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КОНЦЕПЦИЈА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ВОЗРАСНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Образованието претставува еден од најмоќните инструменти што може да го менува светот. Образованието не
претставува само подготовка за живот, туку го претставува животот. Образовните постигнувања и компетентноста на
расположливата работна сила директно влијаат врз економскиот раст, потенцијалот и конкурентноста на локалните
економии и изгледите на Република Северна Македонија за членство во Европската унија. Воедно, тоа е и еден од
одлучувачките фактори кои може да придонесат за подобрување на квалитетот на животот на целокупното население.
Kлучен приоритет на Центарот за образование на возрасните и на Министерството за образование и наука е создавање на поголем број и подобри можности за образование и промоцијата на можностите за доживотно учење. Овој
документ, Концепција за основно образование за возрасни во Република Северна Македонија, не само што ја дефинира
потребата и оправданоста за негова подготовка, туку претставува и презентација на целите и принципите на земјата која
се фокусира на развој на модерен и високо-квалитетен систем на образование (формално и не-формално) од аспект на
достапност, квалитетот, ефикасност и распространетост. Истиот се базира на детална анализа на политиките и праксите
во ЕУ и регионот, како и на наоди од анализата на релевантните национални и меѓународни политики, анализа на националните документи, структурата и условите, а се во контекст на основното образование за возрасните.
Концепцијата ги наведува основните претпоставки за унапредување на основното образование на возрасните во
Република Северна Македонија и нуди предлог модел за реализација, вклучувајќи ги мерките, механизми и активности
потребни за изработка на програми за основно образование за возрасните базирани на клучните компетенции, воспоставување на систем на валидација на претходно стекнато знаење и сл. Покрај тоа, Концепцијата дава краток преглед на потребните капацитети и ресурси за спроведување на поставените цели, ги дефинира улогите и одговорностите на националните партнери, истакнувајќи ја потребата од создавање на функционален информатички систем и база
на податоци, со што ќе се обезбеди и ќе се гарантира квалитетот на основното образование за возрасните.
Без да се минимализира комплексноста на она што престои во иднина, Концепцијата ја наведува потребата од
развивање на систем за „советување за развој“ наменет за возрасните, во рамките на образовните институции, како и
промоција на можностите на реформираниот систем на основно образование на возрасните, со цел доближување до
крајните корисници. Концепцијата, исто така, се осврнува и на потенцијалните слабости и предизвици за реализација
на моделот на основно образование на возрасните и дава одредени препораки за превенција на причините за некомплетирање на основното образование.
Концепцијата за основно образование за возрасни во Република Северна Македонија е производ на долгогодишната соработка и поддршка на Центарот за образование на возрасните од Програмата за развој на Обединетите нации
(УНДП). Свој професионален придонес при изработката на овој документ даде и проф. д-р Огнен Спасовски, кои долги
години работи на полето на унапредување на образовниот систем. Документот нуди мноштво анализи и препораки
базирани на практични искуства од ЕУ и регионот, кои ќе бидат исползувани при одредувањето на идните приоритети,
што треба да придонесе кон обезбедување подобра поддршка на напорите за реализација на потенцијалите на луѓето,
затоа што иднината е определена од насоката во која започнува образованието.
Линдита Ќазими
Директор
Центар за образование на возрасните

ВОВЕД

Правото на учење е едно од основните човечки права1. Процесот на учење се одвива секојдневно, во текот на целиот живот, во организирана форма или случајно. Стекнувањето нови знаења и вештини ги подготвува и единките
и општеството за развој во животната средина која постојано се менува. Квалитетното образование овозможува
компетентна вклученост на членовите на заедницата во општествениот живот. Истовремено, не квалитетното образование е фактор на социјално исклучување и економска регресија.
Македонското општество може да биде конкурентно само доколку стане општество кое учи, создава и применува знаења. Предуслов за тоа е да се прифати и развива концептот на доживотно, односно целоживотно учење.
Овој концепт подразбира ефикасно образование на возрасните на сите нивоа. Целоживотното учење и образованието на возрасните придонесува за полесен пристап до информации, до правата и јавните услуги. На тој начин
придонесува за флексибилност и поголема вработливостза сите слоеви на населението, а со тоа и за поефикасна
социјална инклузија.
Сепак, според официјалните податоци од Државниот завод за статистика од последниот попис спроведен во
2002 година, близу 18% од населението во Република Северна Македонија на возраст од 15 и повеќе години е неписмено или нема завршено основно образование2. Податоците се уште повеќе загрижувачки ако се знае дека само
мал дел од овие луѓе се вклучени во процесот на комплетирање на образованието3,4.
Овие податоци добиваат на тежина кога се знае дека во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, лицата со основно образование и без комплетно основно образование опфаќаат најголем процент во
вкупната бројка на невработени лица.
Големиот дел од работоспособното население во Република Северна Македонија кој е без основно образование,
всушност, би можело и би требало да биде значаен контрибутор за општествениот и економскиот развој. Овие лица
не можат да ги уживаат придобивките кои ги носи образованието и не можат компетентно и ефикасно да се
вклучат во општествениот живот и пазарот на трудот. Долгорочно гледано, необразованоста создава необразованост. Необразованоста најчесто води кон сиромаштија, а сиромаштијата произведува сиромаштија. Без ефикасни
системски мерки, оваа појава се развива во самообновувачка надолна спирала на регресија и на ниво на општество
и на индивидуално ниво. Ваквите состојби ја нагласуваат потребата за развивање на соодветен концепт за доживотно учење и квалитетно, ефикасно основно образование за возрасните.

1
2

4

3
4

Oпшта декларација за човечки права, OН, 1948.
ДЗС, Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002.
ДЗС, Основни и средни училишта на почетокот на учебната 2010/11, 2011/12, 2012/2013 година.
ДЗС, Основни и средни училишта на крајот на учебната 2010/11, 2011/12, 2012/2013 година.
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Потребата за нова концепција за основно образование на возрасните во Република Северна Македонија произлегува од неподготвеноста на голем дел од популацијата компетентно да се вклучи во тековите на современото
општество. Огромен број возрасни имаат исклучително ниско ниво на образование што ги прави неконкурентни на
пазарот на трудот каде се потребни конкретни и функционални компетенции. Неможноста да се реализираат
сопствените потенцијали и компетентно да се учествува во општествените текови на крајот резултира со низок
квалитет на живот кај многу единки, продлабочена сиромаштија, и состојба во која општеството нема капацитет за
социоекономски развој. Оттука, во поглед на образованието на возрасните, потребите на македонското општество
се совпаѓаат со препораките на институциите на Европската унија. Совпаѓањето се состои во тоа што сите стратешки документи на Европската унија ја нагласуваат важноста да се унапредуваат програмите за основно образование
на возрасните, програми кои ќе бидат релевантни за развој на клучни компетенции за секојдневниот живот и за
целоживотното учење. Тоа значи дека програмите треба да бидат засновани на излезни резултати, или резултати
од учењето кои ќе им овозможат на возрасните да можат компетентно да се вклучат во општествените процеси.
Во минатиот период, релевантни фактори од образовните институции и академските кругови создадоа неколку
стратешки и концепциски документи кои директно или индиректно го третираа основното образование на возрасните во Република Северна Македонија. Тие документи се создавани во конкретни услови и на начин кој се сметал
дека најдобро ќе одговори на актуелните барања.
Официјалните податоци за актуелните состојби во државата покажуваат дека е голем процентот на возрасни
кои немаат комплетно основно образование. Сепак, многу е мал бројот на возрасните кои го продолжуваат школувањето и завршуваат основно образование.
Имено, според последниот попис спроведен во Република Северна Македонија во 2002 година5, од вкупното
население во државата на возраст од 15 и повеќе години, кое изнесувало 1.596.267, без образование биле 67.358
лица, додека со некомплетирано основно образование биле 219.507 лица. Тоа значи дека речиси 300.000 (триста
илјади) или вкупно 18% од населението над 15-годишна возраст било без комплетно основно образование. Дополнително, загрижува степенот на полови разлики во овие податоци. Според истиот извештај, од вкупното население во
Република Северна Македонија на возраст од 10 или повеќе години, неписмени биле 14.993 машки и 48.569 женски
деца. И кај населението од 15 и повеќе години, бројот на жени кои немаат комплетно основно образование речиси
е двојно поголем од бројот на мажи во истата категорија. Генерално, поради традиционалните и културни бариери,
жените значително помалку го остваруваат ова основно право.
Иако пописот е спроведен пред повеќе од 12 години, нема показатели кои укажуваат дека состојбата е значително подобрена во изминатиот период, односно и денес стотици илјади возрасни во државата се неписмени или
без комплетно основно образование. На тоа индиректно упатуваат податоците од Државниот завод за статистика.

