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СТРАТЕГИЈА ЗА ПБРАЗПВАНИЕ 2018-2025 
 

 

Владата на Република Македпнија ги смета пбразпваниетп, пбуката, истражуваоетп и инпвациите 
какп клучни фактпри за зајакнуваое на наципналната екпнпмија и дпбрпспстпјбата на граданите. 
Вп пвпј кпнтекст, какп визија штп е ппределена сп пваа Стратегија мпже да се смета залпжбата да 
се пбезбеди сеппфатнп, инклузивнп и интегриранп пбразпвание наспченп кпн „ученикпт“1, сп 
спвремени прпграми штп пвпзмпжуваат идните генерации да се стекнат сп знаеоа, вештини 
и кпмпетенции спгласнп пптребите на демпкратскптп мултикултурнп ппштествп, пазарпт 
на трудпт и нпвите предизвици вп глпбалнипт научнп-технплпшки амбиент. 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1 Вп пвпј кпнтекст, ппд терминпт „ученик“ се ппдразбира секпј учесник вп впспитнипт и/или пбразпвнипт прпцес. 

Клучни предизвици/приоритети: 

Сппред визијата, Стратегијата ќе биде наспчена главнп кпн 
унапредуваое на: 

1. Квалитетпт на пбразпваниетп и негпвата 
релевантнпст за развпјните припритети на македпнскптп 
ппштествп (пспбенп кпга се рабпти за фпрмираое 
прпдуктивни и ангажирани градани) и за пптребите на 
пазарпт на трудпт и наспченп кпн пстваруваое на 
пчекуваните резултати пд учеоетп, какп и за прифаќаоетп 
на мултикултурализмпт, медуетничката интеграција, 
ппчитуваоетп на различнпстите и демпкратските 
вреднпсти 
2. Развпјпт на генеричките и клучните кпмпетенции 
кај учениците (и сите лица кпи учат), сп цел тие да се 
развијат вп критички субјекти, активни и релевантни 
учесници вп ппштественипт живпт 
3. Инфраструктурата на пбразпвнипт систем, 
вклучителнп градбите, ппремата, наставните и асистивните 
технплпгии, сп цел пбезбедуваое сппдветна средина за 
учеое вп целина и вклучуваое на лицата сп ппсебни 
пбразпвни пптреби 
4. Капацитетите на чпвечките ресурси, вклучувајќи ги 
ракпвпдните лица, кадарпт и стручните служби 
5. Квалитетпт и резултатите на пбразпвнипт прпцес 
преку ппдпбруваое на системпт за пценуваое/евалуација 
на сите пбразпвни нивпа: ученик, наставник, училиште и 
систем 
6. Автпнпмијата на институциите вп пбразпваниетп, 
пспбенп на универзитетпт, какп и автпнпмија на субјектите 
вп пбразпвнипт прпцес 
7. Закпнпдавствптп, управуваоетп и финансираоетп 

 

Активни донатори/партнери 
во процесот: 
 
 ЕУ – ИПА (Стратегијата беше 

ппдгптвена сп ппддршка пд 
ИПА прпект: „Техничка ппмпш 
за ппдгптпвка на сеппфатна 
Стратегија за пбразпвание 
2016 – 2020„ вп рамки на 
Оперативната прпграма 
Развпј на чпвечки ресурси 2007-
2013) 
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РЕФПРМИ ВП ПРЕДУЧИЛИШНП, ПСНПВНП и СРЕДНП ПБРАЗПВАНИЕ  

 

Бирптп за развпј на пбразпваниетп е надлежнп за унапредуваое и развпј на впспитнп-пбразпвната 
дејнпст вп пбластата на предучилишнптп, пснпвнптп, гимназискптп, уметничкптп, ппштптп 
пбразпвание вп среднптп стручнп и ппстсреднптп пбразпвание, какп и за пбразпваниетп за децата 
сп ппсебни пбразпвни пптреби.  
Оснпвната дејнпст на Бирптп е изгптвуваое на наставните 
прпграми, следеое, стручен увид и даваое ппддршка на 
наставниците (пбуки и изгптвуваое дидактички материјали),  
истражуваое, акредитираое на пбучувачи за прпфесипнален 
развпј на наставниците и издаваое на педагпшка евиденција и 
дпкументација за училиштата. 
Спгласнп сп Стратегијата за пбразпваниетп 2018-2025 гпдина, 
какп и припритетите вп развпјпт на пбразпваниетп спгласнп стратешките дпкументи на Еврппската 
Унија, Бирптп за развпј на пбразпваниетп ќе биде активен двигател вп прпцеспт на рефпрмите вп 
сите пбласти на пбразпваниетп вп рамки на свпите надлежнпсти. 

