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Извршни резиме 

Упркос значајног развоја образовног система у последњих десет година, у смислу 

образовања на матерњем језику, догађаји се одвијају у правцу којем се треба 

 упутити и кориговати како би се избегле већа етничка отуђења која су последица 

недовољног знања  једне о другима, због смањене интеракције, и као последица 

озбиљног незнања језика. 

 

Уз заједнички напор и узастопним мерама препорука Високог комесаријата за 

националне мањине (ОЕБС ВКНМ) од јануара 2008,Министарство просвете и 

науку и ОЕБС-а ВКНМ да развију овај документ, као свеобухватну владину 

стратегију према  интегрисаном систему образовања. Циљ је да се направe јасне и 

значајне промене у општом приступу образовног система у складу са 

мултиетничком реалношћу у земљи као корак ка постизању стратешким циљевима 

земље за коју су стабилност и унутрашња кохезија кључни колико и добри 

међуетнички односи. 

 

Мере које произилазе из овог документа, подељени су на пет тематских група и 

свака од њих је посебно комплексно питање. Ове тематске групе постављају 

питања о демократском управљању са школама у децентрализованом окружењу, 

питања о наставним и ваннаставним активностима, учење језика, наставни план и 

наставних програма, уџбеника и обуку наставника, а допуњен са групом водећих 

принципа усмерених ка избегавању етничких подела у новим школама. 

 

Прва тематска група говори о интеграцији кроз заједничке активности ученика који 

прате наставу различитих језика и предлаже мере за увођење и јачање заједничких 

наставних и ваннаставних активности на различитим нивоима: у самим школама и 

између различитих школа  у истој општини или земљи. 

 

Друга група има за циљ интеграцију повећавањем узајамног знања о језицима међу 

ученицима и одраслима, чиме ће се повећати комуникација између припадника 

различитих заједница. Група мера има за циљ обуку наставника страних језика 

методологије, са посебним нагласком нa језик мањих етничких заједница. 

 

Трећа група се бави сложеним питањима прилагођавања наставног плана и 

програма и уџбеника. Наведене мере предвиђају прилагођовање свих уџбеника са 

посебним нагласком на уџбеницима историје, географије и уџбеника за проучавање 

језика, као и побољшање механизама за одобрење и контролу уџбеника. Што се 

тиче наставног плана и програма, предвиђа се да исто важи за основне и средње 

школе, како би се дао простор за школе да препозна потребе њихове околине, као и 

укључивање концепта образовања за толеранцију и интеркултурну комуникацију и 

разумевање у свим аспектима наставе. Такође, даје увод у историју предмета 

религије, у пратњи мере које обезбеђују | да наставници буду адекватно обучени за 

то. 
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Четврта група обухвата теме квалификације наставника у вези са компетенцијама 

за интеграцију у образовању. Предвиђене мере у вези са обуком о етничким 

питањима пре запошљавања, увођења редовних обука на радним местима 

наставника и директора школа и увођење система екстерне евалуације и 

мониторинга могућности наставника. Предлаже се укључивање предшколског 

образовања у имплементацији ових мера. 

 

Пета тематска група која обухвата управљање школама у децентрализованом 

контексту, предлаже мере за повећање безбедности на радном месту наставника, 

дефинисање услова за запошљавање помоћник директора, овлашћених општинских 

инспектора и општинске саветнике за образовање, потом, дефинисање 

надлежности државних институција у односу на општинске власти у области 

образовања који ће ојачати сарадњу  на државном и на локалном нивоу. Такође, 

предлажемо неколико мера за даљу деполитизацију образовног система и да се 

повећа учешће свих заинтересованих страна у руковођење  и управљање школама. 

 

Активности предвиђене у овом нацрт документу ће се реализовати кроз 

степенасти приступ: 

 Активности које се сада спроводе интензивира ће се; 

 Ако је могуће, имплементација ће почети одмах ; 

 Неке активности ће почети у кратком временском периоду, 

 Активности које захтевају шири консензус у друштву, након 

стварања услова. 

Посебно је важно увођење процеса редовне консултације са свим заинтересованим 

странама које ће карактерисати партиципативне демократске корективне мере. 
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Законски оквир 

 

Читав низ међународних докумената  разгледају питање у вези са образовањем 

мањина. Овде су наведени: Члан 26 Универзалне декларације о људским правима, 

члан 27 Међународног договора о грађанским и политичким правима, члан 30 

Конвенције о правима детета, члан 5 Конвенција УНЕСКО против дискриминације 

у образовању, став 34 и 35 Документ из Копенхагена састанка Конференције о 

људској димензији КЕБС-а, члан 2, став 4 из Декларације УН о правима лица са 

националном, етничком, верском, језичком и мањинском припадношћу; Члановима 

5, 6, 12, 13, 14 и 15 оквирне конвенције за заштиту националних мањина, Европска 

повеља Савета Европе о регионалним или мањинским језицима. 

 

Такође, од значаја за ово питање су и тематски и коментари Саветодавног 

Комитета за  образовање.(1), прикупљање мишљења Саветодавног комитета 

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина чланова 12, 13 и 142, Хашке 

препоруке ОЕБС-а права ВКНМ Образовање националних мањина и Лунд 

препорука за ефикасно учешће националних мањина у јавном животу. 

Осим тога, заштита мањина је саставни део критеријума из Копенхагена за приступ 

ЕУ. 

 

Процес имплементације Охридског оквирног споразума (ООС) је створио 

различите правне инструменте којима су створене свеобухватне мере за 

интеграцију на начин предвиђен овим документом без већим сметњама у 

правосудном систему. 

 

Устав предвиђа право заједница да успоставе културне, уметничке, 

научне и образовне институције, као и научна и друга удружења за изражавање 

неговање и развој свог идентитета "и да" похађају наставу на њиховом језику у 

основном и средњем образовању. Такође, члан предлаже "Македонски језик да се 

учи у школама у којима се настава обавља на неком другом језику "(3). 

У члану 9 из Закона за основне школе предвиђа се настава на матерњем језику, 

док  Закон о средњем образовању  предвиђа исто у члану 4. . 