5

ДЗС, Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002.
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Според официјалните податоци од оваа институција за образованието на возрасните, на почетокот на учебната
2010/11 година, во 33 паралелки во 12 училишта, биле запишани вкупно само 365 учесници, од кои 119 жени. На почетокот на 2011/12 година, во 31 паралелка во 11 училишта биле запишани вкупно 390 учесници од кои 149 жени6. На
почетокот на 2012/13 година во 11 училишта во 32 паралелки, биле запишани вкупно 379 учесници од кои 149 жени,
додека на почетокот на 2013/14 година во 10 училишта во 33 паралелки, биле запишани вкупно 314 учесници од
кои 115 жени. Според податоците за крајот на истите учебни години, на крајот на учебната 2009/10 година, основно
образование за возрасни завршиле 184 учесници. На крајот на 2010/11 основно образование за возрасни завршиле
вкупно 227; на крајот на 2011/12 193, додека на крајот на 2012/13 основно образование за возрасни завршиле вкупно
158 учесници7.
Овие податоци покажуваат дека многу мал број возрасни актуелно се вклучени во процесот на комплетирање
на своето основно образование. Во отсуство на информации од попис за периодот 2009-2014 година, за илустрација може да се направи апроксимативна споредба8 на овие податоци со податоците од пописот од 2002 година.
Таквата споредба илустрира дека од сите возрасни со некомплетно основно образование, во процесот на основно
образование за возрасни би можело да се очекува дека се вклучени само околу 0,1%, а секоја година образованието
го завршуваат само околу 0,07%.
Различни се причините кои доведуваат до ваквата неповолна состојба, за кои е исклучително важно да се имаат
предвид при развојот на нов приод кон основното образование на возрасните. Поради силното влијание се издвојуваат неколку причини:
Многу возрасни не го завршиле основното образование поради сложени пречки од економска, социокултуролошка и јазична природа или поради интелектуални и физички попречености.
Основното образование на возрасните не е доволно достапно, атрактивно и релевантно за поголемиот број од
оние кои го немаат комплетирано. Основното образование на возрасните актуелно се реализира само во мал број
на основни училишта. Тоа, генерално, се реализира само преку испитување во неколку сесии, со што на сите не им
е овозможено да ги стекнат знаењата и вештините потребни за завршување на школувањето.
Неповолните состојби во извесна мера се должат на недоволната усогласеност и соработка меѓу надлежните
институции и тела, министерствата, Советот за образование за возрасните и локалната заедница.
Наодите укажуваат дека постојните планови и програми наменети за основното образование на возрасните не
можат да одговорат на барањата и потребите на возрасните и потребите на општеството. Тоа недвојбено ја налага
оправданоста да се креира нова концепција за основно образование на возрасните.
Треба да се има предвид и дека бројот на лица кои не го завршуваат основното образование во значителна мера
се должи и на одредбите во Законот за основно образование, кои неповолно се одразуваат во поглед на оваа појава.
6
7
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ДЗС, Основни и средни училишта на почетокот на учебната 2010/11, 2011/12, 2012/2013 година.
ДЗС, Основни и средни училишта на крајот на учебната 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/2013 година.
Податоците за бројот на лица кои се запишани и кои завршиле основно образование во периодот 2009/2014 се споредува со бројот на
мажи и жени над 15-годишна возраст според пописот од 2002 година.
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Имено, децата кои до 10-годишна возраст не се запишани во основно образование не можат да го остварат ова
право во редовното школување. Од друга страна, вклучување во образование за возрасни е можно со наполнети 15
години. Тоа најчесто се деца од ранливи групи. Во реалноста, овој јаз во законодавството остава многу лица надвор
од образовните рамки на подолг период, период по кој тие никогаш не се враќаат во училиште.
Минатите години, воведени се повеќе закони, новини и мерки во сферата на образованието, но основното образование на возрасните никогаш не било во фокусот на реформите.
Во Националниот извештај за Развојот на образованието на возрасните поднесен до УНЕСКО од страна на Владата на Република Северна Македонија во 20089 година, констатирано е дека во државата „нема систем за образование на возрасните; културата на учење кај луѓето е изгубена; нема координација и соработка меѓу партнерите;
сиромашна е достапноста и видливоста на образовната понуда; образовната понуда е несоодветна за потребите на
популацијата и општеството; квалитетот на образовните сервиси е неконзистентен итн.“.
Нова концепција во приодот кон образование на возрасните хармонизирана со системите и препораките од
институциите на Европската унија е потребна и поради пристапните процеси на државата во евроатлантските
интеграции. Оттука, потребно е да се развива систем на компетенции кои ќе бидат компатибилни со Европската
рамка на квалификации.
Соодветната конципираност на основното образование на возрасните долгорочно гледано може значајно да
придонесе да се развива социјалната еднаквост и правда, социјалната кохезија и активното граѓанство.

9

Government of the Republic of Macedonia, Ministry of Education and Science, (2008), Development and State оf the Adult Learning and
Education: National Report (стр. 4).
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III.1. ЦЕЛИ НА КОНЦЕПЦИЈАТА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Функционалниот систем за основно образование за возрасните има за цел да се постигне:
подобрување на квалитетот на образованието на возрасните,
зголемување на бројот на возрасните во процесите на доживотно учење,
овозможување мобилност кон стручното и средното образование,
осигурување на услови за компетентно вклучување на возрасните во општествениот живот и посебно на
пазарот на трудот.

III.2. ПРИНЦИПИ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВОЗРАСНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Основното образование за возрасни треба да биде засновано на следните принципи:
Почитување на правото на учење и образование: во согласност со Општата декларација за човекови права
на Обединетите нации, тоа е едно од основните човекови права. Основното образование мора да им биде
достапно на сите и да биде бесплатно;
Целоживотно учење: образованието на возрасните треба да биде конципирано во согласност со потребите
за учење и развој во текот на целиот живот;
Релевантност: процесите на поучување и учење да произлегуваат од потребите и барањата и на единката
и на општеството. Воедно, тие треба да бидат засновани на современи наоди за учењето на возрасните од
сферата на андрагошките, психолошките и образовните науки. Тоа е образование кое обезбедува активно
граѓанство;

8

Насоченост на резултати од учењето и примена на знаењата и вештините: образованието на возрасните
треба да биде конципирано на начин што излезните резултати ќе бидат во функција на реалните животни
ситуации, применливи во натамошното образование и пазарот на трудот;
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Инклузивност и еднакви можности: системот на основно образование за возрасните треба да биде конципиран на начин кој ќе овозможи вклучување на сите возрасни, без оглед на нивната возраст, пол, попреченост, раса, етничка припадност, религиозност, сексуална ориентација, или социоекономски и културни
карактеристики. Посебно внимание треба да се посвети на обезбедување на еднакви можности за пристап
до основното образование на возрасните за припадниците на ранливите групи: лица со попреченост, лица
од депривирани социоекономски животни услови, жени со ограничен пристап до квалитетно образование,
лица во казненопоправни домови и др.;
Достапност: основното образование треба да биде лесно достапно за возрасните, при што, се мисли на
достапност од различни аспекти. Пред сè, од аспект на физичка близина и просторни капацитети, потоа од
аспект на доближување на образованието до возрасните кои имаат бариери кон вклучување во процесот од
психосоцијални причини, како и од финансиски аспект;
Препознавање и признавање на постигнатите компетенции: право на евалвација и социјално признавање на образовните постигања без оглед на тоа дали се стекнати на формален, неформален или информален начин на учење (како фундаментално право да се признава она што се поседува);
Квалитет и професионализам: основно образование за возрасните подразбира развој на механизми за
обезбедување стандарди на професионализам и квалитет во образовните активности;
Флексибилност и мобилност: системот на основно образование за возрасните треба да биде конципиран
на начин кој ќе овозможи хоризонтална и вертикална проодност на учесниците низ различни образовни
потсистеми и нивоа;
Одржливост: системот на основно образование за возрасните треба да биде конципиран на начин кој ќе
овозможи стабилност и одржливост во финансиска, кадровска и програмска смисла.
Во афирмативните приоди на образованието на возрасни, како облици на учење се земаат предвид сите форми
во кои возрасните може да учат и да стекнуваат знаења и вештини, имено, формално, неформално или информално.
Во Законот за образование на возрасните во Република Северна Македонија10, опфатени се формалното и
неформалното учење. Тие во Законот се дефинирани на следниот начин (член 3):
„Формално образованиена возрасните означува дејност која се изведува во согласност со законите кои ја регулираат дејноста основно, средно и високо образование. Формалното образование на возрасните е институционализирано образование кое се спроведува во државни и приватни установи и институции како редовно и вонредно
образование, според соодветни наставни планови и програми.
Неформално образование на возраснитеозначува организирани процеси на учење насочени за оспособување на
возрасните за работа, за различни социјални активности или личен развој“.
10

„Службен весник на Република Македонија“, бр. 7/08.
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Во Меморандумот за доживотно учење на Европската унија, опфатени се сите три облици на учење на возрасните, а тие се дефинирани на следниот начин:
Формално образование/учење е она кое се одвива во рамките на различни образовни институции и преку кое се
стекнуваат признати дипломи и квалификации.
Неформално образование/учење , е она кое се одвива независно од официјалниот образовен систем и вообичаено
не води11 кон стекнување на официјални потврди. Ова образование може да биде организирано на работното место
и преку активности на различни друштва или здруженија. Вакво образование може да се добие, исто така, и преку
организации и услуги кои служат како дополнување на формалниот систем за образование, како што се музички
училишта, спортски клубови, приватни обуки и сл.
Информално образование/учење се дефинира како природна појава во секојдневниот живот; за разлика од фор
малното и неформалното образование, информалното учење не мора да се одвива свесно поради што поединците
и самите не го препознаваат како фактор кој придонесува за зголемување на нивните знаења и вештини 12.

11
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Во различни документи дефинициите се разликуваат во поглед на тоа дали неформалното образование води или не води кон стекнување
на уверение, што во нашиот јазичен и образовен контекст е еквивалентно на свидетелство.
Eвропска комисија: Меморандум за доживотно учење, Брисел, 2000.
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IV.1. ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРАКТИКИТЕ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВОЗРАСНИТЕ
Основното образование за возрасните во Меѓународната заедница е препознаено како основно право поврзано со
правото на доживотно учење, но и како значаен контрибутор на општествен развој. Оттука, основното образование за
возрасните го гарантираат бројни меѓународни декларации и конвенции, кои понатаму се преточени во законодавствата на земјите-членки.
Веројатно, најзначајниот меѓународен документ врз кој последните години се градат стратегиите на земјите-членки
на Европската унија за доживотно учење, е документот насловен како: „Препораки на Европскиот парламент и Советот
на Европа за клучни компетенции за доживотно учење (2006/962/ЕС)13“. Во овој документ, Европскиот парламент и Советот на Европа препорачуваат сите земји-членки да развијат достапност на клучните компетенции за сите граѓани, како
дел од своите стратегии за доживотно учење. Се повикува да се користи концептот за клучни компетенции (и документот) од Европската референтна рамка, при што се препорачува да се обезбедат следниве услови:
почетно образование и оспособување да им се овозможи на сите млади за развој на клучни компетенции кои ќе
ги подготват за живот,
соодветно образование за оние кои од различни причини имаат потреба од дополнителна помош во учењето,
возрасните да бидат во можност да ги развиваат своите клучни компетенции во текот на целиот живот, посебно
оние кои се таргетирани како приоритетни групи,
да е поставена соодветна инфраструктура и систем за квалитетно продолжување на образованието на возрасните, и нивна поддршка за влез на пазарот на трудот.
Во Препораките се наведени клучните компетенции кои стануваат референтна рамка во стратешките документи на
земјите-членки. Тие базични клучни компетенции се:
1. Комуникација на мајчин (прв) јазик,
2. Комуникација на странски јазик,
3. Математичка компетенција и основни компетенции од природни науки и технологија,
13

Official Bulletin of the European Union, (2006), Recommendations of the European Parliament and Council of Europe on the Key Competencies
for Lifelong Learning.
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4. Дигитална компетенција,
5. Компетенција – да се учи како да се учи,
6. Социјална/општествена и граѓанска компетенција,
7. Иницијативност и претприемништво,
8. Културолошка освестеност и изразување.
Главно начело во определувањето на компетенциите е тие да бидат релевантни за поединецот и за неговото компетентно функционирање во општеството и пазарот на трудот. Притоа, дефинирањето на компетенциите не ги следи нужно наставните програми за редовното основно и средно образование (наменети за деца на соодветната возраст). Клучната заложба со овој документ е да им се дозволи на луѓето брзо (и релевантно) напредување низ формалното образование
така што ќе им биде овозможено да добијат максимум од нивното неформално и информално учење. Се наведува дека
признавањето на неформално и информално учење може да ја унапреди еднаквоста и рамноправноста меѓу луѓето на
три конкретни начини: (1) на оние кои прерано го напуштиле школувањето (dropouts) им овозможува да се вратат во
формалното образование; (2) тоа може да биде привлечно за лицата од ранливите групи; (3) овозможува ребаланс во
еднаквоста меѓу генерациите14.
Во друг значаен документ „Обновената стратегија (агенда) на Европската унија за учењето на возрасните“ се потенцира дека за постигнување на целите на „Европската стратегија за умен, одржлив и инклузивен раст: Европа 2020“,
нужни се мерки за подигање на писменоста воопшто, математичката писменост како и другите облици на стекнување
знаења и вештини, како битни претпоставки за стекнување дополнителни квалификации за работа и активно учество
во општествениот живот. Стратегијата утврдува пет приоритети за образованието на возрасните во Европа 2020:
1. да се направи доживотното учење и мобилноста да станат стварност,
2. подобрување на квалитетот и ефикасноста на системот за образованието на возрасните,
3. поттикнување на еднаквоста, социјалната кохезија и активното граѓанство по пат на образование на возрасните,
4. јакнење на креативноста и иновативноста на возрасните и нивните услови за учење,
5. подобрување на основите на знаењата за образованието на возрасните и надгледување на спроведувањето
на образованието на возрасните.
Во рамките на првиот приоритет: да се направи доживотното учење и мобилноста да станат стварност, се препорачува да се воспостави функционален систем на вреднување на неформалното и информалното образование и учење.