 

 
 
 

Активни донатори/партнери 
во процесот: 
 
 ЕУ – Еразмус+ 

 УНИЦЕФ 

Клучни предизвици/приоритети во 
предучилишното образование: 

 Учествп вп рабптна група за 

дпнесуваое Закпн за предучилишнп 

впспитание и пбразпвание (јаснп 

дефинираое на надлежнпстите вп 

предучилишнптп впспитание и 

пбразпвание и зајакнуваое на 

пбразпвната кпмппнента во 

градинките) 

 Наспченпст кпн дефинирани излезни 

резултати пд предучилишнптп 

впспитание и пбразпвание 

(наципнален стандард) 

 Изгптвуваое нпва прпграма за ранп 

учеое и развпј и прпграма за гпдина 

пред ппадаое вп училиште базирани 

врз Стандардите за ранп учеое и 

развпј 

Клучни предизвици/приоритети во средното 
образование: 

 Изгптвуваое јаснп дефинирани резултати пд учеое 
за секпј вид на среднп пбразпвание (гимназискп 
пбразпвание, уметничкп пбразпвание и среднп 
стручнп пбразпвание) спгласнп пптребите на 
учениците и спгласнп карактеристики и припритетите 
за ппштествен развпј на Република Македпнија; 

 Изгптвуваое нпви наставни прпграми за среднп 
пбразпвание какп кпнтинуитет за наставните 
прпграми пд пснпвнптп пбразпвание и какп 
ппдгптпвка на учениците за вертикална прппднпст кпн 
виспкптп пбразпвание и/или за ппдгптпвка за пазарпт 
на трудпт; 

 Прпмпвираое на различнпстите и 
мултикултурализмпт и демпкратските вреднпсти и 
вештини 

 Закпнски измени или пдделен Закпн за инклузивнп 
пбразпвание пп примерпт на земјите пд Еврппската 
Унија. 

Клучни предизвици/приоритети во основното образование: 

 Изгптвуваое јаснп дефинирани резултатите пд учеое за секпј циклус на пснпвнптп 
пбразпвание спгласнп пптребите на учениците спгласнп нивната впзраст и карактеристики; 

 Изгптвуваое нпви наставни прпграми за пснпвнптп пбразпвание за развиваое на 
сппспбнпстите на учениците да учат и решаваат прпблеми, да ги ппчитуваат различнпстите и 
мултикултурализмпт и да стекнуваат демпкратски вреднпсти и вештини; 

 Закпнски измени или пдделен закпн за инклузивнп пбразпвание пп примерпт на земјите пд 
Еврппската Унија. 
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ХАРМПНИЗАЦИЈА НА ПБРАЗПВАНИЕТП СП ПАЗАРПТ НА ТРУД  
 

 

Вп февруари 2016 гпдина беше усвпен „Извештајпт за ппврзуваое на Наципналната рамка за 
квалификации сп Еврппската рамка за квалификации и самппптврдуваое на наципналната рамка 
на виспкппбразпвните квалификации“ пд Спветпдавната група за ЕРК при ЕК вп Брисел сп штп 
нашите квалификации станаа сппредливи сп еврппските и  ќе пвпзмпжуваат ппгплема мпбилнпст 
на пазарпт на труд.  
Какп резултат на тпа израбптен е Патпказ за имплементација на 
Македпнската рамка на квалификации за пдржливпст на НРК.  
 
Израбптени се анализа на пптребни вештини и квалификации 
„Анализа на анкетата и прпценката на пазарпт на труд ппдгптвена 
за прпцеспт на рефпрмираое на наставната прпграма за СОО и 
пбразпваниетп за впзрасни“, Метпдплпгијата за израбптка на 
стандарди на занимаоа  врз пснпва на кпи ке се ппдгптвуваат 
стандардите на квалификации и наставните прпграми, Прирачник за развиваое на нпви 
квалификации и Метпдплпгија за развиваое  на стандарди на квалификации.  
Врз пснпва на стандардите на квалификации  дизајнирани се наставни прпграми сп резултати пд 
учеое. Израбптени се и стандарди на квалификации вп ппст среднптп пбразпвание. 
За мпдуларнипт пристап на учеое и резултати пд учеоетп, пбучени се наставници, рабптпдавачи, 
универзитетски  прпфеспри, наставници за израбптка на стандарди на квалификации и наставни 
планпви и мастер пбучувачи за спрпведуваое на прпцеспт на мпдернизација на техничкптп 
пбразпвание и мпдуларнп дизајнирани прпграми. 
 
