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Предговор 

Добредојдовте во нашиот каталог за обуки! 

Во Агенцијата за азил на Европската унија (ААЕУ), ги поддржуваме земјите членки со 
обезбедување правна, техничка, советодавна и оперативна помош за да се осигура дека 
секое лице кое аплицира за меѓународна заштита добива фер и еднаков третман низ ЕУ. 
Помош се дава во многу формати, а една од основните достапни алатки е Европската 
наставна програма за азил. 
 
Оваа програма за стручна обука е специјално дизајнирана за азил, прифат и други 
службеници кои работат во земјите членки и придружните земји кои ги имаат 
воспоставено соодветните аранжмани. Во рамките на стратегијата за надворешна 
соработка, Европската наставна програма за азил е една од алатките за градење 
капацитети што ги поддржува националните администрации за азил и прифат на земјите 
кои не се членки на ЕУ. Нејзина цел е да им помогне на учесниците да постигнат 
заедничко разбирање на ЕУ и меѓународните стандарди на теренот преку опремување 
со вештини потребни за да се обезбедат брзи и правични процедури. 
 
Модулите за обуки на наставната програма, исто така, ја формираат основата за обуки 
спроведени во оперативен контекст што ги подготвува националните администрации да 
ги спроведат своите обврски според Заедничкиот европски систем за азил или ефикасно 
да управуваат со непропорционалниот притисок од миграциските текови. Со 
обезбедување на заедничка стручна обука, ААЕУ се стреми да донесе поголема 
усогласеност со националните практики за азил и прифат. 
 
Во овој каталог за обуки, ќе најдете сеопфатно резиме на сите модули за обуки и јазиците 
на кои истите се достапни. Исто така, вклучува суштински информации за секој модул, 
како што се целните учесници, времетраењето, резултатите од учењето, прегледот и 
целта на самата обука. 
 
ААЕУ воведува доброволно оценување како прв чекор кон 
можноста да понуди конкретни квалификации за 
практичарите кои работат во областа на азил и прифат. 
Успешното поминување на оценувањата покажува дека 
учесникот ги постигнал планираните резултати од учењето 
и дава доверба на нивниот работодавец дека нивните 
службеници имаат знаења и вештини што ќе ги подготват 
да го имплементираат Заедничкиот европски систем за 
азил во земјите членки. Информации за стратегијата за 
оценување ќе најдете на страниците на модулите за обуки 
за кои оценувањата се веќе достапни. 
 
Ви посакувам успех во вашите студии! 
Рашел Кортис (Rachelle Cortis) 
Раководител на Центарот за обука и професионален развој ААЕУ (в.д.) 
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Вовед во Европска наставна програма за 
азил 

Европската наставна програма за азил има сеопфатен опсег на модули што ја покриваат 
целата област на меѓународна заштита. Наставната програма вклучува: 

• основни модули кои го покриваат суштинското знаење што го бараат 
службениците за азил; 

• низа модули за службеници за прифат; 

• основни и воведни модули наменети за лица кои почнуваат да работат во 
областа на меѓународната заштита или лица од други сектори кои се занимаваат 
со прашања за азил на редовна основа, како што се службеници за регистрација; 

• напредни и специјализирани модули кои им овозможуваат на искусни 
службеници да ги консолидираат вештините или да се специјализираат во 
одредена област на компетентност како на пример ранливост; 

• курсеви за обучувачи – ние користиме методологија за обучување на 
обучувачот за да го поддржиме развојот на вештини, знаења и компетенции на 
обучувачите кои потоа го обучуваат персоналот во националните 
администрации, со што се создава ефект на мултипликација. 

 

Модулите се развиени во рамките на правниот инструмент на Заедничкиот европски 
систем за азил (ЗЕСА) – Конвенцијата за статусот на бегалците (Конвенцијата за бегалци) 
од 1951 година – и нејзиниот Протокол, како и друго релевантно меѓународно и 
европско право. Агенцијата за азил на Европската унија (ААЕУ) ја опфаќа експертизата 
од својот Центар за знаење за азил, како и Центарот за оперативна поддршка и работи, 
во тесна соработка со експерти од земјите членки и надворешни експерти со 
исклучително знаење и искуство на конкретните теми. Модулите за обуки се 
разгледуваат од Референтна група на ААЕУ, чии членови вклучуваат експерти од 
Европскиот совет за бегалци и прогонети, Канцеларијата на Високиот комесаријат за 
бегалци на Обединетите нации и Европската комисија. 

Целта на ААЕУ е да ги стави учесниците и нивните администрации цврсто во срцето на 
сè што прави. Истата осигурува дека обуката што се нуди е автентична и одговара на 
вистинските секојдневни задачи на целните ученици со користење на рамка за 
компетенции за азил и прифат, позната како Европска рамка за секторски 
квалификации (ЕРСК) за службениците за азил и прифат. Матрицата за образовни 
стандарди дефинира што треба да знаат или можат да прават службениците за азил и 
прифат на крајот од серијата обуки за да постигнат квалификација. Овие резултати од 
учењето се усогласени со задачите идентификувани во соодветните професионални 
стандарди. Оваа иста матрица се користи и за дефинирање на нивото на учење бидејќи 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
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е усогласено со нивоата на Европската рамка на квалификации (ЕРК)1. Овој пристап 
заснован на резултати од учењето осигурува дека секој модул за обука се фокусира на 
знаењето, вештините и/или одговорноста и автономијата потребни за службениците од 
земјите членки2 да ги извршуваат своите должности ефикасно и ефективно. 

Модулите за обука се испорачуваат преку различни медиуми. Повеќето се 
испорачуваат преку методологија за мешано учење (сесии лице в лице олеснети од 
обучувач, комбинирани со онлајн и независно учење). Некои имаат само онлајн 
компонента, со што се овозможува самостојно учење, додека други се испорачуваат 
преку вебинари. 

Членот 8 став 4 од регулативата на ААЕУ пропишува дека агенцијата треба да се 
погрижи обуката што ја спроведува да биде со висок квалитет. Со други зборови, 
обуката на ААЕУ ги идентификува клучните принципи и најдобри практики со цел да се 
гарантира поголема усогласеност на административните методи, одлуки и правни 
практики. Затоа, ААЕУ е целосно посветена на почитување на највисоките стандарди за 
квалитет, ефикасност и транспарентност како што се рефлектираат во нејзината 
Стратегија за обуки и учење, која се спроведува преку нејзината рамка за 
обезбедување квалитет на обуките. Оваа рамка ги усогласува активностите за обуки на 
ААЕУ со европските стандарди и упатства за обезбедување квалитет во областа на 
образованието и стручни обуки. Агенцијата тесно соработува со земјите членки за да се 
осигура дека овие стандарди се одржуваат секаде каде што се спроведува обука. 

Модулите за обуки се развиени на англиски јазик, со можност за нивно преведување на 
други јазици. 

 

1 Консултирајте се со Европската рамка на квалификации (ЕРК) (Europass) за повеќе информации. Можеби ќе 
биде корисно да видите како вашата национална рамка на квалификации се усогласува со ЕРК овде. 

2 Функционери и службеници се користат како слични термини во оваа публикација. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://euaa.europa.eu/publications/euaa-training-and-learning-strategy
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Feuropean-qualifications-framework-eqf&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O%2FbiiaUUcF8O2FUmr7UNHVxW9jCUPLt4XloIgy123Jw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Fcompare-qualifications&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BbY5jeZtyTtz0rnOErjcsxoP7SquPieaZ2z3mvl0lU8%3D&reserved=0
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Како да побарате превод на модул на 
обука за Европска наставна програма за 
азил 

Двапати годишно, Центарот за обуки и професионален развој објавува отворен повик 
до земјите членки кои би сакале ААЕУ да финансира преводи на модули за обуки на 
нивниот јазик. 

Барањата за превод се оценуваат од внатрешен комитет и се рангираат според 
различни критериуми, како што се верзијата на бараниот модул, бројот на учесници по 
модул во однос на големината на органот за азил на земјата членка, историските 
податоци за спроведувањето и користење на Европска наставна програма за азил и 
буџетот. Кога се преведува модул за обуки, се преведуваат сите компоненти, 
вклучувајќи и видеа или анимации (доколку ги има) кои се титлуваат. 