12

14

OECD, (2010). Recognizing Non-Formal and Informal Learning: Outcomes, Policies and Practices.
Концепција за основно образование на возрасните во Република Северна Македонија

Концепција за основно образование на возрасните во Република Северна Македонија

Во согласност со природата и важноста на документите и институциите кои ги издаваат, овие препораки се преточени во законодавствата на земјите-членки и нивните стратешки документи кои ги уредуваат прашањата на доживотното
образование, вклучувајќи го и основното образование на возрасните.
На иста линија се и анализите на ОЕЦД15. Наодите укажуваат дека луѓето кои не успеваат да го завршат основното
образование, подоцна многу потешко се враќаат во образовниот процес. Оттука, нужно се препорачуваат програми на т.н.
„Втора шанса“. Под овој термин се подразбираат програми за обука за писменост, основно и средно образование, стручно
образование и програми базирани на работни вештини, како и програми за препознавање и признавање на информалното учење (образование). Во продолжение, наведени се неколку примери од земји-членки на ОЕЦД:
Во Франција сите нивоа на квалификации може да се стекнат низ т.н. процес на „валидација на претходните искуства“
(la validation des acquis de l’expérience
). Како пример, во 2005 година, 21.379 лица се вклучиле во овој процес, од кои 88%
успешно го завршиле образованието.
Во Норвешка возрасните имаат право нивните компетенции стекнати низ неформално и информално учење да бидат
проценети, како и да имаат скратена натамошна обука базирана на нивното претходно искуство/знаење. Околу 10.000
возрасни ги валидираат своите компетенции секоја година.
Во Португалија Националниот систем за признавање, валидација и сертификација на компетенциите ги таргетира
активните возрасни кои имаат ниско ниво на вештини, и овозможува признавање на претходно стекнатото знаење. Целта
на системот е да им помогне на возрасните со ниско ниво на вештини да ги подобрат своите компетенции потребни за
вработување. Тие се охрабруваат да се вратат во процесот на образование и обука во кое било време. Во периодот 20012003 година 12.707 лица ги валидирале своите компетенции.
Во Соединетите Американски Држави системот на „Општ образовен развој“ (General Educational Development - GED)
предвидува испитување во сферите на пишување, читање, познавања од општествените и природните науки и математика. Овие тестови се базирани на претходно дефинирани норми (стандарди). Лицата кои успешно ќе ги поминат сите пет
теста се стекнуваат со соодветна потврда (GED credential), која служи како еквивалент на завршено средно образование.
Секоја година GED го поминуваат меѓу 400.000 и 700.000 жители на Соединетите Американски Држави.

Модели на успешен системски приод кон образованието на возрасните
Моделите кои се перципираат како успешни и како подобрување на постојната состојба, вообичаено се издвојуваат по тоа што: или системски воведуваат ефикасни механизми и инструменти за реализација на образовниот
процес, или воведуваат успешни реформи на начинот на реализација на образовната практика на локално или на
државно ниво. Гледано низ оваа призма, како посебно успешни модели на системски приод кон унапредување на
образованието на возрасните, често се издвојуваат три примери: моделите во Норвешка, Ирска и Австрија. Сите
овие модели се различни, но се понудени како една целина затоа што секој од нив се истакнува како системско
решение во конкретен домен. Оттука, ирскиот модел претставува успешна реформа замислена на ниво на целата
15
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држава. Од друга страна, австрискиот модел претставува успешна реформа имплементирана на локално ниво. Конечно, норвешкиот модел е препознатлив по тоа што нуди корисно и ефективно решение за инструмент со кој основното образование на возрасните може да се реализира на начин кој е во согласност со барањата на современото
живеење, а тоа да биде базирано на излезни резултати посакувани и за граѓаните и за општеството.

Норвешка
Норвешкиот модел како пример за добра практика, е базиран на концептот за основни, или, клучни компетенции. Моделот го имплементира норвешката Агенција за целоживотно учење VOX, и се нарекува „Basic Skills
Model“. Во овој модел се дефинирани четири основни компетенции: за читање и пишување, говорна комуникација,
нумеричка писменост и дигитална писменост. Дефинирани се и конкретни резултати на учењето во секојдневниот
живот, образованието и работата (на четири нивоа).

Ирска
Моделот во Ирска е пример за добра практика на институционална реформа на системот на образование
на возрасни спроведена на државно ниво. Реформата започнала со формирање на една централна институција
(Further Education and Training Authority SOLAS) која овозможува кохезивна политика на образованието на возрасните, едноставно и ефикасно управување, како и надзор на квалитетот.

Австрија
Пример за добра практика за развој на програми за образование на возрасни на локално ниво е австрискиот
модел, наречен „Региони кои учат“. Програмите се приспособени на локалните потреби, но во согласност со стратешките цели на Европската унија - што овозможува финансирањето да биде од европските фондови.

IV.2. ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ВО РЕГИОНОТ
Главните цели, принципи и стратешки одредби од погоре опишаните меѓународни документи во голема мера
се преточени и во законодавството на повеќето земји во регионот. Со цел да се поттикне континуиран развој на човечките ресурси и компетентно вклучување на сите индивидуи во општествениот живот и пазарот на трудот, како
стратешка цел се поставува интензивно и ефикасно вклучување на возрасните во процесот на учење.

Словенија
Андрагошкиот центар на Словенија16 има надлежности во сферите на истражување, развој, образование, советување, информирање и промотивни дејности на полето на образованието на возрасните. Тој всушност функционира како Центар за образование на возрасни, кој во своите надлежности и задачи ги има и признавањето (валидацијата) на знаењата стекнати на различни начини, како и обуката на професионалци кои работат во оваа сфера.
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Словенија.
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Со Законот за национални професионални квалификации (словенечки еквивалент на Национална рамка на
квалификации) од 2000 година, и со Законот за образование на возрасни од 1996 година, овозможена е врска меѓу
формалното и неформалното образование, како и признавање на постигањата од неформалното и информалното
учење. Соодветен систем за верификација на претходно стекнатото знаење е разработен во словенечкиот Модел
за развој на клучни компетенции, подготвен од Андрагошкиот центар во 2013 година. Со овој модел, учесниците
имаат можност да го докажат своето знаење преку полагање испити, но и низ други форми на евалвација.
Илустрација за поврзаноста меѓу формалното и неформалното образование е тоа што стандардите (постигнатото) од програмите за описменување на возрасните на работното место се признаваат како еквивалентни на програмите од формалното основно и средно образование. Возрасните можат да ги верификуваат тие стандарди при
влезот во формалното образование на ниво на основно или средно образование.

Хрватска
Во образовниот систем на Хрватска, Советот за образование на возрасните има надлежности слични како оние
на Центарот за образование на возрасните во Република Северна Македонија. За поддршка на работата на Советот,
формирана е Агенција која е стриктно задолжена за администрирање на сите активности кои произлегуваат од
неговата работа.
Одделот за стручно образование и образование на возрасните при хрватското Министерство за образование во
периодот 2012-2014 година спроведува проект под наслов: „Имплементација на Европската агенда за образование
на возрасните“, како дел од програмата за доживотно учење. Со проектот се промовира стекнувањето на клучните
компетенции за доживотно учење, со акцент на нискоквалификуваните лица. Овој проект треба да резултира со
развој на Модел за основно образование на возрасни базиран на клучни компетенции . Моделот е базиран на четири
компетенции: (1) комуникација на мајчин (прв) јазик, (2) математичка компетенција и основни компетенции од природни науки и технологија, (3) дигитална компетенција, (4) да се учи како да се учи.
Во Стратегијата за образование на возрасните се преточени препораките од Европската унија, при што е потенцирано дека брзите промени на пазарот на трудот, стареењето на населението и конкуренцијата укажуваат на
потребата на користење на сите знаења и вештини, без оглед каде и како се стекнати. Со вреднувањето на неформалното и информалното учење се отвораат нови можности поединците да добијат потврда за своите компетенции,
со што ќе станат компетентни на пазарот на трудот.
Првите обиди за валидација на претходно стекнатото неформално и информално учење се регулирани со Законот за образование на возрасните од 2007 година, каде е предвидено дека „возрасните може да го докажат своето
знаење и вештини без оглед на начинот на кој се стекнати“. Во Стратегијата се потенцира потребата за промена
на културолошкиот поглед на неформалното и информалното образование. Се нагласува и фактот дека со признавањето на неформалното и информалното учење се скратува времето потребно за образование на возрасните и со
тоа се постигнуваат значителни финансиски заштеди.
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Босна и Херцеговина
Клучните документи на кои се заснова образованието на возрасните во БиХ се Нацрт-закон за образованието
на возрасните во Федерацијата на Босна и Херцеговина17. Според Законот за образование на возрасните, образованието на возрасните може да се одвива низ формално образование, неформално образование, информално учење
и самонасочено учење. Основното образованието на возрасните во БиХ се однесува на лица со наполнети 15 години
кои го немаат комплетирано овој степен на образование.
Реализацијата на програмите за стекнување основно образование за возрасни трае по три месеци за учесниците
од прво до петто одделение, за шесто и седмо одделение трае вкупно шест месеци, додека за осмо и деветто одделение трае по шест месеци.
На учесниците на програмите за основно образование за возрасни по завршено деветто одделение им се издава
свидетелство.
Според членот 40 од истиот Закон, возрасните можат да ги докажат своите знаења, вештини и способности, независно
од начинот на кој се стекнати, со полагање на испити. Притоа, компетенциите акумулирани низ неформално образование
и информално учење треба да бидат третирани еднакво како компетенциите стекнати по пат на формално образование.
Испитите ги организира и спроведува акредитирана установа за образование на возрасни која ја изведува програмата.

