AНАЛИЗА НА УСЛОВИТЕ ЗА ЛИЦАТА СО
ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РАМКИТЕ НА
СРЕДНОТО И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Издавач:
Здружение на граѓани Младински образовен форум
Ул. Дренак 34а, 1000 Скопје
Тел: +389 2 31 39 692
www.mof.org.mk
info@mof.org.mk
За издавачот:
Дона Костуранова, извршна директорка
Автори:
Деа Здравковска
Марија Михајловска
Кристијан Лазаров
Ангела Николовска
Ема Ананиевска
Ментор:
Марија Топузовска Латковиќ
Уредник:
Мартина Илиевска
Лектор:
Дениз Тесторидес
Графички уредник:
Петар Антевски
Година на издавање:
2018

Овој проект е поддржан со грант од Фондација Институт отворено општество во
соработка со Програмите за стипендии на Фондациите Отворено општество.
This project is supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in
cooperation with the Scholarship Programs of the Open Society Foundations.
2

За Младински образовен форум
Младински образовен форум е младинска заедница која создава простор
за дебата, слободно изразување и младинско организирање, охрабрува
активизам, ги штити и унапредува младинските права и политики. МОФ ги
остварува своите цели преку информирање, едукација, дискусија, соработка
и преку мотивирање и поддршка на младите.
МОФ е основана во 1999 година, а е активна на национално ниво, спроведувајќи
ги своите програмски активности во повеќе градови во Македонија преку МОФ
центрите во: Скопје, Тетово, Струга, Битола, Велес, Куманово, како и во други
градови. Во младинските клубови на МОФ на годишно ниво членуваат повеќе
од 1000 корисници, кои се активни во програмските области: Дебата, Учиме
право и Медија/Арт.
Активностите на организацијата се реализираат преку четири програми:
Дебатна програма, Учиме право програма, Програма за истражување, анализа
и креирање младински и образовни политики и Програма за младински
активизам. Во рамките на организацијата функционира и првото младинско
интернет радио во Македонија, Радио МОФ.
Визијата на МОФ гласи: Македонија е интегрирано општество во кое постои
развиена критичка мисла, слобода на изразување и квалитетно образование
кое гради активни граѓани. Младите во Македонија се суштински вклучени
во одлучување и спроведување политики и се лидери во промоција на
аргументирана дискусија и во почитување на човековите права и слободи.
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За Програмата за истражување, анализа
и креирање младински и образовни политики
Програмата за истражување, анализа и креирање младински и образовни
политики станува дел од структурата на Младински образовен форум
во 2011, како резултат на потребата за младински и образовни политики
креирани врз основа на факти. МОФ во претходните години работеше на
реализација на истражувањето за корупцијата во високото образование во
рамки на регионална платформа и спроведуваше истражувања во соработка
со други организации. Воспоставувањето на програмата беше логичен чекор
за унапредување на капацитетите кои ги имаше организацијата на ова поле и
влијанието кон застапување политики креирани на факти.
Оттогаш, програмата има издадено над 20 публикации со истражувања,
анализи и информации за младинските права. Покрај спроведување
истражувања и анализи, програмата работи на развој и застапување на добри
политики за млади и образование и поддршка на младински организации
и тела на самоорганизирање, како средношколски заедници, локални
младински совети и други форми.
Меѓу најзначајните успеси на програмата се вбројуваат: консултации и
застапување за измени во новиот Закон за високо образование (2018),
предлог-измени на Закон за средно образование за поголеми права за
средношколците, фасилитација и поддршка на основањето на 12 локални
младински совети, прв мониторинг на работата на Агенцијата за млади
и спорт, изработка на повеќе локални младински стратегии и политики,
петиција за прогласување на екстерното тестирање за пилот со над 25.000
потписи, мониторинг на студентски избори, развој на етички кодекси за
повеќе универзитети, менторирање и обука на млади истражувачи, поддршка
за воспоставување на Националниот младински совет на Македонија,
мониторинг на спроведување на повеќе политики и други процеси.
