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Како може да ви помогне оваа брошура
Целта на оваа брошура и придружниот вебинар е да им се помогне на вработените во УНИЦЕФ и 
на нашите партнери да ги разберат законите и политиките што треба да се воведат за да се 
обезбедат потребните услови за инклузивно образование.

Во оваа брошура ќе се запознаете со:

• Пристапот кон инклузивното образование заснован на права.

• Преглед на широките мерки во државата потребни за поддршка на инклузивното
образование.

• Аргументи за закони и политики посветени на воведување инклузивно образование.

• Бариери што го спречуваат пристапот кон инклузивно образование на децата
со попреченост.

• Потребни мерки за да се обезбеди почитување на правата на децата со
попреченост во образованието.

Наставни цели 

Овој модул ќе даде преглед на законите и политиките усогласени со меѓународните 
стандарди за човекови права, кои треба да се донесат за да се создаде потребната 
средина во која може да се воведе и да се одржи правото на инклузивно образование 
за децата со попреченост. Тој е надграден врз рамката заснована на права опишана во 
првиот модул од оваа серија. Наставните цели се:

• Да се разбере севкупниот фокус на пристапот заснован на права кон инклуз. образование.

• Да се опишат конкретните мерки потребни за создавање квалитетно инклуз. образование.

• Да се разбере важноста на владините структури потребни за поддршка на
инклузивното образование.

• Да се опишат широките одредби на законодавството и политиките потребни за
изградба на услови за инклузивно образование.

• Да се препознаат пречките за правото на инклузивно образование.

За информации околу следниве сродни теми, погледнете ги другите модули во оваа серија:

1. Конципирање на инклузивното образование и негова контекстуализација во мисијата на УНИЦЕФ

2. Дефинирање и класификација на попреченоста

3. Законодавство и политики за инклузивно образование (оваа брошура)

4. Собирање податоци за детската попреченост
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5. Мапирање на децата со попреченост кои не одат на училиште

6. ЕМИС и децата со попреченост

7. Партнерства, застапување и комуникација за социјални промени

8. Финансирање на инклузивното образование

9. Инклузивни предучилишни програми

10. Пристап до училиште и до наставна средина I – физички, информатички и комуникациски

11. Пристап до училиште и до наставна средина II – универзален наставен концепт

12. Наставници, инклузивна настава и педагогија во чиј центар се децата

13. Учество на родителите, семејството и заедницата во инклузивното образование

14. Планирање, мониторинг и евалуација

Како се користи оваа брошура

Во оваа брошура, ќе најдете рамки во кои се разработени клучните прашања и содржат студии 
на случај, дополнителна лектира и предложени активности за засилување на учењето за акција.

Ако во било кое време сакате да се навратите на почетокот од оваа брошура, едноставно 
кликнете врз изразот  „Вебинар 3 - помошна стручна брошура“ на горниот дел од секоја 
страница, и ќе бидете насочени кон Содржината.

За да пристапите до 
помошниот вебинар, само 

скенирајте го QR кодот.

УЧИЛИШТЕ
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Акроними и кратенки

РВЗ 

ЦИЕ/ЗНД

КПД

КПЛП 

ГПР 

НВО 

ВКХ 

Рехабилитација во заедницата

Централна и Источна Европа и Заедницата на независни држави 

Конвенција за правата на детето 

Конвенција за правата на лицата со попреченост 

Групи за поддршка на родителите

Невладина организација

Вода, канализација, хигиена
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I. Разбирање на пристапот кон инклузивно 
образование заснован на права 
Пристапот кон инклузивно образование заснован на човековите права налага разбирање на 
инклузијата како пристап до образование за сите деца, врз основа на одредбите од Конвенцијата за 
правата на детето (КПД) и од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост (КПЛП). Тој 
претставува длабока промена во начинот на кој се замислени повеќето образовни системи, 
наложувајќи обврска за создавање системи и училишта кои одговараат на потребите на секое 
поединечно дете, наместо да ги принудуваат децата со различни наставни потреби да се вклопат во 
крута, претходно утврдена структура. За таква промена, потребни се инвестиции во широка низа 
мерки заради отстранување на бариерите кои го попречуваат спроведувањето на инклузивното 
образование и заради изградба на рамка врз која тоа ќе може да се одржи. 

Во претходната брошура, се запознавте со рамката за разбирање на пристапот кон образование 
заснован на права. Таа е повторно дадена тука на Слика 1.

Слика 1

Почитување на 

правата  во
образованието

Право на 
квалитетно 

образование

Право на 
пристап до 
образование

Заложба за правото на секое дете со попреченост на инклузивно образование преку 
законски реформи, политики и упатства, услуги, промени во ставивоте и културата, 

почитување на човековите права, обука и поддршка на наставниците, и 
партиципативен ангажман со децата и семејствата.

Меѓусекторски владини структури; деинституционализација; собирање податоци; 
финансирање; градење капацитети; учество и партнерство; транспарентност и отчетност.

Право на инклузивно образование

Ќе видите дека во оваа рамка има неколку „градбени блокови“ кои треба да се постават заради 
поддршка на пристапот кон образование за сите деца со попреченост заснован на права. Прво, 
инклузивното образование налага широко признавање и заложба од владата, повикувајќи се на 
обврските на многу различни владини институции за негова реализација. Инклузивното образование  
значи воведување сеопфатна основа од закони, политики, стратегии, упатства и услуги заради изградба 
на култура, средина и заложба неопходни за отстранување на бариерите за квалитетно образование на 
сите деца со попреченост. Надградувајќи ја таа рамка, потоа се потребни инвестиции во конкретни 
мерки, со цел образовниот систем да даде осврт на:
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• Правото на секое дете на образование, заедно со систематски пристап кон идентификување и
отстранување на бариерите и тесните грла што го попречуваат пристапот.

• Правото на квалитетно образование, со кое се обезбедува релевантна наставна програма
реализирана преку педагогија што е одраз на различните начини на кои учат децата, и што
создава наставен простор во кој децата се вклучуваат, а не се исклучуваат.

• Правото на образование, во кое се почитуваат правата на култура, заштита и учество на
децата - со други зборови, средина во која тие се безбедни, нивниот физички и
емоционален интегритет се почитува и се слуша нивниот глас кој се сфаќа сериозно.

Оваа брошура ќе се фокусира врз општото и конкретното законодавство за образование, како и 
врз политиките наведени во таа рамка.

Со воведувањето на овие мерки ќе се обезбеди инфраструктура во чии рамки може да се 
развие и да се одржи инклузивно образование за сите деца.

За другите области на владини политики и конкретни 
образовни политики потребни за поддршка на 
инклузивното образование, како што се собирање 
податоци, финансирање, партнерства, обука, пристап 
до наставна средина, и мониторинг и евалуација, види 
ги релевантните брошури во оваа серија.

Белешки
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II.Проценување на контекстот во земјата
Секоја земја ќе биде во различна фаза на развој во поглед на соодветното законодавство и политики за 
инклузивно образование, како и во поглед на обезбедување на потребната политичка волја и промени во 
ставовите. Покрај тоа, постојат големи варијации во тоа како државите традиционално одговарале на 
децата со попреченост, па ваквите варијации ќе влијаат врз мерките што се неопоходни за промовирање 
на инклузивното образование. Во последниве години, во многу развиени земји, дојде до значителен 
напредок кон инклузивното образование, поткрепен со закони, услуги во заедницата и специјализирана 
наставна поддршка. Меѓутоа, во одредени региони се појавува поинаква слика, како на пр., во Централна 
и Источна Европа и во Заедницата на независни држави (ЦИЕ/ЗНД), каде контекстот е таков што имало 
значителни инвестиции во формирање специјализирани институции за грижа за децата со попреченост. 
Се очекувало повеќето деца со попреченост да бидат згрижени во овие институции, па така, во 
заедницата се развиле малку или воопшто не се развиле услуги за поддршка. Сега се прават напори за 
ослободување на финансиските средства вградени во овие институции и за префокусирање на стручната 
обука кон инклузија и грижа во заедницата, но треба да се изоди долг пат пред да се овозможи 
воспоставување на инклузивно образование. 

Спротивно на тоа, во многу земји во развој има малку институции или други форми на поддршка, а 
семејствата главно се оставени без било каква поддршка околу грижата за децата со попреченост. Многу 
малку од овие земји традиционално обезбедуваат било какво образование за децата со попреченост. 
Затоа, во тој контекст ќе биде потребно да се инвестира во едукација и комуникација со семејствата, 
заедниците, креаторите на политики и другите клучни чинители за да се подигне свеста за тоа дека 
децата со попреченост имаат право и капацитет да учат, како и за создавање основна инфраструктура за 
инклузивно образование.

Конечно, во земјите кои се соочуваат со конфликти и хуманитарни катастрофи, образованието и 
системите за заштита на сите деца, често, значително се уништени или ослабени. Сепак, процесот на 
обнова, кога ќе се инвестираат значителни средства, претставува вистинска можност за изградба кон 
поинклузивен пристап. Понекогаш е полесно да се воспостави инклузивно образование кога се започнува 
со нов систем, отколку да се преосмислуваат и да се прекројуваат постоечките услуги. Но, тоа бара напор и 
застапување. Често, ваквата можност за сеопфатна обнова може да се изгуби ако не се изврши соодветен 
притисок врз различните чинители.

Прва активност

Следнава матрица може да ја употребите за широка процена на тоа до каде е напредокот со 
воведувањето на потребните закони и политики во вашата земја, доколку ги има. Ако е 
можно, овој процес треба да се преземе како групна активност во која се вклучени сите 
релевантни чинители. Процената ќе ви помогне да ги идентификувате законските и 
политичките приоритети, како и во кои области е потребна акција за унапредување на 
инклузивното образование. 

НАПОМЕНА: Критериумот во секое поле од матрицата служи за да даде индикативни 
насоки за напредокот. Контекстот на вашата земја не мора прецизно да се совпаѓа со него, 
но може да ви послужи како општ водич. 
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Закони и 
политики за ИО

Напредни (Оценка 4) Воспоставени 
(Оценка 3)

Во зачеток 
(Оценка 2)

Слаби 
(Оценка 1)

1. Секое дете
има право на 
образование

Постои закон/политика за 
утврдување на правото на 
сите деца да добијат 
образование во 
инклузивни услови, со 
изречно споменување на 
децата со попреченост. 
Постои заеднички/општ 
образовен план/политика, 
со кои се опфатени сите 
деца, на терен и во пракса, 
и во кои се дава осврт на 
рамноправноста. 

Постои закон/политика 
за утврдување на 
правото на сите деца да 
добијат образование, со 
изречно споменување 
на децата со 
попреченост. Постои 
посебна политика/план 
за инклузивно 
образование.

Постои закон/
политика за 
утврдување на 
правото на сите деца 
да одат на училиште, 
што имплицитно, но 
не и експлицитно, ги 
вклучува децата со 
попреченост.

Не постои закон/
политика за 
утврдување на 
правото на 
образование за 
децата со 
попреченост.

2. Училиштето
и наставната 
средина се 
пристапни

Владата инвестира во 
широки консултации со 
заедницата на лицата со 
попреченост заради 
идентификување и 
отстранување на физичките, 
транспортните, 
комуникациските и 
становишните пречки за 
пристап на децата со 
попреченост до, и во самото 
училиште. Воведени се 
политики, поддржани со 
средства, заради преземање 
акција околу пречките. Сите 
училишта имаат пристапни 
училници и/или се разумно 
адаптирани со отстранети  
комуникациски и физички 
бариери (вклучувајќи 
пристапни тоалети и 
простор за рекреација).

Над половина од 
училиштата имаат 
пристапни училници и 
тоалети, со 
комуникациски 
адаптации. Владата го 
препознава 
постоењето на 
повеќето бариери и 
презема акција од 
случај до случај, без 
сеопфатна политика.

Под половина од 
училиштата се 
пристапни (вклучувајќи 
и тоалети). Некои 
училишта имаат 
пристапни училници 
или користат 
импровизирани рампи. 
Нема комуникациски 
адаптации како на пр., 
знаковен јазик. Владата 
ја препознава потребата 
да ги реши физичките и 
комуникациските 
бариери кои го 
спречуваат пристапот до 
училиште, вклучувајќи 
ги и скалите, тесните 
врати и непристапниот 
транспорт. Нема 
сеопфатна политика, ни 
ресурси за отстранување 
на овие бариери. Нема 
акција за другите 
бариери. 

Преовладува 
медицинскиот 
модел на 
попреченост. 
Нема инвестиции 
во анализа или во 
отстранување на 
пречките за 
пристап до 
инклузивно 
образование. 