 

Закони о Просветном инспекторату и Заводу за развој образовања (БРО) немају 

посебне одредбе о мултиетничкој припадности, него више техничких текстова. 

Документ "Индикатори о квалитети рада школе," Држава просветног инспектората, 

2009 (4), листе индикатора за квалитет рада у школама 

 

 

 

 
(1)http:www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Thematic_Intro_en.asp 

(2:http:www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/5_Intergov Work/DH-MIN_WorkingDocuments_en.asp 

(3)Члан 48, § § 3, 4  из Устава 

(4) Показатељи квалитета рада школа - Државни просветен инспекторат 

Одлуком министра просвете у мају 2009, евалуација треба да се спроводи према 

дефинисаној листи индикатора за квалитет рада у школама. Предвиђено је да се листа 
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прихватање и поштовање мултикултурализма срећу се операционализовани у 

неколико индикатора, али нагласак је стављен на две области интегрално 

самовредновање и оцењивање: обезбеђивање квалитета школске климе и 

обезбеђивање квалитет наставних планова и програма. 

 

Национална стратегија за развој  образовања 2005-2015 године дефинира јачање 

етничке и културне сарадње(5) као један од изазова образовног система. Стратегија 

наглашава да  интеграција треба да почне у предшколском узрасту и треба да се 

посвети пажња наставним плановима, програмима и уџбеницима. Такође,стратегија 

дебатира у корист проналажења заједничког именитеља између етничких група у 

циљу јачања унутрашње кохезије.(6) 

 

Концепт деветгодишњег образовања који је развио БРО у 2007 години, увео је 

развијање компетенција о интерперсоналне, интеркултуралне, друштвене и 

грађанске надлежности у оквиру основних принципа за функционисање основног 

образовања и изградњу интегрисаног образовања. 

 

У закључку, основа за интегрисани приступ образовању постављен у 

постојећим законима и докуменатима који дефинишу политике и нису потребне 

велике интервенције. Мере предложене у овом документу могу бити 

доношењу одлука од стране ресорног министарства - углавном Министарства 

Просвете и науке (МПН), али у неким случајевима Министарства за локалну 

Влада (МЛС) или Министарство рада и социјалне политике (МРСП) или 

Међутим, одговарајуће институције. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

индикатора буде доступна школама, да се  на њој засниснива и самоевалуацијакојој су задужени 

према закону за основно и средње образовање. 

(5) Министарство просвете и науке: Национална стратегија за развој на образовања 2005 - 

2015, стр. 9 

(6) претходно наведени текст, стр 45-46, 56. 
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Главни циљ 

Основни циљ ове политике је да увеведе видљиву и значајну промену у општом 

приступу ка образовном систему у складу са мултиетничком реалношћу у земљи, 

што одражава и Устав и релевантни закони који произилазе изООД-а. 

 

Мултиетнички карактер земље, као што је дефинисано у Уставу,  потврђује се у оба 

закона о основном и средњем образовању, као и у владине стратешке документе, 

као што је Национална стратегија за развој образовања у периоду 2005-2015 и 

концепт деветогодишњег образовања који је припремио БРО. Поред тога, сви 

релевантни документи наглашавају потребу о усклађивању са међународним 

споразумима. 

 

Мултиетничност се огледа  у образовни систем на различите начине, са  циљем да 

се омогућава деци и младима да стекну образовање на матерњем језику. 

Очигледно, то је довело до стања у коме је значајан напредак остварен у примену 

језичких права заједница током протекле деценије. Међутим, специфична 

тумачења права заједница које су близу политичким факторима у земљи, није 

довело до веће интеграције. Уместо тога, етничка удаљеност (7), нарочито код мале 

деце је порасла, а знањео другим групама постаје анегдотско. Иако се на 

макрополитичком нивоу међуетнички односи стално побољшавају, као резултат 

институционалног приступа везан за спровођење ООД, недостатак интеграције, на 

личном нивоу може бити дугорочна опасност за саму кохезију друштва. Више 

интегриранији  приступ образовању не само што  ће да помогне у избегавању 

негативних појава, чак ће и допринети дубљем разумевању елемената који чине 

мултиетничка друштва у земљи и шта је потребно да би било још стабилније и 

кохерентније. 

 

Сагледајући овај позитиван потенцијал Влада је усвојила мере политике садржане 

у овом документу као допринос у остваривању стратешких циљева државе за које 

стабилност и унутрашња кохезија су кључне колико и добри међунационални 

односи. 

 

Мере предложене у овом документу, које ће се поклопити са мерама следеће 

Националне стратегије за развој образовања, Влада се обавезује да укључи као 

циљеве овог предлог документа у следећој стратегији 2015-2025, у обиму и облику 

који  ће бити у складу са националним интересима земље, али у контексту 

дугорочне политичке и друштвене констелације. 

 

Да би се постигао главни циљ за постојање јединственог интегрираног система 

образовања, треба да спроведе низ конкретних мера. Многе од тих мера 

функционирају када се спроводе у појединим школама. Иако постоје недостаци у 

праћење и вредновање резултата, неке од мера су имали конкретни резултат и 

довеле до видљивих промена у ставу ученика и наставника. Исти  представљају 

групу добре праксе, од које може да се извуче искуство и исто се примењује у 

систематичан и свеобухватан приступ. 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

(7) Институт за демократију Социетас Цивилис, необјављено истраживање 
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Активности донатора у прошлости концентрисана је на опште сврхе за побољшање 

међуетничких односа. Тренутне активности су углавном фокусиране на 

заједничке активности између ученика различитих националности. Један од циљева 

овог документа је да усмери пажњу донатора и на друге области којима хитно 

треба да се приступи.   

