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1. ВИЗИЈА
Aнализа на спроведувањето на  интегрираното образование во Република

Македонија, факторите кои  влијаат врз процесот или оневозможуват спроведување , како
и анализа на моменталната состојба во доменот на интегрираното образование, факторите
кои придонесуват од аспект на функционирањето, како и улогата на локалната власт со
процесот на децентрализација. Во оваа насока очекуваме преку истражувањето да
дознаеме:

- Кои се досегашните практики на имплементација на проектите поврзани со
интегрирано образование;

- Дали со процесот на децентрализација општините успешно влијаат врз
функционалноста на интегрираното образование;

- Колку меѓународните организации придонесуваат за интегрираното образование;

- Кои се препораките кои можат да се истакнат за подобрено функционирање на
интегрираното образование.

2. Анализа
Moменталната ситуација на терен во неколку точки е следна:

1. Сегрегацијата во образовниот систем долги години беше манифестно или латентно
поддржувана, со цел да се избегнат конфликтни ситуации помеѓу учениците од
различни етнички групи. Oваа одвоеност како последица имаше зајакнување на
стереотипите и предрасудите кон Другиот кај двете најголеми етнички групи.

2. Имплементацијата на правата на заедниците од страна на политичките фактори во
државата не создаде поголема интеграција. Напротив, етничките поделби, особено
помеѓу помладите се интензивираа, а знаењето за Другиот стана анегдотско.

3. Учениците од различна етничка припадност во рамките на основното и средното
образование учат според суштински, а не само јазично, различни наставни
програми по извесни предмети (на пример, Историја) кои се клучни за
формирањето на нивниот идентитет и дефинирањето на нивниот однос со
останатите членови на општество, од иста или различна културна припадност.

4. Постои Стратегија која предвидуваа реформи и активности во пет сфери на
дејствување со цел на реализирање на меѓуетничко интегрирање во образовниот
систем, но тaa се реализира делумно.



5. Голем број од основните училишта што официјално се водат како двојазични или
тријазични не овозможуваат непосреден контакт меѓу учениците што учат на
различни наставни јазици.

6. Поголемиот дел од наставниците не се соодветно подготвени да работат со деца и
родители од различни општествени и културни заедници.

7. Недостиг од школски и воншколски активности во кои учествуваат младите од
различни култури. Минимални напори се преземени до сега за подобрување на
овие состојби од страна на државните институции.

8. Силно влијание на неформалните и информалните канали на образование
(семејството, локалната заедница, верската заедница, медиумите, политичките
партии).

9. Политичките структури во пракса не ги потврдуваат  декларираните цели
инхерентни на педагошката регулација и на образованието во целина.

Овој документ се базира на анализа на документи, на јавни политики и други истражувања
преку деск истражување и реализација на интервјуа на терен.

Предмет на анализа беа законски и подзаконски акти, договори,  истражувања и извештаи
од релевантни домашни и меѓународни организации, како и трудови и истражувања од
домашни и странски експерти, како и интервјуа кои беа спроведени со претставници на
институции од централната и локалната власт  како што се Министерство за Образование
и Наука, Биро за Развој на образованието, преставници на комиисијата за интегрирано
образовани преставници од град Скопје, општините Тетово, Куманово, Теарце, како и со
претставници на меѓународните организации..
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3. PESTLE анализа
Политичко влијание –политичките структури често пати немаат континуитет во своите
постапки и своите изјави. Постои двоен стандард при нивното дејствување. Во одредени
ситуации тие изјавуваатдека се  заинтересирани за интегрирање на заедниците во
образованието, а во други наврати, за дневно политички цели даваат јаки
националистички изјави, кои имаат големо влијание во општестовото и го минира целиот
процес.

Економско влијание – МИО е комплексен процеси  бара значителни финансиски ресурси.
Државата не е заинтересирана финасиски да го подржи овој процес.

Социјално влијание – интергрираното образование може да придонесе до соживот,
инклузија, запознавање на различностите, развој и  подигање на  социјалниот капитал.

Teхнолошко влијание – новите технологии можаат да влијаат децата од разаличните
етнички заедници или да се запознаат меѓу себе, но и да се одалечуваат уште повеќе
имајќи предвид дека таму имаат пристап до секакви материјали кои промовираат
ксенофобија и меѓуетничка омраза.

Правно влијание – Законите се во духот на МИО, но во терен не се практикуваат целосно.

Животна средина – Во МИО меѓу другото се предвидени и активности од различни
етнички заедници во животна средина и за животната среднина.