3. Наставниците,
заедно со 
наставниците со 
попреченост, се 
поддржани да 
работат во 
услови на 
инклузивно 
образование 

Политиката/планот за 
инклузивно образование 
опфаќа препораки за 
подготвителна и 
континуирана обука на 
наставниците за инклузивни 
образовни методи, и за 
обезбедување непрекинат 
развој и поддршка на 
капацитетите. Преземени се 
чекори за имплементација на 
политиката. Владата изречно 
се залага за вработување и 
обука на наставници со 
попреченост. Сите законски 
пречки за нивно 
вработување се отстранети. 
Направени се инвестиции во 
наставничките факултети за 
промовирање и поддршка на 
пристапот.

Политиката/планот за 
инклузивно образование 
опфаќа препораки за 
подготвителна и конти- 
нуирана обука на 
наставниците околу 
инклузивни образовни 
методи. Владата има 
направено изречна 
заложба во принцип да 
вработува и да обучува 
наставници со 
попреченост. 
Политиките за 
поддршка на нивното 
вработување сé уште не 
се спроведуваат.

Владата изработува 
предлози за обука 
заради поддршка на 
инклузивното 
образование. Таа е 
волна да вработува 
наставници со 
попреченост. Не 
постојат проактивни 
инвестиции за да се 
овозможи ова. 

Не постојат 
планови за обука 
на наставниците 
околу инклузивни 
методи на 
образование. Нема 
наставници со 
попреченост во 
училиштата. Нема 
политика, ниту 
заложба за нивно 
вработување.

4. Секое дете
има право на 
заштита од 
дискриминација 
врз основа на 
попреченост

Недискриминацијата врз 
основа на попреченост е 
содржана во Уставот и 
законите, поткрепена со 
јасни политики и 
стратегии за унапредување 
на примената и за 
обезбедување механизми 
на спроведување.

Донесени се закони за 
недискриминација врз 
основа на 
попреченост, но не се 
преземат активности 
за нивно 
спроведување.

Постои општ закон 
против 
дискриминација, но 
нема конкретен осврт 
на попреченоста - 
опфатен под „или 
друг статус“ т.е. 
еквивалентен израз.

Не постои 
заштита од 
дискриминација 
во 
законодавството 
или во уставот.
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Закони и 
политики за ИО

Напредни (Оценка 4) Воспоставени 
(Оценка 3)

Во зачеток 
(Оценка 2)

Слаби 
(Оценка 1)

5. Децата се
заштитени од 
сите форми на 
насилство во 
училиштата

Законодавството ги забранува 
сите форми на телесно или 
друго понижувачко казнување 
во сите училишта. 
Законодавствотото нашироко 
се промовира, а наставниците 
се обучени за позитивни 
форми на дисциплинирање. 
Училиштата треба да имаат 
стратегии за борба против 
малтретирање, во кои се води 
сметка за особената 
ранливост на насилство на 
децата со попреченост, како и 
за родовите димензии на 
насилството.

Законодавството ги 
забранува сите форми 
на телесно казнување 
во училиштата, но, за 
наставниците се 
обезбедува мала 
поддршка за негова 
имплементација. 
Децата главно не знаат 
за законодавството. 

Владината политика 
обесхрабрува 
користење телесно 
казнување, но не е 
ни забрането.

Законодавството 
не забранува 
телесно 
казнување во 
училиштата, и не 
постојат 
политики за 
малтретирање.

6. Децата имаат
право на 
демократско 
учество во 
училиштата и да 
бидат 
консултирани за 
образовната 
политика

Постојат задолжителни 
ученички совети и управни 
комитети во училиштата, 
каде учениците имаат 
реална контрола врз 
важните одлуки. 
Ученичките совети целосно 
ги претставуваат учениците, 
а децата со попреченост 
имаат активна улога. 
Владата ги консултира 
децата со попреченост за тоа 
како да се зајакне 
инклузивното образование. 

Ученичките совети се 
широко распространети 
во редовните училишта, 
но ги има само во 
неколку специјални 
училишта. Во 
инклузивните 
училишта, постои 
тенденција децата со 
попреченост да бидат 
исклучени од учество во 
училишните совети.

Постојат ученички 
совети во неколку 
редовни училишта, 
но воопшто нема 
можности да се чуе 
гласот на децата со 
попреченост.

Во ниедно 
училиште нема 
ученички совети 
или други 
механизми преку 
кои децата може 
да ги искажат 
своите ставови.

7. Пристапот до
образование за 
децата со 
попреченост е во 
надлежност на 
Министерството 
за образование 

Министерството за 
образование е одговорно 
за образованието на секое 
дете, и има експлицитни 
политики за досегање до 
сите деца со попреченост, 
со цел тие да одат на 
училиште.

Образованието за деца со 
попреченост е во 
надлежност на 
Министерството за 
образование, но има 
ограничени ресурси и/
или заложба, а многу деца 
со попреченост 
остануваат вон училиште.

Владата предлага 
надлежноста за 
образованието на 
децата со попреченост 
да се префрли кај 
Министерството за 
образование, но нема 
рок за тоа.

Одговорноста за 
сите прашања во 
врска со децата со 
попреченост е во 
рацете на 
Министерството за 
здравство, 
социјална заштита, 
или еквивалентна 
институција.

8. Постои
национален 
координиран 
пристап кон 
инклузивното 
образование 

Постои јасна национална 
политика за инклузивно 
образование, во која се 
вклучени министерствата 
за образование, социјална 
заштита, детска заштита, 
здравство, транспорт, 
планирање, вода и 
канализација, финансии, и 
сл.

Постои национална 
политика за 
инклузивно 
образование, но 
остварен е само 
ограничен напредок 
при нејзиното 
спроведување.

Постои извесна 
соработка меѓу 
клучните сектори, но 
таа е ад-хок и 
неформална.

Не постои  
координација меѓу 
владините  
институции.

9. Децата со
попреченост се 
згрижени и 
поддржани во 
своите семејства 
или во средина 
што ја заменува 
семејната  

Децата со попреченост се 
поддржани преку услуги во 
заедницата, за да живеат со 
своите семејства. Постои 
временски утврдена 
национална стратегија, 
поткрепена со 
законодавство, за затворање 
на сите постоечки големи 
институции за згрижување 
на деца со попреченост и за 
пренос на средства во 
редовното образование и во 
инклузивните служби во 
заедницата. 

Владата се залага за 
ставање крај на 
институционалната 
грижа, но нема 
национална стратегија. 
Постојат само ретки 
активности за тоа. 
Воведен е одреден 
степен на финансирање 
и услуги за поддршка на 
семејствата на децата со 
попреченост кои 
живеат дома.

Владата го 
препознава штетниот 
ефект на 
институционалната 
грижа врз децата и 
планира да ги затвори 
тие институции, но 
досега нема 
имплементација. 
Ограничена 
поддршка само за 
семејствата на децата 
со попреченост.

Децата со 
попреченост 
најчесто се 
сместуваат во 
институции и не се 
преземаат мерки за 
ограничување на 
бројот на такви 
објекти. Не постојат 
услуги во заедницата 
за поддршка на 
семејствата со деца 
со попреченост. 
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III.Посебни закони и политики за
реализација на инклузивно образование

Пристап и достапност на инклузивното образование 

Членот 24 од КПЛП, како и членот 28 од КПД, го потврдуваат правото на образование врз основа на 
еднакви можности за секое дете. КПЛП, исто така, нагласува дека ова мора да се обезбеди во инклузивни 
системи на сите нивоа. Таа јасно налага дека децата со попреченост не смее да бидат исклучени од 
општиот образовен систем врз основа на попреченоста. Тие имаат право на инклузивно, бесплатно и 
квалитетно образование, на еднаква основа со другите во заедницата во која живеат. Комитетот за 
правата на лицата со попреченост истакна дека „...целиот процес на инклузивно образование мора да 
биде пристапен, што значи не само објектите, туку сите информации и комуникација, т.е. асистивни 
системи со модулација на фреквенцијата, услуги за поддршка и разумна адаптација на училиштата... 
Целата средина на учениците со попреченост мора да биде проектирна на начин кој поттикнува вклучување 
и гарантира рамноправност во целиот процес на нивното образование.“1 Инклузијата треба да се сфати 
како составен дел на целиот образовен систем - а не е само како додаток.

Инклузивното образование треба да се гледа како дел од пошироката цел општеството да стане 
поправедно и помалку дискриминаторско за сите маргинализирани популации преку обезбедување 
образование. Не се работи само за техничка или организациска промена, туку и за културно-
филозофска промена на пристапот базиран на заложбата за почитување на секое дете, како и 
признавање на обврските на образовниот систем да се прилагоди за да одговори на неговите потреби и 
права. Како резултат на тоа, законодавството во сите јавни сектори треба да доведе до давање услуги со 
кои се подобрува развојот на настаните и процесите во насока на вклучување во образованието.

Покрај тоа, заложбата за инклузивно образование мора да биде детално разработена во 
законодавството, вклучувајќи изречни обврски и одговорност. Со ова властите на национално и 
локално ниво ќе се поддржат да работат во насока на заеднички пристап и ќе бидат повикани на 
одговорност да обезбедат имплементација за секое дете. Така, на пр., треба да се ревидираат одредбите 
во законите за специјално образование, со кои се врши поделба меѓу учениците со, и без попреченост. 
Слично на тоа, ќе треба да се ревидираат дневните центри и другите установи формирани за услуги на 
рехабилитација исклучиво за децата со попреченост, во кои се става несоодветен акцент врз „менување 
на детето“ наместо врз создавање адаптибилен инклузивен образовен систем. Можеби ќе бидат 
потребни дополнителни измени на политиките кои се однесуваат, на пр., на режимите на запишување, 
наставната програма, оценувањето, училишната управа, човечките ресурси, обезбедувањето квалитет, 
самоевалуацијата, екстерното оценување и инспекцијата.
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Случувања во реформите на законите и 
политиките
Јужна Африка2

Со воведување на политиката за инклузивно образование, објавена во Белата книга за 
образование бр. 6 од 2001 г., Министерството за образование се обврза да обезбеди сите деца 
да бидат добредојдени во сите училишта и да бидат поддржани за да го развијат својот 
целосен потенцијал, без оглед на потеклото, културата, способностите или попреченоста, 
родот или расата. Беше воведен концептот „целосна услуга/инклузивно училиште“ за да се 
покаже како обичните училишта може да се трансформираат во целосно инклузивни центри 
за грижа и поддршка.

Се предвидува дека до 2021 година, 500 основни училишта ќе се трансформираат во 
инклузивни, специјалните училишта ќе бидат претворени во ресурсни центри, и ќе се 
воспостават циркуларни тимови за поддршка во окрузите. Досега, 30 окрузи имаат тимови за 
поддршка, обезбедени се обуки и работилници за наставници, 30 училишта добија асистивни 
уреди, а 10 редовни училишта станаа модел-училишта. Еден од факторите на успех е поуката од 
минатото дека инклузивноста во општеството е единствениот начин за мирен соживот. 

Тајланд3

Владата на Тајланд презеде долгогодишно меѓународно истражување за добрите практики во 
инклузивното образование на меѓународно ниво. Како резултат на тоа, таа се заложи за рамка 
со политики кои налагаат вклучување на децата со попреченост во редовните училишта. 
Политиката има за цел да ја подигне свеста за правото на образование на сите деца со 
попреченост и да воведе јасна обврска на целиот образовен систем за маргинализираните деца. 
Со неа се воведени Националниот план за специјално образование и Законот за национално 
образование со кои се штитат правата на лицата со попреченост - вклучувајќи го и правото на 
образование - според уставот, проследено со нова политика која наведува дека лицата со 
попреченост мора да добијат образовни можности заради подобрување на животот. Досега, таа 
беше реализирана преку процес на комбинирање успешни меѓународни практики со локалните 
вредности и приоритети.
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Предизвик да се одржи напредокот4

Во 2005 г., виетнамската Влада го одобри новиот закон за образование во земјата, во кој се 
наведува дека учењето е право и должност на секој граѓанин и дека секој граѓанин има еднакви 
права на пристап до можности за учење. Покрај тоа, задолжителното образование опфаќа 
основно и средно ниво, а приоритет при распределбата на средства за наставниците, 
инфраструктурата, опремата и буџетот се дава на училишта и паралелки што поддржуваат 
настава за учениците со попреченост.5 Како резултат на оваа политика, податоците во 
истражувањето на Министерството за образование и обука во 2005 г. покажаа дека 32 проценти 
од 700.000 деца со попреченост на возраст за основно училиште следат настава во „редовни“ 
училишта, значителен напредок со оглед на тоа дека само пред 10 години, имаше само едно 
средно училиште кое прифаќа ученици со попреченост.