Потребни се меѓу 6 и 8 месеци да се преведат сите компоненти на некој модулот на 
обука, во зависност од должината на модулот на обука, дали претходните верзии се 
преведени, обемот на работа, времето од годината и други ресурси. По преводот, 
потребни се дополнителни 8 до 10 недели за онлајн да се изгради модулот. Итните 
барања се решаваат од случај до случај. 
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Дали имам право да се регистрирам за 
модулите за обука на Европската наставна 
програма за азил? 

Ако сте службеник за азил или прифат кој работи за некој национален орган, треба да 
се јавите на вашата национална контакт точка за обуки. Тие ќе ве информираат за 
претстојните обуки организирани како од ААЕУ, така и на национално ниво. Ако не сте 
службеник за азил или прифат кој работи за национален орган, сепак може да имате 
право да се регистрирате за обука доколку задачите што ги извршувате се покриени со 
професионалните стандарди. 

За повеќе информации, можете да ја посетите целната страница на Системот за 
управување со учење на ААЕУ, нашата веб-страница, Правилата за учество на ААЕУ 
обуки или да ни пишете на training@euaa.europa.eu. 

За подетални информации за тоа кога е закажана некоја обука организирана од ААЕУ, 
консултирајте се со плановите за обуки. За националните планови за обуки, 
контактирајте со вашата Национална контакт точка за обуки. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://euaa.europa.eu/training/about-euaa-training-and-professional-development
mailto:training@euaa.europa.eu
https://euaa.europa.eu/training/training-activities
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Основни модули 
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Вовед во комуникација за практичарите за азил и 
прифат 

Целта на овој модул е да им го обезбеди на 
практичарите за азил и прифат потребниот сет на 
меки вештини за да се обезбеди ефективна 
меѓучовечка комуникација. 

Овој модул се фокусира на основните принципи на 
теоријата на комуникација и техниките за 
испрашување во контексти на меѓукултурен азил. 
Исто така, се занимава со принципите на 
меѓучовечка комуникација, влијанието на 
невербалната комуникација и најефективните 
типови прашања за извлекување информации. 
Модулот опишува како културната разновидност 
може да влијае на процесот на комуникација и 
воведува техники кои го намалуваат ризикот од 
погрешна комуникација во мултикултурна средина. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Идентификување ефективни техники за 
комуникација за доставување и извлекување 
информации во контекст на азил 

2. Идентификување комуникациски интервенции 
релевантни за контекстите на азил кои 
минимизираат погрешна комуникација што 
произлегува од меѓукултурните разлики 

 

Модулот се испорачува онлајн, овозможувајќи 
учење по самостојно темпо. 

Стратегијата за оценување се заснова на едно 
оценување на крајот од модулот. Прашањата се со 
повеќекратен избор, каде некои се базираат на 
сценарија и ги оценуваат елементите на двата 
резултати од учењето. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Практичари за азил и 
прифат 

 

Ниво на ЕРСК 
Ниво 5 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
4,5 часа онлајн 
учење, 3 часа 
самостојно учење 
(суштински читања) и 
1 час задачи за 
оценување 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, 
португалски, 
малтешки, грчки и 
шпански 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2022) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Како услов за влез, 
која било 
квалификација на ЕКР 
ниво 4 или 
еквивалентно 
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Вовед во етика и професионални стандарди 

Целта на овој модул е да им помогне на 
службениците за азил и прифат да ги истражат 
принципите на доверливост и одговорност, заедно 
со однесувањето да се обезбеди професионална и 
почитувана служба на работното место. 

Овој модул се фокусира на основните принципи на 
професионални стандарди, етичките кодекси и 
вредности во контекстот на азил и прифат. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Препознавање на етичките и 
професионалните стандарди, вклучително и 
доверливоста, во контекст на азил и прифат 

2. Препознавање аспекти на културна 
разновидност и чувствителност во 
професионални контексти поврзани со азил 

3. Препознавање прекршувања на етичките 
кодекси и вредности поврзани со азил и нивни 
потенцијални последици 

4. Идентификување однесувања што 
промовираат професионална и почитувана 
служба во контекст на мултикултурен азил и 
прифат 

 

Модулот се испорачува онлајн, овозможувајќи 
учење по самостојно темпо. 

Стратегијата за оценување се заснова на студии на 
случај од областа на азил и прифат кои 
претставуваат етички или професионални 
предизвици кои се автентични за работното место. 
Прашањата се со повеќекратен избор и базирани 
на сценарија и ги оценуваат елементите на сите 
резултати од учењето. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за азил и 
прифат 

 

Ниво на ЕРСК 
Ниво 5 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
5 часа онлајн учење, 1 
час самостојно учење 
(суштински читања) и 
1 час задачи за 
оценување 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, 
португалски, грчки, 
словачки, малтешки и 
шпански 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2022) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Како услов за влез, 
која било 
квалификација на ЕКР 
ниво 4 или 
еквивалентно 
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Вовед во правната рамка за фундаментални права и 
меѓународна заштита во ЕУ 

Целта на овој модул е да им обезбеди на 
практичарите за азил и прифат основни познавања 
на клучните законски одредби кои се однесуваат на 
меѓународна заштита во Европската Унија и 
најрелевантните основни права во контекст на 
пристапот до постапката за азил, особено 
постапката за  не-враќање и правото на азил. 

Овој модул се фокусира на двете клучни основни 
права релевантни за пристап до постапката за азил 
и петте столба на ЗЕСА. Во него се претставени и 
клучните дефиниции за баратели и корисници на 
меѓународна заштита и главните чекори на 
постапката за азил. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Препознавање на клучните основни права 
релевантни за пристап до постапката за азил 

2. Идентификување на главните цели на правните 
инструменти на Заедничкиот европски систем 
за азил 

 

Модулот се испорачува онлајн, овозможувајќи 
учење по самостојно темпо. 

Стратегијата за оценување се заснова на едно 
оценување на крајот од модулот. Прашањата се со 
повеќекратен избор, каде некои се базираат на 
сценарија и ги оценуваат елементите на двата 
резултати од учењето. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Практичари за азил и 
прифат 

 

Ниво на ЕРСК 
Ниво 5 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
8 часа онлајн учење, 1 
часа самостојно 
учење (суштински 
читања) и 2 час 
задачи за оценување 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, 
португалски, грчки, 
малтешки и шпански 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2022) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Како услов за влез, 
која било 
квалификација на ЕКР 
ниво 4 или 
еквивалентно 

  

 

Вовед во ранливост 

Целта на овој модул е да им ги обезбеди на 
практичарите за азил и прифат потребните знаења 
и вештини за рана идентификација на баратели на  

ЦЕЛНА ГРУПА 
Практичари за азил и 
прифат 
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меѓународна заштита кои можат да бидат ранливи 
и можеби имаат посебни потреби што треба да се 
решат. 

Овој модул се фокусира на концептот на ранливост 
во контекст на азил и главните категории на 
потенцијално ранливи баратели на меѓународна 
заштита во согласност со правната рамка на ЕУ. 
Исто така, се однесува на најчестите индикатори за 
посебни потреби на барателите на меѓународна 
заштита, како да се идентификуваат овие потреби и 
последиците од нивно неидентификување. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Препознавање како се применува концептот на 
ранливост во контексти на азил 

2. Препознавање на категориите и главните 
индикатори за ранливост во контексти на азил 

3. Идентификување лица со потенцијални 
посебни потреби во контексти на азил 

 

Модулот се испорачува онлајн, овозможувајќи 
учење по самостојно темпо. 
Стратегијата за оценување се заснова на два 
работни труда. Првото оценување се базира на 
знаење и се состои од прашања со повеќе избор. 
Второто оценување се базира на сценарија и се 
состои од студија на случај каде што учениците 
треба да ги идентификуваат релевантните 
индикатори од списокот за проверка. 

 

Ниво на ЕРСК 
Ниво 5 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
9 часа онлајн учење, 
3 часа самостојно 
учење (суштински 
читања) и 1 час 
задачи за оценување 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, шпански и 
малтешки 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2022) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Успешно поминат 
Вовед во правната 
рамка за основни 
права и меѓународна 
заштита во ЕУ ИЛИ 6 
месеци работно 
искуство во азил и 
прифат И како услов 
за влез, која било 
квалификација на ЕКР 
ниво 4 или 
еквивалентно 
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Толкување во контекст на азил 

Целта на овој модул е стекнување на потребните 
знаења и вештини за извршување на задачите 
професионално, ефикасно и во согласност со 
меѓународните стандарди. 