 

Следеће мере су подељене у пет тематских група, од којих свака је сама по себи 

комплексно питање. Групе покривају питања о заједничким наставним и 

ваннаставним активностима, учење језика, разни наставни планови, програми и 

уџбеници, обуку наставника и на крају, питања демократског школског менаџмента 

у децентрализованим окружењима. 
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Тематска група 1: Промовисање интеграције кроз заједничке 

активности 
Систематски и  структурално-кохерентни приступ питању о заједничким 

мултиетничким наставним плановима и програмима и ваннаставне активности у 

основним и средњим школама створи ће солидну основу за веће узајамно 

разумевање између ученицима и тиме ударио темеље своје будуће интеграције. Од 

кључног је значаја да се избегну физичке баријере између ученика различитих 

националности који прате наставу различитих језика. Основна школа је одличан 

терен за почетак процеса интеграције, а средња школа простор где ће се ова 

интеграција  продубити. Заједничке активности могу се реализовати на  

најприхватљивији начин и језик, а алтернитивне могућности ће се развијати у 

развојном периоду. 

 

Циљ 1: Промовисање интеграције кроз заједничке наставне активности 

 

 

РЕЗУЛТАТ (1) →Заједничке наставние активности ученика који припадају 

                            различитим етничким заједницама у наставним предметима који су  

                            интегрисани у  наставним програмима у основном и средњем               

                            образовању. 

АКТИВНОСТ  →МПН, Биро за развој образовања и Центар за стручно  образовање                   

                          и обуку , заједнички ће креирати наставне програме чиме ће бити                                               

                          консултовани локални и међународни експерти. 

                         → Као резултат ових  наставних планова и програма, ученици који  

                          припадају различитим етничким заједницама прати ће наставу на 

                          интерактивни и интердисциплинарни начин, помоћу савремених 

                          наставних метода у следећим предметима: страни језици,           

                          информатика, уметности и физичког васпитања. 

ИНДИКАТОРИ  →Број радионица за припрему наставе; 

                              програме за заједничке активности; 

                            → Број утврђених програма; 

                             →ниво спроведености наставних планова и програма. 

ВРЕМЕНСКИ    →2011 -  развојна фаза (6 радионица) 

РОК                     →2012 - пилот имплементације (евалуација, мониторинг, 

                             завршна радионица) 

                            →2013-2014 школска година, примена 

 

РЕЗУЛТАТ (2)  →У наставним плановима и програмима у стручним школама 

                           интегрисани су интердисциплинарни програми за развој 

                           интеркултуралне способности. 

 

АКТИВНОСТИ →МПН, Биро за развој образовања, Центар за стручно образовање  

                             и обуку, заједнички ће креирати наставни програм  

                                интеркултуралних вештина, а биће консултовани домаћи и 

                               међународни експерти. 
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                        → групе ученика који припадају различитим етничким 

                         заједницама заједнички ће  користити школске 

                         лабораторије и техничку опрему за стицање 

                         техничке и интеркултуралне вештине. 

ИНДИКАТОРИ → број одржаних  радионица о припреми 

                          Интегрисаног наставног програма; 

                            →Број креираних наставних програма; 

                           →Ниво спроведености програма. 

ВРЕМЕНСКИ   → 6 месеци -  развојна фаза (6 радионица) 

 РОК                  → 2011-2012 школске године - пилот имплементације 

                           (Евалуација, праћење, завршна радионица) 

                           → 2012-2013 школске године, примена 

 

Циљ 2: Промовисање интеграције кроз заједничке ваннаставне активности 

 

Припремљени су програми за промовисање и награђивање 

                              међуетничке интеракције кроз заједничке ваннаставних 

                              активности; 

                           Створени су услови и могућности за вишејезичке 

                              комуникацију и сусрети. 

МПН, Биро за развој образовања, Центар за стручно 

                            образовање и обуку, заједнички ће развити програме 

                            за ваннаставне активности, а биће консултовани 

                            локални и међународни експерти; 

                            ешовите групе ученика заједнички ће учествовати у: 

                            драмским секцијама, дебатним клубовима  заједно ће учествовати  

                            у спортске активности, друштвене догађаје, размену 

                            ученика у школским камповима за обуку и др. 

рој одржаних радионица о проналажењу начина да се 

                             за коришћење свих врста ваннаставних активности у 

                             интегративне сврхе; 

                           креираних програма намењен за све врсте ваншколских 

                            активности; 

                            

ВРЕМЕНСКИ – развојна фаза (6 радионица) 

 РОК                -2011 школске године - пилот имплементације 

                         (Евалуација, праћење, завршна радионица) 

                         -2012 школске године, примена 

ени су програми који дају могућности  

                        ученика из етнички хомогених подручја да комуницирају  

                       са својим вршњацима из других етничких или језичних средина. 

МПН, Биро за развој образовања, Центар за стручно образовање  

                                и обуку, заједно ће припремити програме, а биће консултовани и  

                                локални и међународни стручњаци; 

                               у школским 

                              натпреварима по одређеним предметима, партнерства / заједничке 

                               школе, размене ученика, летњи кампови, омладински 

                               парламенти итд. 
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Број одржаних радионица о проналажењу начина за 

                            интеграцију ученика различитог етничког порекла; 

                             

                            реализацији програма. 

ВРЕМЕНСКИ    -  развојна фаза(6 радионица) 

РОК                     -2011 школске године - пилот пројекат имплементације 

                             (Евалуација, праћење, завршна радионица) 

                             -2012 школске године, примена 
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Тематска група 2: Интеграција кроз учење језика 
 

Систем образовања на матерњем језику је добро развијен за два веће заједнице и 

остаје да се уради више за децу која припадају мањим етничким 

заједницама, нарочито у областима где се смањује употреба матерњег језика. 

На локалном нивоу постоји значајна потреба да се повећа узајамно познавање 

језика. У том циљу, Влада ће спровести промотивне и информотивне кампање: 

суседа; 

 македонског језика за децу са различитим матерњим језиком                                          

од македонског. 

Пошто је познавање језика важно не само за ученике већ и за одрасле 

школе су охрабрене да понуде курсеве језика у локалним заједницама за 

заинтересоване одрасле.  

 

Циљ 1: промовисање интеграције кроз учење језика 

 

РЕЗУЛТАТ     Донешен је наставни план и програм за увођење Македонског  

   (1,1).              језика у првом периоду основног образовања у школама 

                         где је наставни језик језик етничких заједница. 