Сепак, Виетнам и натаму се соочува со образовни предизвици како нееднаквост, вработување 
на наставници, квалитетна настава и мали буџети. Затоа, инклузивното образование често се 
смета за дополнителен товар. По почетниот напредок, податоците на УНЕСКО-ИБЕ велат дека 
Виетнам се движи наназад, при што само околу 10 отсто од 1 милион ученици со попреченост 
добиле некакво образование во 2007-08 г.6 За да се зајакне неговата заложба кон инклузивно 
образование, усвоен е пристап на соработка. Националниот институт за образовна стратегија и 
изработка на наставни програми, работна група составена од претставници на министерствата, 
заедниците, НВО, истражувачки и професионални даватели на услуги, се фокусира врз мерките 
кои се потребни за инклузивното образование да стане одржлива реалност. Тој ќе даде осврт на 
политиките, вклучувајќи ја училишната организација, партнерствата меѓу родителите и 
заедницата, и професионалниот развој, за оние кои ќе овозможат наставни и услуги поврзани 
со специјалното образование, како што се дијагностички, терапевтски и логопедски услуги, како 
и развој на програми и лидерство во училиштата.

Интегрираната правно-политичка рамка во која е опфатено инклузивното образование треба да даде 
осврт на сите образовни сектори и нивоа. Таа треба да биде сеопфатна, координирана и сеопфатно да 
ги третира прашањата на флексибилност, разновидност и рамноправност на сите ученици во сите 
образовни институции. Клучните елементи се одредбите што треба:

• Да бидат во согласност со меѓународните стандарди за човекови права - особено со КПД и КПЛП.

• Да вклучуваат јасна дефиниција на инклузијата и на конкретните цели што треба да се
постигнат. Принципите и практиките на инклузијата треба да се сметаат за составен дел на
реформата, а не само како додатна програма . На пр., одредбите со кои одредени категории деца
се дефинираат како „неподобни за настава“ треба да се укинат.

• Да им гарантираат на децата со и без попреченост исти права на пристап до редовните наставни
можности, и да обезбедуваат пристап за секој ученик до редовното образование и до потребните
услуги за поддршка во рамките на сите нивоа.

• Да развиваат рамка на политики за инклузивно образование на централно ниво, со која се
поддржува политиката, праксата и културата на вклучување на сите нивоа во системот на
редовно образование.

• Да обезбедат усогласеност на политиките, реализацијата и поддршката низ целата земја.

• Да воведат пристапни механизми за мониторинг за да се гарантира конкретна имплементација на
политиките, заедно со потребните инвестиции.
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• Да ја препознаат потребата од разумно приспособување заради поддршка на инклузијата врз
основа на стандардите за човекови права, а не врз основа на ефикасно користење на ресурсите.

• Да обезбедат сите закони кои потенцијално го засегаат инклузивното образование во
земјата јасно да ја посочат инклузијата како цел.

• Да обезбедат доследна рамка за идентификација, процена и поддршка за да им се
овозможи на децата со попреченост да напредуваат во редовните наставни средини.

• Да наложат обврска за локалните власти да планираат и да обезбедат услови за сите
ученици, вклучувајќи ги и децата со попреченост, во редовните наставни средини и
паралелки, на најсоодветен јазик, начин и метод на комуникација.

• Да обезбедат насоки за образовните институции околу тоа како да ги исполнат
своите обврски преку обезбедување повеќе можности за инклузивно образование.

• Да наложат создавање партнерства и координација меѓу сите засегнати страни,
вклучувајќи различни агенции, развојни организации и НВО, а посебно со родителите и
лицата со попреченост.

Политиките за инклузивно образование во образовниот 
сектор на Намибија

Во септември 2014 г., Министерството за образование во Намибија лансираше нова политика 
за инклузивно образование, чија цел е да се обезбеди пристап, рамноправнвост и квалитетно 
образование за сите деца. Иако политиката е насочена кон инклузивност, чувствителност и 
пресретливост на образовниот систем кон потребите и школувањето на сите деца, таа има 
конкретен фокус врз децата и младите кои биле, се, или имаат поголеми шанси да бидат 
образовно маргинализирани, вклучувајќи ги и децата со попреченост. Политиката содржи 
осум основни стратегии, од кои секоја има неколку конкретни мерливи резултати:

• Интегрирање на секторската политика за инклузивно образование во сите други
правни рамки и политики на образовниот сектор.

• Подигање на свеста за уставното право на образование и поттикнување промена на
ставовите.

• Поддршка на институционалниот развој преку развивање човечки и наставни ресурси.

• Ревизија на националната наставна програма за основно образование со цел да се
одрази разновидноста на наставните потреби на сите ученици.

• Проширување и развивање услуги за образовна поддршка.

• Развивање едукација за наставници и обука за болничарски и помошен персонал.

• Зајакнување и проширување на обуката на работното место за засегнатите страни.

• Развивање механизам за следење и оценување на спроведувањето на секторската 
политика за инклузивно образование.
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Закон за право на образование, Индија7

Законот за право на образование во Индија беше донесен во 2009 г. Со него, на сите деца на 
возраст од 6 до 14 години, вклучувајќи ги и оние со попреченост, им се гарантира право на 
бесплатно и задолжително образование во блиското училиште. Нема директни (школарина) 
или индиректни трошоци (униформи, учебници, оброци, превоз) на товар на детето или 
родителите, како услов за добивање основно образование. Владата обезбедува бесплатно 
школување сé до завршување на основното образование. Неговото донесување значеше 
историски чекор со воведување национална одредба која предвидува погодно образование во 
чиј центар се децата, кое ќе им помогне на сите деца да го развијат својот полн потенцијал. 

Законот отелотворува силен фокус врз унапредување на еднаквоста за сите деца, наложувајќи 
им на властите да досегнат до маргинализираните групи, вклучувајќи ги и децата со 
попреченост. Освен тоа, тој налага обврска за училиштата да формираат комитети на 
училишна управа кои се составени од претставници на локалните власти, родителите, 
старателите и наставниците, од кои 50 отсто треба да бидат родители на обесправени деца. Тој, 
исто така, предвидува механизми за одговорност преку Националната комисија за заштита на 
детските права, која има задача да ги ревидира гаранциите за правата предвидени со овој 
закон, испитува жалби и има надлежност на граѓански суд при решавање по нив. 

Покрај тоа, како дел од вкупната легислатива и политика за инклузивно образование, владите треба да се 
заложат за поддршка и инвестиции во вработување и обука на наставници со попреченост. Ова ќе бара 
отстранување на сите законодавни или политички бариери кои налагаат кандидатите да исполнуваат 
одредени критериуми за медицинска подобност, како и обезбедување разумни адаптации за нивното 
учество како наставници. Нивното присуство во училиштата ќе послужи за четири основни цели:

• Ќе промовира еднакви права за лицата со
попреченост да влезат во професијата наставник.

• Наставниците со попреченост ќе внесат
уникатно разбирање за живеењето со пречки и
за потребните адаптации заради вклучување
ученици со попреченост. Ова ќе даде стручен
аспект на создавањето инклузивни образовни
средини.

• Нивното присуство во училиштата ќе придонесе кон 
уривање на бариерите и преиспитување на 
предрасудите поради кои се претпоставува дека лицата 
со попреченост немаат капацитет да придонесат во
општеството на еднаква основа со другите.

• Тие ќе претставуваат добар пример за децата со
попреченост, на кои обично им се одрекува
можноста да видат луѓе со попреченост во улога на
возрасни, а кон кои ќе може да се стремат.

За повеќе информации околу обуката 
за наставници, види брошура 12, 
Наставници, инклузивна настава и 
педагогија во чиј центар се децата.
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Отстранување на пречките во ставовите за инклузивното образование

Иако мерките за обезбедување места во инклузивни училишта за децата со попреченост се од витално 
значење, сами по себе, тие не се доволни за да се обезбеди реализација на правото на образование. Исто 
така, потребна е заложба за отстранување на многу други бариери што го попречуваат пристапот - бариери 
во физичката средина, транспортот, комуникацијата, ставовите и социјално-економските притисоци. За 
физичките и комуникациските бариери се зборува во брошурите 10 и 11. Овде даваме осврт на 
пошироките политички импликации за решавање на бариерите со кои се соочуваат децата со 
попреченост како последица од непријателски или лошо информирани ставови. Овие бариери на децата 
со попреченост им спречуваат пристап до образование и ги инхибираат нивните можности да го 
исполнат образовниот потенцијал во училиштата и во другите образовни институции. Локалните власти, 
во партнерство со семејствата и организациите на лица со попреченост, треба да направат анализа на тоа 
каде се бариерите за, и во образованието, со цел да се преземат неопходни мерки за нивно отстранување.

И покрај сé поголемата свест и политичка волја да се прифати инклузивното образование во многу земји, 
дискриминацијата, недостатокот на разбирање и негативните ставови кон попреченоста и натаму 
продираат во образовните системи. Сé повеќе докази укажуваат на тоа дека токму преку контакт со 
децата со попреченост, ваквите ставови најефективно се трансформираат.8 Со овие докази се истакнува 
колку е важно инклузивните иницијативи да започнат што порано, заедно со зајакнување на наставно-
партиципативните процеси. Сепак, бидејќи децата со попреченост во многу земји остануваат изолирани 
од општеството, повеќето членови на општеството, обично, ќе имаат мал контакт со нив, па затоа нема да 
добијат можност да развијат прифаќање на различноста.

Негативните ставови на сите нивоа во општеството може да имаат значително влијание врз пристапот до 
образование. Тие може да доведат до тоа родителите и наставниците да веруваат дека децата со 
попреченост не се способни за учење, и негативно ќе го засегнат образованието на децата без 
попреченост. Тие придонесуваат за нискиот приоритет што креаторите на политики и владините 
претставници им го даваат на прашањата за попреченоста. Тие поттикнуваат или барем олеснуваат 
малтретирање, подбивање и социјално исклучување на децата со попреченост од страна на нивните 
врсници. Следните коментари беа пријавени од родителите на децата со попреченост во Британија, 
давајќи моќни сведоштва за целосната нечувствителност што луѓето ја покажуваат кога немаат разбирање 
за попреченоста.9

Слика 2
Има ли Даунов синдром?
Спастична ли е?
Зборува ли?
Не можете ли да ја 
замолчите?

Никогаш не требала да 
се роди!
Се пријавивте ли за 
компензација?
Се обидовте ли со 
исхрана без млечни 
производи?

Ваш ли е?
Ќе му биде ли подобро?
Таква ли е родена?
Каква штета!

Секогаш ли прави така?
Не можете ли да ја 
смирите?
Опасен ли е?
Каква трагедија!
Кутрото суштество!

Има ли лек за тоа?
Колку жално!
Тоа е толку тажно!
Кутрите родители!

За повеќе информации околу работата со родителите и заедниците за ставање крај на 
дискриминаторската култура, види брошура 13: Учество на родителите, семејството и 
заедницата во инклузивното образование.
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Општо, градењето цврсти и толерантни општества ќе го поддржи инклузивното образование, 
намалувајќи ги стравот и незнаењето за попреченоста во општеството и зголемувајќи ја социјалната 
правда за сите граѓани. Членот 8 од КПЛП налага владите итно да донесат мерки за подигање на свеста за 
лицата со попреченост и да ги преиспитаат негативните ставови. Тие може да усвојат експлицитна 
политика за решавање на негативните ставови и да промовираат поголемо разбирање во соработка со 
организациите на лицата со попреченост, како и со децата со попреченост и нивните семејства. На 
пример, ова може да вклучи:

• Кампањи за подигање на јавната свест заради поттикнување приемчивост, како и зголемување на
општествената свест за потенцијалот и способностите на лицата со попреченост. Брошурите,
плакатите и пораките треба да се наоѓаат на места каде јавноста најверојатно ќе ги види, како што се
лекарски ординации, општини, служби за социјално осигурување, центри за детска грижа и училишта
каде родителите добиваат услуги за децата. Театрите и изложбите на слики и цртежи на деца со
попреченост, исто така, може да бидат добар начин за пренесување позитивни пораки. Видливоста на
децата и создавањето можности да ги искажат сопствените пораки може да биде моќен инструмент
на промена.

• Негување однос на почит заради решавање на стереотипите и штетните практики, и промовирање на
правата на лицата со попреченост. Ова треба да биде одразено во сите официјални и јавни документи,
комуникации и политики.