Модулот дава општ преглед на контекстот на азил 
од перспектива на толкувачите и главните техники 
за толкување потребни во процесите на азил. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Опишување и објаснување на општиот 
контекст и процедурите за азил 

2. Објаснување на улогата на толкувачот во 
општи термини, а особено во постапката за 
азил 

3. Применување на принципите и потребните 
вештини за толкување во општи термини и во 
контекст на азил 

 

Овој модул ќе биде надграден како дел од 
реструктуирањето на Европска наставна програма 
за азил. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Толкувачи кои 
работат во контекстот 
на азил 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
20 часа онлајн учење 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, француски, 
хрватски, холандски, 
словенечки, 
италијански, руски и 
германски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2018) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Вовед во меѓународна заштита 

Целта на овој модул е да ги запознае практичарите 
за азил и прифат со областа на меѓународната 
заштита. 

Модулот дава општ преглед на меѓународната 
заштита, клучните правни инструменти поврзани со 
азилот и основната терминологија во овој домен. 
Во него се објаснуваат правото на азил, принципот 
на не-враќање, поимот меѓународна заштита и 
главните фази на постапката за азил. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Разбирање на важноста на правото на азил и 
принципот на не-враќање 

2. Објаснување на поимот меѓународна заштита 
што произлегува од правото на ЕУ 

3. Објаснување на главните фази на постапката 
за азил и улогата на службеникот за азил во 
рамките на постапката 

4. Покажување основно разбирање на 
критериумите за подобност и основно 
разбирање на проценката на докази 

 

Овој модул ќе биде надграден како дел од 
реструктуирањето на Европска наставна програма 
за азил. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Практичари за азил и 
прифат 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
8 до 10 часа онлајн 
учење и 1 ден сесии 
лице в лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, полски, 
грчки, германски и 
шпански 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1.1 (2016) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Професионална благосостојба 

Целта на овој модул е да им помогне на учениците 
да ги препознаат главните потенцијални 
психосоцијални опасности во професионалните 
средини и да идентификуваат стратегии за заштита 
на професионалната благосостојба. 

Овој модул се фокусира на основните елементи на 
професионалната благосостојба, стратегиите за 
грижа за себе и имплементација на мерки за 
решавање на најчестите проблеми за 
професионалната благосостојба во контекстите на 
азил и прифат. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Идентификување на основните елементи на 
професионална благосостојба и факторите кои 
можат да доведат до стрес и исцрпеност 

2. Идентификување знаци на лоша благосостојба 
и разбирање на влијанието на лошата 
благосостојба во контексти поврзани со азил 

3. Идентификување на главните стратегии за 
заштита на сопствената професионална 
благосостојба 

 

Модулот се испорачува онлајн, овозможувајќи 
учење по самостојно темпо. 

Стратегијата за оценување се заснова на две 
онлајн писмени задачи на крајот од модулот. 
Прашањата се отворени и се базираат на сценарија 
и ги оценуваат елементите на сите резултати од 
учењето. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за азил и 
прифат 

 

Ниво на ЕРСК 
Ниво 5 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
5 часа онлајн учење 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2022) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Како услов за влез, 
која било 
квалификација на ЕКР 
ниво 4 или 
еквивалентно 
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Работење со толкувач 

Целта на овој модул е да им обезбеди на 
службениците за азил и прифат потребни знаења и 
вештини за ефективно комуницирање преку 
толкувач. Исто така, има за цел да понуди совети и 
дополнителни активности за справување со 
потенцијалните прекршувања на однесувањето од 
страна на толкувачот. 

Овој модул се фокусира на критериумите за избор 
на толкувач, вештините потребни за комуникација 
преку толкувач и како да се справите со 
предизвикувачки ситуации кога комуницирате 
преку толкувач. Исто така, се однесува на 
кодексот на однесување на толкувачот и дава 
совети како да се решат можните прекршувања на 
однесувањето од страна на толкувачот. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Применување основни комуникациски 
вештини со цел овозможување ефективна 
комуникација преку толкувач во контексти на 
азил 

2. Идентификување потенцијални мерки за 
следење во случаи на потенцијални 
прекршувања на однесувањето од страна на 
толкувачот 

 

Модулот се испорачува онлајн, овозможувајќи 
учење по самостојно темпо. 

Стратегијата за оценување се заснова на една 
задача, која се состои од три сценарија. Секое 
сценарио е поделено на два дела. Првиот дел се 
однесува на вештините потребни за комуникација 
преку толкувач, додека вториот дел се фокусира 
на можните последователни мерки поврзани со 
потенцијални прекршувања на однесувањето од 
страна на толкувачот. 

 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за азил и 
прифат кои 
комуницираат преку 
толкувач 

 

Ниво на ЕРСК 
Ниво 5 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
4 часа онлајн учење, 
4 часа вебинар, 1 час 
самостојно учење 
(суштински читања) и 
1 час задачи за 
оценување 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2022) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Успешно поминат 
Вовед во 
комуникација за 
практичари за азил и 
прифат И Вовед во 
етички и 
професионални 
стандарди, ИЛИ 6 
месеци работно 
искуство во азил и 
прифат. Како услов за 
влез, која било 
квалификација на ЕКР 
ниво 4 или 
еквивалентно 
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Метод за сослушување за азил 

Целта на овој модул е да ги подготви 
службениците за азил да спроведуваат лично 
сослушување за азил користејќи го методот на 
сослушување за азил со цел да соберат доволно 
релевантни и веродостојни информации за да 
проценат некое барање. 

Овој модул се фокусира на методот на 
сослушување за азил – структуриран протокол за 
сослушување изнесен од ААЕУ што се заснова на 
истражување во врска со структурирани 
протоколи за сослушување во други домени, како 
што се психологија, право и социјални студии. Овој 
модул ги прилагодува овие протоколи на 
специфичните карактеристики на личното 
сослушување и на постапката за азил. Фокусот е 
на петте фази од Методот на сослушување за азил 
на ААЕУ (подготовка; отвореност; слободен 
наратив; истражување; и затворање) и како да се 
управува со психолошките, културните и 
еколошките фактори кои можат да влијаат на 
процесот на сослушување. Модулот ги одразува 
барањата утврдени во Директивата за 
квалификација и се фокусира на случаи кои не се 
потпираат на сложена примен на вештини за 
сослушување. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Анализирање на факторите кои можат да 
влијаат на личното сослушување за азил и 
идентификување стратегии за нивно 
решавање 

2. Анализирање случај за азил со цел планирање 
и подготвување лично сослушување за азил 

3. Примена и приспособување техники за 
сослушување за да се осигура дека се 
собираат релевантните информации од 
барателот за меѓународна заштита 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн, лице в лице и 
независно учење). За време на онлајн учење се 
користат активности за учење кои го оценуваат 
напредокот кон резултатите од учењето, додека 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за азил  

 

Ниво на ЕРСК 
Ниво 6 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
20 до 30 часа онлајн 
учење, 2 дена сесии 
лице в лице, 7 до 8 
часа самостојно 
учење (суштински 
читања) и 3 часа 
задачи за оценување 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски и 
португалски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2021) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Успешно поминати 
Вклученост, 
Работење со толкувач 
и Вовед во ранливост 
ИЛИ најмалку 9 
месеци работно 
искуство како 
службеник за случаи. 
Како услов за влез, 
која било 
квалификација на ЕКР 
ниво 5 или 
еквивалентно 
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сесиите лице в лице се фокусираат на сложени 
елементи кои бараат дискусија и физичка пракса. 

Стратегијата за оценување се заснова на два 
работни труда на крајот од модулот. Првата 
проценка го мери широкиот опсег на знаења и 
вештини потребни за извршување на 
сослушувањето, вклучувајќи ги психолошките, 
културните и еколошките фактори кои можат да 
влијаат на личното сослушување за азил. Втората 
проценка следи по симулација на петте фази од 
методот на сослушување за азил и се заснова на 
студија на случај за да се осигура дека проценката 
е репрезентативна за работните задачи. 
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Процена на докази 

Целта на овој модул е да ги претстави знаењата, 
вештините и атрибутите потребни за примена на 
структурираниот метод на ААЕУ за процена на 
докази при оценување на барање за меѓународна 
заштита, така што ризикот од субјективност во 
поединечни случаи се намалува. 