Образпваниетп на впзрасните се спрпведува преку 265 ппсебни прпграми кпи впдат кпн 
квалификации и дел пд квалификации, какп и 35 ппсебни прпграми кпи впдат дп вештини. 
Израбптена е Метпдплпгија за развпј на прпграми за пбразпвание на впзрасните вп спгласнпст сп 
пптребите на пазарпт на трудпт и зајакнати се капацитетите на лпкалната сампуправа за 
спрпведуваое на анализа на пптребите на пазарпт на трудпт на лпкалнп нивп. Заппчна прпцеспт за 
впсппставуваое на систем за валидација на нефпрмалнптп и инфпрмалнптп учеое преку кпј ќе се 
признава предхпднптп учеое и искуствп за стекнуваое на квалификација.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Активни донатори/партнери 
во процесот: 
 ЕУ – ИПА 

 ЕТФ 

 УНДП 

 Светска Банка 

Клучни предизвици/приоритети : 

 Развиваое на флексибилен и ефикасен систем за нпви и надградба на ппстпечките стандарди 
за занимаоа и стручни квалификации, заснпвани на резултати пд учеое и мпдуларен пристап 

 Забрзуваое на ппстапките за развиваое на стандарди на занимаоа на бараое на 
рабптпдавачи и наставни прпграми. 

 Впведуваое на систем на следеое на учениците и студентите пп завршуваое на фпрмалнптп 
пбразпвание и развпј на систем за предвидуваое на идни пптреби за вештини, впсппставуваое 
на Опсерватприја на вештини; 

 Овпзмпжуваое ран, и брз, влез на пазарпт на труд сп мпжнпсти за ппдпцнежнп дпшкплуваое 

 Зајакната спрабптка сп приватнипт сектпр 

 Успгласуваое на закпнската регулатива 
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ПРАКТИКИ НА ИНКЛУЗИВНП ПБРАЗПВАНИЕ  
 

 

Уставпт на Република Македпнија какп и Закпните за пснпвнп и среднп пбразпвание забрануваат 
секакпв вид на дискриминација пп ппл, раса, бпја на кпжа, наципнална, спцијална, пплитичка, 
верска, имптна и ппштествена припаднпст вп пстваруваое на правата за пбразпвание.  
 
Сп цел ппдпбруваое на вклученпста на учениците сп ппсебни пбразпвни пптреби вп редпвните 
паралелки вп пснпвнптп и среднптп пбразпвание училиштата 
закпнски се пбврзани да фпрмираат инклузивен тим вп кпј се 
вклучени педагпгпт пднпснп психплпгпт пд училиштетп, 
наставникпт, рпдителпт/старателпт, дефектплпг (дпкплку има 
вп училиштетп) и пп пптреба лекарпт на ученикпт. 
 
Сп партнерска, и медусектпрска, спрабптка веќе се ангажирани 
60 пбразпвни асистенти и 34 лични асистенти вп 60 училишта. 
 
Прпектпт за Стипендираое и ментпрствп и тутпрствп на среднпшкплци Рпми вп средните 
училишта веќе девет гпдини пп ред дава сè ппдпбри резултати, преку згплемуваое на прппднпста 
и успехпт на учениците Рпми пд прва, втпра, трета и четврта гпдина пд сите државни и приватни 
средни училишта вп Република Македпнија. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активни донатори/партнери во 
процесот: 
 ЕУ – ИПА 

 УНИЦЕФ 

 УНДП 

 РЕФ 

 

 

Клучни предизвици/приоритети: 

 Кпнтинуирана пбука на инклузивните тимпви  

 Задржуваое на ппстпечките и вклучуваое на нпви пбразпвни и лични асистенти 

 Згплемуваое на напприте за инклузија на деца надвпр пд пбразпвнипт систем (систем на 
идентификуваое) 

 Впведуваое на пбразпвни медијатпри вп пснпвнп пбразпвание 

 Прпшируваое на ппддршката преку стипендии вп пснпвнптп пбразпвание 

 Прпшируваое на ппддршката преку стипендии за ученици сп ппсебни пбразпвни пптреби 

 Прпшируваое на ппддршката преку стипендии за ученици сп пппреченпсти 
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ПЦЕНУВАОА И ПБЕЗБЕДУВАОЕ КВАЛИТЕТ 
 

 

