
СПОСОБНОСТ ДА СЕ ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИТЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО

ПОГЛАВЈЕ 26. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

КОМЕНТАР

НИВО НА ПОДГОТОВКА 

Умерено подготвена (Moderately Prepared) – 3 Одреден напредок (Some Progress) – 3

Во областа образованието ЕК укажува на низок удел од јавните инвестиции поради што особено училиштата патат од недостаток на ресурси. 
Друг сериозен проблем е континуирано ниската вклученост на деца во предучилишно образование. Особено ранливи се децата припадници на 
различни маргинализирани групи како на пр. Ромите. Постојат и бариери за поголема интеграција меѓу различните етнички заедници. 
Сериозен предизвик претставува квалитетот кој го испорачуваат сите нивоа на образование, особено основното и средното. Системски е и 
проблемот на ранливоста на целото образование и неговата подложност на корупцијата и политичкото влијание. 
Во областа на културата пак Комисијата уште еднаш потсетува на потребата националните власти да обезбедат систематски пристап за 
финансирање на потребите во културата, особено за заштита на културното наследство. Покрај тоа, постои и потреба за соодветна и фер 
распределба на буџетските алокации. Конечно, потребно е и соодветна и забрзана имплементација на стратешките документи и јакнење на 
капацитетите на Министерството за култура.

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

- Да се спроведе новата стратешка рамка за образование, особено целите за предучилишно образование;
- Да се зголеми поддршката за обука на наставници и професионален развој на наставниците и да се обезбеди ефикасен процес на проценка;
- Да се подобри пристапот до квалитетно образование за сите, особено во однос на запишување во предучилишно образование, децата со 
посебни потреби и децата од ромските заедници.

ОСТВАРЕН НАПРЕДОК 
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Образование

- Консултативниот процес за реформа на законот за 
високо образование, вклучување на студентите и 
професорите, замре.
- Предучилишното образование продолжува и понатаму 
без доволно ресурси.
-Системот за професионален развој на наставниците и 
напредување во кариерата во областа на образованието 
бара поголеми инвестиции и подобро спроведување.
- Министерството за образование и наука напредуваше 
со подготовка на детален план за имплементација на 
НРК, но повеќе практична и работно- базирана обука е 
потребна, со вклучување на работодавачите.
- Иако беа воведени мерки за поддршка, децата со 
посебни потреби и тие од ромските заедници 
продолжуваат да се соочуваат со бариери за редовно и 
квалитетно образование.
- Образованието останува висок сектор на ризик за 
корупција и политичко влијание, особено во високото 
образование.

Образование и обука 

- Нивото на јавни трошоци за образование, од 3,8% од 
БДП во 2016 година се намалува во споредба со 
претходните години.
- Нискиот број на запишани деца во предучилишно и 
пред-основно ниво останува загрижувачки. Само 23,6% 
од децата посетуваат лиценцирани предучилишни 
установи. Предучилишното образование и понатаму 
нема доволно ресурси.
- Потребни се значителни подобрувања во квалитетот и 
испораката на основно и средно образование.
- Во високото образование, бруто стапката на 
запишување на студенти се зголеми на 34,2%, сепак, 
стапката на завршување останува мала.
- Квалитетот на образованието продолжува да биде 
предизвик на сите нивоа. Според оценката на ОЕЦД за 
проценка на меѓународните оценувања на учениците 
(ПИСА) од 2015 година, земјата е рангирана на четвртото 
место од дното на листата од над 70 земји тестирани.
- Образованието останува висок сектор на ризик од 
корупција и политичко влијание.
- Останува потребата за повисоко ниво на практична и 
работа базирана на обука во програмите за стручно 
образование и обука, како и многу повисоко ниво на 
вклученост на работодавачите во образованието и 
обуката.
- Квалитетот на програмите и квалификациите за 
стручно образование и обука (ВЕТ) треба дополнително 
да се зајакне за да се охрабрат работодавачите да 
ангажираат поголем број лица со ВЕТ квалификации.
- Децата и учениците со посебни потреби и од ромските 
заедници и понатаму се соочуваат со бариери за 
редовно и квалитетно образование и обука.
- Нивоата на мобилност се добри со над 340 дојдовни и 
појдовни размени годишно, но присуството на 
високообразовни институции од земјата не беше 
регистрирано во акцијата за зголемување на 
капацитетите во високото образование.