Овој модул истражува како се утврдуваат 
материјалните факти за некој случај преку 
собирање, испитување и споредување достапни 
докази. Истиот ги опишува теоретските аспекти и 
релевантното законодавство од практична 
перспектива и ја применува методологијата за 
процена на докази која се базира на три различни 
чекори на собирање информации, процена на 
кредибилитет и процена на ризик. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Идентификување на материјалните факти и 
доказите во барањето за азил според 
структурираниот метод на ААЕУ за процена на 
докази 

2. Спроведување процена на кредибилитет со 
цел одлучување дали да се прифати или одбие 
секој материјален факт во рамки на барањето 
за азил според структурираниот метод на 
ААЕУ за процена на докази 

3. Спроведување проценка на ризик за барање 
за азил според структурираниот метод на 
ААЕУ за процена на докази 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн, лице в лице и 
независно учење). Онлајн учењето користи 
активности за учење кои го проценуваат 
напредокот кон резултатите од учењето, додека 
сесиите лице в лице се фокусираат на сложени 
елементи, обезбедувајќи сеопфатен преглед на 
методологијата за процена на докази. 

Стратегијата за оценување се заснова на едно 
оценување на крајот од модулот. Истата се состои 
од сценарио на случај каде што ученикот треба да 
спроведе процена на докази на барање за 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за азил 

 

Ниво на ЕРСК 
Ниво 6 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
21 час онлајн учење, 2 
дена сесии лице в 
лице, 10 часа 
самостојно учење 
(суштински читања) и 
8 часа задачи за 
оценување 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, германски, 
хрватски, словачки и 
португалски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 6 (2021) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Успешно поминати 
Вклученост и Вовед 
во ранливост ИЛИ 
најмалку 1 година 
работно искуство како 
службеник за случаи. 
Како услов за влез, 
која било 
квалификација на ЕКР 
ниво 5 или 
еквивалентно 
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меѓународна заштита во согласност со 
структурираниот метод на ААЕУ за процена на 
докази. 
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Вклученост 

Целта на овој модул е да им обезбеди на 
службениците за азил знаења и вештини потребни 
за примена на критериумите за бегалци и 
супсидијарна заштита во стандардни случаи за да се 
утврди дали на барателот му е потребна 
меѓународна заштита. 

Овој модул се фокусира на компетенциите потребни 
за извршување на задачите на службениците за 
азил преку анализа на сите услови за статус на 
бегалец и нивната примена во согласност со 
Конвенцијата за бегалци од 1951 година и 
Директивата за квалификација, заедно со сите 
услови утврдени во Директивата за квалификација 
за статус на супсидијарна заштита. Модулот ја 
одразува судската пракса на ЕУ и меѓународната 
судска пракса и се фокусира на случаи кои не се 
потпираат на сложено толкување на елементите на 
двете дефиниции. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Анализа на секој услов од дефиницијата за 
бегалци според Конвенцијата за бегалци и 
Директивата за квалификација во стандардни 
случаи 

2. Анализа на секој услов од дефиницијата за 
супсидијарна заштита според меѓународното 
право и Директивата за квалификација во 
стандардни случаи 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн, лице в лице и 
независно учење). Онлајн учењето содржи 
активности за учење и интерактивни содржини, 
додека сесиите лице в лице се фокусираат на 
примена на стекнатото знаење и вештини преку 
различни активности за учење и студии на случај. 

Стратегијата за оценување се заснова на едно 
оценување на крајот од модулот. Прашањата се 
базираат на сценарија и ги оценуваат елементите на 
двата резултати од учењето. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за азил 

 

Ниво на ЕРСК 
Ниво 6 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
15 час онлајн учење, 
1,5 ден сесии лице в 
лице, 15 часа 
самостојно учење 
(суштински читања) 
и 2 часа задачи за 
оценување 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, 
португалски и 
словенечки 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 5 (2021) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Успешно поминат 
Вовед во правната 
рамка за основни 
права и 
меѓународна 
заштита во ЕУ ИЛИ 
најмалку 3 месеци 
работно искуство 
како службеник за 
случаи. Како услов 
за влез, која било 
квалификација на 
ЕКР ниво 5 или 
еквивалентно 
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Патот на обучувачот 
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Основи на азил 

Овој курс има за цел да им обезбеди на 
обучувачите на основните модули на ААЕУ 
најдобри практики, дополнителни техники и 
дидактички стратегии. 

Овој курс се фокусира на главните меѓусекторски 
предизвици со кои се соочуваат учениците во 
основните модули Вклучување, Метод на 
сослушување за азил и Процена на докази. Курсот 
ги одразува принципите утврдени во правото на ЕУ 
за азил и им дава на обучувачите практични 
примери и стратегии за решавање на сложени 
прашања. Овој курс исто така претставува можност 
за обучувачите на основните модули на ААЕУ да 
вежбаат и дискутираат за заеднички предизвици и 
да споделат заеднички решенија. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Идентификување и применување стратегии 
за решавање и коригирање на најчестите 
предизвици со кои се соочуваат учениците 
на основните модули на ААЕУ 

2. Презентирање на модулот за 
специјализација на обучувачот како 
органски дел од поголем процес на 
донесување одлуки 

3. Применување на принципите и потребните 
вештини за извршување на должностите и 
задачите на обучувачот на основен модул 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Овој модул не се оценува. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Обучувачи на 
основните модули на 
ААЕУ  

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
8 часа онлајн учење и 
1,5 ден сесии лице в 
лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2022) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Да се биде обучувач 
на основните модули 
ИЛИ да ги поминете 
оценувањата на сите 
основни модули 
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Станете оценувач на ААЕУ 

Целта на овој модул е да им обезбеди на идните 
оценувачи знаења и вештини потребни за 
спроведување фер и одлучни проценки во 
контекст на ААЕУ обуки. 

Овој модул се фокусира на различните елементи на 
оценувања и потврда. Истиот е составен од 
активности за учење и симулации кои пресликуваат 
делови од задачите на оценувачот и го 
надополнуваат ученичкото патување. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Оценување и потврдување на оценките за 
учењето според критериумите за оценување 

2. Оправдување на оценката доделена на 
учениците со повратна информација за тоа како 
е формирана 

3. Идентификување на улогата на оценувачот во 
обезбедувањето квалитет на оценувањата 

 

Овој модул се доставува онлајн и е задолжителен 
дел од програмата за да станете сертифициран 
обучувач на ААЕУ. Модулот, исто така, е достапен и 
како работилница лице в лице од 1,5 дена, 
вклучувајќи едночасовна резимирачка проценка. 

Стратегијата за процена е поделена на два дела. 
Првиот дел е испитување со отворена книга, со 
прашања со избор на повеќе одговори, додека 
вториот дел е практично оценување. Двата дела 
директно ги оценуваат елементите на трите 
резултати од учењето. 

Овој модул се доставува, по правило, заедно со 
кратенката „БЕТ“ под името: Станете обучувач и 
проценувач на ААЕУ (БЕТА) 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Лица вклучени во 
оценувањето на 
сертифицираните 
модули за обука на 
ААЕУ и проверка на 
оценките 

 

Ниво на ЕРСК 
Ниво 6 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
За онлајн верзија: 7 
часа онлајн учење, 30 
минути самостојно 
учење (суштински 
читања) и 90 минути 
задачи за оценување 
За верзијата лице в 
лице: 1,5 ден 
вклучувајќи 1 час 
задачи за оценување 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2022) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Завршен Станете 
обучувач на ААЕУ. 
Како услов за влез, 
која било 
квалификација на ЕКР 
ниво 5 или 
еквивалентно 
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Станете обучувач на ААЕУ 

Целта на овој модул е да ги подготви идните 
обучувачи на ААЕУ да применуваат пристап 
фокусиран на ученикот, да ги истражуваат 
техниките за обука и да управуваат со заедничките 
предизвици што се појавуваат за време на обуката. 

Овој модул се фокусира на применета наративна 
приказна, вистински сценарија за разгранување и 
елементи засновани на игра (т.е. освојување поени, 
значки за учење) кои се наоѓаат во неколку модули 
на Европската наставна програма за азил. 
Користејќи студии на случај и практични примери 
на успешни добри практики, модулот исто така се 
занимава со реални сценарија со кои се среќаваат 
обучувачите на ААЕУ во нивната улога. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Опишување на пристапот насочен кон ученикот 
во контекст на обуката на ААЕУ 

2. Подготовка за изведување на обуката во 
контекст на обуката на ААЕУ и во согласност со 
пристапот насочен кон ученикот 

3. Објаснување на техниките за олеснување и 
мотивирање на стручното учење, во низа 
средини за учење 

4. Управување со заедничките предизвици во 
текот на процесот на учење 

5. Идентификување на улогата и одговорностите 
на обучувачот во обезбедувањето квалитет на 
обуката 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн, лице в лице и 
независно учење). Онлајн учење користи 
гејмифициран пристап на учење (учење преку 
воведување елементи од видео игри) кој го 
оценува напредокот кон резултатите од учењето, 
додека сесиите лице в лице се фокусираат на 
сложени елементи за кои е потребна дискусија. 