• Поттикнување употреба на соодветен јазик, што може да одигра важна улога во зацврстување или 
преиспитување на негативните стереотипи за попреченоста. Лицата со попреченост многу години се
борат за преиспитување на термините што се понижувачки и навредливи. На пр., „дефект“,
„хендикеп“ или „имбецил“ често се користат од професионалците и од поширокото општество кога
се споменува попреченоста. Важно е владите, медиумите, професионалците и луѓето во секојдневниот
живот да се охрабрат да користат јазик прифатлив за лицата со попреченост.

Исто така, владите може да ги поттикнат медиумите да усвојат политики во насока на преиспитување на 
пречките за вклучување, на пр., преку:

• Почитување на интегритетот: Медиумите имаат одговорност да избегнуваат зацврстување на 
негативни или понижувачка стереотипи, и никогаш не треба да дозволат програми или статии со 
кои се навредуваат, омаловажуваат или се злоупотребуваат лицата со попреченост.

• Зголемување на видливоста: Многу негативни ставови кон лицата со попреченост се одржуваат
затоа што тие во голема мерка се невидливи во општеството. Медиумите треба да направат
напори да создадат можности за целосно учество во сите форми на медиумите, вработувајќи
лица со попреченост (вклучувајќи и деца) како презентери, новинари, уредници и коментатори,
и вклучувајќи ликови со попреченост во сапунски опери, драми и комедии.

• Промовирање пристап: Голем дел од медиумите се недостапни за лицата со попреченост.
Медиумите треба да се поттикнат да се консултираат со претставници од организациите на
лицата со попреченост, вклучувајќи ги и децата, за тоа како медиумите да станат подостапни
преку низа комуникациски форми и технологии.

• Преиспитување на повредите на правата: Медиумите имаат важна улога во откривање кршења на
правата, и во барање од владите и другите чинители да ги исполнат своите обврски според КПЛП.

Некои земји, како Хрватска и Црна Гора, вложија значителни напори да ја подигнат свеста за децата со 
попреченост, да создадат толеранција и да ја истакнат вредноста на инклузијата - преку кампањи за  
разбивање на митовите околу попреченоста и нејзино претставување во позитивно светло, со цел да се 
променат ставовите и да се подигне општата свест за важноста на инклузивното образование.10 Поуките 
се дека секогаш кога е можно, треба да се добие поддршка од владата, да се развијат јасни, 
контекстуализирани пораки со кои информациите ќе се пренесат бргу и ефективно со помош на 
иновативни техники, и преку соработка на сите сектори.
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Втора активност

Погледнете ја карикатурата подолу. Размислете за ставовите втемелени во наредбата на 
наставникот. Објаснете зошто неговото очекување не е праведен процес на селекција.

Дискусија за втората активност
Наставникот претпоставува дека со подеднакво третирање на сите животни, ги тестира 
праведно и рамноправно. Меѓутоа, во овој пристап се претпоставува дека сите животни 
имаат исти капацитети. Тоа е како да барате од група деца, вклучувајќи без попреченост, 
слепи, глуви и во инвалидски колички, да учествуваат во иста трка на 100 метри. Јасно е дека 
на карикатурата, единствените животни што ќе можат да ја извршат задачата се мајмунот и 
можеби, косот. Но, што се тестира тука? Едноставно, дека умеат да се јазат. Нема да се земат 
предвид пливачките вештини на рибата, пингвинот и фоката, способноста на кучето да 
трча, или силата и интелигенцијата на слонот. Не се направени адаптации за да се земат 
предвид предизвиците со кои ќе се соочат повеќето животни при полагање на испитот. Со 
други зборови, тој е дискриминаторски, нема разумна адаптација за да им се помогне на 
животните да ги надминат бариерите, и не се истражува потребата од праведен испит, т.е. 
позитивна дискриминација заради пофер правила на игра. 

Крајната улога на образованието е да обезбеди рамноправни можности за исполнет живот. 
За секое животно, ова е поврзано со конкретна умешност. Па така, не само што тестот е 
дискриминаторски, туку таква е и основата за тестот. Во недискриминаторски тест, се 
откриваат капацитетот и вештините на секое дете поединечно.
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Почитување на идентитетот, културата и јазикот

Во законодавството за човековите права се истакнува обврската на државите да ги почитуваат 
идентитет, јазикот и културата на луѓето. Ова општо право е утврдено во неколку договори за човекови 
права. На пример, членот 30 од КПД го нагласува правото на децата да ја негуваат својата култура, да ја 
практикуваат својата религија и да го користат својот јазик, а Конвенцијата за заштита и унапредување 
на разноликоста на културно изразување (2005) воведува обврска да се почитува културната 
разновидност. Примената на ова право понатаму се признава конкретно во врска со знаковниот јазик. 
Членот 30(4) од КПЛП наведува дека лицата со попреченост имаат право, на еднаква основа со другите, 
на признавање и поддршка на нивниот културен и јазичен идентитет, вклучувајќи ги и знаковните 
јазици и културата на глувите. Во секој напор за подобрување на човековите права на глувите, 
отстранувањето на јазичните бариери е од врвно значење. Глувото лице мора да има право да го 
користи знаковниот јазик во секоја ситуација.

Статусот на знаковниот јазик се разликува во секоја земја. Во некои земји, правата на глувите лица на 
образование и еднакво учество во општеството се обезбедени со закон. Во други случаи, забрането е да 
се користи знаковниот јазик, дури и во училниците. Првата земја во светот каде знаковниот јазик беше 
признат и усвоен во парламентот е Уганда, во 1995 г. Законот за училишта на Јужна Африка од 1996 г. 
дозволува учење на „знаковниот јазик“ наместо на службениот јазик што се изучува на училиште.11 Во 
Европа, се чини дека Финска и Португалија се единствените две европски земји кои имаат уставни 
одредби за знаковниот јазик. Сепак, голем број други европски земји воведоа закони со кои се признава 
знаковниот јазик, вклучувајќи ги Белгија, Данска, Чешка, Франција, Германија, Унгарија, Ирска, 
Италија, Литванија, Норвешка, Полска, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарија и 
Британија.12 Во Бразил, сите наставници за предучилишна возраст мора да имаат осум месеци 
задолжителна настава на знаковен јазик. 

Белешки
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IV. Владини структури во поддршка на
инклузивното образование

За повеќе информации околу тоа како овие структури придонесуваат кон плановите на 
образовниот сектор чија одговорност е овозможување на правото на децата со попреченост 
на инклузивно образование, види брошура 14: Планирање, мониторинг и евалуација.

Организациските структури за поддршка на образованието се исто толку важни колку и самата законска 
регулатива и политики. Тие создаваат контекст и средина кои служат за поддршка на култура во која 
може да се воведе и да се одржи инклузивно образование. Треба да се разгледаат следниве прашања:

Надлежност за образование на сите деца кај Министерството за
образование

Остварувањето на правото за сите деца на рамноправно образование без дискриминација, налага 
надлежноста за образованието да почива кај министерствата за образование. Сепак, во некои земји 
редовното и специјалното образование сé уште се водат под различни администрации, при што примарната 
надлежност за попреченоста, вклучувајќи го и образованието, често почива кај министерствата за социјални 
работи. Ова доведе до исклучување на децата со попреченост од законодавството, политиките, плановите и 
ресурсите за редовното образование, како и до недостаток на сеопфатна и кохерентна структура за поддршка 
на инклузивното образование. Ваквата поделба на надлежнсоти може да доведе до низа сериозни пречки за 
инклузивното образование, што резултира не само во сегрегација на децата со попреченост од другите деца, 
туку и во добивање понеквалитетно образование. На пример:

• Пречки за пристап до редовната наставна програма.

• Неможност да се учествува во националните тестирања.

• Обуката за наставници не дава осврт на наставните методи за поддршка на инклузивни училници.

• Проектирањето и изградбата на нови училишта не ја исполнува потребата за пристапност.

• Помалку инвестиции по глава на жител во образованието за деца со попреченост.

• Отсуство на интегрирано собирање податоци за запишување, задржување и успех за да се
обезбедат докази за напредокот во остварувањето на правото на образование за децата со
попреченост.

Иако многу влади сега го имаат прифатено императивот за ставање на надлежноста за образование на 
сите деца под капата на министерствата за образование, тоа сé уште не е универзално. На пр., во Индија 
и Бангладеш, образованието на специјалните училишта останува во надлежност на Министерството за 
социјални работи. Во суштина, кога образованието на децата со попреченост го води поинакво, 
необразовно министерство, децата со попреченост секогаш завршуваат на маргините. Тие нема да бидат 
земени предвид при планирање и следење на образовните цели, и никогаш нема да добијат еднакви 
шанси за успех. Искуството на една млада девојка од Британија која се префрлила во системот на 
редовно образование го илустрира проблемот: „Имав повисоки испитни резултати од сите ученици во 
истата година кои одеа во специјално училиште; не затоа што сум попаметна, туку само поради
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можностите што ги имав и кои ми беа дадени“ (слепа ученичка која зборуваше пред 
анкетната комисија на ОН во Њујорк, за време на изработката на КПЛП).

Инклузивното образование налага министерствата за образование да бидат надлежни за 
образованието на сите деца. Во земјите каде децата сé уште се двојат, ќе биде неопходно да се 
утврди рок во кој надлежноста ќе се внесе во рамките на Министерството за образование.

Трета активност

Дознајте го следново за вашата земја:

1. Кое министерство има надлежност за образование на децата со попреченост?
Ако не е Министерството за образование, може ли да го утврдите ефектот што
поделбата на надлежноста го има врз образованието на децата со попреченост?

2. Постои ли заложба на владата кон координиран пристап за постигнување
инклузивно образование? На пример:

• Има ли податоци за бројот на деца со попреченост кои одат на училиште?

• Се земаат ли предвид потребите на децата со попреченост при проектирање и
изградба на училишта?

• Се води ли сметка за децата во инвалидска количка при превозот до училиште?

• Има ли соработка меѓу здравствените и образовните служби за унапредување на
пристапот до соодветна здравствена заштита и поддршка за децата со попреченост
на училиште?

3. Дали локалниот орган за образование има било каква експертиза или разбирање за
инклузивното образование? Ако да, посочете примери како тоа влијаело врз
локалните образовни услуги. Ако не, каков е ефектот од отсуството на знаење за
образованието на децата со попреченост?

Дискусија за третата активност
Испитувањето на политиките и структурите кои даваат информации за начинот на 
испорака на образовните услуги ќе ви помогне да откриете што веќе функционира добро, а 
што треба да се промени за да се создаде неопходниот општ контекст во кој ќе се градат 
услуги на инклузивно образование. 
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Координација на владините политики

Ефективните образовни политики налагаат соработка со низа министерства надвор од образованието. 
Без координирана акција на сите релевантни владини министерства не може да се изгради и да се 
поддржи доследна култура на инклузија. Ако е можно, владите треба да изработат национален 
акционен план во кој се очекува сите релевантни министерства да имаат заедничко разбирање и 
посветеност на инклузивното образование. Со оглед на предизвиците при меѓусекторската соработка 
во многу земји, важно е да се идентификува водечка агенција со именувана фокусна точка за водење 
на процесот. Ова ќе им овозможи да постигнат интегриран и холистички пристап, при што ќе 
соработуваат во насока на заедничка агенда. 

Национални програми за инклузија

Боливија спроведе национална програма за вклучување на лицата со попреченост.13 Притоа, 
стави приоритет на заложбата за подобрување на капацитетите на локалните партнери, 
обезбедување пристап до висококвалитетно образование преку формалниот образовен систем 
и инвестиции во проекти за рехабилитација во заедницата (РВЗ). До 2013 г., таа досегна до над 
700 лица со попреченост и го зголеми пристапот до редовното образование со далеку поголема 
свест за значењето и примената на инклузивното образование. Нејзината ефективност како 
програма произлезе од поддржувањето на пристапот заснован на човековите права, 
поврзувајќи ја РВЗ со формалното образование, и со фокус врз заложбата на националната 
влада кон спроведување на Националната програма за инклузивно образование.

Малави изработи интегрирани развојни политики за образование на маргинализираните 
деца.14 Неговата цел е да развие рамка на политики со кои се овозможува инклузивно 
образование. Владата натпросечно инвестира во изградба на образовниот систем и е посветена 
на меѓународните цели, вклучително и на инклузивното образование. Во 1996 година, таа 
воведе легислатива за обезбедување на правото на заштита во образованието.  Исто така, има 
национална политика за изедначување на можностите за лицата со попреченост, како и 
национална политика за посебни образовни потреби. Заедно, ваквата законодавно-политичка 
рамка, при што се вложуваше и во изградба на тесна соработка меѓу НВО и владата, беше 
успешна во поттикнување инклузивно образование и интегрирано неформално образование за 
децата кои не одат на училиште. 