Образование, обука, млади и спорт

- Јавните инвестиции за образование, обука, млади и 
спорт останаа на 3,8% од БДП во 2018 година.
- Нивото на запишување во образованието во раното 
детство останува загрижувачко. Далеку е од целта на ЕУ 
за образование и обука 2020 од 95%, со само 30% од 
децата кои посетуваат лиценцирани предучилишни 
установи во учебната 2018/2019 год.
- Сè уште  се потребни значителни подобрувања во 
квалитетот на основното и средното образование.
- Иако стапките на завршување во основното и средното 
образование се генерално високи, околу 10% од децата 
од ромските заедници не посетуваат редовно основно 
училиште и стапките на нивно напуштање остануваат 
високи. Квалитетот на образованието е загрижувачко на 
сите нивоа и системот останува ранлив на политичко 
влијание и корупција.
- Децата и учениците со посебни потреби и оние од 
ромските заедници и понатаму се соочуваат со пречки за 
редовно и квалитетно образование и обука.
- Одлуката на МТСП општините да ги преземат 
трошоците за запишаните ромски деца во пред-школско 
образование треба да се следи.
- Поделбата по етнички линии во образованието 
продолжува. Нема намалување на бројот на училиштата 
каде што учениците се разделени и бариерите за 
интеграција остануваат значајни.
- Во високото образование, вкупната стапка на 
запишување на студенти е зголемена на повеќе од 40% 
во учебната 2018/2019 година. Сепак, стапката на 
завршување останува мала.
- Потребно е понатамошно вложување во 
професионалниот развој на наставниците, во стручното 
образование и обука и воведување на пофлексибилен, 
модуларен наставен план за стручно образование и 
обука со директно вклучување на работодавачите во 
образованието и обуката. Се препорачува поблиско
следење на резултатите од стручното образование и

обука (на пример, статусот на пазарот на трудот на 
дипломираните студенти).
- Не се распределуваат доволно ресурси за зголемување 
на стапките за писменост на возрасните преку програми 
за обука за возрасни за завршување на основното и 
средното образование.
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Култура

- Што се однесува до културата, националните власти 
треба да обезбедат систематски пристап и соодветните 
буџетски алокации за заштита на културното наследство 
во земјата.

Култура

- Не се преземени дополнителни мерки од страна на 
земјата во контекст на имплементацијата на 
Конвенцијата на УНЕСКО од 2005 година за заштита и 
унапредување на различноста на културните изрази.
- Потребен е посистематски пристап и соодветни 
буџетски средства за заштита на културното наследство 
во земјата.

Култура

- Националната стратегија за развој на културата од 
2018-2022 година, усвоена во мај 2018 година, е во рана 
фаза на спроведување. Новиот Закон за заштита на 
културното наследство и националната стратегија за 
заштита на културното наследство е сè уште во 
подготовка.
- Земјата, во 2018 година, одигра активна улога во 
прославата на Европската година за заштита на 
културното наследство. Сепак, покрај активностите за 
подигање на свеста, сè уште се потребни редовни и 
соодветни распределби на буџетот за заштита на 
културното наследство.
- Единствената мерка планирана за спроведување на 
Конвенцијата на УНЕСКО за заштита и унапредување на 
различноста на културниот израз од 2005 година е една 
основна јавна промоција во 2019 година.
- Исплатата на средствата во рамките на годишната 
програма за проекти од значајни национални интереси 
предизвика критики од бројни културни оператори за 
работата на Министерството за култура и политичкото 
влијание врз неговите одлуки.
- Капацитетот на Министерството за култура треба 
дополнително да се зајакне, така што културните и 
креативните сектори можат да придонесат кон 
општествениот развој и да ја зголемат толеранцијата 
меѓу заедниците. 
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Млади 

- Локална канцеларија на Канцеларијата за 
регионалната соработка (RYCO) треба да се отвори во 
Скопје во 2018. (види исто Поглавје 19 Вработување и 
социјална политика)

Млади

- (види исто Поглавје 19 Вработување и социјална 
политика)