4. Гледање напред

Сценарија и ризици
Посакувано сценарио:

 Воведување и имплементација на систем за евалуација на досегашните
реформски процеси во основното и средното образование на полето на
интегрираното образование;

 Прецизирање на механизмите за промоција на приниципите на почит,
толеранција и прифаќање во легислативата врзана за образованието на сите
нивоа;

 Да има задолжителни содржини кои се однесуваат на продлабочување на
сознанијата за Другите и промоција на интеркултурализмот во наставните
планови и програми (на пример, предметите Историја, мајчин јазик, Нашата



татковина, Народни танци и ора, Истражување на родниот крај за основно
образование);

 Да има воспоставување на механизми за обука на наставничкиот кадар во
рамки на формалното образование и механизми за евалуација на примената
на овие сознанија во воспитно-образовниот процес;

 Да има воспоставување на механизми за промоција на учењето на јазикот на
Другиот (натпревари и стипендии) во основното и средното образование;

 Продолжување на промоцијата на соработката помеѓу наставниот кадар и
училиштата кои наставата ја реализираат на различни јазици (воннаставни
активности, заеднички екскурзии и прослави);

 Во повеќејазичните училишта да се избегнуваат физичките бариери помеѓу
учениците од различни култури (учење во различни објекти, различни смени
и слично);

 Креирање на паралелки во кои наставата би се одвивала двојазично или
тријазично;

 Политиката на интегрирано образование да се менаџира од страна на
општините кои имаат продлабочени познавања за состојбите и проблемите
на локално ниво;

 Министерството за образование и наука да формира посебни ставки
интегрирано образование при распределба на финансиските средства преку
блок дотациите;

 Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието
треба да преземат мерки за отстранување на текстови и учебници кои
создаваат стереотипи и предрасуди;

 Во сферата на високото образование, да се воспостават механизми за
промоција на соработката помеѓу универзитетите кои настава изведуваат на
различни јазици (заеднички научно-истражувачки проекти, научни
конференции и сл.).

Ризици:

влијание Финасиски ризици Политички ризици
Административен ризик
Комуникациски ризик

Веројатност



Финансиски ризик – ниво: високо – Ако нема финанасиски ресурси за да се финансира
овој проект многу е голема веројатноста овој процес да пропадне

Политички ризик – ниво високо. Без  сериозна и искрена политичка волја процесот на
МИО нема шанси да се реализира. Политичката волја и политичкиот дискурс и тоа како
можат да влијаат врз развивањето односно загрозувањето на политичкиот процес.

Административен ризик – ниво средно. Треба континуирано усовршување и обука на
наставниот кадар за поуспешно реализирање на меѓуетничката интеграција во
образованието.

Комуникациски ризик – ниво ниско. Учениците од една етничка група сакаат да
комуницираат со  учениците од друга етничка група но на нив им треба само поттик.

5. Влијание

Опција за постигнување на саканиот исход/резултат опишан како посакувано сценарио,
неговата, ефективност, конзистентност, трошок и реализација се поврзани и со ризици во
опкружување со надворешни влијанија.

За остварување на влијание врз клучните носители на одлуки потребно е користење на
алатки за застапување и лобирање за почнувајќи од: презентирање на наоди и препораки
за политичарите за успехот на МИО, стимулирањена невладиниот сектор за понатамошно
дејствување во пројекти поврзано со меѓуетничкото интегрирано образование и промена
на системот на финансирање н а локалната самоуправа при што во процесот на креирање
на дотациите за образование за локалната власт да се воведе и посебна категорија или
коефициент за меѓуетничко образование. Тоа би ги стимулирало и самите општини и
училишта да работат повеќе во оваа насока. Исто така треба да се има влијание до
локалната власт фондовите кои ги имаат во располагање за невладиниот сектор да ги
пренасочи повеќе во оваа насока.

6. Правење промена: како да се осигураме дека предложените
јавни политики функционираат?

Начинитена кои можеме да влијаеме врз  засегнатите страни во овој процес вклучуваат
размена на информации, креирaње на механизми на контрола од повеќе страни почнувајќи
од Министерството за образование и наука,преку  подготовка на анализи, лобирање и
мониторирање не процесот на спроведување на политики поврзани со интегрираното
образование.



7. Оценка и учење: Како изгледа успехот? Како можеме да ги
искористиме лекциите кои сме ги научиле?

Постојат многу успешни модели кои можеме да ги земеме како пример. Самиот европски
дух и европската вредност како цел го има заедничкото дејствување на различните
етнички групи. Во Република Македонија со задоцнување, иницирани се реформи кои
треба да ја зајакнат кохезивноста меѓу припадниците на различните културни групи.

Постои извесно подобрување на состојбите во поглед на интегрираното образование
(препознавање на неговото значење и иницирање на реформи за негово постигнување).
Проблемите кои постојат се повеќе од системска и политичка природа.

Во таа насока политиките за образование треба да се подготвуваат во согласност со
општите политики за интеграција, како нивен дел.

Со овие предложени промени се нудат можности на двостепено дејстување врз овој
процес. Предложените идеји нудат можни решениа за системско решение на проблемите,
но и за подобрување на работата во терен преку директна инволвираност на учениците,
родителите, наставниот кадар и училиштата.