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За проектот
Oбразовни центри за советување и алумни
стипендисти на Фондациите Отворено општество
Проектот има за цел да ги поврзе капацитетите и ресурсите на Младинскиот
образовен форум со знаењето и искуството на алумни стипендистите на
Фондациите Отворено општество во корист на млади истражувачи, студенти
и пошироката јавност во Македонија. Младите и студентите во Македонија
немаат можност да спроведат истражувања и истражувачка академска
работа поради ограничени ресурси − финансиски и менторски. Недостасуваат
податоци базирани на истражувања во областа на младите и образованието,
што резултира со политики развиени на нерелевантни информации, наместо
на докази базирани на факти. Со овој проект беа искористени капацитетите на
алумни стипендисти, со цел да ги споделат своите знаења со младите кои за
прв пат се занимаваат со општествено релевантни истражувања и заедно да
придонесат во креирање квалитетни анализи кои ќе помогнат да се подобрат
политиките или да се подигне свеста за важни прашања во Македонија.
Во склоп на проектот беа поддржани пет истражувања, кои беа менторирани
од алумни стипендисти на Фондациите Отворено општество и други искусни
истражувачи. Петте истражувања се на следниве теми:
1. Застапеноста на различните форми на сексуално вознемирување во Р.
Македонија
2. Невработеноста на младите лица во Североисточниот регион – предизвици
и проблеми
3. Улогата на младите во спречување на дискриминацијата во образованието
4. Aнализа на условите за лицата со посебни потреби во рамките на средното
и високото образование
5. Зошто младите сакаат да си одат од Македонија? Eксплоративен пристап
кон младинската емиграција во Македонија
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Листа со кратенки и скратувања
ГЛ. – глуви (оштетен слух)
ДС – Даунов синдром
ДСЛ. – дислексија
ИП. – Интелектуална попреченост
ЛТЛ. – лесно телесни (телесна попреченост)
ЦП. – церебрална парализа (телесна попреченост)
СЛ. – слепи (оштетен вид)
РМ – Република Македонија
МОН – Mинистерство за образование
МТСП – Министерство за труд и социјални политики
БРО – Биро за развој на образованието
УКИМ – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
СУГС – Средно училиште на Град Скопје
Проф. – професор
Р. – Родител
С. – Студент
У. – Ученик

Kраток поимник на специфични термини
Асистивна технологија претставуваат оние хардверски компоненти и
софтверски програми преку кои лицата со посебни потреби на поинаков начин
доаѓаат до доближување, па дури и изедначување на својата функционалност
и своите можности со останатите луѓе во општеството.
Асистивни помагала е синтагма што ги покрива сите преостанати нешта
што ги користат лицата со посебни потреби за зголемување на својата
функционалност и своите можности, а притоа не се поврзани со технологија,
односно не се ниту хардверски компоненти ниту софтверски програми.
Специјален едукатор и рехабилитатор – дефектолог e лице кое е подготвено
за поддршка на наставниот кадар од дидактички аспект и за директна работа
со одредени ученици со посебни потреби, со цел надминување на разликите
што се јавуваат при воспитно-образовниот процес меѓу овие ученици и
учениците од општата популација.
Адаптирани материјали претставуваат адаптирани, приспособени материјали,
коишто самостојно и непречено може да ги користи едно лице со посебни
потреби.
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I Вовед
1.1 ИНКЛУЗИЈА, ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕФИНИРАЊЕ НА ОБРАЗОВНАТА
ИНКЛУЗИЈА
Инклузијата претставува комплексен и долготраен процес, кој во последните
години е еден од поактуелните на глобално ниво. Овој процес различни автори
различно го дефинираат, меѓутоа за една негова поопшта дефиниција може
да се земе предвид следнава – дека инклузијата претставува процес кој се
стреми кон целосно вклучување на лицата со посебни потреби во сите сфери
на општеството, истовремено елиминирајќи ги стереотипите, предрасудите
и сите останати бариери кон нив и како крајна цел има создавање еднакво
општество за сите.
„Инклузијата може да се разбере како универзално човеково право.
