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ЗА НАС

Образовниот центар на Занаетчиска-
та комора Скопје  е формиран при 
Занаетчиска комора Скопје како асо-
цијација која ги здружува занаетчи-
ите и вршителите на занаетчиската 
дејност на подрачјето на Град Скопје 
и се грижи за создавање услови и 
рамка за подобри услови за развој на 
занаетчиството, а една од приори-
тетните задачи е создавање кадар за 
занаетчиите и кадар за отпочнување 
сопствен микро бизнис од областа на 
занаетчиството.
Бидејќи зана-
етчиството и 
стопанството 
се соочуваат 
со недоста-
ток на работна 
сила која има 
вештини и компетенции ,активно-
стите на Центарот се директно на-
сочени во следење на потребите на 

занаетчиите и стопанството. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  

ВОЗРАСНИ ВО 

ЗАНАЕТЧИСТВОТО



• Програмите се поврзани со 
дефицитарни занимања на пазарот 
на труд;

• По успешно завршување на обуката 
учесникот е способен за работа на 
работното место;

• Теоретската настава се спроведува 
во специјално опремени простории 
во Занаетчиска комора Скопје , а 
практичната настава и практичната 
работа кај соодветен работодавач;

• Предавачите од  теоретскиот дел и 
менторите за практичниот дел се 
експерти од областа

До 2017 година се   верифицирани десет  
програми за образование на возрасни 
преку Министерство за образование и 
наука на РМ и Центарот за образование на 
возрасни на РМ

1. понтер и инсталатер на соларни панели

2. Дом мајстор

3. Златар

4. Филигранист

5. Рачно плетење и везење 

6. Фризер

7. Козметичар за нега на лице и тело

8. пасер

9. Шминкер

10. Декоративен маникир

Мисијата на центарот 
за обука е да изврши 
квалификација и 
преквалификација 
на кадар со цел да се 
задоволат потребите 
на занаетчиството и 
стопанството.

• Мисијата на Центарот се заснова на 
принципите на креативност, прет-
приемништво, транспарентност, 
слобода на изразување во рабо-
тењето, градење на принципи на 
перманентно учење и професиона-
лен развој.

•  Мисијата на Центарот подразби-
ра отвореност и подготвеност да 
соработува со стопанството и за-
наетчиството,образованието,нау-
ката,центрите за образование на 
возрасни и стручно образование и 
обука , и високи образовни стандар-
ди во сферата на постигнувањето на 
стручните квалификации,следење 
на достигнувањата во техниката и 
технологијата,креативноста и реви-
дирање на програмите или носење 
на нови програми.          

ВИЗИЈА МИСИЈА

Визијата на 
центарот за обука е 
реализирање на обуки 
според принципите 
на доживотно учење 
и обуки со кои ќе се 
обезбедува развој на 
програми кои водат 
кон  квалификации 
преку стекнување 

на знаење, вештини,способности  и 
компетенции за одреден занаетчиски 
профил за потребите на работодавачи 
од секторот на занаетчиство.

Визијата на центарот за обука е да 
воспостави систем за образование 
на возрасни ( согласно Законот за 
образование на возрасни) преку 
имплементација на верифицирани 
посебни програми за образование 
на возрасните, со цел да се врши 
квалификација и преквалификација 
на кадар, со што ќе се придонесе да 
се намали недостатокот на кадар од 
определни струки.По завршувањето 
на обуката учесниците ќе се стекнат 
со компетенции кои ќе бидат 
потврдени со издаден сертификат.