Н (Одељење за основно и средње образовање, Одељење 

                        за развој образовања на језицима заједница) и 

                        Биро за развој образовања, заједнички ће 

                        развити план и програм са експертском помоћу и стручношћу. 

                        ученици у земљи научиће македонски језик 

                        што је раније могуће. 

за израђивање плана и програма 

                             за наставни предмет македонски јазик; 

                             план и програм за македонском језику у разредној                                                                                                                                                   

.                           настави; 

                            а квалитета имплементације. 

ВРЕМЕНСКИ    -2012 школске године, примена 

РОК 

 

РЕЗУЛТАТ  Израђени су стандардизовани програми за увођење 

 (1,2)               факулатативне или изборне наставе или за изучавање језика 

                        етничких заједница које имају најмање 20% од 

                        становништва и на језику осталихих локалних етничких 

                        заједница са ранијим узрастом у свим регионима земље. 

 

АКТИВНОСТИ ---- МПН (Одељење за основно и средње образовање Одељење 

     за развој образовања на језицима заједница) и 

                              Биро за развој образовања заједнички ће развити  

                  стандардизовани програм уз стручну помоћ и у срадњи са    

                              Комитетом за образовање ЗЈЛС-а; 

                             ---- Свака општина са стране појединих школа ће понудити 

                              Факултативну или изборну наставу по најмање једног од 

                              језицима локалних етничких заједница;  

                              ----Увођење изборне наставе на српском и турском језику; 

                              ----Увођење српског и турског језика, као изборни 



 13 

                              предмети у средњим школама. 
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израђивање стандардизованих програма 

                             Факултативне и изборне наставе језика етничких заједница; 

                             ученика који су посетили изборне и факултативне  

                             предмете на језицима националних заједница; 

                              понуђених обука. 

ВРЕМЕНСКИ     – развојне фазе (6 радионица) 

 РОК                    -2012 школске године - пилот имплементација 

                             (Евалуација, праћење, завршна радионица) 

                             -2013 школске године, примена 

 

 

РЕЗУЛТАТ   Припремљени су стандардизовани програми за језичне курсеве  

(2,1)                на језицима националних заједница који ће бити реализовани у 

                        школама у мултиетничким срединама, а намењен заинтересованим 

                       (ученицима, родитељима и других). 

                       Припремљен је одговарајући дидактички материјал (уџбеник, 

                       приручник, тестови за кориснике). 

                        припремљен је систем подстицаја школа које 

                       спроводе  овај програм. 

Н (Одељење за основно и средње образовање, Одељење 

                        за развој образовања на језицима заједница) и 

                        Биро за развој образовања, заједнички ће развити 

                        и имплементирати стандардизовани програм и развити систем 

                        подстицаја школама за реализацију исте са стручном 

                         помоћу у сарадњи са Комисијом за образовање 

                        и спорт ЗЈЛС-а. 

                      РО ће издати тендер за израду одговарајућег 

                       дидактичког материјала; 

                       

                      које спроводе програм 

Број радионица за производњу стандардизованих 

                            програми за језичне курсеве; 

                           а исправности тендерског поступка; 

                           Квалитет дидактичког материјала; 

                           програм. 

 

ВРЕМЕНСКИ    - развојна (6 радионица) 

 РОК                    

                            -  тендерског периода 

                            -2012 школске године - пилот имплементације 

                           (Евалуација, праћење, завршна радионица) 

                            -2013 школске године, примена  
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РЕЗУЛТАТ 

(2,2). 

                        Припремљени су стандардизовани програми за курсеве језика 

                         на македонском језику који ће се реализовати у школама која 

                         се налази у мултиетничким срединама, као и заинтересованима  

                         (ученика, родитеља и других) ;        

                        припремљен је одговарајући дидактички материјал; 

                        припремљен је систем за награђивање школама које се баве 

                        спровођењем програма. 

Н (Одељење за основно и средње образовање Одељење 

                             за развој образовања на језицима заједница) и 

                              Биро за развој образовања ће заједно развити 

                              стандардизовани програм и систем за мотивацију 

                              школама за реализацију исте са стручном помоћу и 

                              сарадњи са Комисијом за образовање и спорт ЗЈЛС-а. 

                           РО ће издати тендер за израду одговарајућих 

                            дидактичких материјала. 

                           

                           које реализују програм. 

 програма 

                            за курсеве језика на македонском јазику; 

                             

                            алитет дидактичког материјала; 

                            укључене у спровођењу програма; 

                            Број спонзора. 

ВРЕМЕНСКИ   -  развојна фаза (6 радионица) 

  РОК                          и објављивање тендера 

                           – тендерски период 

                           -2012 школске године - пилот имплементације 

                           (Евалуација, праћење, завршна радионица) 

                           12-2013 школске године, примена   

 

РЕЗУЛТАТ  ---- Реализована је обука за наставнике за  примену савремених 

  (3,1)                    техника  за поучавање македонског језика. 

АКТИВНОСТИ --- БРО ће објавити тендер за израду јединственог плана 

                             обуке; 

                            --- добављачи програма за обуку за припреми ће њихове програме 

                            на основу овог јединственог плана; 

                           који предају македонски језик у школама у којима се 

                            реализује настава матерњег језика, различитији од 

                            македонски, посећиваће овие обуке. 

току тендерског 

                            поступка; 

                            

                            добављача обуке; 

                            

 



 15 

 

 

Страница | 15 

ВРЕМЕНСКИ  --- 6 месеци - развојна (6 радионица) 

  РОК                --- 3 месеца за припрему и објављивање тендера 

                          --- 3 месеца – тендерски период 

                          ---2011-2012 школске године - пилот  имплементација 

                         (Евалуација, праћење, завршна радионица) 

                          --- 2012-2013 школске године, примена 

 

РЕЗУЛТАТ --- Припремљен је пакет специфичних курсева за обуку на  

(3,2).             радном месту - наставник на језицима малих етничких 

                      заједница. 

 

АКТИВНОСТИ  ---БРО ће објавити тендер за израду овог пакета обуке. 