Целта на инклузивното образование ќе наложи анализа и последователно уривање на сите бариери 
кои постојат во моментов. Веќе зборувавме за бариерите во ставовите кои го ограничуваат пристапот 
до училиште и создаваат тешкотии за децата со попреченост на училиште. Меѓутоа, многу бариери се 
однесуваат на физичката средина, транспортот, комуникацијата и финансиските фактори, кои може да 
се решат само со меѓусекторско планирање и политики во насока на интегриран пристап кон 
инклузивното образование. На пример, отстранувањето на пречките ќе значи:

• Тесна соработка меѓу министерствата надлежни за социјална работа, социјална заштита,
здравство, вработување и стручна обука.

• Координација меѓу министерствата за здравство - на пр., здравствените служби за мајки и
пренатална грижа - службите за образование/развој во раното детство, заради рана идентификација
и процена, и службите за рехабилитација (види брошура 9 за повеќе информации).

• Ангажирање на секторите за јавни работи, училишните образовни комисии и другите актери
кои се надлежни за изградба, одржување и поправка на училиштата, за проектирањето на
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училиштата да биде во согласност со заложбата за инклузија. На пр., треба да се внимава на 
обезбедување физичка пристапност на игралиштата, спортските сали, ходниците, вратите, тоалетите, 
распоредот на училниците и влезот во зградите (види брошура 10 за повеќе информации).

• Соработка меѓу министерствата за финансии и оние кои ја развиваат политиката за распределба и
надзор на буџетите за инклузивно образование (види брошура 8 за повеќе информации околу
финансирањето на инклузивното образование).

• Соработка со министерствата за транспорт на национално и локално ниво, за да се овозможат 
достапни и пристапни транспортни системи, во согласност со бројот и потребите на децата кои 
користат транспорт.

• Свест од страна на министерствата одговорни за детска заштита, за правата на децата со
попреченост в училиште.

Покрај тоа, владините министерства треба да се потрудат да развијат партнерства со граѓанските 
организации, родителите, локалните заедници и со низата релевантни професионалци.

Владината заложба може да ги надмине ограничените 
ресурси15

Доказите од прегледот за напредокот во Лесото, Танзанија и Занзибар даваат цврсти аргументи 
со кои одговорноста за инклузивното образование треба да се прифати и подалеку од 
образовниот сектор. Многу групи имаат - или треба да имаат - голем интерес за инклузивното 
образование. Тоа треба да ги вклучи родителите и другите членови на семејството, општинскиот 
персонал, наставниците и училишниот персонал, владините претставници, НВО, организациите 
на лица со попреченост, како и стручните лица во секторите за образование, здравство, социјална 
заштита и вработување.

Успехот на инклузивното образование во погорните земји, и покрај нивните ограничени 
ресурси, се должи на тоа што владите беа посветени и имаа волја да започнат, дури и во мали 
размери. Првично, Лесото имаше политика за вклучување, но не и средства за имплементација. 
Танзанија и Занзибар развија политика подоцна, откако пилот-фазите за инклузија покажаа 
дека резултатите се добри дури и со ограничени ресурси. Во сите три земји, матичните 
организации одиграа многу важна улога во започнување на пилот-проектите, сензибилизација 
на другите членови во заедницата, застапување за нивните права и правата на нивните деца, и во 
лобирање за инклузивни политики кај политичарите и функционерите. 

Брошурата 7: Партнерства, застапување и 
комуникација за социјални промени, и брошурата 
13: Учество на родителите, семејството и 
заедницата во инклузивното образование, 
подетално се занимаваат со овие партнерства.

24

Вебинар 3 - помошна стручна брошура



Социо-економски бариери

Многу бариери кои ги спречуваат децата со попреченост да го остварат правото на образование 
се надвор од образовниот систем. На пр., попреченоста е и причина, и последица на 
сиромаштијата. За многу семејства, трошоците поврзани со попреченоста може да го спречат 
пристапот до образование. Трошоците може да вклучат транспорт, технологија, специјализирана 
медицинска нега или други наставни средства, и може да ги одвратат семејствата од испраќање на 
детето со попреченост на училиште. 

Сé повеќе земји обезбедуваат некаква социјална или парична помош, со што им се помага на 
семејствата да ги платат тие трошоци. Методите за распределба на помошта се разликуваат, при 
што некои налагаат сеопфатна документација, додека други се обработуваат автоматски. Многу 
од нив се поврзани со одредени услови, како на пр., евиденција на детето во национален 
регистар за попреченост. Семејствата имаат право на исплата само ако детето е регистрирано. 
Постојат предизвици поврзани со исплатата на социјалната помош. Процесот на регистрација 
може да одврати многу семејства кои не се подготвени да се регистрираат поради стигмата и 
системите за класификација на попреченоста.16 Постои ризик дека, откако ќе се категоризираат, 
децата ќе останат етикетирани засекогаш. Исто така, може да биде тешко за родителите 
официјално да ги регистрираат своите деца. На пр., во Грузија, семејствата мора да ги докажат 
раѓањето и попреченоста за да примат социјална помош; ова често е невозможно за семејствата 
во ризик и за малцинствата. Слично на тоа, во Русија, децата мора прво да добијат статус на 
попреченост во гломазен процес со долги посети на државните служби и со многу бирократија.  
Згора на тоа, помошта често е недоволна за значително олеснување на трошоците. 

Сепак, ако се спроведуваат внимателно, ваквите исплати може да ја обезбедат многу потребната 
поддршка за семејствата без да потхрануваат стигматизација. Владите треба да се консултираат со 
семејствата за да ги идентификуваат пречките за помошта, и да воведат поедноставени и достапни 
механизми за неа.
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Сеопфатен пристап 

Сеопфатен системски пристап кон инклузивното образование постои во провинцијата Њу 
Бранзвик, Канада. Таму, инклузивното образование стана официјална политика уште во 
1968 г., и беше зацврстено во 1985 г. со Законот за дополнување на Законот за училишта. 
Секое училиште во провинцијата треба да обезбедува инклузивно образование.
Во Њу Бранзвик, практично сите ученици се образуваат во обични училници, со 
специјализирана поддршка утврдена врз основа на индивидуалниот образовен план на 
ученикот. Главните одлики на најдобрите практики во овие училишта се: 

• Уверување дека сите деца можат да научат, ако им се дадат соодветни можности.
• Планирање индивидуализирана настава.
• Развивање тимови за поддршка.
• Промовирање социјални вештини и одговорности кај децата.
• Оценување на работата на децата.
• Планирање на преминот од една во друга фаза на образование.
• Работење во партнерство со родителите и со другите членови на заедницата.
• Спроведување планови за развој на персоналот.
• Одговорност.

Еден округ во Њу Бранзвик се рангираше највисоко на стандардизираните тестови по 
англиски и математика за извештајните години и имаше една од највисоките стапки на 
завршување во Канада.17 Пријавените надворешни фактори кои значително придонесуваат 
кон одржлив успех на училиштата во Њу Бранзвик се:

• Придонес од тимот за ученичка поддршка во округот кон образованието на децата
воопшто, а не само на децата со посебни потреби.

• Редовна континуирана обука од страна на тимот за ученичка поддршка околу
„методите и ресурсите“ што ги користат наставниците како советници за
специјално образование во училиштата, овозможувајќи им да ги развијат и да ги
одржат стручноста и потребниот кредибилитет.

• Редовна обука на работното место за одделенските наставници и нивните асистенти
околу потребните наставни методи.

• Вклучување од страна на училишните директори на методите и ресурсните
наставници во редовни дискусии за прашањата на управување со училиштето
воопшто, а не само во врска со посебните потреби.

• Вклучување на родителите како активни учесници во образовниот процес, а не само
како негови клиенти.
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Пренесени надлежности 

Постојат силни аргументи за пренесување на државните надлежности на локално ниво. Тоа ќе 
овозможи услугите да се прилагодат на локалните потреби, како и поголема локална демократија и 
отчетност. Исто така, на овој начин се поддржуваат и се поттикнуваат иновативни практики во одговор 
на специфичните потреби на заедниците, училиштата и учениците во локалните заедници. Може да се 
тврди дека процесот на носење одлуки треба да „се одвива на ниво на власт кое е најсоодветно за ова 
прашање, обично на најниското можно ниво“.18 Но, пренесувањето носи и предизвици:

• Може да доведе до варијации во квалитетот и видот на услугите, што пак води до нееднаквост.

• Локалните носители на одлуки може да утврдат приоритети и да донесат одлуки со кои
децата со попреченост повеќе ќе се исклучат од образование, наместо да се вклучат.

• Капацитетите за развивање инклузивно образование на локално ниво може да бидат ограничени.

• Пренесените буџети треба да бидат доволни за да им овозможат на локалните власти да
обезбедат адекватно ниво на услуга.

За да се надминат ваквите потенцијални предизвици, потребни се следниве политики за стандардите 
на давање услуги да бидат усогласени низ целата земја:

• Рамки на национални политики за инклузивно образование со кои се поддржува
политиката, практиката и културата на вклучување во сите нивоа на редовниот систем.

• Принципи на универзално право на инклузивно образование, утврдени на национално ниво, и
поддржани преку јасни упатства за тоа како треба да се применуваат на локално ниво.

• Изградба на капацитетите на локалните власти, заедно со буџети наменети за инвестиции
во потребните услуги и програми.

• Механизми за транспарентно известување и спроведување кои ќе обезбедат одговорност, и политики 
на стимулации за иновативни и надежни практики кои се градат врз локалните предности.

Ако постојат вакви политики, може да се гарантира доследна заложба за инклузивно образование и 
да се создадат можности за иновации и одговарање на локалните потреби во рамките на 
пренесената надлежност за образование. 
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Четврта активност

1. Направете листа на сите бариери со кои мислите дека децата со попреченост се
соочуваат во вашата земја, за да го процените пристапот до инклузивно образование.
Ако имате време, поразговарајте со колегите или со локалните организации на
лицата со попреченост за да ги дознаете нивните ставови.

2. Што мислите, како ќе се разликуваат бариерите во зависност од попреченоста на детето?

Дискусија за четвртата активност
Очигледно, во различни земји бариерите значително ќе се разликуваат, како според нивното 
релативно богатство, така и според политичката заложба. Сепак, можеби ќе вклучат:

• Непристапни објекти − скали во училиштето, без лифт до училниците над приземјето,
тесни врати во тоалетите.

• Тешкотии да се стигне до училиште − недостаток на автобуси  прилагодени за
корисниците на инвалидски колички, недостаток на инвалидски колички за децата да
дојдат на училиште, нерамен, ридски терен.

• Малтретирање и насилство − децата се плашат од навреди и исмевања од другите деца
на патот кон училиште, како и во училишната средина.

• Нема наставни погодности − нема асистивни уреди, Брајови книги, универзален концепт.

• Непријателство од наставниците − кои мислат дека децата со попреченост треба да
бидат во специјални училишта и не се подготвени да ги примат во своите паралелки.
Непријателството и чувството на пониженост може да предизвика децата да не сакаат
да одат на училиште, а родителите да сакаат да ги држат настрана за да ги заштитат.

• Претпоставки на наставниците дека децата со попреченост не се способни за учење.

• Недостаток на свест кај родителите − кои не разбираат дека нивните деца се способни за
учење, или дека имаат право на образование.

• Сиромаштија − многу сиромашни родители ќе ги гледаат трошоците за школување на
детето со попреченост како огромна пречка и ќе дадат приоритет на образованието на
децата без попреченост, за кои сметаат дека се подобра „инвестиција“.

Откако ќе ги проанализирате бариерите со кои се соочуваат децата со попреченост, може да 
почнете со испитување на законите и политиките потребни за отстранување на тие бариери.