Овој модул не се оценува и по правило се 
доставува заедно со модулот Станете оценувач на 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Идни обучувачи на 
Европската наставна 
програма за азил 

 

Ниво на ЕРСК 
Ниво 6 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
8 часа онлајн учење, 
1,5 ден сесии лице в 
лице и 1 час 
самостојно учење 
(суштински читања) 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2022) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Како услов за влез, 
која било 
квалификација на ЕКР 
ниво 5 или 
еквивалентно И една 
година 
професионално 
искуство во областа 
на азил и/или прифат 
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ААЕУ под името Станете обучувач и оценувач на 
ААЕУ (БЕТА). 
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Вовед во подучување (коучинг) 

Овој курс има за цел да им обезбеди на 
обучувачите и на високите експерти основен 
комплет алатки за да се запознаат со иницијативите 
за подучување во индивидуална и групна средина. 

Овој курс се фокусира на разбирање на природата 
на подучувањето и како да се разликува од другите 
техники за интервенција како што се обучување 
или менторство. Курсот исто така го истражува 
подучувањето (коучингот) како пристап кон 
поставување и постигнување цели и проширување 
на знаењата и вештините неопходни за примена на 
избраните основни техники и алатки за 
подучување. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Планирање и спроведување пристап и техники 
на подучување (коучинг) со цел постигнување 
значаен заклучок ориентиран кон акција 

2. Селективно применување техники за 
обезбедување континуирано подобрување и 
развој како подучувач во долгорочен процес 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење и 
интерактивни содржини за подучување, додека 
сесиите лице в лице се фокусираат на примена на 
стекнатото знаење и вештини преку различни 
активности за учење. 

Овој модул не се оценува. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Обучувачи и високи 
експерти на 
Европската наставна 
програма за азил 

 

Ниво на ЕРСК 
Ниво 6 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
10 часа онлајн учење 
и 3 дена сесии лице в 
лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2022) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Како услов за влез, 
која било 
квалификација на ЕКР 
ниво 5 или 
еквивалентно 
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 Напредни основни модули 
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Вклученост – напреден 

Целта на овој модул е да им обезбеди на 
службениците за азил структурирани и детални 
насоки за сложени прашања поврзани со 
толкувањето на квалификацијата за меѓународна 
заштита. 

Овој модул се фокусира на посложени аспекти на 
квалификација за меѓународна заштита во однос на 
дејствија на прогон, причини за прогон, сериозна 
штета (супсидијарна заштита) и заштита од прогон 
или сериозна штета. Модулот, исто така, критички ја 
оценува работата на службениците на случаи на 
азил во контекст на националната пракса и правото 
поврзано со ЗЕСА, притоа применувајќи ги 
заклучоците извлечени од работата на Судот за 
правда на Европската Унија (СПЕУ) и Европскиот 
суд за човекови права. Овој модул исто така ги 
истражува методите за толкување на правото на ЕУ 
и правото за меѓународна заштита во отсуство на 
насоки од страна на СПЕУ кога се соочуваат со 
сложени прашања поврзани со толкувањето на 
квалификацијата за меѓународна заштита. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Критичка проценка на работата во контекст на 
практиките на различни земји членки и 
правото поврзано со ЗЕСА 

2. Применување на заклучоците извлечени од 
европската судска пракса, главно од судската 
пракса на СПЕУ и судската пракса на 
Европскиот суд за човекови права 

3. Посветување внимание на прашањата 
поврзани со толкувањето на квалификацијата 
за меѓународна заштита во согласност со 
методот на СПЕУ за толкување на правото на 
ЕУ, во отсуство на директни насоки од СПЕУ 

4. Обезбедување структурирани и детални 
насоки за сложени прашања поврзани со 
толкувањето на квалификацијата за 
меѓународна заштита 

 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за азил 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
30 часа онлајн учење 
и 2 дена сесии лице в 
лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, руски и 
германски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2017) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Во 2023 година, овој модул ќе биде надграден како 
дел од реструктуирањето на Европска наставна 
програма за азил. 
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Сослушување деца 

Целта на овој модул е да им се обезбеди на 
службениците за случаи на азил потребно знаење, 
вештини и ставови за да спроведат професионално 
и ефективно лично сослушување на дете. 

Овој модул се фокусира на развојните фази на 
децата, правните и процедуралните заштитни 
мерки за децата во процесот на меѓународна 
заштита и техниките за сослушување специфични 
за децата. Фокусирајќи се на најдобриот интерес на 
детето, овој модул објаснува како да се процени 
зрелоста на детето пред и за време на 
сослушувањето со цел да се прилагоди 
сослушувањето на зрелоста и ситуацијата на секое 
дете. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Спроведување ефективно сослушување на 
дете во контекст на меѓународна заштита, 
притоа почитувајќи ги неговите или нејзините 
најдобри интереси 

2. Прилагодување на сослушувањето на зрелоста 
и ситуацијата на детето 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Во 2023 година, овој модул ќе биде заменет со 
новите модули Деца во процесот на азил и 
Управување на случаи со деца. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за 
случаи на азил кои 
сослушуваат деца 
баратели за 
меѓународна заштита 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
25 до 30 часа онлајн 
учење и 2 дена сесии 
лице в лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, словачки, 
полски, арапски, 
турски, словенечки, 
руски и германски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 4 (2018) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Сослушување ранливи лица 

Целта на овој модул е да се подготват 
службениците за случаи на азил да добијат што е 
можно повеќе веродостојни информации при 
сослушувањето на ранливи лица, професионално 
да го проследат сослушувањето, да го заштитат 
барателот со посебни потреби и да го подготват 
случајот за следните чекори во процесот. 

Овој модул се фокусира на правната рамка и 
дефиницијата на терминот ранливост во контекст 
на процедурата за меѓународна заштита. Истиот се 
однесува на нормите на барателот и како може да 
се користи нормативната рамка за да се 
идентификуваат најчестите ранливости и факторите 
што го попречуваат откривањето при 
сослушувањето на барателите на меѓународна 
заштита. Овој модул вклучува студии на случај за 
тешки ситуации на сослушување во кои се 
вклучени ранливи баратели и како да се грижиме 
за себе после такво сослушување. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Спроведување сослушување со ранливо лице 
земајќи ги предвид правните, процедуралните 
и социјалните контексти што го засегаат 
барателот 

2. Идентификување на посебните процедурални 
потреби и ефектот што може да го имаат врз 
барањето за меѓународна заштита 

3. Применување соодветен пристап за 
воспоставување однос и олеснување на 
откривањето информации од страна на 
ранливиот барател 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за 
случаи на азил 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
25 до 30 часа онлајн 
учење и 2 дена сесии 
лице в лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, германски, 
словачки, турски, 
грчки, полски, 
арапски, шпански, 
романски, руски, 
македонски и 
португалски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 4 (2018) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Во 2023 година, овој модул ќе биде надграден 
како дел од реструктуирањето на Европска 
наставна програма за азил. 
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Модули за земја на потекло 
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Информации за земја на потекло 

Целта на овој модул е да ги поттикне 
истражувачите на ИЗП и службениците за случаи 
на азил да ги постигнат стандардите за квалитет на 
ИЗП, што е од клучно значење за обезбедување на 
висококвалитетни информации за земјите на 
потекло. 