                             ---добављачи обуке ће припремити пакет програме за обуку 

                             --- наставници језика малих етничких заједница  

                              похађаће ове тренинге. 

 

ИНДИКАТОРИ --- Транспарентност и одговорност у току тендерског поступка; 

                            --- квалитет обуке; 

                            --- транспарентност и одговорност у процесу избора 

                            добављача обуке; 

                            --- Број курсева; 

                           --- Број обучених наставника. 

 

ВРЕМЕНСКИ--- 6 месеци - развојна фаза(6 радионица) 

РОК                 ---3 месеца за припрему и објављивање тендера 

                         --- 3 месеца – тендерског периода 

                         ---2011-2012 школске године - пилот  имплементација 

                         (Евалуација, праћење, завршна радионица) 

                         ---2012 2013 школске године, примена 

 

 

 

РЕЗУЛТАТ (4) --- Припремљени су програми за увођење и награђивање употребу 

                          македонског језика као наствни језик на факултативним курсевима 

АКТИВНОСТИ ---МПН и Биро за развој образовања заједно ће израдити  

                              програм уз стручну помоћ. 

                            ---тражиће се спонзори за јавно-приватна партнерства. 

 

ИНДИКАТОРИ --- Број радионица за припрему програма;  

                             --- Број школа које ће спроводити програм; 

                             ---број спонзора. 

 

ВРЕМЕНСКИ  ---2011 – развојна фаза (6 радионица) 

   РОК               --- 2012-2013 школске године, примена 
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Тематска група 3: Наставни, планови, програми и уџбеници 

Наставни програми школа су основни елеменат у развоју стратешког приступа ка 

интегрисаном систему образовања. У овој области су директне интервенције и 

имају дубок утицај. Због тога, потребно је направити низ адаптација са циљем да се 

уведу питања узајамне толеранције и међукултурне комуникације читав наставни 

план и програм  како за основно тако и и за средње образовање. Примедбе које 

доводе до стварања негативних стереотипа и нетрпељивости биће уклоњени, а 

увешће се критички начин представљања предмета у циљу подстицања 

аналитичког мишљења. 

Ови принципи, такође потребно је приказати у уџбеницима који се користе у 

школама. У овом случају, МПН  мораће да преузме одговорност не само    за 

лиценцирање издаваштва уџбеника, него такође треба  успоставити и контролни 

механизам за проверу садржаја уџбеника се штампају. Методологија и критеријуми 

МПН за припрему уџбеника биће подвргнути ревизији и инкорпорирати 

интегрисани приступ образовању. Механизам контроле за проверу уџбеника 

односиће се на садржај и усвајање уџбеника методологијом и званичним 

критеријумима. 

Ми ћемо размотрити могућност да регионални приступ школским књигама и 

билатералним споразума са суседним земљама, узимајући у обзир постојеће 

иницијативе.  Биће  активно спроведено  успостављање билатералних и 

регионалних комисија за уџбенике. 

Што се тиче садржаја, међународне добре праксе могу послужити као пример за 

заступање мултиетничког карактера македонског друштва и питања о 

међукултурних компетенција и комуникација у самим уџбеницима. Овде посебну 

пажњу треба упутити  идеји да деца треба да уче не само о њиховој етничкој и 

језичкој заједници, већ и о свим групама које постоје у земљи, на инклузиван начин 

оријентисан ка стварношћу. 

 

Циљ 1: Побољшање основа за интеграцију јачањем наставних садржаја и 

стандардеа за стицање интерперсоналних, интеркултуралних, друштвених и 

грађанских компетенција кроз наставне планове и програме 

 

РЕЗУЛТАТ (1)   Учвршћении су садржаји и стандарди у наставним програмима 

                              у основним и средњим школама, за стицање 

                               интерперсоналне, интеркултуралне, друштвене и грађанске 

                              надлежности као концепти образовања толеранције и 

                               интеркултуралне комуникације и разумевања. 

                               Ови концепти су укључени као специфична компонента 

                              (mainstream) из предмета Грађанска култура 

                              (основно) и Грађанско образовање(средњо). 

 

Н, БРО и Центар за стручно образовање ојачаће 

                               садржаје и стандарде у наставним програмима основних и                          

                               средњих школа за стицање интерперсоналне, интеркултуралне, 

                                друштвене и грађанске надлежности уз стручну подршку. 
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ИНДИКАТОРИ --- Број радионица посвећене увођењем концепта за толеранцију, 

                               узајамно поштовање и комуникацију; 

                               --- степен укључености (mainstream) овом приступу у 

                                наставним плановима и програмима. 

ВРЕМЕНСКИ --- 2011 - 2012 - 18 месеци - развојне фазе (10 радионица) 

                          --- 2013-2014 школске године - пилот имплементација 

                           (евалуација, мониторинг, завршна радионица) 

                           --- 2014-2015 школске године, примена 

 

РЕЗУЛТАТ (2) ---Израђен је одговарајући концепт за проучавање историје 

                           светских религија. 

уз стручну помоћ, израдиће  

                              концепт  за унифицирани наставни предмет о 

                              историји светских религија, кроз који ученици помоћу 

                               аналитичког начина  научити о религији; 

                               

                              припрему обавезног програма обуке наставника у циљу 

                               добијања потребних садржаја и педагошких способности 

                               за извођење овог наставног предмета; 

                             --- Приватни добављачи обуке ће развити програм; 

                             --- Oбавезна обука наставника који изводе овај предмет. 

 

 одржаних радионица за припрему наставе 

                               програма занаставни предмет којим  ће се ученици поучавати 

                               светским религијама; 

                               

                               

                              средње образовање; 

                                

 

ВРЕМЕНСКИ  – развонја фаза (6 радионица) 

                            

                           – тендерског периода 

                           ни период за имплементатора 

                           -2012 школске године 

                            Пилот имплементација (евалуација, мониторинг, финалне 

                         радионице) 

                           2012- 20103 школске године -имплементација 

 

Циљ 2: Побољшање  основа за интеграцију јачањем наставних садржаја и           

стицањем интерперсоналних, интеркултуралног, социјалних и грађанских 

компетенција кроз уџбенике 

 

ени су сви уџбеници у циљу праћења савремених 

токова, побољшањем квалитета образовања и промовисањем позитивне вредности. 
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Формирање мултиетничке  експертске комисије, 

                             координирана са стране Министарства која ће имати представника   

                              и из Бироа за развој образовања и Педагошке службе; 

                              

                             припрему уџбеника у погледу интегрисаног  образовања. 

