
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контекст 
Во последниве години, Република Северна Македонија постигна значаен напредок во 
проширување на пристапот до образование и јакнење на институционалниот капацитет. Сепак, и 
покрај овие подобрувања, сè уште има ограничен напредок на најважната мерка за квалитетот на 
образовниот систем, а тоа е успехот на учениците. Податоците од Програмата на ОЕЦД за 
меѓународно оценување на учениците (ПИСА) укажуваат дека образовниот успех во Северна 
Македонија е понизок од меѓународниот и регионалниот просек и не покажува знаци на 
подобрување. Во 2015 година, половина од 15-годишниците во земјата не покажале основни 
вештини во трите главни предмети во кои биле оценувани - математика, читање со разбирање и 
природни науки (ОЕЦД, 2016 година). Индексот на Светска банка за човеков капитал открива дека 
за 12-те години школување, нашите ученици добиваат еквивалент на 8 години учење. 

Предизвици 
Прегледот на образовниот систем во земјата од 2018 г. спроведен од ОЕЦД и УНИЦЕФ посочи 
неколку причини за негативните трендови во образовниот успех. Во продолжение се наведени 
некои од позначајните: 

 Иницијалното образование не им 
обезбедува на новите наставници 
стекнување на основните ком-
петенции за настава.  Критериумите за 
избор на кандидати за идни 
наставници кои имаат добри ака-
демски знаења и вештини за држење 
квалитетна настава се многу ниски.   

 Наставниците не добиваат доволно 
можности за континуиран професи-
онален развој во споредба со колегите 
во регионот, а училиштата имаат многу 

мала финансиска поддршка за органи-
зирање обуки за своите вработени. 

 До возраст од 14 години, учениците 
во основно училиште добиваат 
речиси 900 часови настава помалку 
од просекот на ОЕЦД. Краткото траење 
на наставата во училиште ги ограни-
чува можностите за учење и одржу-
вање на додатна и дополнителна 
настава. 
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 Оценувањето не се заснова на 
воспоставени наставни стандарди, па 
затоа не дава веродостојни и 
целисходни информации за успехот на 
учениците. 

 Само 28% од децата со попреченост 
посетуваат основно образование. 
Медицинската категоризација на 
децата и натаму е начин детето да се 
движи низ образовниот систем и во 
услови на постење специјални учи-
лишта, како и посебни паралелки во 
редовните училишта, не може да стане 

збор за единствен несегрегиран 
систем за образование. 

 Користењето на истражувања и 
евалуација при креирањето политики 
е недоволно и недостига национална 
стратегија за оценување за да се  следи 
успехот на ученикот. Одлуките нај-
често не се носат врз основа на распо-
ложливите резултати од истражува-
њата, со што се ризикува политичките 
фактори да имаат пресудно влијание 
врз она што е најважно за наставата и 
учењето. 

 

Препораки за политики 
Владата и Министерството за образование и наука иницираа сеопфатна реформа на образовниот 
систем во земјата, со цел да се решат овие тесни грла и да се подобри образовниот успех на 
учениците. УНИЦЕФ ја поддржува реформата и ги повикува сите вклучени страни да обезбедат 
следните препораки за политики соодветно да бидат земени предвид во новите законски решенија.  

Воведување на систем за напредување во кариерата и зголемување на можностите за 
професионален развој на наставниците. Градењето кариера врз основа на заслуги ќе помогне 
наставниците да се мотивираат во насока на развивање соодветни компетенции и преземање нови 
улоги и одговорности. Ова ќе послужи не само да се идентификуваат и да се наградат наставниците 
кои постигнуваат најдобри резултати, туку и да се искористи нивната стручност за подобрување на 
квалитетот на наставата во целиот образовен систем. Државата треба да ги зголеми инвестициите 
во професионалниот развој во и вон училиштето  за наставниците да добијат пристап до можности 
за учење и  кариерно напредување. Исто така, важно е училиштата да воспостават структуриран 
систем за колегијална поддршка и учење како основа за нивно стручно усовршување. 
 
Зголемување на бројот на наставни часови за учениците  во основно образование. Времето што 
учениците го поминуваат во наставата е значаен фактор во процесот на учење. Постојните 
истражувања упатуваат на тоа дека квалитетот на наставата и должината на наставното време имаат 
позитивен ефект врз успехот на учениците. Владата треба да ја преиспита одлуката за натамошно 
намалување на бројот на наставни часови. Напротив, училиштата треба да се поттикнат 
поефективно да го користат наставното време, давајќи им можност на учениците да се вклучат во 
повеќе практични активности.  
 
Изготвување на Национални стандарди во основното образование пред да се ревидираат или да 
се воведат нови наставни програми. Националните стандарди ќе им помогнат на наставниците   во 
пообјективно оценување. Исто така, националните стандарди ќе им овозможат на наставниците 
подобро да го следат учењето и постигањата кај учениците. Заедно со поголемата поддршка и 
поттик за формативно оценување, ова ќе им помогне на наставниците да ги откријат и да им 
помогнат на учениците во надминување на предизвиците со кои се соочуваат уште на самиот 
почеток. 



 
Заложба за целосно вклучување на учениците со попреченост во системот на редовно 
образование во согласност со Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. Предложените 
измени во Законот за основно образование предвидуваат специјалните училишта да се 
трансформираат во ресурсни центри коишто ќе даваат поддршка на редовните основни училишта 
во процесот на адаптирање и вклучување на учениците со попреченост.  
 
Формирање на Одделение за истражување и анализа и јасно дефинирање на неговата цел. 
Креирањето образовни политики треба да се потпира врз национални податоци за тоа како 
функционира системот во моментот и врз меѓународни истражувања за факторите коишто 
придонесуваат за ефективна настава и учење. Со воспоставување на Одделение за анализа во 
Министерството за образование и наука ќе се подобри и ќе се централизира пристапот до 
податоци, анализа, евалуација на ефективноста на образовните политики, мерење на напредокот 
кон остварување на стратегиските цели и унапредување на користењето на резултатите од 
истражувања заради креирање издржани образовни политики. 
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