Јасно е дека сите деца со попреченост се соочуваат со многу бариери во пристапот до 
образование. Но, тие може да се различни. За децата со телесна попреченост кои се во 
инвалидска количка, веројатно физичките бариери при играњето и транспортот ќе бидат 
главните предизвици. Ако се отстранат, нема да има причина да не учествуваат во 
училиштето без значителни тешкотии. За слепите и слабовидни деца, бариерите, исто така, 
може да бидат физички, со адаптации потребни за нивно безбедно движење во училишната 
средина. Но, ним ќе им требаат и прилагодени наставни материјали како книги во Брајово 
писмо или со поголеми букви, снимки и аудио формати, и компјутери. За глувите и децата со 
оштетен слух, физичката средина не е пречка, туку ќе ги исклучува немањето уреди за 
толкување, некористењето знаковен јазик и слушни помагала. Децата со тешкотии во 
учењето, ќе доживеат значителни пречки ако не постојат соодветни наставни методи и 
чувствителност за нивните наставни потреби. И секако, многу деца имаат и по неколку 
оштетувања, па ги доживуваат сите придружни бариери. Освен тоа, без оглед на попреченоста, 
децата може да се соочат со негативност и отпор кон нивното присуство в училиште. 
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V. Општи закони и политики за 
поддршка на инклузивно образование
Досега во овој модул, ги испитавме конкретните закони и политики за образование кои се потребни за 
воведување и одржување на инклузивното образование, како и владините структури потребни за 
спроведување на овие политики. Меѓутоа, нема да дојде до целисходна инклузија без цврста заложба на 
владата кон креирање или воведување поопшто законодавство и политики со кои се поддржува и се 
јакне средината на инклузивно образование. Инклузивното образование вклучува длабока промена во 
вредностите и пристапот на повеќето влади, со значителни импликации за многу различни 
министерства. Владите треба да усвојат проактивен пристап за да се создаде чувство кон заедничка цел, 
и да се разбере потребата од кохерентно и усогласено законодавство и политики во сите сектори.

Ставање крај на институционализацијата

Во многу земји, единствената помош за децата со попреченост е нивното сместување во институции. 
Јасно е дека не може да се гарантира правото на секое дете на инклузивно образование, додека 
значителен број деца со попреченост се институционално згрижени. Затоа, владите треба да започнат 
со развивање систематски пристап кон ставање крај на оваа практика.

Проблемот со институционалната грижа
Во меѓународната заедница сега постои широк консензус дека големите институции со целодневен 
престој се штетни за децата.19 Психијатриско-психолошките истражувања постојано укажуваат на 
сериозниот негативен ефект врз децата сместени во тие институции, при што децата до четири години 
се во особено висок ризик од когнитивна и психолошка штета.20 Сите достапни податоци покажуваат 
дека децата во институции напредуваат далеку полошо во социјална, образовна, медицинска и 
психолошка смисла отколку децата во средини на поддршка во заедницата. Светскиот извештај за 
насилство врз децата забележува дека ефектот на институционализација може да опфати и „слабо 
физичко здравје, сериозно заостанување во развојот, попреченост и потенцијално неповратна 
психичка штета“.21

Современите истражувања документираат многу проблеми кај малите деца земени за посвојување од 
институциите во Источна Европа. Абнормалностите вклучуваат разни сериозни здравствени проблеми, 
физички и недостатоци во растот на мозокот, когнитивни проблеми, заостанување со говорот и јазикот, 
тешкотии со сензорната интеграција, социјални и бихевиорални абнормалности, вклучувајќи тешкотии со 
невнимание, хиперактивност, нарушувања во приврзувањето и синдром со кој се имитира аутизам.22

Во својот Генерален коментар за децата со попреченост, Комитетот за правата на детето ја истакнува 
загриженоста дека грижата во институциите пречесто е супстандардна, нема соодветен мониторинг и ги 
изложува децата со попреченост на физичка и сексуална злоупотреба, и запоставување.23 КПЛП, исто 
така, го потврдува овој проблем, и во членот 19, го афирмира правото на луѓето да живеат во заедница, а 
во членот 23, еднаквото право на децата со попреченост на семеен живот. Второво е поткрепено со 
конкретни обврски за владите да преземат мерки за спречување сегрегација и за давање поддршка на 
семејствата дома да се грижат за децата со попреченост, а кога семејствата не можат да се грижат за 
децата, да се вложат напори за обезбедување алтернативна грижа во заедницата, во семејна средина. 
Освен тоа, правото на образование без дискриминација, врз основа на еднакви можности и во 
инклузивни системи на сите нивоа, како што налага членот 24 од КПЛП, не може да се обезбеди за децата 
кои живеат во институции.
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Молдавија24

Владата на Молдавија признава дека политиките за постигнување деинституционализација и 
инклузивно образование треба да функционираат рака под рака. Таа работи во насока на 
обезбедување шанса за редовно образование на сите деца, без оглед на нивните физички или 
интелектуални способности, или финансиски тешкотии, и како дел од животот на нивните 
семејства, редовните училишта и заедници. Исто така, таа признава дека инклузивното 
образование помага да се промени начинот на размислување кај родителите, наставниците и 
кај луѓето во заедницата, градејќи поголемо разбирање и интегрирано општество.

Таа изработи регулаторна рамка во која децата кои се префрлаат од институции за да живеат со 
семејства ќе се запишат во редовни училишта. Промоцијата на инклузивното образование 
помага да се промени поширокиот систем, обезбедувајќи потенцијал за подобрување на 
животот на илјадници други деца. Во 2012 г., Владата на Молдавија одобри Програма за развој 
на инклузивното образование за 2011-2020 г., изработена со поддршка на НВО Лумос, што ја 
одразува реформата на образованието во Молдавија.

Процената на децата обединети со своите семејства и реинтегрирани во редовните училишта 
покажа дека станале поздрави и постигнувале подобри резултати на училиште. Децата кои 
претходно биле погрешно дијагностицирани со интелектуална попреченост сега учат заедно 
со своите врсници и добиваат добри и многу добри оценки. Што е најважно, тие се 
чувствуваат посреќно.

Досегашниот успех предизвика Владата да се заложи за: пилотирање на модел за инклузивно 
образование во два региона, заради реинтеграција на децата од институции; спречување на 
институционализацијата на децата со попреченост; развивање услуги за поддршка; 
поддршка на наставниот кадар преку организирање континуиран професионален развој; и 
поттикнување поддршка за семејствата на децата.

Сепак, реалноста е дека стотици илјади деца низ светот остануваат во институциите, а во некои 
региони, побарувачката за места дури и расте. На пр., во регионот на ЦИЕ/ЗНД, пречесто се случува 
болничкиот персонал и натаму да препорачува такво сместување уште од раѓање на бебињата родени со 
попреченост, и да ги обесхрабрува мајките да ги дојат, за да се олесни разделбата. Овие практики не 
одразуваат недостаток на грижа за децата, туку продолжување на застарените практики поради 
неадекватни сознанија и разбирање на детскиот развој. Стратегиите за ставање крај на практиката се 
предуслов за остварување на правото на инклузивно образование за секое дете со попреченост.

Мерки потребни за ставање крај на институционализацијата
Деинституционализацијата треба да се прифати како долгорочен процес кој налага добро испланирана 
и структурирана транзиција, вклучувајќи владини институции со надлежност за сите области на 
политики кои го засегаат животот на децата со попреченост. Едноставното затворање на институциите 
без соодветно планирање, поддршка, информации и инфраструктура во заедницата може да биде 
контрапродуктивно. Ако ова се случи, самите деца може да претрпат натамошна штета, исклучување и 
губење на образованието. За да се реализира соодветна транзиција кон деинституционализација, треба 
да се земат предвид следниве активности:25

• Управување со транзицијата: треба да се вложи напор во постепен процес каде се планира осврт на
отпорот кон промени, преиспитување на предрасудите и отстранување на пречките. Во овој процес,
фокусот и натаму треба да биде врз децата со попреченост за тие да не се остават во институциите,
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додека за другите деца се наоѓа алтернатива во заедницата. Приоритет мора да се даде и на 
спречувањето децата под три години да се сместуваат во институции. Ќе биде речиси неизбежно 
системите да се водат паралелно сé додека не се воспостават политики, услуги и капацитети, со кои 
ќе се овозможи затворање на институциите. Во процесот на транзиција, треба да се воведат мерки 
за подеднакво признавање на правата на децата кои живеат во институции. На пр., нивната 
состојба треба да биде предмет на периодични проверки - при што најдобриот интерес на детето ќе 
има врвна важност - а родителите треба што повеќе да се поддржат заради хармонична 
реинтеграција на детето во семејството и општеството.

• Креирање на потребната законско-политичка рамка: треба да се размисли за воведување посебни
закони поткрепени со политики и услуги за да се поддржи ставањето крај на институционалната
грижа. Ова потенцијално треба да вклучи:

• Недавање дополнителни финансиски средства или одобренија на предлози за изградба на нови
институции. Сите идни политики треба да бидат насочени кон создавање услуги во заедницата
и деинституционализација на оние кои во моментот се во институции.

• Задолжување на надлежните органи да развијат услуги на грижа во заедницата. Треба да се 
утврди рок до кој ќе престане примањето деца во институционализираните форми на
згрижување.

• Координирање на сите нови закони, политики и упатства за да се обезбеди нивна
рамноправна примена во име на децата со попреченост, како и изречна заложба за нив и
унапредување на нивните најдобри интереси во сите закони и владини протоколи.

• Именување, или зајакнување на улогата на народниот правобранител или комесар за детски
права за да се обезбеди децата и семејствата да имаат достапни можности за жалби и истрага
кога се прекршени нивните права.

• Воведување временска рамка за законски промени со конкретни цели и одредници, во однос на
кои ќе се следи напредокот.

• Зајакнување на меѓусекторските служби во заедницата: службите треба да обезбедуваат координирани
мултидисциплинарни интервенции, поткрепени со ефективна социјална работа која е во сржта на
поддршката за децата со попреченост и нивните семејства. Ова налага:

• Национален, мултидисциплинарен систем за што порано утврдување и оцена на способностите и
потребите.

• Насочување на случаите како клучна интервенција за меѓусекторска соработка од раѓање, па низ
целиот живот, со пристап до дијагностика, здравствена заштита и рехабилитација, индивидуална
грижа, социјална помош, индивидуални образовни планови и насочени можности за вработување.

• Подобро управување на социјалните служби и НВО кои работат во областа на социјалната заштита,
со цел да бидат транспарентни и одговорни пред децата и семејства на кои им даваат услуги.

• Упатства и обука за сиот релевантен персонал со цел неговата пракса да ја поддржува, а не да ја
попречува општата цел на грижата во заедницата.

• Трансформирање на институциите во инклузивни ресурсни центри кои признаваат дека потребите на
децата, вклучувајќи ги и на оние со попреченост, не се истоветни и дека налагаат диференцирани услуги.
Ова може да значи комбинација на краткорочна грижа, одмена, услуги на поддршка преку посвојување и
згрижувачки семејства како алтернатива на институционалното згрижување на децата со попреченост,
како и услуги за поддршка на училиштата и службите во заедницата. Предностите на ова се:

• Секој кој формално работи во институциите тогаш може да се гледа како ресурсно лице.
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• Центрите може да ги поддржат децата, родителите и заедницата, и да ја олеснат
транзицијата на децата кои претходно биле институционално згрижени.

• Поддршка за семејствата: на семејствата ќе им треба значителна дополнителна поддршка во
заедницата, доколку сакаат да се оспособат за поддршка на своите деца дома. Ваквата поддршка
треба да биде достапна веднаш штом ќе се роди детето за да им се помогне да се справат со
потенцијалните чувства на срам и отфрлање. Затоа, треба да се воведат системи за:

• Програми за меѓусебна поддршка на родителите.

• Обезбедување психо-социјални, образовни, одменски и педагошки услуги на поддршка.

• Соодветно внимание на индивидуалните потреби на децата и нивните семејства.

• Континуитет на услугите и планирање на периодите на транзиција (од детство кон
адолесценција, од предучилишна возраст кон училишна, па сé до полнолетство).

• Активна вклученост на семејствата и поистоветување со ситуацијата.

• Мерки за социјална заштита заради надминување на сиромаштијата и намалување на
социјалната исклученост со цел семејствата да се оспособат за ефективна поддршка на
своите деца во рамките на заедницата.

• Консултативни и партиципативни процеси: Во процесот на деинституционализирање и
развивање алтернативи во заедницата, императив е ставовите, интересите и искуствата на
децата и нивните семејства да послужат за информирање на процесот. Организациите на
родители и НВО кои ги претставуваат, како и самите деца, треба да се консултираат, а нивните
сознанија да се употребат во процесот на транзиција.