                           --- Комисија ће направити проверу свих уџбеника како би се  

                           утврдило дали испуњавају стандарде предвиђене методологијом 

                           и критеријумима за припрему уџбеника; 

                           ипремити извештај са конкретним и детаљним 

                           предлозима. 

 

 

                             експертске комисије; 

                              израду 

                             методологије и критеријума за израду уџбеника; 

                             проверених уџбеника. 

 

ВРЕМЕНСКИ  -2012 - Развој методологије и критеријума 

РОК                   - преглед уџбеника и извештај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

Страна | 19 

Тематска група 4: Квалификације наставника 

 
Свеукупни напор уложен у ученицима уродиће плодом, уколико 

обука / образовање наставника, пре запошљавања и током рада, побољшан је   

одређеним елеменатима. Студенте који студирају да постану наставници морају 

бити у стању да схвате реалност мултиетничког друштва и да способности да се 

идентификују, анализирају и баве ситуацијама које проистичу из мултиетничке 

стварности. Поред тога, наставници мора да имају способност да се боре против 

стварања етничких стереотипа и да  прилагоде своје наставне вештине у том 

правцу. 

 

Наставници који су већ у радном односу морају се суочити са системом 

евалуације и мотивације у вези са овим питањем. Они морају бити мотивисани да 

се стално  обучавају за побољшање вештина повезане са предметом и садржајем, 

али и побољшањем меЏукултурних  комуникациских вештина 

.  

Циљ 1: Побољшање квалификације наставника и стручних сарадника у 

погледу интеграције 

 

Резултати (1 Стандардизовани дипломски  студиј за наставнике и стручних 

                         сарадника у циљу побољшања њихових квалификација 

                          за интегрисано образовање. 

-универзитетска конференција    

                              обезбедиће будућим наставницима и стручним  сарадницима                       

                               свих етничких и језичких група да добију одговарајућу обуку пре 

                              запошљавања, укључујући обуку за за језике различите од 

                               матерњег језика. 

                             -универзитетски конференција 

                             повећање практичну наставу током ове обуке како би се 

                              дала могућност будућим наставницима и стручним 

                            сарадницима из свих школа да добију задовољавајући 

                            тренинг о овим осетљивим питањима и познавање 

                            међуетничких односа. 

                            тарство ће сарађивати са Интер-универзитетском 

                            конференцијом да се пронађе начин да будући  наставници и 

                            стручни сарадници за обављање практичне делове 

                            обуке у мултикултурним срединама. 

 

ИНДИКАТОРИ раст часова практичне наставе у мултиетничкој средини; 

                             прошли кроз практичну обуку у 

                             мултикултурним срединама. 

 

ВРЕМЕНСКИ  - Развој 

   РОК               -2012 - пилот имплементације (евалуација, 

                           праћење, завршна радионица) 

                           -2013-имплементација 

 

 



 20 

 

Страна | 20 

РЕЗУЛТАТ (2) --- Успостављен је механизам за редовну обуку у току 

                            рада наставника и стручних сарадника школе. 

 

                             наставника и стручних сарадника у току рада како би користили           

                              савремене трендове педагошке науке и да буду обучени 

                             да употребљавају савремене методе наставе, посебно  у контексту 

                             поучавање језика, укључујући и друге језике осим матерњег 

                             језика. 

                          

                          израђивање оваквих обука. 

                         Н ће акредитовати број добављача обука, који ће бити 

                          надлежан да оцењује спровођење обуке. 

                         Н ће успоставити систем за субвенционисање 

                         наставника и стручних сарадника који учествују у обукама.  

одржаних радионица; 

                             Транспарентност и одговорност тендерског процеса за 

                             развој програма; 

                            а акредитације 

                             Добављачима обуке; 

                              Број акредитованих добављача обуке; 

                              

ВРЕМЕНСКИ    - Припрема 

  РОК                  - припрема тендера (3 месеца),  тендерског периода 

                           (3 месеца), време за развој  имплементатора (6 месеци) 

                           дине 2012 -2013 - пилот  имплементација 

                            (Евалуација, праћење, извештај) 

                            -2014, имплементација 

 

Изграђен је систем за редовну обуку директора школе  

                         током рада. 

Н ће успоставити механизам за редовну обуку 

                           директора ради стицања додатних знања и вештина потребне 

                            за управљање у мултиетничким окружењима. 

                         испитни центар ће објавити тендер за израду ове врсте  

                         обука. 

                         одређени број 

                         пружаоца обуке који ће бити оцењени, да су компетентни за 

                        спровођење обуке.  

                       Н ће успоставити систем за субвенционисање диретора који 

                        учествују у обуци. 

Број одржаних радионица 

                          Транспарентност и одговорност тендерског процеса за 

                          развој програма 

                         а акредитације обуке 

                           добављача обуке 

                         Број директора који су посетили обуку и добили сертификате.  

 

ВРЕМЕНСКИ   - Припрема 



 21 

     РОК             - припрема тендера (3 месеца), периода тендера(3 месеца),    

                            време да се развије агенција за имплементацију (6 месеци) 

                          -2013 - пилот пројекат имплементације 

                          (Евалуација, праћење, извештај) 

                           мске године 2013-2014, имплементација 

 

Успостављен је систем за евалуацију и мониторинг 

                           рада наставника, стручних сарадника и 

                          директора, на основу јединствених критеријума о 

                          међуетничком разумевању, справљање са конфликтима и 

                          промоција толеранције. 

 

е  

                          оквир критеријума за инструменате евалуације; 

                         е се бројне радионице. 