Србија
Законот за образование на возрасните на Србија овозможува возрасните да го комплетираат своето образование по сите нивоа. Со Законот се пропишува и можност за валидација, или признавање на претходно стекнато
формално, неформално и информално образование и учење. Со истиот закон формиран е Центар за квалификации,
кој ги изработува стандардите за признавање, како и стандардите за стручни квалификации, акредитацијата на
провајдери, мониторинг и евалвација на провајдерите итн.
Во Србија се реализира програмата наречена „Втора шанса“, која овозможува вклучување, односно враќање на
возрасните во процесите на образование.

Косово
Законот за образование на возрасните на Косово, исто така, предвидува можност возрасните да го комплетираат своето образование по сите нивоа. Воедно, Законот овозможува и признавање на претходно стекнато формално,
неформално и информално учење.
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http://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/Nacrt%20Zakona%20o%20obrazovanju%20odraslih.doc.
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Албанија
Според законското законодавство на Албанија, основно образование на возрасните е овозможено и определено
за лица со навршени 17 години, кои го немаат комплетирано овој степен на образование18.
Истовремено, периодот до навршување на 17 години е регулиран на тој начин што на децата им е овозможена
програма наречена „Втора шанса“, која е во реализација на надлежното Министерство за образование. Со програмата, децата се вратени во училиштето, со таа разлика што посетуваат временски скратена програма. Определувањето на нивото на образованост на детето, како почетна точка за вклучување во програмата, е засновано на
испит. Испитот, всушност, има функција на „препознавање и признавање“ на претходно стекнатото знаење.
Ваквото решение е посебно корисно од развојно-психолошки и педагошки аспект. Имено, периодот во кој децата со некомплетирано образование се третираат со образовни мерки предвидени за деца е оправдано пролонгиран
до 17 години во моментот на завршувањето. На тој начин значително се превенира осипувањето.
Според подзаконскиот акт „Насоки за организирање на наставата од програмата „Втора шанса“, во одредени
услови кога поради специфични тешкотии или ограничувања регуларното посетување на училиште е оневозможено, предвидена е можност наставата да се организира во одредено семејство, а реализирана од наставник. Во тоа
семејство се организира настава за повеќе семејства во слична состојба. Овој механизам се нарекува „образовна
средина“. За овие деца се прави индивидуализирана програма.
Со завршувањето на програмата „Втора шанса“, учесниците добиваат свидетелство.

IV.3. АНАЛИЗА НА ДОМАШНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СТРУКТУРА И СОСТОЈБИ ВО КОНТЕКСТ НА
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ
IV.3.1. Анализа на домашното законодавство и документи релевантни за основното
образование на возрасните
Краткорочните и долгорочните цели на државата во поглед на образованието се формулирани во неколку стратешки документи. Целите се конгруентни на препораките од телата на Европската унија и заложбите на земјите-членки, иако треба да се има предвид дека тие обично се со поопшти формулации. Тие се насочени кон овозможување
услови за образование на сите, вклучување на сите во образованиот систем и подобрување на квалитетот на образованието, модернизирање на образованието со цел да овозможи подготвеност за граѓаните за активно вклучување во
социјалниот живот и пазарот на трудот.
Повеќе документи го уредуваат или суштински го тангираат основното образование на возрасните, кои треба да
се хармонизираат.
18

Udhezim Nr. 29/2013 per procedurat e ndjekjes se arsimit baze me kohe te pjesshme.
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Еден од главните стратешки документи е Националната програма за развој на образованието 2005-2015, донесена од
Министерството за образование и наука. Во неа накратко е обработено прашањето на образование на возрасните, при
што се бара фокусирана ангажираност во поглед на основното образование на возрасните.
Основното образование на возрасните е материја која, главно, е регулирана со Законот за основно образование, како
и со Законот за образование на возрасните од 2008 година. Со Уставот на Република Северна Македонија основното
образование е гарантирано и бесплатно за сите граѓани. Воедно, исклучително релевантен документ е и Законот за
национална рамка
Носењето на Законот за образование на возрасните од 2008 година меѓу другото е со цел да помогне во решавањето
на проблемот со невработеноста и да послужи како поттикнувач на индивидуален, општествен и економски развој. Со
овој Закон се формира и Центарот за образование на возрасните.
Покрај законските одредби, главни документи кои го третираат основното образование на возрасните се Националната стратегија за развој на образованието 2005-2015, како и Стратегијата за образование на возрасните. Воедно,
релевантни документи за основното образование на возрасните се и Концепцијата за деветгодишно основно образование
и Извештајот за напредокот во поглед на Милениумските развојни цели.
Деталниот преглед на Законот за основно образование и Законот за образование на возрасните неминовно доведува
до заклучок дека во нив, основното образование на возрасните се третира само периферно. Законот за образование на
возрасните, главно, е фокусиран на стручното образование, пред сѐ, средното стручно образование и неформалното
образование за вештини. Основното образование на возрасните, освен најосновните одредби, не се регулира подетално.
Националната програма за развој на образованието 2005-2015, меѓу клучните подрачја на интервенција ги вклучува
развојот на образовните можности за сите, подигање на образовното ниво на населението, но и поврзувањето на формалното, неформалното и информалното образование. Потенцирано е дека: „Врските на формалното со информалното
учење перманентно се зголемуваат. Треба да се почитува фактот дека луѓето, покрај формалното и организирано образование, учат и на работното место, дома, преку нивните хоби и волонтерски активности и сл. Зајакнувањето на оваа
врска придонесува за унапредување на способностите за управување на сопствениот живот, интелектуалниот раст и
добросостојбата. Формалниот образовен систем ќе биде развиен така што ќе обезбеди поголемо разбирање за информалното образование“.
Во Стратегијата за образование на возрасните се дава преглед на состојбите во сферата на образованието за возрасните, при што, како стратешки цели се издвоени:
1. Зајакнување на системот на образование на возрасните преку развивање на информациско-статистички систем за следење на образовната мобилност на возрасните;
2. Создавање на услови доживотното учење и мобилност да станат реалност;
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3. Подобрување на квалитетот и ефикасноста на образованието и обуката на возрасните;
4. Промовирање на рамноправност, социјална кохезија и активно граѓанство;
5. Промоција на образованието на возрасните и културата на учење преку активен пристап во образованието
и обуката на возрасните.
Концепцијата за деветгодишно основно образованиее фокусирана на редовното основно образование, па оттука, основното образование за возрасните се спомнува само во еден параграф - како можност за учениците во основното училиште кои нема успешно да го завршат деветгодишното основно образование во предвидениот рок (на стр. 85).
Извештајот за напредокот во поглед на Милениумските развојни цели не го третира директно основното образование за возрасните. Но, самата дефиниција на една од осумте развојни цели „достигнување на универзално, сеопфатно
основно образование“, посредно ја апострофира нејзината важност.
Во Стратегијата за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 2010-2020 20 е потенцирано дека ниската вработеност особено е карактеристична за оние со пониско образование. Ниското образование како еден од главните фактори кои влијаат врз ниската активност на пазарот на трудот е потенциран и во поглед на женската популација.
Воведувањето на „Македонската рамка на квалификации“21 е од исклучителна важност за регулирање на нивоата на
образование и системот на квалификации во државата. Воедно, таа овозможува хармонизирање со европските стандарди на квалификации. Од исклучителна важност е „Национална рамка на квалификации (НРК)“ која е инструмент за
воспоставување на систем на квалификации стекнати во одредена земја, со кој се дава основа за стекнување на квалификации, проодност и квалитет на квалификациите (член 2 алинеја 1 од Законот). Понатаму, во алинеја 2 се вели: „Македонската рамка на квалификации (МРК)“ е задолжителен национален стандард со кој се уредува стекнувањето и користењето на квалификациите во Република Северна Македонија и инструмент за воспоставување на систем на квалификации
стекнати во Република Северна Македонија со кои се даваат основите за прегледност, пристап, проодност, стекнување
и квалитет на квалификациите.

Во низа ставови и членови, може да се види дека овој значаен документ дава основа за регулирање на прашањето на
квалификации на граѓаните, стекнати на различни начини. Ставовите кои ја овозможуваат оваа основа се издвоени и
поврзани во продолжение:
Имено, во членот 2 алинеја 9 се дефинира дека „квалификација“ е формален резултат од процесот на оценување и потврдување кој е стекнат кога одговорна институција потврдува дека поединецот ги има постигнато
резултатите од учењето во согласност со утврдени стандарди. Во алинеја 17 се дефинира дека „описи на квалификации“ се мерливи показатели за резултатите од учење кои се однесуваат на стекнатите знаења, вештини и
компетенции. „Резултатите од учењето“ во алинеја 19 се дефинираат како изјави за тоа што знае, што разбира и
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што може да прави учесникот, како резултат на формалниот, неформалниот или информалниот процес на учење.
Што се подразбира под „информално учење“ е дефинирано во алинеја 23: имено, тоа е учење кое произлегува од
секојдневните животни активности поврзани со работата, семејството или со слободното време. Тоа не е структурирано во однос на целите за учење, времето на учење или поддршката во учењето.
Според членот 3: „Начела“, основни начела на Националната рамка на квалификации се: обезбедување на услови за еднаква достапност на образование во текот на целиот живот за стекнување и признавање на квалификациите (алинеја 6), како и „изградба на систем на вреднување на неформалното и информалното учење“ (алинеја 9).
Според членот 4 („Цели на НРК“), Националната рамка на квалификации има за цел:
јасно да ги дефинира резултатите од учењето,
да воспостави систем на вреднување на различни квалификацииво рамките на целокупниот систем на квалификации,
поттикнување и развивање на учењето во текот на целиот живот (доживотно учење),
да ги покаже јасните врски меѓу различните деловина образовниот систем,
да укажува на проодноста и напредувањето (хоризонтално и вертикално ) низ и во рамките на сите видови на
образование и обука (формално, неформално и информално);
Во членот 5 се пропишува дека „Македонската рамка на квалификации“ е задолжителен единствен меѓународно препознатлив опис со кој се опишуваат сите меѓусебно поврзани квалификации и резултати од учењето и се
определуваат односите меѓу квалификациите.
Членот 13: „Развивање на квалификации“ (1) одредува дека надлежни за развој на квалификациите од I до V-Б
ниво се:
Центарот за стручно образование и обука,
Центарот за образование на возрасни и
Бирото за развој на образованието;
а во членот 15, меѓу надлежни органи, установи, тела и комисии за развивање, проверка, усвојување, признавање и класифицирање на квалификациите во Македонската рамка на квалификации, го вбројува и Центарот за
образование на возрасните.
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IV.3.2. Анализа на структурата на институции релевантни за образованието на возрасните
Во Република Северна Македонија постојат повеќе видови на институции, кои го сочинуваат системот на образование
на возрасни. Од една страна, тоа се државните и јавните институции кои имаат надлежности и се одговорни за образованието на возрасните во земјата, а според членот 6 од Законот за образование на возрасните тоа се: надлежното Министерство за образование и наука (МОН), Центарот за образование на возрасните, Министерството за труд и социјална
политика (МТСП), Советот за образование на возрасните, единиците на локалната самоуправа и социјалните партнери.
Одредени надлежности имаат и Државниот просветен инспекторат, Државниот испитен центар, кои произлегуваат од
природата на дејноста на овие институции.