Види брошура 13 за повеќе 
информации околу 
поддршката на семејствата.
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Петта активност

Прочитајте ја следнава студија на случај:

Во 1999 г., во Романија беше започната политичка иницијатива за процена на сите деца во 
специјални училишта, како начин да се забрза процесот на инклузија. Податоците од 2001 г. 
покажуваат дека биле проценети речиси 50.000 деца, како резултат на што 18.000 деца биле 
сместени во редовни училишта. Меѓутоа, само 16 проценти од нив сé уште биле во тие 
средини по една година, а голем број деца завршиле без никакво образование.

Сега разгледајте ги следниве прашања:

1. Што мислите, зошто толку многу деца го напуштиле образованието?

2. Може ли да размислите за мерките што можеле да се преземат за да се поддржат децата
да останат на училиште?

Дискусија за петтата активност 
• Од описот на она што се случило, се чини јасно дека немало дополнителни активности за

поддршка на транзицијата од специјалните училишта во инклузивна наставна средина. 
Меѓутоа, процесот на премин кон инклузија налага значителни инвестиции во:

• Услуги во заедницата за да се обезбеди поддршка и помош за семејствата.

• Подготвителна обука и поддршка на персоналот за градење инклузив. наставна средина.

• Обезбедување искусен кадар за работа во редовните училишта заради воведување
и постојана поддршка на децата.

• Подготвителна работа со децата - оние што се префрлаат во редовните училишта и
оние кои се веќе таму.

• Вклучување како на родителите на децата со попреченост, така и на родителите на 
децата кои веќе се во редовните училишта.

• Време за планирање и адаптација на училиштата.

• Заложба кон потребните политики за градење инклузивни училишта.

• Обезбедување потребни помагала и адаптации за поддршка на учењето на децата.

Без ваквите заложби, резултатите на децата со попреченост во редовните училишта 
неизбежно ќе бидат слаби.
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Гарантирање на правото на недискриминација

Фундаментален чекор во остварување на правата на децата со попреченост кон инклузивно 
образование е владите да ја ратификуваат КПЛП и да донесат закони за нејзина примена во рамките на 
домашното право. Ова значи дека тогаш поединецот ќе може да го употреби законот за да го бара 
своето право на образование и да ја повика владата на одговорност за нејзините обврски.

Шеста активност

Најдете ја КПЛП на следниот линк.
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

1. Разгледајте ја и наведете  ги сите членови за кои сметате дека се релевантни за
правото на децата со попреченост на инклузивно образование.

2. Дознајте дали вашата влада ја ратификувала КПЛП, и дали изразила некакви
резерви околу правото на инклузивно образование.

Дискусија за шестата активност
Веројатно ќе посочите неколку релевантни членови. Некои конкретно го третираат 
прашањето за правото на образование, додека други се важни за отстранување на 
бариерите кои ја спречуваат можноста за децата со попреченост да го остварат ова право.

На пример:
Деталите за правото на образование се содржани во членот 24, во кој се наведува дека децата 
со попреченост имаат право на образование без дискриминација и врз основа на еднакви 
можности, и се предвидува обврска за државите да обезбедат систем за инклузивно 
образование на сите нивоа. Со него се налага и обезбедување на соодветни помагала, 
адаптации и индивидуализирани мерки за поддршка на децата, како и разумно 
приспособување за образованието да стане достапно за децата со попреченост. Комитетот за 
правата на лицата со попреченост истакна дека „негирањето на разумно приспособување 
претставува дискриминација, и дека ваквата обврска мора веднаш да се исполни и не е 
предмет на прогресивна реализација.“26 Членот 24 налага и наставниците да бидат 
квалификувани за работа во инклузивна средина.

Меѓутоа, релевантни се и многу други членови:
Член 4, кој ги утврдува општите обврски и нагласува дека државите мора да ги преземат сите 
мерки за укинување на законите и политиките кои ги дискриминираат лицата со попреченост. 
Тој налага и унапредување на обуката за професионалците, вклучувајќи ги и наставниците кои 
работат со деца со попреченост.
Член 7 посочува дека децата со попреченост мора да можат да ги уживаат своите права на 
еднаква основа со другите деца. 
Член 8 ги утврдува мерките потребни за преиспитување на предрасудите и стереотипите, и 
конкретно за негување почит кон правата на лицата со попреченост во образовниот систем.
Член 9 се однесува на потребата за промовирање пристапност, на пр., на физичката средина, 
транспортот, информациите и комуникациите.
Член 23 ја истакнува поддршката што семејствата на децата со попреченост мора да ја добијат 
за да им се овозможи да се грижат за своите деца дома, и да се избегне институционализација.
Член 26 се фокусира на хабилитација и рехабилитација, налагајќи државите да обезбедат 
услуги со кои на лицата со попреченост им се овозможува да постигнат и да одржуваат 
максимална независност.
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Освен ратификувањето на КПЛП, владите треба да воведат изречни одредби, во рамките на своите 
устави и закони, со кои се забранува дискриминација врз основа на попреченост, како и достапни 
механизми преку кои децата со попреченост и нивните семејства може да се жалат на повреди на правото 
на недискриминација. Комитетот за правата на детето ја нагласува важноста на таквите мерки во својот 
Генерален коментар за децата со попреченост.27

За да бидат ефективни, овие регулативи мора да бидат нашироко познати и разбрани. На децата со 
попреченост и нивните семејства им е потребен пристап до информации за нивните права на 
недискриминација, како и каде да се обратат и што да направат ако не им се почитуваат овие права. 
Поддршката со која им се овозможува сами да се застапуваат при барање на своите права и да се жалат на 
владите кога тие права им се занемаруваат или им се повредуваат, е важен дел од градењето самостојност 
и независност. Во овој процес, тие може да бидат поддржани од народни правобранители и комесари за 
човекови/детски права, доколку постојат, како и од национални и меѓународни НВО кои работат на 
човековите права. Почитувањето на правото на недискриминација се потпира и врз адвокатите и судиите 
кои се соодветно обучени за релевантните национални, регионални и меѓународни закони за човекови 
права, како и за обврските и одговорноста на владите кои може да се бараат преку судовите.

Право на почитување на личниот и физичкиот интегритет 

Не само што КПД налага децата да бидат заштитени од сите форми на насилство, туку и бара училишната 
дисциплина да се спроведува на начин усогласен со достоинството на детето.28 Телесните казни и другите 
форми на понижувачко и навредливо постапување, без оглед дали ги вршат наставниците или другите деца, 
не  само што се повреда на правото на детето на заштита од насилство, туку може да доведат и до 
долгорочни физички повреди, емоционална болка и ментална болест, и да бидат многу контрапродуктивни 
за учењето.29 Малтретирањето и сексуалното насилство го ограничуваат учеството на децата со попреченост 
во образованието, и ја намалуваат нивната способност да живеат здрав, безбеден и пријатен живот. 

Насилството и злоупотребата од страна на наставниците, и малтретирањето од страна на наставниците и 
другите ученици се проблеми кои ги доживуваат многу деца во земјите низ светот. Во регионалните 
консултации при Студијата на ОН за насилство врз децата, физичкото и психичкото казнување, 
вербалната злоупотреба, малтретирањето и сексуалното насилство во училиштата постојано беа 
пријавувани како причини за отсуство од училиште, напуштање на училиштето и немотивираност за 
академски успех.30 Меѓутоа, проблемите се дури и поакутни кај децата со попреченост. Во глобалното 
истражување за ХИВ/СИДА и попреченост се забележува дека лицата со попреченост имаат значително 
поголем ризик од физичко насилство, сексуална злоупотреба и силување, а сепак немаат или имаат мал 
пристап до полициско-правниот систем за заштита, и имаат помал пристап до медицински интервенции 
и советување од своите врсници без попреченост.31 Студијата на ОН за насилство врз децата ги 
потврдува ваквите докази, напоменувајќи уште дека децата со попреченост често се цел на насилство во 
институциите, како и на патот до и од училиште, но и кога ќе пристигнат таму. Тоа значи дека децата со 
попреченост се особено ранливи, што се должи на комбинација од стигмата што ја трпат и нивните 
физички и интелектуални нарушувања. Ова го ограничува нивниот капацитет да се одбранат од напади и 
често значи дека на нивното сведоштво нема да му се верува кога ќе пријават злоупотреба. Во студијата 
уште се забележува дека голем број деца со попреченост, кои веќе се маргинализирани и стигматизирани, 
се очајни да се дружат и да бидат прифатени, што доведува до поголема подготвеност да трпат физичко 
насилство, сексуална злоупотреба или малтретирање, сé додека се чувствуваат вклучени како дел од 
групата.32 
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Насилство во училиштата врз 
основа на попреченост33

Наставници: Децата со попреченост често се тепани, злоупотребувани или малтретирани од 
страна на наставниците. И сексуалната злоупотреба од страна на наставниците нашироко се 
пријавува како кај машките, така и кај женските ученици.

Соученици: Наставниците кои ги понижуваат, заплашуваат или ги тепаат децата не само што 
директно му предизвикуваат штета на детето, туку и моделираат такво однесување за другите деца 
во училницата, кои може да го следат примерот на наставникот во физичкото повредување, 
малтретирањето и социјалното изолирање на детето со попреченост. Загрижува и сексуалната 
злоупотреба од страна на соучениците, која  често е поврзана со физичко насилство и 
малтретирање од страна на таквите соученици.

Патување до и од училиште: Децата со попреченост често се малтретирани, задевани или 
подложени на физичко насилство, како на пр., тепање, каменување или плукање од членовите во 
заедницата, на патот до и од училиште. Се чини дека учениците со сетилна или интелектуална 
попреченост се изложени на особен ризик.

Интернати: Во многу земји, децата со забележана попреченост се образуваат во интернати, при 
што со месеци или години живеат далеку од семејството. Ваквите деца се особено ранливи. Децата 
кои живеат во домови или се сместени во локални семејства често се предмет на физичко 
насилство и сексуална злоупотреба.

Недостаток на механизми за пријавување: Малку училишта имаат жалбени механизми околу 
насилство или виктимизација за учениците, родителите или старателите. Родителите/старателите 
или децата можеби ќе се колебаат дали да се жалат за насилно и навредливо однесување во 
училиштето, плашејќи се дека ќе бидат отпишани од програмата, кога не постои алтернатива. 
Подеднакво загрижувачки е тоа што малку училишта имаат системи за училишниот персонал да 
пријави злоупотреба забележана на работното место. Децата во интернатите се во особен ризик, 
често без достапно лице кај кое може да пријават насилство или злоупотреба.

Недостаток на следење: Дури и кога децата ќе пријават, често на се следи што се случува потоа, 
па детето дополнително се виктимизира поради тоа што пријавило. 

Значаен дел од земјите сега имаат законодавство со кое се забранува телесно казнување во 
училиштата.34 Меѓутоа, градењето култура на ненасилство налага повеќе отколку правна рамка за 
заштита. За да се реши насилството во училиштата и за да им се овозможи на децата со 
попреченост да го остварат правото на образование без страв од насилство, законодавството 
треба да биде поткрепено со јасни политики за акција, заедно со ефективни механизми за 
имплементација. Исто така, самите училишта имаат важна улога, како при заштитата од 
насилство на децата со попреченост,  така и при промовирање култура на мир, толеранција и 
ненасилно решавање конфликти. Тие треба да се поттикнат да придонесат кон уривање на 
шаблоните на насилство, давајќи им на децата, нивните родители и заедниците знаења и 
вештини за комуникација, преговарање и поконструктивно решавање на конфликтите. Ова 
значи експлицитно признавање дека сите деца, вклучувајќи ги и децата со попреченост, имаат 
еднакви права на образование во средини без насилство, и дека една од функциите на 
образованието е да произведува возрасни луѓе задоени со ненасилни вредности и практики.
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Може да се преземат следниве конкретни активности: 

На национално ниво

• Телесните и другите понижувачки казни треба изречно да се забранат со закон, и тоа да се
зацврсти со други неопходни мерки. Комитетот за правата на детето нагласи дека ова претставува
„непосредна и безусловна обврска на државите-потписнички“.35

• Промовирањето на ненасилството треба да биде придружено со политики и јасни механизми за
спроведување. Во нив мора да се обрне внимание на особената ранливост на одредени групи
деца, вклучувајќи ги и децата со попреченост, како и на родовите димензии на насилството, и
да се преземат конкретни мерки за нивна заштита. Тие треба да се спроведуваат преку
програми за превенција на насилството низ целиот образовен систем.

• Владите треба да пренесат силна порака дека сите форми на насилство врз децата се неприфатливи,
дека училиштата треба да работат врз основа на права и да ги промовираат и практикуваат
принципите на човековите права. Ова треба да биде придружено со локални кампањи за нула
толеранција кон насилството врз децата со попреченост.

