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Апликативен софтвер 
за електронски систем 

за поврзување 
на верифицирани компани 
и средни стручни училишта

Линк за пристапување:  

https://praksa.mchamber.mk/

ПОРТАЛ ПРАКСА
Република Северна Македонија Центар за стручно 

образование и обукаМинистерство за образование и наука
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Компаниите/институциите имаат потреба од кадар со 
стручни вештини за раст на продуктивноста и испорака 
на квалитетни производи и услуги. Младите лица 
имаат потреба да стекнат стручни вештини за полесна 
транзизиција на пазарот на труд и побрза вработливост. 

Стручното образование и обука ги поврзува компаниите/
институциите на кои им треба стручен и квалификуван 
кадар и стручните училишта кои испорачуваат кадар со 
стручни вештини.  

Стручно образование и обука - квалитетна практична 
обука на учениците што се реализира кај работодавач, во 
работна средина, на реално работно место. 

Со Порталот „Пракса“ ќе се вмрежуваат компаниите и 
стручните училишта за реализација на практичната обука 
(дуален модел на 
образование, учење преку работа и феријална практика) .

Системот овозможува транспарентност, брза 
комуникацијата и подобрена соработка меѓу сите 
чинители.
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Придобивки за компаниите:

1. Транспарентност на процесот;
2. Преглед на видот на практичната обука;
3. Преглед на стручните училишта и квалификациите што ги 

нудат;
4. Преглед на координаторите за учење преку работа во 

училиштата; 
5. Преглед на релевантната документација потребна во 

процесот;
6.  Преглед на новини и настани во стручното образование.

Придобивки за компаниите:

1. Транспарентност на процесот;
2. Преглед на видот на практичната обука;
3. Преглед на стручните училишта и квалификациите што ги 

нудат;
4.  Преглед на координаторите за учење преку работа во 

училиштата; 
5. Преглед на релевантната документација потребна во 

процесот;
6. Преглед на новини и настани во стручното образование.

Придобивки за средните стручни училишта:

1. Транспарентност на процесот;
2. Преглед на сертифицирани ментори во компании;
3. Преглед на верифицирани компании;
4. Преглед на слободни места за практична обука;
5. Преглед на релевантната документација потребна во 

процесот;
6. Преглед на новини и настани во стручното образование.
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Придобивки за учениците и родителите:

1. Транспарентност на процесот;
2. Преглед на видот на практичната обука;
3. Преглед на стручните училишта и квалификациите што ги 

нудат;
4. Преглед на координаторите за учење преку работа во 

училиштата; 
5. Преглед на сертифицирани ментори во компании;
6. Преглед на верифицирани компании;
7. Преглед на слободни места за практична обука;
8. Преглед на новини и настани во стручното образование.

Придобивки за системот на стручно образование и обука:

1. Транспарентност на процесот; 
2. Подигање на атрактивноста на стручното образование и 

обука;
3. Афирмација на практичната обука на реално работно место 

за стекнување стручни и практични вештини кај учениците;
4. Олеснета соработката помеѓу училиштата и компаниите, 

преку приказ на верифицираните компании, 
сертифицираните ментори, координаторите за учење преку 
работа и преглед на ученици и училишта што треба да ја 
реализираат практичната обука. 

Линк за пристапување:  

https://praksa.mchamber.mk/
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До училиштата, учениците и компаниите:

ПРОМОВИРАЈТЕ ГИ ВАШИТЕ
УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

Лица за контакт за доставување информации кои ќе се 
внесуваат на порталот во делот на настани и новини:

Наташа Јаневска, експерт
@: Natasa.Janevska@mchamber.mk
☎: 072/204-860

Елизабета Андриевска-Ефтимова, соработник 
@: Beti@mchamber.mk
☎: 070/239-637

Република Северна Македонија Центар за стручно 
образование и обукаМинистерство за образование и наука