Овој модул ја прикажува улогата на информациите 
за земја на потекло (ИЗП) во процедурите за 
меѓународна заштита. Истиот обезбедува преглед 
на тоа како да се развијат прашања за ИЗП од 
одреден случај и како да се избираат, проценат и 
потврдуваат изворите и информациите, заедно со 
практични вештини за истражување на темите за 
ИЗП. Модулот, исто така, се занимава со тоа како 
најдобро да се презентираат ИЗП истражувањата, 
како да се изготвуваат прашања за ИЗП и како да 
се прави рецензија на ИЗП производи. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Пронаоѓање релевантни, точни и 
избалансирани информации за земји на 
потекло од сигурни извори 

2. Презентирање на информациите 
на транспарентен и начин што може да се 
следи 

3. Правење рецензија на некој ИЗП производ 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Овој модул ќе биде надграден како дел од 
реструктуирањето на Европска наставна програма 
за азил. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Истражувачи на 
информации за земја 
на потекло и 
службеници за случаи 
на азил 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
20 часа онлајн учење 
и 2 дена сесии лице в 
лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски и германски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 5 (2019) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Медицински информации за земја на потекло 

Целта на овој модул е да им помогне на 
корисниците на базата на податоци МедИЗП да го 
разберат опсегот на базата на податоци и улогата 
на МедИЗП во областа на меѓународна заштита. 
Учениците треба да го завршат Основниот МедИЗП 
модул пред да започнат со Напредната МедИЗП 
обука. 

Овој модул се фокусира на базата на податоци за 
медицински информации за земја на потекло 
(МедИЗП). Истиот се состои од две различни патеки 
за учење: основен модул кој се фокусира на тоа 
како да се пребарува базата на податоци МедИЗП 
и како да се толкуваат информациите пронајдени 
во одговорите на прашањата, како и напреден 
модул кој се фокусира на тоа како да се развијат 
прашања специфични за случајот и да се започне 
барање за МедИЗП. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Опишување на опсегот и улогата на МедИЗП 
во различни процедури 

2. Наведување на правните стандарди и 
различните практики во земјите членки на ЕУ 

3. Објаснување на разликите помеѓу општите 
ИЗП и МедИЗП 

4. Формулирање веродостојни прашања, 
пребарување и толкување информации за 
МедИЗП во базата на податоци МедИЗП 

5. Започнување индивидуално барање 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Овој модул ќе биде надграден како дел од 
реструктуирањето на Европска наставна програма 
за азил. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Истражувачи на 
информации за земја 
на потекло и други 
професионалци кои 
работат со 
медицински 
информации за земја 
на потекло (МедИЗП) 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
10 до 12 часа онлајн 
учење за Основни 
МедИЗП и 1,5 ден 
сесии лице в лице и 
15 часа онлајн учење 
за Напредни МедИЗП 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 2 (2022) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Даблинска регулатива III 

Целта на овој модул е да им обезбеди на 
службениците кои работат во Даблинските единици 
вештини и знаења потребни за примена на 
регулативата Даблинската регулатива III во 
согласност со законодавството на ЕУ за азил и во 
согласност со меѓународните правни инструменти 
за човекови права. 

Овој модул се фокусира на основната функција и 
опсегот на Даблинскиот систем и неговите правила 
и процедури. Истиот им помага на учениците да се 
запознаат со Евродак (базата на податоци со 
отпечатоци од прсти за цели на азил на ЕУ) и 
електронската мрежа ДаблинНет. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Одредување на одговорната земја членка со 
примена на критериумите за одговорност и 
процедурални правила, како и со користење на 
алатките утврдени во Даблинската регулатива 
и регулативата за нејзино спроведување 

2. Препознавање на ситуации каде треба да се 
разгледа отстапувањето од механичка примена 
на Даблинската регулатива и 
наведување образложено решение за 
ситуацијата 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Следното ажурирање се планира доколку се усвои 
регулативата за управување со азил и миграција. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници кои 
работат во Даблинска 
единица 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
20 до 25 часа онлајн 
учење и 2 дена сесии 
лице в лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, романски, 
германски, чешки, 
француски и 
словенечки 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 2.1 (2016) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Идентификација на потенцијални Даблински случаи 

Целта на овој модул е на учесниците да им 
обезбеди неопходни знаења и вештини за да им 
помогне во идентификувањето на баратели на 
меѓународна заштита кои би можеле да потпаднат 
под Даблинската процедура и да ги упатат нивните 
случаи до Даблинската единица. 

Овој модул се фокусира на разбирањето на 
Даблинската регулатива III, како и актерите 
вклучени во пошироката процедура за азил, без да 
навлегува во техничките карактеристики на 
Даблинскиот систем. Истиот има за цел да ги 
опфати националните власти вклучени во 
Даблинските процедури од перспективи на 
различни практичари, како што се службеници за 
регистрација, службеници за случаи, службеници за 
прифат и службеници за азил вклучени во 
обезбедувањето информации (на пр. на места на 
истоварување од бродови), заедно со локалните 
власти кои можат да се занимаваат со баратели на 
меѓународна заштита. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Наведување на критериумите за одговорност и 
главните чекори во Даблинската постапката 
според Даблинската регулатива III и 
релевантните одредби од регулативата 
Евродак, како и регулативата за визен 
информациски систем 

2. Идентификување на индикаторите врз основа 
на критериумите за одговорност според 
Даблинската регулатива III 

3. Применување комуникациски техники за 
собирање докази и обезбедување информации 
според Даблинската регулатива III, во 
согласност со упатствата на ААЕУ 

4. Определување дали случајот треба да се упати 
до Даблинската единица и доколку е така, кои 
информации треба да се вклучат 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за 
регистрација, 
работници за случаи 
и службеници за 
прифат 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
10 до 15 часа онлајн 
учење и 1 ден сесии 
лице в лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, 
италијански, шпански 
и романски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2020) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Овој модул ќе биде надграден како дел од 
реструктуирањето на Европска наставна програма 
за азил. 
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  Модули за исклучување 
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Примена на клаузули за исклучување на лица кои 
не заслужуваат меѓународна заштита 

Целта на овој модул е да се подготват 
службениците за случаи на азил со знаења и 
вештини потребни за процена на можната примена 
на овие клаузули за исклучување во рамки на 
процедурите за утврдување на подобноста за 
меѓународна заштита. 

Овој модул се фокусира на примената на член 1Ѓ од 
Конвенцијата за бегалци од 1951 година и член 12 
став 2 и член 17 од Директивата за квалификација и 
ги одразува најновите случувања на теренот. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Идентификување на релевантните законски 
рамки што се применуваат за исклучување од 
меѓународна заштита 

2. Определување на елементите што ги 
сочинуваат клаузулите за исклучување во 
контекст на бегалска и супсидијарна заштита 

3. Утврдување на материјални факти и докази во 
контекст на законските одредби кои се 
применуваат за потенцијални случаи на 
исклучување 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Овој модул ќе биде надграден како дел од 
реструктуирањето на Европска наставна програма 
за азил. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за 
случаи на азил 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
20 до 25 часа онлајн 
учење и 1,5 ден сесии 
лице в лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, словачки, 
полски, словенечки, 
шпански и германски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 5 (2020) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Крај на заштита 

Целта на овој модул е да ги претстави теоретските 
и практичните знаења потребни за подготовка и 
пишување одлука за крај на заштитата. 

Овој модул се фокусира на релевантните законски 
одредби и процедурални заштитни мерки кои се 
однесуваат на крајот на заштитата. Модулот, исто 
така, се занимава со толкување на условите кои 
водат до крај на заштитата како што е наведено во 
Директивата за квалификација. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Идентификувајте ги основите за повлекување 
на меѓународната заштита преку 
индивидуални проценки 

2. Применување на релевантните законски 
одредби и процедури кои се однесуваат на 
крајот на заштитата 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Овој модул ќе биде надграден како дел од 
реструктуирањето на Европска наставна програма 
за азил. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за 
случаи на азил 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
20 до 30 часа онлајн 
учење и 1,5 ден сесии 
лице в лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, француски, 
полски, германски, 
романски и шпански 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 5 (2018) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Идентификација на потенцијални случаи на 
исклучување 

Целта на овој модул е да им овозможи на 
службениците кои работат на процедурите за азил 
да бидат свесни за различните видови случаи од 
различни земји. 