• Треба да се утврдат и нашироко да се промовираат јасни кодекси на однесување за сите вработени,
ученици и нивните семејства и заедници, одразувајќи ги принципите на детските права. Владите
треба да се погрижат училиштата да имаат обучени и доверливи возрасни лица кај кои учениците ќе
можат безбедно и доверливо да пријавуваат инциденти на насилство и да добиваат совети. Жалбите
секогаш треба сериозно да се сфаќаат и да се третираат, бидејќи нетранспарентните дисциплински
постапки во случај на малтретирање може да охрабрат негово продолжување.

• Децата, заедно со децата со попреченост, треба да бидат активно вклучени во осмислувањето,
изработката, спроведувањето и следењето на политиките и програмите, вклучувајќи и преку
пристап до доверливи механизми за жалби или пријавување.

На локално ниво 

• Училиштата треба да бидат поддржани како ресурс за градење поблиски врски со заедницата околу
решавање на насилството во, и околу училиштата. Учениците, вработените, родителите и другите
партнери како што се полицијата, здравствените и социјалните служби, верските и културно-
рекреативните групи, сите треба да се охрабруваат да се вклучат.

• Собраните податоци треба да гарантираат земање предвид на ставовите на учениците и потенцијалните
ученици заедно со оние на наставниците, родителите и на пошироката заедница, со посебен фокус врз
искуствата на ранливите деца. Информациите треба да се вградат во постоечките информациски
системи за управување со образованието воспоставени на локално, обласно и на национално ниво.

• Треба да се вложат конкретни напори за одговор на потребата од заштита на учениците кои патуваат
до и од училиште - во прометните градски подрачја, зоните со значително насилство и во руралните
области каде се патува на долги растојанија.

На училишно ниво

• Сите вработени во училиштето треба да бидат обучени и поддржани да користат ефективни ненасилни и
учтиви наставни стратегии, како и конкретни вештини за спречување шаблони на малтретирање и друго
родово насилство, а и за ефективен одговор на тоа. Тие, исто така, треба да бидат свесни за ранливоста
на децата на малтретирање преку интернет, вклучувајќи ги и децата со попреченост.
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• Наставната програма, учебниците и наставните методи треба да ги промовираат детските права и да
ги истакнуваат толеранцијата, почитувањето, рамноправноста, недискриминацијата и ненасилното
решавање конфликти.

• Програмите за стекнување вештини за ненасилство врз основа на права треба да се промовираат во
наставната програма преку предмети како што се образование за мир, граѓанско образование, против
малтретирање, образование за човекови права, сексуално образование, решавање конфликти и медијација.

• Треба да се вклучат и самите деца, заедно со децата со попреченост, како активни учесници во
градењето безбедна средина, оспорувајќи ги малтретирањето, предрасудите и дискриминацијата,
како и обезбедувајќи врсничка поддршка.

• Кај децата со попреченост кои се поизложени на ризик од злоупотреба или насочено насилство,
потребна е акција за намалување на ранливоста - како и за елиминирање на површините во и околу
училиштето кои често се превидуваат, а каде се случуваат инциденти на насилство. Ова може да ги
опфати тоалетите без надзор и изолираните површини околу училиштето.

Почитување на правата на децата на учество

Членот 12 од КПД утврдува дека децата имаат право да ги искажат своите ставови за сите прашања од 
интерес за нив и да им се даде должно внимание во согласност со нивната возраст и зрелост.36 Членот 7 
од КПЛП ја потврдува оваа одредба за децата со попреченост, налагајќи им на владите да обезбедат  
„помош за попреченоста соодветна на возраста“ за да се гарантира нејзина реализација. Овој принцип 
на учество е поврзан и со правото на слобода на изразување, вероидповед и здружување. Овие права се 
однесуваат на сите аспекти на образованието - не само на педагошките односи в училница, туку и во 
училиштето и при изработката на образовната легислатива и политика.37 Од особено значење е децата со 
попреченост, кои се соочуваат со широко распространета социјална исклученост и дискриминација, да 
можат да ги искажат своите ставови и да се сфатат сериозно за да се одговори на овие предизвици.38

Во пракса, постојат значителни пречки за правата на сите деца да бидат слушнати и да им се овозможи 
да влијаат врз одлуките што го засегаат нивниот живот. Меѓутоа, пречките се далеку поголеми за децата 
со попреченост, вклучувајќи:39

• Непризнавање на вредноста на гледиштата на децата со попреченост.
• Потценување на нивните капацитети.
• Претпоставки дека немаат ставови за изразување.
• Комуникациски бариери.
• Недостаток на доверба и вештини кај наставниците.

Според тоа, освен потребата од обука за наставниците, потребни се законодавство и политики за 
воспоставување механизми преку кои децата со попреченост, заедно со сите други деца во 
училиштата, ќе можат да го остварат правото да бидат ислушани. Има многу потенцијални пристапи 
кон создавање можности за отворање простор во кој на децата со попреченост ќе им се чуе гласот.40 
Многу од овие можности веќе постојат во „редовните“ училишта, но се земаат здраво за готово како 
инструменти со кои може да се вклучи гласот на децата со попреченост. 

На национално ниво

• Воведување на законодавство со кое на децата од училишна возраст им се гарантира правото на
формирање демократски тела како што се училишни совети, и со кое се бара тие тела да ги
почитуваат принципите на недискриминација и промоција на вклучување на децата со
попреченост, како девојчињата, така и машките. Комитетот за правата на детето инсистираше на
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тоа дека тие права „треба да се содржани во законодавството, наместо за имплементацијата да се 
потпираат врз добрата волја на властите, училиштата и директорите.“41

• Изработка на упатства за министерствата, локалните општини и училиштата околу развивање можности
за децата да бидат слушнати, нагласувајќи ја потребата од инклузивен и недискриминаторски пристап.

• Треба да се размисли за создавање советодавни групи на деца со попреченост за да се обезбедат
насоки за владите околу изработката на политики во врска со, на пр., пристапност, сегрегација или
промовирање инклузивни училишта. Децата со попреченост треба да бидат интегрирани во
постоечките групи како што се младинските парламенти, младинските градски совети, и сл.

На локално ниво 

• Создавање форуми каде децата со попреченост може да се сретнуваат и да споделуваат искуства, проблеми
и идеи за тоа како да се подобри квалитетот на нивното училишно искуство. За ваквите форуми ќе треба
административно-финансиска поддршка од локалната општина, која може да ги поттикнува и поддржува
локалните организации на лица со попреченост да дејствуваат како олеснувачи за децата.

• Воспоставување дијалог меѓу ваквите детски форуми и органите на локалната политика, со цел нивните
одлуки да бидат информирани и под влијание на директните искуства на децата со попреченост.

• Воведување механизми преку кои децата ќе може да изразат став за училишните услови, при што
нивните ставови ќе се сфатат сериозно, во согласност со нивната возраст и зрелост.

• Поддршка за децата со попреченост да вршат проверка на училиштата и локалните образовни
органи, врз основа на индикатори за детските права на инклузија и образование, а кои ги развиле
во локалната заедница.

На училишно ниво

• Воспоставување училишни совети во кои девојчињата и машките со попреченост имаат активна улога.

• Воведување методика „дете за дете“ за да се промовираат можности децата да учат едни од други 
(види рамка подолу за повеќе детали околу Дете за дете).

• Изработка на училишни политики за правата, инклузијата, почитувањето на различноста и
недискриминацијата, во партнерство со децата.

• Воведување на време за рефлексија, во кое децата може да споделуваат прашања од значење и интерес и
да научат меѓусебно да си го почитуваат правото да бидат слушнати и да бидат рамноправно третирани.

• Програми за врсничко советување, во кои децата со попреченост имаат активна улога и преку кои
добиваат пристап до поддршка, доколку се соочуваат со проблеми на училиште.

• Воведување безбедни, достапни и доверливи механизми за жалби и упатување, преку кои децата
со попреченост може да изразат загриженост или да пријават злоупотреба.
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Промовирање на инклузивното образование во 
Северна Уганда42

Од 2013 г., Дете за дете, во партнерство со ЕјблЧајлд (Способно дете) Африка, спроведува 
тригодишен проект за подобрување на пристапот и успехот на децата со попреченост во основните 
училишта, во Северна Уганда, регион со многу голема сиромаштија. Овој сеопфатен проект се 
занимава со попреченоста, како и со бариерите за инклузијата што постојат во средината, 
институциите и ставовите.

Иако во последниве години бројот на деца запишани во основните училишта на Уганда е 
значително поголем, во согласност со Милениумската развојна цел за постигнување универзално 
основно образование, тоа дојде по цена на квалитетот на образованието. Пренатрупаните училници 
и необучените наставници водат до висока стапка на осипување: 25-30% од учениците го 
напуштиле училиштето во првата година (УНЕСКО, 2010). Ранливите групи - како што се децата со 
попреченост - се најпогодени. Тие се откажуваат дури и порано, или воопшто не се запишуваат.

Пристапот „Дете за дете“ ги јакне децата да станат моќни агенти на промени во своите заедници. 
Тие во заедниците ги откриваат и ги вклучуват децата со попреченост кои не одат на училиште, 
ги идентификуваат пречките за нивно вклучување, и работат со училиштата и заедниците на 
обезбедување нивни пристап и останување в училиште. Локалниот партнер, Друштвото за деца со 
попреченост на Уганда, работи на развивање капацитет кај групите за поддршка на родителите 
(ГПР). Тоа работи и со семејствата, наставниците и заедниците, за да лобираат кај владата и да се 
залагаат инклузивното образование да стане приоритет и да се интегрира во сите национални 
служби за основно образование.

Резултатите се значителни. Запишувањето на децата со попреченост само во првата година од 
проектот порасна за 18%, директно како резултат од употребата на наставниците на 
партиципативниот пристап „Дете за дете“ за поддршка на учењето кај нивните ученици. 
Наставниците известуваат за поголемо чувство на „дејствување“ и подобра мотивираност за 
адаптирање на праксата в училница кон потребите на сите ученици. Децата, како последица од 
учеството во активностите „Дете за дете“, во училницата и во воннаставните активности, ги 
забележуваат бариерите на кои наидуваат децата со попреченост и идентификуваат начини за 
нивно надминување. Благодарение на медиумските пораки и активностите на групата за 
поддршка на родителите, родителите и заедниците стануваат сé посвесни за попреченоста, за 
децата со попреченост, правата и различните потреби на сите членови во заедницата. Родителите 
на децата со попреченост даваат подеднаква важност на образованието и вклучувањето на 
нивните деца.

Партиципативните пристапи „Дете за дете“ се вградени и во долгорочните иницијативи за 
инклузивно образование и обука на наставници на универзитетот 737369 и Кјамбого. Со ова, во 
крајна линија, треба да се обезбеди децата со попреченост да имаат пристап до основно училиште 
и да добиваат квалитетно образование.
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VI.Резиме на клучните точки
3. Пристапот кон инклузивно образование заснован на права налага признавање на:

• Правото на пристап до образование.
• Правото на квалитетно образование.
• Правото на почитување на правата на децата во образованието.

Сите димензии се подеднакво важни и меѓусебно поврзани. 

4. За да се остварат овие права, потребна е широка низа законски и политички мерки. Не е
доволно само министерствата за образование да се занимаваат со политики за воведување
инклузивно образование: потребен е и стратешки пристап и заложба во рамките на владата.

5. Потребните конкретни образовни закони и политики значат воведување законско право на
инклузивно образование за секое дете, поткрепено со сеопфатна политика или план за утврдување на
чекорите и ресурсите неопходни за имплементација. Треба да се обезбеди поддршка за обуката на
наставници, вклучувајќи и наставници со попреченост, кои работат во инклузивна средина, како и
признавање на правото на децата на настава на мајчин јазик, вклучувајќи и на знаковен јазик.

6. Важни се организацијата и надлежноста за инклузивно образование. Образованието на децата со 
попреченост мора да биде во надлежност на министерствата за образование, но сите владини 
институции треба да придонесат за отстранување на бариерите кои го попречуваат пристапот до 
образование за децата со попреченост. Ова може да ги вклучи, на пр., министерствата за 
финансии, транспорт, здравство и социјала, како и оние кои се одговорни за детската заштита.

7. Освен законодавството за образование, потребни се низа закони и политики за изградба на култура
во која може да се воведе и да се одржува инклузивното образование. Ова ќе значи заложба за
деинституционализација, ставање крај на дискриминацијатата, решавање на насилството во
училиштата, како и признавање на правото на децата да ги изразат своите ставови и да се сфатат
сериозно по сите прашања кои ги засегаат.
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