Во согласност со членот 5 од Законот за образование на возрасните, оваа дејност може да ја вршат јавните и приватните установи за образование на возрасните, институциите за образование на возрасните, центрите за усовршување,
работодавачите и социјалните партнери, здруженијата на граѓани или индивидуалните обучувачи, кои ги исполнуваат
условите пропишани со овој Закон.
Од постојните даватели на образование на возрасните можат да се издвојат:
јавни и приватни специјализирани институции за образование на возрасните: работнички универзитети, образовни консултантски фирми, центри за обука, центри за странски јазици, центри за компјутерско образование,
центри за советодавна работа, основни училишта за образование на возрасните,
средни училишта;
синдикати;
комори и асоцијации;
агенции за вработување;
професионални тела;
универзитети.
Сите овие видови институции може да бидат вклучени, пред сѐ, во поглед на стручните обуки и квалификации. Но,
кога станува збор за основното образование на возрасните, постојат одредени ограничувања, поради законските одредби кои се однесуваат на формалното образование.
Советот за образование на возрасните според членот 10 од Законот за образование на возрасните има надлежности
да предлага Стратегија за образование на возрасните и акциски планови кои произлегуваат од Стратегијата (ги усвојува МОН). Воедно, на Советот му е доделена надлежност да го следи реализирањето на акциските планови, како и да
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ги усвојува годишните извештаи за реализација на акциските планови, кои ги подготвува Центарот за образование на
возрасните. Со овие надлежности, Советот има непосредни механизми за контрола на реализацијата на целите кои се
предвидени со стратешките документи за образование на возрасните.
Понатаму, во истиот член, на Советот за образование на возрасните му се дава надлежност да „предлага финансирање на програмите за образование на возрасните за кои се обезбедени средства во Буџетот на Република Северна
Македонија“; како и, „во соработка со општините, до Министерството да доставува предлог за развој на мрежата на
установите за образование на возрасните“.
Може да се заклучи дека Советот има надлежности со кои „од врвот надолу“ може да се интегрираат и да се координираат потребните активности. Доколку во практика Советот не функционира ефикасно и не ги остварува овие надлежности, се инхибираат можностите за развој на образованието на возрасните. Постои перцепција дека потенцијалот
за иницијатива е концентриран во тоа какви акциски планови ќе се развијат и како тие ќе се реализираат. Со оглед на
тоа што овие активности се во надлежност на Советот, Советот е перципиран како тело од кое треба да произлегуваат
иницијативите за унапредување на состојбите во образованието на возрасните, како и супервизијата на нивната реализација. Тоа што Советот се перципира како одговорен да додаде квалитет во образованието на возрасните, доведува до
појава другите релевантни институции да не „чувствуваат“ директна одговорност за состојбите во оваа сфера. Во таква
состојба, не може да се очекуваат иницијативи кои ќе доведат до квалитативни промени од страна на други институции.

Министерство за образование и наука
Според Законот за образование на возрасните, членот 7 алинеја 8, Министерството за образование и наука е
надлежно:
да донесе стратегија за образование на возрасните и годишни акциски планови за нејзина реализација, врз
основа на предлози од Советот за образование на возрасните,
да предлага на Владата на Република Северна Македонија мрежа на установи за образование на возрасните,
да дава мислење до Владата на Република Северна Македонија за престанот со работа на установите за
на возрасните, на начин утврден со закон,
да врши верификација на установите за образование на возрасните, на начин утврден со закон,
да издава верификација на установите и институциите за образование на возрасните,
да води регистар на верифицирани установи за образование на возрасните,
да донесува национални рамковни наставни планови и програми за образование на возрасните,
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да донесува наставен план и програми за основното, гимназиското и стручното образование на возрасните,
по предлог на Центарот за образование на возрасните (во натамошниот текст: Центарот),
да обезбеди средства од Буџетот на Република Северна Македонија за финансирање на образованието на
возрасните врз основа на утврдените потреби на државата.

Центар за образование на возрасните
Главни цели на Центарот за образование на возрасните се да придонесе во реализацијата на социоекономските потреби на Република Северна Македонија, да одговори на потребите на пазарот на трудот и да им помогне на индивидуите во
нивниот личен развој. Како главни задачи на Центарот се идентификуваат:
хармонизирање и интегрирање на јавните интереси и интересите на социјалните партнери во образованието на
возрасните во Република Северна Македонија. Центарот ја координира соработката со меѓународните институции и
организации во областа на образованието на возрасните; и
обезбедување квалитетен систем на образование на возрасните во согласност со европските стандарди и практики
преку воспоставување на стандарди и критериуми кои ќе обезбедат квалитетно формално и неформално образование на возрасните и создавање на квалитетна и конкурентна работна сила на пазарот на трудот со поддршка на
социјалното партнерство.
Надлежностите на Центарот за образование на возрасните се определени со Законот за образование на возрасните, а
преточени во Статутот. Според Статутот, Центарот:
подготвува наставни планови и програми за основно, гимназиско и стручно образование на возрасните, врши верификација на програмите за образование на возрасните, подготвува модел на јавно-важечки програми за образование на возрасните;
врши следење, анализа и развој на системот на образование на возрасните;
работи на унапредување на образованието и обуката на возрасните; во соработка со установите и институциите за
образование на возрасните;
врши истражувања од областа на образованието на возрасните;
врши советодавно-менторска работа на кадарот кој ги реализира програмите за образование на возрасните;
организира стручно усовршување и обука на наставниците и обучувачите;
предлага решенија за подобрување на врските помеѓу формалното и неформалното образование.

АНАЛИЗАТА НА РЕЛЕВАНТНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ
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Новата концепција за основно образование на возрасните треба да го препознае индивидуалното право на
учење и образование во текот на целиот живот, при што резултатите од учењето да бидат релевантни за единката
за компетентно вклучување во општествените процеси. Таквите резултати од учењето ќе бидат релевантни и за
развојот на општеството.
Ваквиот приод, ги става клучните компетенции во фокусот на новата концепција. Потребно е да се дефинира
систем на клучни компетенции соодветни за македонскиот контекст на основно образование за возрасните. Релевантните образовни институции во соработка со сите засегнати фактори ќе треба заеднички да дефинираат стандарди на преносливи знаења, вештини и ставови, односно трансверзални клучни компетенции. Притоа, „клучни
компетенции претставуваат преносен, повеќефункционален збир на знаења, вештини и ставови потребни на секое
лице за негово/нејзино лично исполнување и развој, активно граѓанство, социјална вклученост и вработување
“, како
што се дефинираат во споменатиот документ Препоракина Парламентот и Советот на Европската унија.
Понатаму, врз основа на клучните компетенции потребно е да се развие образовна програмаадаптирана на
потребите на возрасните и целите на основното образование за возрасните.
Концептот на клучни компетенции нужно не го следи курикулумот на редовното основно образование. Програмата на редовното основно образование е креирана во согласност со потребите на учениците на детска возраст
и таа не соодветствува на потребите на возрасните лица. Воедно, системот на клучни компетенции инкорпорира
знаења и вештини кои учесниците можеби веќе ги стекнале на неформален или информален начин на учење. Оттука, ваквиот приод подразбира развој на систем на верификација на претходно стекнато знаење. За да биде овозможена верификација, потребно е да се дефинираат стандарди и нивоа на знаења и вештини, како и критериуми
за евалвација на претходно стекнатото учење и знаење.
И после верификацијата на претходно стекнатото знаење, секако, значителен дел од возрасните со некомплетно основно образование ќе имаат потреба да се вклучат во дополнителен процес на учење за да го достигнат нивото
на клучни компетенции предвидено како завршно. Односно, кандидатите ќе имаат потреба од натамошна обука и
поучување како надградба на компетенциите над препознаеното ниво, со цел да го завршат основното образование. Остварувањето на овие проекции претпоставува соодветни ресурси за реализација.

24
Концепција за основно образование на возрасните во Република Северна Македонија

Концепција за основно образование на возрасните во Република Северна Македонија

Понудениот предлог-модел за основно образование на возрасните е заснован на концептот на клучни компетенции. Тој е комплементарен на препораките од стратешките документи на Европската унија, базирани на потребите на граѓаните за целоживотно учење и потребите на општеството за континуиран развој. Предвидените механизми овозможуваат образовна инклузивност за граѓаните без оглед до кое ниво е нивното стекнато основно
образование. Имено, предлог-моделот овозможува вклучување во образовниот процес за граѓаните кои воопшто
го немаат започнато основното образование или сметаат дека имаат потреба да го започнат од почеток. Во исто
време, на граѓаните кои стекнале одредени знаења на формален, неформален или информален начин, моделот
им овозможува верификација на тие знаења и им овозможува да го продолжат образованието до постигнување на
предвидените стандарди за завршување на формалното основно образование.
Воедно, имајќи ги предвид актуелните реформи на државно ниво, моделот е замислен да биде компатибилен и
со Националната рамка на квалификации на Република Северна Македонија.

