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Horeca секторот се состои од хотели, ресторани и кафулиња (или угостителски) компании и е еден 
од најбрзо растечките сектори во светот, по туризмот. Главно е составен од мали и средни 
бизниси и е многу трудоинтензивен, што значи дека економскиот раст има силно влијание врз 
вработеноста. Хотелите и рестораните се главни работодавачи на младите луѓе, а во периодите на 
висока сезона, покрај постојаниот персонал, се ангажираат и голем број сезонски работници. 
Регрутирањето работници во секторот може да биде проблематично, главно поради природата на 
некои од работните услови: долги работни часови, релативно ниски плати и високо ниво на 
привремена и сезонска работа. 

Важно е секторот да се направи поатрактивен за квалификуваната работна сила .Ê ИдејатаÊ наÊ
проектотÊ еÊ даÊ сеÊ подготватÊ активноститеÊ заÊ обукаÊ коиÊ можатÊ даÊ сеÊ искористатÊ заÊ
подготовкаÊ наÊ компаниитеÊ иÊ вработенитеÊ заÊ економскоÊ закрепнувањеÊ воÊ смислаÊ наÊ
зголемувањеÊ наÊ вработливостаÊ наÊ работниците,Ê затворањеÊ наÊ неусогласеностаÊ наÊ
квалификациитеÊитн. 

Инвестирањето во човечки ресурси и вештини (преку образование и обука) е препознаено како 
еден од клучните двигатели за економски раст и социјална кохезија, со голем број придобивки за 
земјите, компаниите и поединците. 

Проектот HoReCa4VET ќе придонесеÊзаÊидентификацијаÊнаÊисходотÊодÊучењетоÊвоÊрамкитеÊнаÊ
идентификуванитеÊ резултатиÊ одÊ учењетоÊ одÊ странаÊ наÊ работодавачитеÊ врзÊ основаÊ наÊ
моменталнатаÊ побарувачкаÊ наÊ пазарот,Ê какоÊ дополнителниÊ професионалниÊ вештиниÊ воÊ
европскатаÊдимензија, кои може да се стекнат во три квалификации како дел од проектот, кои се: 

1. СоздавањеÊвкусови,ÊукрасувањеÊјадења 
2. МенаџирањеÊнаÊработатаÊвоÊкујна 
3. МенаџментÊвоÊHоRеCаÊиндустријата 
 
Квалификациите развиени во проектот може да ги надополнат вештините стекнати како дел од 
формалното и неформалното образование, бидејќи тоа е одговор на потребите на пазарот на 
трудот идентификувани во спроведеното истражување. Потврдената квалификација ќе им 
обезбеди на работодавачите квалификуван кадар и ќе им овозможи на вработените да се 
вработат на пазарот на трудот. 

З ÊH R C 4VET 
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ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОИЗВОД 1 . КОМПАРАТИВНАТА АНАЛИЗА НА 
МОДЕЛИТЕ ЗА ВАЛИДАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА 
ИСКУСТВОТО ОД МЕЃУНАРОДНОТО ПАРТНЕРСТВО ЗА СЕКТОРОТ HORE-

Развиена е компаративна анализа заснована на методи и алатки кои постојат во секоја земја 
партнер за процесот на валидација и сертификација. Ова не е анализа од литература. Предмет на 
анализата е  фактичката состојба во земјите-партнери врз основа на тестирање на достапни 
материјали за обука, уредби итн. во однос на постоечките алатки на процесот на валидација и 
сертификација. 
Целата верзија на извештајот можете да ја прочитате со притискање овде . Можете исто така да ги 
прочитате финалните резимеа на јазиците на сите партнери со притискање овде 

Мешан состанок (и лице в лице и виртуелен) за HoReCa4VET:ÊПазарниÊквалификацииÊ-ÊпатоказÊзаÊ
минимизирањеÊнаÊпразнинитеÊвоÊкомпетентностаÊпомеѓуÊобразованиетоÊиÊпазаротÊнаÊтрудÊвоÊ
секторотÊHoReCaÊсе одржа на 28 март 2022 година во EdITC во Никозија, Кипар. 
За време на состанокот, партнерите го разгледаа резултатот 1: Компаративна анализа на 
моделите за валидација и сертификација врз основа на искуството од меѓународното партнерство 
за секторот HoReCa 

Подоцна тие разговараа за развојот на ИнтелектуаленÊ производÊ 2:Ê Модерни,Ê флексибилниÊ
начиниÊ заÊ учењеÊ -Ê наставниÊ програмиÊ иÊ образовниÊ пакетиÊ (обучувач/приправник)Ê заÊ
секторотÊHoReCaÊ. 

ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО 
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 Овој интелектуален производ се состои од 3 активности: 
А1. Развивање на заедничка методологија за дизајнирање на програмата/пакетите за обука 

преку размена на добри практики. Применетата методологија:  истражување, панел на 
експерти и модифицирана методологија на МОН. Деталните описи на активностите беа 
претставени во делот за опис на резултатот. 

А2. Развивање програма/пакети за обука и учење во однос на барањата за ECVET (резултати од 
учењето) 

А3. Подобрување на програмата/пакетите за обука (земајќи ги предвид коментарите, 
заклучоците од настаните организирани за специјалистите во областа) и преведување на 
националните јазици на земјите-партнери. 

Партнерите разговараа за активностите 1 и 2 и ја поделија работата за развој на програмата за 
обука за учење 



Coordinator 

Partners 

This project has been funded with support from the European Commission. The publica on 
[communica on] reflects the views only of the author and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the informa on contained therein.  

ContactÊDetails: 
 
POLAND:ÊÊSTOWARZYSZENIE NA RZECZ INNOWACJI I EDUKACJI 
Website:  - 
 
POLAND:ÊEVACO  
Website: www.evaco.com.pl 
 
CYPRUS:ÊEDITC LTD 
Website: www.editc.eu 
 
TURKEY:ÊAKDENIZ UNIVERSITY  
Website:Êwww.akdeniz.edu.tr 
 
SPAIN:ÊÊFUNDACIÓN EQUIPO HUMANO (FEH)  
Website: www.fundacionequipohumano.es 
 
THEÊREPUBLICÊOFÊNORTHÊMACEDONIA:ÊÊSAMERIMPEKS IMPULSI DOO  
Website: www.impulsi.com.mk 

Learn more about the project at h ps://horeca.projectsgallery.eu/ 