 

 одржаних радионица  

                           извршених процена 

 

ВРЕМЕНСКИ   -(6 радионица) 

     РОК              - пилот  имплементација 

                            -2012 школске године, примена 

 

 

Циљ 2: Интеграција у предшколском образовању 

ПН преузима одговорност за предшколско 

                          образовање од Министарства рада и социјалне политике. 

 

ПН, Биро за развој образовања и МРСП уз 

                             подршку од спољних експерата,  створиће 

                              транзицијски план за пренос одговорности  вртића према МПН; 

                           адионице. 

 

одржаних радионица 

                             

 

ВРЕМЕНСКИ -2012 - Развојни транзицијски план - 6 радионица 

   РОК             -2014 школске године - пилот  имплементације 

                       (Евалуација, праћење, извештај) 

                        -2015 школске године, примена 

 

 

Уведен је интеркултурални приступ у предшколском образовању. 

 

РО ће осмислити модуле за обуку наставника у предшколском 

                           образовању и стручним сарадницима у њима. 

                       РО ће дати понуду за обуку наставника и стручних 

                      сарадника у предшколском васпитању и образовању за укључење 

                      интеркултуралног приступа у предшколском образовању. 
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ИС    предшколском 

                                 образовању које спроводи овај концепт; 

                                Транспарентност и одговорност тендерског процеса; 

 

ВРЕМЕНСКИ - припрема тендера (3 месеца),тендерског периода (3 месеца), 

    РОК                   време да се развије агенција за имплементацију (6 месеци) 

                              -2013 - пилот имплементација 

                             (Евалуација, праћење, извештај) 

                               -2014, имплементација  
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Тематска група 5: Управљање школама у контексту 

децентрализације 
У контексту текућих процеса децентрализације, велики број одговорности који се 

односе на образовање и управљање школама  пренешене су на локалном нивоу. 

Ово не само да створа додатне радне активности  општинској администрацији,  

такође постао велики изазов. Узимајући у обзир разлику у величине и капацитета 

од 84 општина, неопходно је дефинисати одређене стандарде по принципу сарадње, 

као и учешће и под вођством институција централне власти. Легитимитет овог 

приступа проистиче из чињеница да Влада сматра да образовање као питање 

стратешког значаја, гледиште који се дели и међународна заједница. 

 

Многе активности и обуке за јачање капацитета имају ограничен утицај због честих 

промена запослених. Док мониторинг и евалуација способности наставника су 

кључ за подизање општег квалитета образовања, повећана сигурност на радном 

месту може да допринесе у побољшању општег стања. Уколико постоји одређени 

ниво континуитета у запошљавању, повећава се могућност да стечена технике 

кроз обуку (види тематска група 3 овог документа) биће  примењене у настави. 

Међутим, колико и да изгледа индиректан овај приступ за интегрисано образовање 

система, његов утицај ће бити директан и мерљив. 

 

Предвиђене промене образовног система могу се увести и одржати кроз усаглашен 

и добро координиран приступ, који укључује централне и локалне власти и органа 

управљања у школи. Због тога од великог значаја да се дефинишу и ојачају улоге 

оних који су укључени у лидерству и менаџменту школе. 

 

Неке веће школе именују помоћник директора за управљање административних 

оптерећења. У школама где се настава одвија на два или више језика, помоћник 

директора обично говори други (или трећи) језик и своје активности  фокусира на 

мањинске ученике - мањине у нумеричком смислу. Потребно је јасније дефинисање 

одговорности помоћника директора, а већу транспарентност и одговорност у 

процесу њиховог именовања повећа ће не само своје капацитете, него такође и 

довести до деполитизације менаџмента школе.  

 

Процес децентрализације  представио је два нова стручниа профила на локалном 

нивоу: општински саветници и овлашћени инспектори. Њихове су улоге јасне у 

погледу правилне примене надлежности општинских власти, али нису јасно 

дефинисани њихови радни задатци, тако да су изложени притисцима разних 

локалних интересних група. Стандардизовани опис радних задацатака не само да 

ће повећати ниво транспарентности и одговорности, али ће допринети 

успостављању ефикаснијег механизма за мониторинг и евалуацију. Инклузивни 

процес запошљавања, у ком ће учествовати све заинтересоване странке ,те  

допринети у де-политизацији ових позиција. Све ове мере имаће видљиви и 

мерљиви допринос професионалности локалних радника запослених у образовање. 

 

Питање о додели одговарајућих  имена школа, прихватљив са стране свих локалних 

заједница, изазива забринутост и био узрок сукоба у претходном периоду. Како 

бисе избегли такве тензије у будућности, које, иако локализоване, одражавају се 

негативно на међуетничке односе у Републици Македонији, важно је дефинисати 

процедуре које ће се заснивати на консензусу и укључивати све заинтересоване  
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стране. Осим тога, ово је питање у коме ће општински  међуетнички савети имати 

одлучујућу улогу. 

  

Циљ 1: Повећање сигурности на радном месту наставника и стручних 

сарадника 

 

је сигурност запослења наставника 

                    и стручних сарадника. 

ЈЛС у сарадњи са релевантним институцијама, јединицама 

                        Локална самоуправа и Град Скопље предузе ће 

                         активности за повећавање сигурности на радном месту 

                         наставника који реализују наставу са уговором на 

                        одређено време, а испуњавају све законске критеријуме. 

елевантних институција и ЗЈЛС-а 

                             за усвајање мера о осигуравању радних места 

                        остварили континуитет радног 

                         ангажовања 

 

ВРЕМЕНСКИ  -2011 - Развој (6 радионица) 

  РОК                 -2012 школске године, примена 

  

Циљ 2: Појашњавање услова за избор и запошљавање помоћник 

               директора и овлашћених просветних инспектора  

 

Израђен је  стандард са дефинисаним описом радних задатака 

                     и поступака за именовање помоћника директора укључујући 

                      свие заинтересоване стране. 