Целта на инклузијата е да се прифатат сите лица без оглед на расата,
полот, попреченоста, медицинските или другите потреби. Се насочува
кон создавање еднаков пристап и можности, како и отфрлување на
дискриминацијата и нетолерантноста. Ги опфаќа сите аспекти на
човековото живеење.“ (Inclusion.me, 2008).
Според УНЕСКО (2005): „Инклузијата е претставена како процес на
обраќање и одговарање кон разновидноста на потребите на сите ученици
преку зголемено учество во учењето, културите и општествата, и
намалување на исклучувањето во и од образованието. Тоа вклучува
промени и модификации во содржини, пристапи, структури и стратегии,
со заедничка визија која ги опфаќа сите деца од соодветната возрасна
граница и верување дека одговорноста на правилниот систем е да ги
образува сите деца“.
„Инклузијата претставува и може да се разбере како големо светско
движење кое подразбира целосно вклучување на сите лица со посебни
потреби во сите сегменти на општественото живеење.“ (ДимитроваРадојичиќ, 2013).
Инклузијата претставува широк поим кој ги опфаќа сите области на
општественото живеење, но изговарајќи го овој поим, секој човек најчесто
помислува на социјална или образовна инклузија, па оттука, не е ни чудно зошто
општествениот интерес е главно насочен кон овие две области од инклузијата.
Ова истражување во понатамошниот негов тек ќе ја опфати само образовната
компонента од инклузијата, за чие дефинирање покрај инклузијата како
засебен термин, за кој веќе стана збор погоре, значајно е да се каже и нешто
за терминот образование. „Образованието претставува процес на стекнување
знаења и навики, развивање на психолошките способности и формирање на
научен поглед на светот. Најсистематскиот облик на образование претставува
наставата во која треба постепено да се развива смислата и способноста
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на секој поединец за самообразование“ (Ајдински, Михаилов & Ајдински,
1999). Според член 44 од Уставот на Република Македонија, секој има право
на образование во рамки на општеството, па затоа може да се каже дека
образовната инклузија претставува една од клучните области во процесот на
инклузија.
Образовната инклузија може да се разбере како вклучување на лицата со
посебни потреби во наставните и воннаставните активности на предучилишните
установи, редовните училишта (основните и средните) и факултетите.
„Инклузивното образование претставува флексибилна и индивидуализирана
поддршка на децата и младите луѓе со специјални образовни потреби во
рамките на редовното училиште“ (Jonsson, 1994). „Инклузивното образование
како интегрална компонента на целокупниот образовен систем што овозможува
соодветна едукација за сите, ги распознава и почитува различните потреби и
способности, вклучувајќи ги различните стратегии на учење. Флексибилноста
на системот се рефлектира врз методите и материјалите што се користат за
да им се овозможи на децата со посебни потреби најефикасен пристап до
редовните наставни програми. Во светски рамки, целите на инклузивното
образование опфаќаат: поддршка и совети на родителите на деца со посебни
потреби, усовршување на основата за посебни потреби, промовирање на
инклузивното образование, развивање на знаења и способности и партнерска
соработка со цел да се запознаат посебните потреби“. (Јачова, СамарџискаПанова, Лешковски & Ивановска, 2002).
Под образовна инклузија се подразбираат промени во однос на програмите
за работа, образованието на наставникот, методите на работа и начинот
на проценка на остварените резултати. Образовната инклузија може да се
разбере како процес во кој образовните установи треба да се адаптираат
според потребите на учениците со посебни потреби. Процесот на инклузија
вклучува културна реконструкција на училишниот систем, менување на
компетенциите на наставникот, социјално прифаќање на ученикот со посебни
потреби и формирање на чувство на припадност. Во образовниот процес се
смета дека не е проблем ученикот со посебни потреби, туку проблем е самиот
образовен систем. Клучни области за развој на инклузијата се: инклузивна
политика, култура и практика. Во процесот на инклузија треба да се создаде
училиште по мерка на детето, а не детето да се адаптира на училиштето
(Димитрова-Радојичиќ & Чичевска-Јованова, 2014).