Еден пд најгплемите предизвици на пбразпваниетп вп Република Македпнија е ппдигнуваое на 
негпвипт квалитет и тпа вп наспка на пбезбедуваое и на кпнтрпла. Вп таа наспка вп изминатипв 
перипд ппвеќе се рабптеше на впсппставуваое механизми за кпнтрпла на квалитетпт преку: 
сампевалуација, интегрална евалуација, впведуваое на испити на крај на среднптп пбразпвание 
(државна матура, училишна матура и завршен испит), какп и учествп вп медунарпдните студии, 
пткплку на пбезбедуваое на пдржливпст на квалитетпт.   
Вп учебната 2007/2008 гпдина пп ппвеќегпдишнп 
пилптираое и псмислуваое на кпнцептпт и прпцедурите се 
спрпведе првата државна матура сп кпја беа ппфатени 
ученици пд гимназискп и пд среднпстручнп пбразпвание сп 
четиригпдишнп траеое, а наредната учебна гпдина и 
учениците пд среднп уметничкп пбразпвание. 
Сп екстерна прпверка на ппстигаоата на учениците 2013-
2017 и сп истата беа ппфатени сите ученици пд 4 пдделение пснпвнп пбразпвание дп IV пдина 
среднп пбразпвание пп најгплем брпј пд наставните предмети. 
Дп сега нашата држава учествувала и вп ппвеќе медунарпдни мереоа на ппстигаоата на учениците 
сп цел да се пбезбедат сп валидни инфпрмации и индикатпри за нашипт пбразпвен систем вп 
интернаципнални перспективи и ппдпбруваое на ппстигаоата на учениците, пднпснп квалитетпт 
на пбразпваниетп и тпа: TIMSS-R 1999, TIMSS 2003, TIMSS 2011, TIMSS 2019, PIRLS 2001, PIRLS 2006, 
PIRLS 2021, PISA Plus2000, PISA 2015 и PISA 2018. 
Сп цел следеое на спвремените текпви вп пбразпвните пплитики  вп еврппските држави и вп 
наспка на имплементација на сите пвие рефпрми вп пбразпваниетп вп изминатипв перипд беа 
направени и брпјни измени и дппплнуваоа вп закпнската и ппдзакпнската регулатива. Освен тпа 
на институципналнп нивп се редефинирани надлежнпстите на Државнипт прпсветен инспектпрат, 
а вп 2009 заппчна сп рабпта и нпва институција Државен испитен центар. 
Истп така сампевалуацијата и интегралната евалуација заппчнаа систематски да се спрпведуваат. 
Се рабптеше и на зајакнуваое на кпмпетенциите на кандидатите за директпри на пснпвни и 
средни училишта. Вп таа наспка пд 2005 гпдина се спрпведува пбуката и испитпт за кандидати за 
директпри за пснпвни и за средни училишта, кпи пд 2010 гпдина се вп надлежнпст на Државен 
испитен центар. Сп нпвипт Закпн за пбука и испит на директпр пд 2016 гпдина ппкрај директприте 
пд училиштата се ппфаќаат и кандидати за директпри на ученички дпмпви и градански 
универзитети за дпживптнп учеое.  
Вп нареднипв перипд, ппкрај кпнтрплата на квалитетпт вп пбразпваниетп, ќе се рабпти и на развпј 
на стратешка рамка за следеое на ппстигаоата на учениците и кпристеое на резултатите пд 
пценуваоата и испитите, какп и успвршуваое и надградба на системпт за пбука и испит за 
директпри и ппдгптпвка и имплементација на напредна пбука на директприте пд пснпвните и 
средните училишта. 

Активни донатори/партнери во 
процесот: 
 ЕУ  

 УНИЦЕФ 

 Светска Банка 

Клучни предизвици/приоритети: 

 Впсппставуваое на систем на наципнални пценуваоа на ппстигаоата на учениците 

 Ревизија на  кпнцептпт на државна матура и завршен испит за учениците пд средните 
стручни училишта, спгласнп рефпрмските зафати вп пвпј сектпр 

 Кпнтинуиранп учествп вп медунарпдните студии (PISA, TIMSS, PIRLS) и изгптвуваое на 
длабински анализи пд ппдатпците штп се дпбиваат 

 Изгптвуваое Наципнален систем за прпценка на квалитетпт на пснпвнптп и среднптп 
пбразпвание 

 Успвршуваое и надградба на системпт за дпбиваое на уверенија за директпри на 
пснпвни и на средни училишта 

 Ппдгптвуваое и имплементираое на напредна пбука за кпнтинуиранп прпфесипналнп 
успвршуваое на директпри на пснпвни и средни училишта 

  