 

АКТИВН Н у сарадњи са МЛС и ЗЈЛС расписаће тендер за 

                        студије којима ће анализирати и оценити школске статуте 

                        и прописе за организацију и систематизацију на радном месту 

                        у смислу именовања помоћника директора и њихових радних 

                        дужности. На основу налаза креира ће се стандард за процедуру 

                        именовања  помоћник директора и дефинисати радне задатке.  

 

Извештај о анализи школских статута и прописима; 

                       су радни задатци који су у функцији интегрисаном 

                        образовању 

            ог стандарда  

ВРЕМЕНСКИ -2011 - припрема тендера (3 месеца), тендерски 

  РОК                 период (3 месеца), време за развој имплементатора (6 месеци) 

                         о за имплементацију у 2011 
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Дефинисане су процедуре о запошљавању и опис радних 

                      дужности овлашћених просветних инспектора и општинске  

                      саветника за образовање. 

 

ПН ће помагати ЗЈЛС-у  припреми  инклузивног 

                       пступака апошљавања и опис радних задатака овлашћеним                     

                      просветним инспекторима и саветницима за образовање, 

                       који ће обухватити обавезну обуку и контролног механизма и жалбе. 

 

а и предлога о процедурама за избор и опис 

                           Радних задатака 

ВРЕМЕНСКИ - Развој (6 радионица) 

   РОК              о за имплементацију у 2011 

 

 

Циљ 3: Јачање сарадње између централних и локалних власти у области 

             Образовања 

 

Дефинисане су процедуре за комуникацију и сарадњу између 

                          централне и локалне власти у области образовања.  

 

Н у сарадњи са удружењима ЗЈЛС-а и удружења директора 

                          дефинира  ће процедуре за комуникацију и сарадњу. 

                        е  афирмисању процедура  комуникације и 

                         сарадње. 

 

 одржаних састанака 

                            одржаних обука 

 

ВРЕМЕНСКИ  - Развој (3 радионице)  

   РОК                -2011 - прва група обука на локалном / регионалном нивоу 

                         -2013 - друга група обука на локалном / регионалном нивоу 

 

 

Успостављен је оквир за сарадњу између државних просветних 

                           инспектора и овлашћених просветних инспектора . 

ПН ће подстицати ЗЈЛС  да се формира асоцијација  

                             овлашћених просветних инспектора, као саставни део 

                          ЗЈЛС-а (Одбор за образовање и спорт). 

                          По формирању, асоцијацијатата ће постати партнер у 

                           разговорима о формирању оквира за сарадњу са државним 

                          просветним инспекторатом. 

                          Државни просветни инспекторат 

                           размењива ће знања и искустава. 

Дискусије између МПН и ЗЈЛС-а  о оснивању 

                            удружења овлашћених просветних инспектора 

                          асоцијација и усвојен норматив  

                          Државног 

                          просветеног инспектората 
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ВРЕМЕНСКИ - развој концепта - (3 радионице) 

   РОК              - формирање Удружења 

                         - успостављање оквира за сарадњу - (6 радионица) 

                         -2013 - обуке  

 

Циљ 4: Професионализација и спречавање сукоба 

Стандардизовани поступак на основу консензуса 

                            о додели нових назива школа, укључујући све заинтересоване 

                             стране. 

 

Н, МЛС и  ЗЈЛС почеће сарадњу и формираће  

                             експертску групу која ће радити на изради модела о 

                              горе наведеној процедури. Тражиће се начини да овај 

                             поступак постане обавезан за општине. 

И Стандардизована процедура 

 

ВРЕМЕНСКИ - именовање радне групе 

    РОК              - развој модела 

                          – спремно за реализацију 

 

Израђене су јединствене смернице школским сатутима 

                          чији је циљ јачање учешћа свих учесника у управљању школе 

                          и међуетничке комуникације. 

Н, ЗЈЛС и МЛС ће расписати тендер за екстерну студију 

                           како би се ревидирале постојеће процедуре о изборима и 

                           одговорностима чланова школског одбора који ће понудити 

                            кораке о даљој деполитизацији; 

                           

                          мере политике релевантних институција; 

                         Н и ЗЈЛС ће заједнички развити смернице. 

о ревизији процедура 

                           

                         Степен имплементације мјера 

                         припремљеним статутима у складу са смерницама 

 

ВРЕМЕНСКИ -2011 - припрема тендера (3 месеца), тендерски 

   РОК                 период (3 месеца), време за  развоја имплементатора (6 

                             месеци) 

                          - стварање јединствене смернице - 6 радионица 

                           -2012 школске године - спремно за имплементацију 
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Механизми за примену 
 

Као што је раније поменуто, спровођење политичких  мера овог документа 

извршиће се са стране различитих органа, координирана са стране МПН као 

покретачка снага. Да бисе омогућило да Министарство  ефективно обавља и 

координира ове задатке  увешће се систем мониторинга и евалуације степена 

и квалитет имплементације. Би ће развијен програм о извештајима и оцењивању 

извештаја  вршиће  се на  редовним састанцима између Канцеларије Премијера, 

СЕП, ССОРД, МПН, Мисија ОЕБС-а и ОЕБС-а ВСНМ. 

 

Осим тога, циљ је да се угради план о имплементацији у структури активности 

Програмског приступа о испоруци и управљању помоћу стране помоћи, посебно у 

оквиру групе "Људски капитал", по следећем редоследу Поглавље 1 

(Професионални развој менаџмента запослених у школи, наставници и особље 

подршку школа, 2 (Обезбеђивање квалитете) и 3 (Инклузивно образовање). 

Консултације о овом питању одржаће се са релевантним институцијама и радним 

групама, као и са донаторима. 

 

МПН у сарадњи са ОЕБС ВКНМ органзираће се годишња седница са свим 

заинтересованим странама на којој ће се разматрати спровођење политике и која ће 

имати партиципативно- демократске корективне мере. Састанци ће се одржавати у 

различитим општинама са великим учешћем заинтересованих страна. Закључци 

који ће произаћи из ових састанака биће развијени у плану за имплементацију. 

Спровођење било које активности која произилази из овог документа биће 

пропраћено механизмима за процену  како би се  мерио њихов квалитативни и 

квантитативни утицај. 


