николиќ 

  



FRICON 

• Изработка на ладилници односно делови на ладилник. 

• Запознавање со различни машини и нивен начин на работа. 

• Фабриката е составена од два дела, првиот дел е за електронски делови на еден 

ладилник, додека другиот е за изработка на составните делови на еден ладилник. 

 

Во FRICON работеше : 

Андреј Цветковски 

Други активности на проектот 

• Посета на Порто. 

• Посета на историскиот центар на Гимараеш класифициран како Престолнина на 

културата на УНЕСКО во 2012 година.  

• Посети на Еспосенде, Вила до Конде, Барселос и градот-домаќин на проектот – Повоа де 

Варзим. 

• Посета на Лисабон. 

 



Културна посета на Порто                 

              



Културна посета на Лисабон 
          

        

 



Повоа де Варзим 
                                    

 

 

Постигнати резултати 

• Стекнување на практично искуство во повеќе сфери од нашата струка 

• Мотивираност и стекнување на нови познанства, контакти и нови знаења во 

Португалија 

• Разменување искуства со познаници од Португалија 

• Запознавање на португалската култура и начин на живот 

• Запознавање со начинот на кој работат и функционираат претпријатијата 

• Подобрување на јазичните способности на учениците и наставниците 
 

• Подобрување на квалификациите потребни за понатамошно учество во пазарот на 

трудот 

• Претставување на нашата култура и традиција 

• Овозможување на мобилноста како реална можност за секој ученик 

• Запознавање со најдобрите практики во образовниот процес во Португалија 

• Имплементација на нови техники и алатки кои се користат во земјите од ЕУ 

• Подобрување и унапредување на ИКТ, дигитални и стручни вештини и компетенции на 

наставниците и учениците  



 

 

ОСТУ “Наце Буѓони” - Куманово: 

Теодора Спасиќ 

Симона Денковиќ 

Нина Додиќ 

Стефан Николиќ 

Андреј Цветковски 

Професор: Марјан Спасиќ 