VI.1. РАЗВОЈ НА СИСТЕМ НА ДЕФИНИРАНИ КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Клучен чекор во развојот на моделот е создавање на систем на дефинирани клучни компетенции на возрасните на
ниво на основно образование. Разбирањето на клучните компетенции треба да биде засновано на излезни резултати,
или резултати од учењето. Вака сфатените клучни компетенции ќе им овозможат на возрасните активно и функционално да се вклучат на пазарот на трудот и, генерално, во општествениот живот.
Во дефинирањето на клучните компетенции, кои ќе бидат соодветни за македонскиот општествен и образовен контекст, треба да учествуваат релевантните образовни институции во соработка со сите засегнати фактори. Притоа, во
определувањето на клучните компетенции треба да се имаат предвид повеќе фактори специфични за нашиот контекст:
огромниот број возрасни кои немаат комплетирано основно образование,
суштинските потреби на возрасните за нивно компетентно вклучување во општествените процеси,
специфичностите на македонскиот образовен систем, структура, мрежа на институции, расположлив кадар, обученост на кадарот,
потребите на македонското општество за социоекономски развој, при што ќе се води сметка за оптимален баланс
меѓу потребите на пазарот и потребите за развој на „добро“ општество,
позитивните искуства и практиките од други земји,
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препораките на Европската унија, а со цел македонското законодавство и практика во сферата на образованието и квалификациите да се хармонизираат со тие на Европската унија.
Стекнатите компетенции, во согласност на Националната рамка на квалификации може да бидат преводливи
во кредити. Со тоа, системот базиран на клучни компетенции станува флексибилен и развоен и овозможува интеракција и мобилност и во еден поширок систем на трансверзални компетенции.
Тргнувајќи од препораките на Европскиот парламент и Советот на Европа за клучни компетенции за доживотно
учење, кои соодветствуваат на македонскиот општествен и образовен контекст, моделот за основно образование
на возрасните треба да биде базиран на следните клучни компетенции:
1. Комуникација на мајчин (прв) јазик:
Оваа компетенција се однесува на способности за правилно и примерено усно и писмено изразување и толкување на концепти, мисли, чувства, ставови и факти, како и јазична интеракција во различни социјални ситуации:
на работа, во образовниот процес, во секојдневниот живот. Успешноста во совладувањето на јазикот кај поединците ќе варира во четири димензии: слушање, говор, читање и пишување.
2. Комуникација на странски јазик:
Во голема мера ги опфаќа главните димензии на вештините за комуникација на мајчин јазик, но, исто така, подразбира и вештини за меѓукултурно разбирање, специфичниот вокабулар и граматика. Нивото на успешноста во совладувањето ќе варира во четирите димензии: слушање, говор, читање и пишување, а во контекст на различните јазици.
3. Математичка компетенција и основни компетенции од природни науки и технологија:
Се однесува на оспособеноста на единката за развивање и примена на математичко мислење во решавањето на
проблеми при секојдневниот живот. Природонаучната компетенција се однесува на оспособеност за примена на
знаења со кои се објаснува светот на природата, поради поставување прашања и заклучување на основа на факти.
Технолошката компетенција се сфаќа како оспособеност за примена на природонаучните знаења и методологија
како одговор на потребите на човекот.
4. Дигитална компетенција:
Се однесува на оспособеност за безбедна и критичка употреба на информатичка технологија за работа во личниот и социјалниот живот, како и за комуникација.
5. Компетенција – да се учи како да се учи:
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6. Иницијативност и претприемништво:
Се однесува на способноста на поединецот да ги реализира идеите, а вклучува творештво, иницијативност и подготвеност за преземање ризик, како и способност за планирање и следење на плановите заради остварување цели.
7. Општествена и граѓанска компетенција:
Овие компетенции вклучуваат лични, меѓучовечки и интеркултурни вештини и ги опфаќаат сите облици на
однесување кои единките ги оспособува за учество, на ефикасен и конструктивен начин, во општествениот и работниот живот, а посебно во разнолико општество. Овие вештини ги оспособуваат поединците во потполност да
учествуваат во граѓанскиот живот, на основа на знаењата за општествените и политичките поими и структури, како
и посветеноста на активно и демократско учество.
8. Културолошка освестеност и изразување:
Се однесува на развивање на креативно изразување на идеи, искуства и емоции, низ различни медиуми, вклучувајќи
и изведбени уметности, музика, книжевност и визуелни уметности. Таа вклучува свест за локалното, националното и
европското културно наследство и нивното место во светот. Опфаќа основно познавање на главните културни добра и
современата популарна култура.

VI.2. РАЗВОЈ НА НАСТАВНА ПРОГРАМА БАЗИРАНА НА КЛУЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Наставната програма треба да биде заснована на излезни резултати (што „учесникот може...“, или што „учесникот прави...“) кои се реални и релевантни за учесниците за натамошното вклучување во општествениот живот и пазарот на трудот.
Тие излезни резултати треба да бидат и во функција на потребите на општеството за забрзан социоекономски развој.
Програмата треба да биде изработена од релевантните образовни институции и фактори, според претходно
дефинирани стандарди базирани на клучните компетенции. Односно, програмата треба да биде составена од содржини и конципирана на начин да биде во функција на стекнување на трансверзални клучни компетенции.
Во согласност со Законот за национална рамка на квалификации, програмата треба да биде преточена во кредити.

VI.3. РАЗВОЈ НА СИСТЕМ НА ВАЛИДАЦИЈА НА ПРЕТХОДНО СТЕКНАТО ЗНАЕЊЕ
Предлог-моделот базиран на клучните компетенции претпоставува воспоставување на систем на вреднување и
верификација на претходно стекнатите знаења. Со таков систем ќе се препознаат и верификуваат компетенциите
кои претходно се стекнати низ неформално образование и информално учење. Оваа потреба е нотирана во Стратегијата за образование на возрасните, како и во Законот за национална рамка на квалификации, а по урнек на
Европската рамка за квалификации.
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Моделот на компетенции претпоставува однапред дефинирани стандарди во однос на кои ќе се врши верификацијата. Тие стандарди се однесуваат на нивоата на кои компетенциите се поседуваат и би се оценувале. Постигнувањето на сите стандарди на знаењата и вештините би се сметало за поседување на компетенциите.
За успешна верификација, неопходно е инволвираниот кадар да биде соодветно обучен за процес на проверка
и верификување на компетенции.
Завршувањето на основното образование за возрасни по овој модел, нужно треба да биде валидирано и верифицирано со уверениесо еквивалентна важност како и свидетелство за завршено регуларно основно образование,
со кое ќе биде овозможена проодност на возрасните во средното образование, и со кое ќе можат да ги остваруваат
сите права кои ги овозможува свидетелството (како, на пример, право за полагање за возачка дозвола).

VI.3.1. Евалвација на претходно стекнатото знаење и компетенции
Процесот на валидација подразбира постоење на инструмент со кој таа ќе се спроведе. Евалвацијата на претходно
стекнатото знаење треба да биде во форма на тестирање на знаењата и вештините според однапред подготвени форми
на евалвација, во согласност со претходно дефинираните стандарди. Евалвацијата би можело да ја вршат само акредитираните училишта или државни институции. Самата евалвација може да биде збогатена со различни достапни и релевантни информации. Таков инструмент може да биде, на пример, портфолио, за што постои успешно развиен образец
и во нашиот образовен контекст22. Едно такво портфолио ќе помогне учесникот да биде активен во неговото/нејзиното
учење, да има увид во резултатите од сопствениот процес на учење, да развива свесност за развиените компетенции кај
себеси, како и да ја развива свесноста и мотивацијата за натамошните фази од процесот на учењето.
Треба да се има на ум дека целиот процес на валидација и евалвација, дефинирањето стандарди и развојот на наставната програма, треба да биде базиран на излезни резултати од учењето. Водечката идеја треба да биде: што, по процесот
на комплетирање на основното образование, возрасниот ќе може да прави.

VI.4. ПОТРЕБНИ КАПАЦИТЕТИ И РЕСУРСИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЦЕЛИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО
КОНЦЕПЦИЈАТА
За реализација на моделот за основно образование за возрасните, потребни се соодветни материјални и човечки ресурси, значително пообемни од постојните. Во посакувана ситуација на масовно вклучување во основното образование
за возрасните, неопходно ќе биде радикално проширување и на просторните и на кадровските ресурси. Во обуката и
поучувањето на учесниците над нивото на препознаени компетенции, би можело да се вклучат различни видови институции, претходно акредитирани за подготвеност за работа според предвидената програма. Институции кои имаат
потенцијали да бидат адекватно подготвени за обука на возрасните кои немаат комплетно основно образование се:
основните училишта, средните училишта, работничките универзитети, бизнис заедницата и невладините организации
кои работат во образовната сфера. Доколку ги исполнуваат критериумите, нема основа вклучувањето на овие организа22
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Тоа е портфолиото користено во Твининг проектот за развој на основни вештини: Твининг проект МК/07/IB/SO/05. „Поддршка за градење
на капацитетите на Центарот за образование на возрасни и развој на програми за образование на возрасни и програми за описменување и
дооформување на основното образование на исклучените лица“.
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ции да наидува на скептицизам. Во нашето општество постои плурализација во сфери кои подразбираат многу повисоки
стандарди на знаења, имено, во средното и високото образование. Оттука, за овие организации не би претставувало
неостварлив критериум да се подготват за поучување на возрасните за содржини на ниво на основно образование.
Гледано од слична позиција, средните училишта подеднакво компетентно би можеле да се вклучат во процесот на
поучување. Воедно, контекстот на средните училишта кај возрасните може да влијае стимулативно да го продолжат
образованието со стручно усовршување.
Во контекст на човечките ресурси, директорите на училиштата ќе имаат исклучително важна улога во реализацијата
на овие цели, како лица кои се врска на училиштето со локалната заедница, бизнисот и невладините организации и
заедницата, и лица директно надлежни за соодветна подготовка на кадарот во училиштата.
Република Северна Македонија има релативно добро разгранета мрежа на работнички универзитети, кои имаат
повеќе искуство во работата со возрасни без комплетно основно образование, како и кадар кој е веќе оспособен за
работа со возрасни.
Во овој контекст, може да се искористат капацитетите и на цивилниот сектор, со оглед на тоа што многу невладини
организации имаат понепосредна интеракција со лицата од ранливите групи, кои во значителна мера и ја сочинуваат
популацијата на возрасни без основно образование.
За добивање на акредитација за реализирање на основното образование на возрасни неопходна е законски предвидената андрагошка обука. Воедно, кадарот нужно треба да биде обучен за инклузивна образовна практика, а со цел да се
обезбедат еднакви можности за пристап до основното образование за припадниците на ранливите групи.

VI.5. ДЕФИНИРАЊЕ НА УЛОГИТЕ И НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ
Анализата на состојбите во државата укажува на недоволна соработка и координација меѓу партнерите инволвирани во образовниот процес. Притоа, се мисли на соработка и координација во рамките на самите институции, меѓу
релевантните ресори, како и во поглед на градењето партнерство на релација: владини институции, локална самоуправа, невладини организации и бизнис секторот.
Првенствено, по урнек на австрискиот модел „Региони кои учат“, потребно е локалната самоуправа да биде активно вклучена во развојот на образованието во својата заедница. Таа треба да поттикнува и да подготвува развојни
планови базирани на специфичностите и потребите на граѓаните и заедницата во целина. Проектите за основно образование на возрасните, секако, треба да бидат финансиски поддржани од централниот буџет.
Постои оправданост да се развијат и регионални планови. Во ситуација кога неколку општини од ист регион се
соочуваат со исти тешкотии (слични фактори за ниско ниво на образование на граѓаните), корисно би било да се развиваат регионални планови за поддршка на образованието базирани на конкретните специфичности на тој регион.
На тој начин, со поддршка на Министерството и владините институции може да се развие акција која би била далеку
поекономична во смисла на планирање, начин и време на реализација, а со тоа и финансиски.
ПРЕДЛОГ-МОДЕЛ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ ЗАСНОВАН НА КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ: МЕРКИ, МЕХАНИЗМИ И АКТИВНОСТИ
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За ефикасно носење на образовни политики поврзани со возрасните и нивно спроведување, потребна е јасна распределба на улогите, задачите и одговорностите. Во актуелната структура на образовни институции, улогата на Советот за
образование на возрасни (Советот) е клучна. Законот за образование на возрасни на Советот како интерресорско тело му
ја дава улогата на поттикнувач и генератор на процесите во сферата на образованието на возрасните, но во исто време
и улогата на тело - супервизор кое го контролира спроведувањето на акциските планови. Ако се има предвид дека друга
институција не е делегирана со овие надлежности, би требало да се подразбира дека Советот ја носи и одговорноста за
имплементацијата на политиките. Но, прашањето на одговорноста околу развојот на акциските планови и нивната реализација не е јасно и прецизно третирано.
Треба да се има предвид и дека Советот не е оперативна институција. Тоа значи дека за имплементација на политиките и целите проектирани во акциските планови потребно е да биде делегирана и задолжена институција која има
релевантен мандат и конкретни механизми. Во нашиот образовен систем таква институција претставува Центарот за об разование на возрасните. Центарот за образование на возрасните треба да биде задолжен за реализацијата на програмите,
со што ќе се постигне барањето да постои јасна надлежност и одговорност во спроведувањето на политиките и плановите,
како суштински предуслов за нивно ефикасно реализирање. Со оглед на тоа што полето на дејствување е прилично широко, во реализацијата, Центарот за образование на возрасните, ќе се потпира и ќе ги користи ресурсите и на другите релевантни образовни институции, а пред сѐ на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието.