Овој модул се занимава со идентификација на 
потенцијални случаи на исклучување во контекст 
на член 1Ѓ од Конвенцијата за бегалци од 1951 
година и член 12 став 2 и член 17 од Директивата за 
квалификација. Истиот конкретно се фокусира на 
случаи каде што некое лице потенцијално може да 
се смета дека не заслужува меѓународна заштита. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Објаснување на улогата на идентификацијата 
во процесот на исклучување и 
образложението и целите зад исклучувањето 
од меѓународна заштита 

2. Идентификување дела за исклучување и 
потенцијални актери во контекст на 
процедурите за меѓународна заштита 

3. Препознавање на релевантните информации 
што предизвикуваат понатамошно испитување 
против клаузулите за исклучување 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Овој модул ќе биде надграден како дел од 
реструктуирањето на Европска наставна програма 
за азил. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за 
случаи на азил, 
службеници за 
прифат и службеници 
за Даблински случаи 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
10 часа онлајн учење 
и 1 ден сесии лице в 
лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, полски, 
грчки и германски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2021) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Модули за менаџери 



АГЕНЦИЈА ЗА АЗИЛ НА ЕВРОПСКА УНИЈА 

50 

Управување во контекст на азил 

Целта на овој модул е да им овозможи на 
менаџерите во контекст на азил да развијат 
способности кои ќе им помогнат да се осигураат 
дека нивните оддели постигнуваат добри 
стандарди за квалитет и нивоа на ефикасност, во 
согласност со меѓународните и правните барања 
на ЕУ. 

Овој модул опфаќа различни теоретски и 
практични аспекти поврзани со секојдневните 
должности на менаџерот кој работи на полето на 
меѓународната заштита. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

Применување теории, вештини и алатки за 
лидерство и менаџирање во контекст на 
управувањето со азил 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатот од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Овој модул ќе биде надграден како дел од 
реструктуирањето на Европска наставна програма 
за азил. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Менаџери, директори 
и водачи на тимови 
во контекст на азил 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
20 часа онлајн учење 
и 2 дена сесии лице в 
лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 2 (2019) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Управување во контекст на прифат 

Целта на овој модул е да им овозможи на 
менаџерите во областа на прифат да развијат 
способности кои ќе им помогнат да се осигураат 
дека нивните оддели постигнуваат добри 
стандарди за квалитет и нивоа на ефикасност, во 
согласност со меѓународните и правните барања 
на ЕУ. 

Овој модул опфаќа различни теоретски и 
практични аспекти поврзани со секојдневните 
должности на менаџерот кој работи на полето на 
прифат. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

Применување теории, вештини и алатки за 
лидерство и менаџирање во контекст на 
управување со прифат 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатот од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Овој модул ќе биде надграден како дел од 
реструктуирањето на Европска наставна програма 
за азил. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Менаџери, директори 
и водачи на тимови 
на прифатни објекти и 
агенции 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
20 часа онлајн учење 
и 2 дена сесии лице в 
лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, шпански и 
грчки 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2020) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Модули за прифат 
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Прифат 

Целта на овој модул е да се изнесат фазите на 
процесот на прифат, со тоа што се подготвуваат 
службениците за прифат да ги идентификуваат 
посебните потреби за прифат, да работат со 
ранливи групи и да се однесуваат на психичкото 
здравје во контекст на прифат. 

Овој модул ја покрива основната обука што им е 
потребна на службениците за прифат според 
Директивата за условите за прифат. Со 
расветлување на меѓународните историски 
случувања и правниот контекст во кој се развиени 
сегашните услови за прифат, овој модул се 
фокусира на улогата на службеникот за прифат и 
потребните вештини како на пример поставување 
професионални граници, комуникација во 
меѓукултурна средина, справување со засегнати 
страни и управување со конфликти. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Објаснување на правната и организациската 
рамка за прифат на баратели за меѓународна 
заштита 

2. Опишување на елементите на различните 
фази во процесот на прифат 

3. Идентификување поединци со посебни 
потреби за прифат и дизајнирање 
интервенција скроена по мерка 

4. Објаснување на улогата и професионалните 
вештини на службениците за прифат 

5. Објаснување на областите на соработка со 
различни засегнати страни според нивните 
улоги и одговорности 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за 
прифат во контакт со 
баратели на 
меѓународна заштита 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
15 до 20 часа онлајн 
учење и 2 дена сесии 
лице в лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, германски, 
грчки, словачки, 
хрватски, француски, 
италијански, 
холандски, руски, 
романски, шпански, 
летонски и литвански 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1.1 (2015) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Овој модул ќе биде надграден како дел од 
реструктуирањето на Европска наставна програма 
за азил. 
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Прифат на ранливи лица: идентификација на 
ранливост и обезбедување првична поддршка (Блок 
А) 

Целта на овој модул е да објасни како да се 
конструираат објективни извештаи кои ги 
опишуваат набљудувањата за ранливост, 
основните принципи за распределба на капацитети 
и простории на ранливи лица и обезбедување 
информации за ранливи лица. 

Овој модул се фокусира на концептот на ранливост 
во контекст на прифат. Истиот истражува различни 
категории на ранливи лица, индикатори за 
ранливост и заштитни фактори. Модулот, исто така, 
се занимава со импликациите на ранливостите за 
потребите за прифат, првичните чекори за 
поддршка на барателите со посебни потреби за 
прифат, психолошка прва помош, како и 
предрасуди и како истите да се надминат. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Наведување на индикаторите за ранливост, 
категориите на ранливи лица и импликациите 
на ранливостите за посебни потреби за прифат 

2. Применување техники и процедури за 
идентификување баратели на азил со посебни 
потреби за прифат и одлучување како да се 
справува со нив 

3. Иницирање поддршка за барателите со 
посебни потреби за прифат 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Во 2023 година, овој модул ќе биде надграден како 
дел од реструктуирањето на Европска наставна 
програма за азил. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за 
прифат во контакт со 
баратели на 
меѓународна заштита 
во системот за 
прифат 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
20 до 30 часа онлајн 
учење и 1 ден сесии 
лице в лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, грчки, 
чешки, германски, 
словачки, шпански, 
литвански и летонски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2020) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Прифат на ранливи лица: проценка на потребите и 
дизајн на интервенции (Блок Б) 

Целта на овој модул е да ги опреми службениците 
за прифат со разбирање за тоа како ранливостите 
влијаат на потребите за прифат. 

Овој модул се фокусира на важноста на 
инкорпорирање на потребите кои произлегуваат 
од ранливоста на барателите во одлуките и 
активностите при прифат. Модулот, исто така, 
објаснува како да се спроведе проценка на 
посебните потреби за прифат кај барателот за 
меѓународна заштита и како да се дизајнираат и 
прегледуваат личните планови за прифат во 
контекст на постојните и развојните ранливости. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Опишување на потенцијалното влијание на 
специфичните ранливости врз потребите за 
прифат 

2. Проценување на посебните потреби за 
прифат на барателите со примена на трите 
главни чекори од проценка на потребите 

3. Дизајнирање и прегледување на личните 
планови за прифат на барателите на азил во 
контекст на постојните и развојните 
ранливости 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Во 2023 година, овој модул ќе биде надграден како 
дел од реструктуирањето на Европска наставна 
програма за азил. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за 
прифат во контакт со 
баратели на 
меѓународна заштита 
во системот за 
прифат 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
15 часа онлајн учење 
и 1,5 ден сесии лице в 
лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, шпански, 
чешки, германски, 
словачки и литвански 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2020) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Толкување во контекст на прифат 

Целта на овој модул е да им помогне на 
толкувачите кои работат во контекст на прифат да 
стекнат знаења и вештини за професионално 
извршување на нивните задачи ефикасно и во 
согласност со меѓународните стандарди. 

Овој модул дава општ преглед на контекстот на 
прифат со објаснување на различните фази во 
процесот на прифат, како и главното толкување 
потребно при прифат. Истиот се однесува на 
широкиот опсег на различни ситуации во кои треба 
да работат преведувачите при прифат, како што се 
толкување за време на социјалниот прием, 
толкување за време на лекарски преглед, 
толкување за време на психолошка поддршка и 
толкување за време на групна информативна 
сесија. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Опишување на контекстот и целите на 
прифат на барателите на азил во Европа 

2. Објаснување на улогата на толкувачот во 
општи термини, а особено како толкувач за 
баратели на азил во прифат 

3. Применување на принципите и 
потребните вештини за толкување во 
општи термини и во контекст на прифат 

 

Модулот се испорачува онлајн, овозможувајќи 
учење по самостојно темпо. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Толкувачи кои 
работат во контекстот 
на азил 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
15 часа онлајн учење  

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2022) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Модул за регистрација 
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Регистрирање на баратели за меѓународна заштита 

Целта на овој модул е да им обезбеди на 
учесниците знаења и вештини потребни за 
обработка на регистрацијата на барањата за 
меѓународна заштита. 

Овој модул ја опфаќа правната рамка за 
меѓународна заштита со фокус на пристапот до 
процедурата за азил и чекорите од процесот на 
регистрација. Модулот, исто така, се фокусира на 
заштитните мерки за барателите со регистрација на 
посебните потреби и на комуникациските техники 
за спроведување на регистрацијата. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Опишување на главните законски одредби на 
ЕУ за меѓународна заштита, особено оние 
поврзани со регистрацијата 

2. Следење на различните чекори од процесот 
на регистрација и применување на 
процедуралните заштитни мерки за 
барателите со посебни потреби за време на 
регистрацијата 

3. Прифаќање соодветен пристап за 
комуникација за време на регистрацијата 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Овој модул ќе биде надграден како дел од 
реструктуирањето на Европска наставна програма 
за азил. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за азил и 
прифат во контакт со 
баратели на 
меѓународна заштита 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
15 часа онлајн учење 
и 1 ден сесии лице в 
лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, грчки, 
италијански, 
германски, албански 
и босански 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1 (2020) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Модул за раселување 
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Раселување 

Целта на овој модул е службениците на случаи на 
азил, службениците за раселување и други 
службеници кои работат на раселување да бидат 
свесни за тоа што е раселување, како може да се 
организира и како да управуваат со различните 
фази од процесот на раселување. 

Овој модул се однесува на клучните аспекти на 
процесот на раселување, имено, идентификацијата 
на потребите за раселување од страна на 
Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци 
на Обединетите нации и доставувањето на досието 
за раселување до предметната земја членка. 
Модулот, исто така, ја истражува подготовката и 
управувањето со мисијата за селекција, изборот на 
досие, ориентацијата пред поаѓање, трансферот и 
обезбедувањето на релевантните услуги по 
пристигнувањето на раселените бегалци. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Објаснување како да се спроведе успешен 
процес на раселување 

2. Идентификување на предизвиците во процесот 
на раселување 

3. Дизајнирање функционални активности за 
раселување 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Овој модул ќе биде надграден како дел од 
реструктуирањето на Европска наставна програма 
за азил. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за 
случаи на азил, 
службеници за 
раселување и други 
службеници кои 
работат на 
раселување 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
20 до 30 часа онлајн 
учење и 2 дена сесии 
лице в лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, германски, 
шпански и романски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1.1 (2019) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Модули за ранливост 
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Пол, родов идентитет и сексуална ориентација 

Целта на овој модул е да обезбеди практичен 
пристап за тоа како најдобро да се спроведе 
сослушување кое поддржува откривање на 
прашања поврзани со родов идентитет и 
сексуална ориентација. 

Овој модул дава преглед на нормите поврзани со 
родот, родовиот идентитет и сексуалната 
ориентација и истражува како овие норми влијаат 
врз службениците и барателите, кога случаите се 
оценуваат за меѓународна заштита. Истиот се 
однесува на кршењето на човековите права 
поврзани со родот, родовиот идентитет и 
сексуална ориентација, како и на правната рамка, 
со цел да им овозможи на практичарите да 
спроведат процена на докази што соодветно ги 
зема предвид особеностите на тврдењата кои 
вклучуваат пол, родов идентитет и сексуална 
ориентација. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

1. Идентификување на факторите на пол, родов 
идентитет и сексуална ориентација кога се 
обработува барањето за меѓународна заштита 

2. Објаснување како поврзаните искуства и 
ставовите кон родот, родовиот идентитет и 
сексуалната ориентација влијаат на начинот на 
кој се обработуваат барањата за меѓународна 
заштита 

3. Применување пристап соодветен на полот, 
родовиот идентитет и сексуалната ориентација 
кога се обработува барањето за меѓународна 
заштита 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 
Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници за азил 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
20 до 25 часа онлајн 
учење и 2 дена сесии 
лице в лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, полски, 
словачки, фински, 
руски, француски, 
словенечки, турски и 
германски 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1.1 (2015) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Во 2023 година, овој модул ќе биде надграден 
како дел од реструктуирањето на Европска 
наставна програма за азил. 
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Трговија со луѓе 

Целта на овој модул е да ги подготви службениците 
кои доаѓаат во контакт со жртви или потенцијални 
жртви на трговија со луѓе со знаења и вештини 
потребни за откривање и справување со знаци на 
трговија со луѓе и за подготовка и спроведување 
сослушување за азил со жртва или потенцијална 
жртва на трговија со луѓе. 

Овој модул е составен од две нивоа. Првото ниво ја 
подига свеста за жртвите или потенцијалните жртви 
на трговија со луѓе и ги истражува знаењата и 
вештините потребни за да се идентификуваат 
потенцијалните жртви на трговија со луѓе, заедно 
со тоа како да се справи со првичната средба. 
Второто ниво се фокусира на жртвите на трговија 
со луѓе кои можеби имаат потреба од меѓународна 
заштита. Нивото, исто така, објаснува како да се 
подготви и спроведе сослушување за азил со 
жртва или потенцијална жртва на трговија со луѓе и 
како да се пристапи кон донесување одлуки по 
барањето за заштита што вклучува такво лице. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 

Ниво 1: 

1. Откривање знаци на трговија со луѓе 

2. Објаснување како се справува при 
првичната средба со жртва или 
потенцијална жртва на трговија со луѓе 

 

Ниво 2: 

1. Знаење како с подготвува и спроведува 
сослушување за азил со жртва или 
потенцијална жртва на трговија со луѓе 

2. Разбирање како да се пристапи на процесот 
на донесување одлуки во барањето за 
заштита што вклучува жртва или 
потенцијална жртва на трговија со луѓе 

 

Овој модул се испорачува преку комбинирана 
методологија за учење (онлајн и лице в лице). 

 

ЦЕЛНА ГРУПА 
Службеници кои 
доаѓаат во контакт со 
жртви или 
потенцијални жртви 
на трговија со луѓе 

 

Ниво на ЕРСК 
Не е применливо 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
18 до 20 часа онлајн 
учење за двете нивоа 
и 2 дена сесии лице в 
лице 

 

ЈАЗИЦИ 
Англиски, словачки, 
германски, турски, 
италијански, арапски, 
шпански и литвански 
(само ниво 1) 

 

ВЕРЗИЈА 
Верзија 1.1 (2017) 

 

УСЛОВИ ЗА ВЛЕЗ И 
ПРЕДУСЛОВИ 
Не е применливо 
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Онлајн учењето содржи активности за учење кои 
го оценуваат напредокот кон резултатите од 
учењето, додека сесиите лице в лице се 
фокусираат на сложени елементи за кои е 
потребна дискусија. 

Овој модул ќе биде надграден како дел од 
реструктуирањето на Европска наставна програма 
за азил. 



КАТАЛОГ ЗА ОБУКИ – 2022 
 

67 

  



АГЕНЦИЈА ЗА АЗИЛ НА ЕВРОПСКА УНИЈА 

68 

 


	Предговор
	Вовед во Европска наставна програма за азил
	Како да побарате превод на модул на обука за Европска наставна програма за азил
	Дали имам право да се регистрирам за модулите за обука на Европската наставна програма за азил?
	Вовед во комуникација за практичарите за азил и прифат
	Вовед во етика и професионални стандарди
	Вовед во правната рамка за фундаментални права и меѓународна заштита во ЕУ
	Вовед во ранливост
	Толкување во контекст на азил
	Вовед во меѓународна заштита
	Професионална благосостојба
	Работење со толкувач
	Метод за сослушување за азил
	Процена на докази
	Вклученост
	Основи на азил
	Станете оценувач на ААЕУ
	Станете обучувач на ААЕУ
	Вовед во подучување (коучинг)
	Сослушување деца
	Сослушување ранливи лица
	Информации за земја на потекло
	Медицински информации за земја на потекло
	Даблинска регулатива III
	Идентификација на потенцијални Даблински случаи
	Примена на клаузули за исклучување на лица кои не заслужуваат меѓународна заштита
	Крај на заштита
	Идентификација на потенцијални случаи на исклучување
	Управување во контекст на азил
	Управување во контекст на прифат
	Прифат
	Прифат на ранливи лица: проценка на потребите и дизајн на интервенции (Блок Б)
	Толкување во контекст на прифат
	Регистрирање на баратели за меѓународна заштита
	Раселување
	Пол, родов идентитет и сексуална ориентација
	Трговија со луѓе

	Основни модули
	Воведни модули
	Основни модули
	Патот на обучувачот
	Напредни основни модули
	Модули за земја на потекло
	Даблински модули
	Модули за исклучување
	Модули за менаџери
	Модули за прифат
	Модул за регистрација
	Модул за раселување
	Модули за ранливост