VI.6. СОЗДАВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ НА ИНФОРМАЦИИ И БАЗА НА ПОДАТОЦИ ВО СФЕРАТА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Со цел стратешките документи и законодавството на државно ниво да се планираат и подготвуваат поквалитетно, a притоа да се базирани на „цврсти“ податоци, потребно е да се развие функционален систем на информации и
база на податоци за состојбите во сферата на образованието на возрасните. Овој систем треба да се базира на методолошки подобрено прибирање на податоци, истражувања и анализи на системот на образование на возрасните, а нужно
ќе вклучи и меѓународни истражувања. На тој начин би се постигнало подобрување на основите на нашите знаења за
образованието на возрасните и за надгледувањето на дејностите во оваа сфера. Во овој контекст, од особена важност
е вклучување во неколку исклучително релевантни меѓународни студии, како што се: Програмата за меѓународна процена на компетенциите на возрасните лица (PIAAC), Истражување на образованието на возрасните (AES), Истражување
за континуирано стручно образование (CVTS). Добиените податоци од меѓународните студии овозможуваат споредба
со системите и состојбите во другите земји, користење на добрите практики и искуства на справување со предизвиците.
Сето тоа претставува дополнителна основа за програмирање и планирање на развојните програми.
Овој комплексен систем на информации би требало да даде прецизен одговор, базиран на факти, на повеќе прашања: за причините кои доведуваат возрасните да не го завршуваат основното образование; влијанието на родовата,
етничката, религиозната припадност за оваа појава; какви се состојбите со лицата со попреченост во контекст на оваа
појава и др.
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Сознанијата собрани во ваква база на податоци, добиени од повеќе релевантни извори, ќе овозможат креирање
решенија за подобрување на состојбите, кои ќе бидат базирани на реалните состојби и потреби во државата.
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VI.7. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ВОЗРАСНИТЕ
Со цел предложениот модел да ги дава посакуваните резултати, треба да се обезбеди квалитет и контрола на квалитетот на основното образование на возрасните од неколку аспекти: Образовните програми базирани на клучни компетенции
треба да бидат темелно и компетентно осмислени и подготвени - кои понатаму ќе бидат предмет на акредитација; Системот на институциите во кои ќе се одвива образовниот процес треба да биде развиен во обем кој ќе ги задоволи реалните
потреби за квалитетен образовен процес на возрасните во државата; институциите вклучени во овој процес нужно треба
да задоволуваат однапред дефинирани критериуми за квалитет, кои ќе бидат проверувани во континуитет; кадарот кој ќе
биде вклучен во овој процес потребно е да биде квалитетно и континуирано обучуван за практична примена на сознанијата
од областа на андрагогијата, педагогијата и психологијата на наставата; потребно е да се спроведува континуирана контрола на квалитетот на наставата во образовните институции; континуирано да се оценува квалитетот на стекнатите клучни
компетенции преку проверка на стекнатите резултати од учењето (или излезни резултати).

VI.8. АКТИВНИ, СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ
Со цел да се поттикне мотивираноста на возрасните за вклучување во основното образование, треба да се разгледа
можноста за воведување активни мерки, кои во одредени услови би можеле да бидат во форма на условена парична
мотивација. Како илустрација, во Хрватска стратегијата за образование на возрасните предвидува воведување мерки
на финансиски поттик за поединците и работодавачите кои би ги финансирала државата или локалната заедница. За
вработените се предвидени слободни денови потребни за нивното образование, основање на фонд за образование
на возрасните итн.
За возрасните без комплетно основно образование кои ќе се вклучат и успешно ќе го комплетираат своето основно образование, можно е да воведат мерки на условен паричен трансфер, односно, примателите на парична социјална помош да добиваат извесно зголемување на износот.
Во мерките кои се предлагаат, како нужност се наведува и потребата за подигање на свесноста за важноста на
образованието, и информирање на возрасните, без комплетно основно образование, за можностите за продолжување
на образованието.

VI.9. РАЗВИВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА „СОВЕТУВАЊЕ ЗА РАЗВОЈ“ НАМЕНЕТ ЗА ВОЗРАСНИТЕ
Сите акредитирани установи (училиштата, НВО, работничките универзитети, центрите за социјална работа на
МТСП, општините и др.), би можело да бидат обучени да даваат совети за возрасни без комплетно основно образование за постојните можности за нивно натамошно образование, т.е. да функционираат како еден вид неформални
центри за советување. Нужно е да постои широка мрежа на информирање, а воедно и свесност кај широката јавност дека за основните потребни информации може да се обратат и да ги добијат во секоја владина или општинска
институција. Како пример, во училиштата таа функција би ја имала стручната служба (директор, педагог, психолог,
социјален работник).
ПРЕДЛОГ-МОДЕЛ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ ЗАСНОВАН НА КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ: МЕРКИ, МЕХАНИЗМИ И АКТИВНОСТИ
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На веб-страницата на Центарот за образование на возрасните може да се изработи интерактивен портал во
функција на остварување на целите. Оние кои веќе имаат јазични и дигитални компетенции, би можеле да се служат со овој портал како ресурс за е-учење од каде ќе може да ги совладаат потребните содржини. Воедно, тој би
можел да содржи линкови од мрежата на училишта, невладини организации и други институции каде бесплатно
може да добијат информации, советување и дообука за достигнување на стандардите за комплетирање на основното образование, како и за натамошно стручно усовршување.

VI.10. ПРОМОЦИЈА НА МОЖНОСТИТЕ НА РЕФОРМИРАНИОТ СИСТЕМ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ВОЗРАСНИТЕ И ДОБЛИЖУВАЊЕ ДО КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ
Моделот на основно образование на возрасните за да ги оствари целите, неопходно е да ги информира потенцијалните учесници за да можат да го препознаат како релевантен и корисен за нив. Во информирањето и мотивирањето на возрасните без комплетно основно образование неопходно е да се вклучат сите партнери. Центрите за
социјална работа и невладините организации би имале особено важна и успешна улога. Оваа цел претпоставува
активности во непосреден контакт со кандидатите, не ретко и акција „од врата до врата“.
Ниската мотивација е сериозен ризик-фактор. Имено, со оглед на ниското ниво на образование и писменост,
возрасните без комплетирано основно образование многу тешко препознаваат свој интерес за да би се вклучиле
во образованието. Оваа појава во интеракција со психолошките бариери поврзани со вклучувањето во основното
образование во возрасно доба, како и економските причини, ги оддалечуваат од носење одлука да побараат информација и да се вклучат во процесот на продолжување на своето образование. Оттука, нужно е образованието да се
доближи до таргетираната популација, тоа да им стане нешто блиско и познато, и кај нив да се развие потребата
да го продолжат и комплетираат образованието. Затоа, се појавува потреба поучувањето да се доближи до овие
возрасни, во што би требало да се вклучат повеќе видови институции. Во процесот на „доближување“ може да се
вклучат позитивни „модели“ од поблиската заедница, да се подготви кампања за истакнување на придобивките и
предностите итн.

VI.11. МОДУЛАРЕН МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ
Предлог-моделот овозможува модуларност на образованието на возрасните а во смисла на различни модули на
образование на различно ниво. Имено, тие модули може да бидат: (1) описменување, (2) основно образование и (3)
стручно образование. За ваков модел во нашиот систем веќе постојат основни предуслови. Во образовната практика, постојат програми за описменување – кои би го чинеле првиот модул. Опишаниот модел во овој документ, кој е
еквивалентен на редовното основно образование (дефинирано според Рамката на квалификации) – го претставува
вториот модул. Стекнувањето на стручни вештини, што би можело да се надгради врз основното образование – би
го претставувало третиот модул. Во нашата држава постои структура за сите три модули, каде првиот и третиот
модул сега функционираат во рамките на неформалното образование.
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VI.12. ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ
Во согласност со Уставот е загарантирано правото на бесплатно основно образование, целата програма нужно треба
да биде бесплатна за сите учесници. Тоа подразбира покривање на реалните трошоци за сите партнери вклучени во нејзината реализација, во која било фаза или форма. Воедно, процедурата на запишување и посетување на предвидените
активности треба да биде приспособена на знаењата и вештините на потенцијалните учесници, посебно ако се има предвид дека тие се со ниско образование и немаат вештини за комуникација со административни процедури. Ова значи
дека администрацијата во релевантните образовни институции треба да биде во служба на олеснување на процедурите
за кандидатите.
Финансирањето на основното образование на возрасните нужно треба да биде прецизирано. Законот за образование
на возрасните предвидува дека општината, коморите, синдикатот може да формираат институции за образование на
возрасните, но самите да го финансираат реализирањето. Иако овие одредби приоритетно се однесуваат на стручните
неформални обуки, потребно е да се прецизираат процедурите на основање и финансирање на основното образование
на возрасните. Од досегашната практика може да се увиди дека овие субјекти (институции) не пројавуваат голем интерес
за финансирање на програми за стручно образование на возрасните, што е уште поизразено кога станува збор за основното образование на возрасните. Веројатна причина е лимитираниот буџет и приоритетите во планирањето на буџетот.
Доколку приоритетен интерес на државата е сите (мнозинството) возрасни да имаат комплетирано основно образование, нужно е да се преземе одговорност за финансирањето, посебно што потрошените средства во сооднос со важноста
на прашањето би биле значително ниски.

VI.13. ПОТРЕБА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА
За да се постигнат проектираните цели со оваа концепција, нужно е да се направат неколку усогласувања на
законската регулатива. Овие усогласувања, пред сѐ, треба да бидат насочени кон следните точки:
За да се добијат јасно дефинирани улоги и надлежности на институциите задолжени за планирање и реализација
на образованието на возрасните, потребно е да се усогласат Законот за основно образование, Законот за образование на возрасни, Законот за развој на образованието, Законот за стручно образование;
Потребно е да се определат можности за децата да го завршат основното образование до својата 17- годишна
возраст;
Усогласување на регулативата за надминување на јазот на возраст меѓу 10 и 15 години;
Законски да се овозможи вклучување на цивилниот сектор во поучувањето на возрасните;
Законско прецизирање со кое основното образование и на возрасните, во која било институција: единиците на локалната самоуправа, организациите на цивилниот сектор, работничките универзитети треба да биде
финансирано од централниот буџет, од средствата наменети за остварување на со Уставот загарантираното
бесплатно основно образование на сите граѓани.
ПРЕДЛОГ-МОДЕЛ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ ЗАСНОВАН НА КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ: МЕРКИ, МЕХАНИЗМИ И АКТИВНОСТИ
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ИНДИКАТОРИ НА ПОСТИГНУВАЊЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО КОНЦЕПЦИЈАТА

Со оглед на тоа што овој документ претставува идеен концепт за развој на основното образование на возрасните, во него не може да се зацртаат конкретни квантификувани индикатори за остварување на целите. Друг фактор
кој оневозможува такво нешто е тоа што во моментов не постои база на податоци за образованието на возрасните,
која би послужила како појдовна основа за споредба со идните постигнувања. Оттука, како индикатори за остварување на предвидените цели може да послужат проектирани позитивни промени во поглед на вклученоста и
квалитетот на образованието на возрасните лица кои немаат комплетно основно образование. Како генерални
индикатори може да се послужат информациите од неколку категории:
Стапката во буџетот наменета за програмите за основно образование за возрасни,
Вклученост на возрасни во основното образование на возрасните,
Стапката на писмени возрасни лица и возрасни со завршено основно образование,
Пораст на пропорцијата на лица кои се запишале и кои завршиле основно образование за возрасни,
Пораст на стапката на запишани во средното образование,
Пораст на стапката на запишани лица во неформалното образование, во професионалните обуки (кои како
предуслов бараат минимум завршено основно образование),
Пораст на лицата со попреченост кои се запишани и кои завршиле основно образование за возрасни,
Намалување на стапката на жени без основно образование на возрасните,
Пораст на учесниците во основното образование на возрасните во затворите и казненопоправните домови,
Промени во стапката (односот) мажи - жени кои се запишале и завршиле основно образование, според етничка
припадност,
Број на училишта инволвирани во реализацијата на основното образование на возрасните,
Број на локални заедници инволвирани во развојните програми за основно образование на возрасните,
Број на инволвирани невладини организации во реализација на основното образование на возрасните
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VIII.1. МОЖНОСТИ
Постојат повеќе силни страни и можности за развој на основното образование на возрасните:
Силна страна на која може да се потпира развојот на моделот е тоа што во државата постои мрежа на јавни
образовни институции со повеќедецениско искуство во креирање и имплементирање на образовни програми;
Силна страна на која може да се потпира развојот на моделот е и тоа што во државата постои институција формирана конкретно за образование на возрасни (Центарот за образование на возрасните);
Силна страна на образовниот систем во државата е тоа што постои голема мрежа на институции и кадар кои
имаат потенцијал да реализираат образование на возрасни;
Потенцијал за развој на моделот е и мрежата на невладини организации и меѓународни организации кои може
да дадат силна поддршка;
Во развојот на моделот, постои можност целиот процес да биде усогласен со политиките и препораките на Европската унија. Ова е во исто време и можност за унапредување на домашните програми за развој на клучните
компетенции во согласност со Европската референтна рамка на клучни компетенции;
Фактот што државата се соочува со голем број на возрасни без комплетно основно образование може да
претставува основа за аплицирање во фондовите на Европската унија, пред сѐ, за програмите за развој на
образованието, рурален развој, поддршка на недоволно развиените подрачја, регионален развој итн. Реализирањето на ваквите програми би било во насока на остварување на препораките на Европската унија за континуиран раст на граѓаните кои учествуваат во програмите за образование на возрасни;
Подготвувањето на моделот е можност во државата да се развие систем за вреднување и верификација на
претходно стекнатото знаење, како потреба која е од суштинско значење за индивидуалниот и општествениот
развој;
Со оглед на тоа што периодот за кој се планирани повеќе стратешки документи во државата истекува набргу23,
тоа е можност креирањето на новите документи да биде усогласено со целите на домашниот образовен систем,
а усогласено и со препораките на Европската унија.
Развојот на нов модел претставува можност за креирање на унапредени критериуми за акредитација на установите за образование на возрасните.
23

Како што се: Националната програма за развој на образованието 2005-2015 и Стратегијата за развој на образованието на возрасните.
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VIII.2. ПОТЕНЦИЈАЛНИ СЛАБОСТИ И ЗАКАНИ
Развојот на основното образованието на возрасните во државата се соочува и со повеќе слабости и потенцијални закани. За да се избегнат евентуалните негативни ефекти, треба да се посвети внимание на следните појави:
Постојат големи разлики меѓу различни општини и региони во поглед на бројот на возрасни без комплетно
основно образование. Во исто време, големи се разликите меѓу регионите и општините во поглед на бројот
на институции кои би можеле да овозможат образование за возрасните, што би се одразило на достапноста
на образованието за кандидатите;
И покрај солидната предметна подготвеност на наставниците, генерално, наставниците не се доволно подготвени за поучување возрасни и недоволно компетентни за инклузивна образовна практика. Тоа претставува сериозен предизвик за достигнување на квалитетно образование и резултати од учењето;
Доколку основното образованието на возрасните не се издигне на ниво на приоритет на државата, финансирањето на оваа сфера може да биде загрозено. Таквиот резултат последично ќе го загрози реализирањето
на проектираните цели;
Развојот на моделот и имплементацијата на целите може да биде загрозено доколку не се креира квалитетна
и суштинска соработка меѓу образовните институции во државата со јасно доделена надлежност и одговорност;
Непостоењето на квалитетна база на податоци за состојбите во образованието може да биде закана за квалитетно планирање на развојните програми;
Потенцијална закана е масивноста на операцијата која треба да се спроведе, поради огромниот број на
возрасни без комплетно основно образование. Масивноста на акцијата, веројатно, крие многу моменти кои
може да ја загрозат успешната реализација. Поради тоа, нужно е темелно и осмислено подготвување на
секој чекор и задолжително пилотирање на програмата;
Развојот на моделот на клучни компетенции може да биде загрозен доколку носителите на политиките се
фокусирани само на потребите на пазарот на трудот, при што би се занемарил развојот на трансверзалните
компетенции и програмите од поширок интерес за заедницата;
Како на закана за целиот образовен систем може да се гледа можноста за зголемено осипување од редовното основно образование, доколку новиот модел се перципира како поатрактивен. На оваа хипотетичка
ситуација мора да се гледа одвоено од остварувањето на моделот за основното образование на возрасните
базиран на клучни компетенции. Со овој предизвик системот мора да се соочи со мерки соодветни за редовното основно образование, мерки адаптирани за возраста на децата вклучени во процесот. Тоа се мерки за
превенција на причините за не комплетирање на основното образование.
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VIII.2.1. Превенција на причините за не комплетирање на основното образование
Според анализите на ОЕЦД, оние кои не успеваат да го завршат основното образование, подоцна многу потешко се враќаат во процесот на школување. Како би се намалил бројот и пропорцијата на возрасните кои не го
завршиле основното образование, нужно е да се дејствува со силни мерки на превенција на причините кои довеле
до таков резултат. Мерките за превенција на причините за не комплетирање на основното образование треба да
бидат конципирани околу два поврзани процеса: (1) да се овозможи ефикасна и ефективна образовна инклузија24
на сите ученици, што ја нагласува потребата од поголеми напори насочени кон учениците од ранливите групи, (2)
справување со нередовната настава и осипувањето на учениците вклучени во редовното образование.
Системот на основно образование во кое има високо осипување и прерано напуштање е нефункционален и скап,
бидејќи овозможува генерирање голем број на идни возрасни без основни компетенции. Затоа, стратешка мерка
е справување со најголемите ризици за осипувањето, како и со нерегуларно посетување на основното образование
кое подоцна станува причина за напуштање на училиштето. Многу ученици, а посебно оние од ранливите групи
посебно се кревки на транзициските периоди меѓу одделенска и предметна настава, како и меѓу основно и средно
образование. Поради тоа, нагласена е потребата од посебни мерки и обука на наставниците и стручната служба да
се справуваат со предизвиците во образовната практика.

24

Под образовна инклузија подразбираме образование во кое се вклучени сите деца, и сите деца имаат еднакви можности да ги развијат
сите свои потенцијали.
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НАСОКИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Со учество на сите институции релевантни за образованието и во соработка со сите засегнати фактори потребно е да се преземат следните активности за имплементација на концептот за основно образование на возрасните во Република Северна Македонија:
1.

Да се развие систем на дефинирани клучни компетенции на возрасните на ниво на
основно образование, соодветни за македонскиот контекст.

2.

Да се развие програма базирана на клучните компетенции. Таа треба да биде
заснована на излезни резултати кои се реални и релевантни за учесниците за
натамошното вклучување во општествениот живот и пазарот на трудот.

3.

Во согласност со програмата, да се подготват дидактичко- методичката поставеност на
основното образование на возрасните и начините за реализација на наставата, и да се
операционализираат модулите.

4.

Тргнувајќи од програмата, потребно е да се дефинираат стандарди и нивоа на знаења
и вештини.

5.

Да се изработат критериуми за евалвација на претходно стекнатите знаења и вештини
по формален, неформален или информален пат.

6.

Да се развие систем на механизми и инструменти за верификација на претходно
стекнатото знаење.

7.

Да се утврдат потребите во различни општини и региони, како основа за стратегијата
за имплементација.

8.

Да се утврдат потребните материјални и човечки ресурси за реализација на моделот
за основното образование за возрасните и да се дефинираат улогите на националните
партнери.

9.

Да се развие систем на критериуми за акредитација на институции и организации кои
би можеле да бидат вклучени во процесот на основното образование на возрасните.
Тој треба да биде проследен со развој на систем на контрола на квалитетот на
образованието.

Да се развие систем на критериуми за акредитација на училишта и државни институции
10. кои би биле одговорни за верификација на знаењата и вештините (вклучувајќи го и
претходно стекнатото знаење преку неформално образование и информално учење).
11.

Да се усогласат и подобрат законските одредби кои се конфликтни, или кои оставаат
можност одредени лица да не бидат ефикасно вклучени во образованието.

Да се развие функционален систем на информации и база на податоци за состојбите
12. во сферата на образованието на возрасните, вклучувајќи и реализација на
истражувачки студии.
13. Да се подготви моделот на сертифицирање на основното образование на возрасните.
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14.

Да се изработи инклузивен модел на финансирање, во согласност со уставните и
законските норми.
Концепција за основно образование на возрасните во Република Северна Македонија