1.2 ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЛИЦАТА СО
ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
Пред да стане она што е денес, образованието за лицата со посебни потреби
поминало низ долг процес на еволуција. Односот кон овие лица во средниот
век бил недефиниран, неопределен и недоволно проучен. Овие лица биле
погрешно и нехумано третирани. Сепак, во средниот век се јавуваат почетоците
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на чување и учење на одредени категории деца со посебни потреби. Во
текот на XIX век се формира посебна област во педагогијата (специјална
педагогија) како педагошка дисциплина, којашто се занимава со заштита,
образование и воспитание на лицата со посебни потреби. Од средината на
XIX век, па сè до средината на XX век бил формиран институционален систем
на заштита, образование и оспособување на лицата со посебни потреби.
Во текот на овој период, од една страна, биле создадени институционални
облици на социјална заштита, посебно воспитание и образование и
професионално оспособување на лицата со посебни потреби, а од друга
страна, се создале основи за формирање нова наука чијшто предмет на
проучување била рехабилитацијата на овие лица. Текот на формирање на
современиот систем на едукација на лицата со посебни потреби поминал низ
десетвековен период на еволуција. Тој започнал со создавање толеранција и
разбирање на овие лица, организирана општествена заштита, индивидуално
и несистематизирано воспитување, непрограмирано образование кое потоа
преминало кон организирано, но недиференцирано образование за да се дојде
до организираното, систематизирано, програмирано и со закон обезбедено
воспитание и образование на деца со посебни потреби. Современиот систем
на едукација вклучува предучилишно воспитание, основно, средно, вишо и
високо образование, како и обука и оспособување на лица со потешки пречки
во развојот и андрагошка практика со инвалидизираните лица. (Ајдински,
Киткањ & Ајдински, 2007).
Сè до 1947 година во РМ не постоел систем на заштита, воспитание,
образование и оспособување на лицата со посебни потреби. Не постоела ниту
една специјална образовна или здравствена установа за згрижување на овие
лица. Воспитно-образовниот процес за лицата со пречки во развојот во РМ
започнал со основање на првата установа во 1949 година – „Дом за глувонеми
деца“, којашто била сместена во с. Петровец, Скопје. Во 1950 година била
основана уште една институција од ваков карактер – „Дом за слепи“, сместена
во Скопје. Подоцна, со решение на Министерството за социјални грижи, овие
две институции прераснале во една заедничка установа – „Завод за дефектни
деца“, кој веднаш потоа се преселува во Битола (Ајдински, Киткањ & Ајдински,
2007). По формирањето на првите заводи, започнале да се отвораат и првите
одделни училишта за ученици со посебни потреби, како и првите специјални
паралелки во рамки на редовните училишта. Набргу започнале идеите за
вклучување на учениците со посебни потреби и во редовните паралелки.
1.2.1 РАЗВОЈНИОТ ТЕК НА ОБРАЗОВНАТА ИНКЛУЗИЈА НА ГЛОБАЛНО
НИВО
За развој на образовната инклузија постојат некои значајни настани,
документи, декларации и конвенции (УНЕСКО, 2005):
● 1948 година – Универзална декларација за човекови права;
● 1989 година – Универзална конвенција за правата на детето;
11

● 1990 година – Светска декларација за образование на сите;
● 1993 година – Универзални стандардни правила за обезбедување подеднакви
можности за лицата со попреченост;
● 1994 година – Светска конференција за достапноста и квалитетот на
воспитанието и образованието на лицата со посебни образовни потреби, во
Саламанка, Шпанија.
Во 1988 година, по иницијатива на УНЕСКО, бил изработен проектот
„Специјални потреби во училницата“. Целта на проектот била да се создадат
комплет идеи и материјали кои ќе ги користат наставниците и инструкторите
за наставници во различни делови на светот, па на тој начин редовните
училишта да можат позитивно да одговорат на различноста на учениците
(Јачова, Самарџиска-Панова, Лешковски & Ивановска, 2002).
Концептот на инклузивното образование, кој е инкорпориран во низа
документи на интернационални организации како „Светската декларација за
образование на сите“, ги промовира основните принципи на образование за
сите. Оваа декларација била проследена од страна на Светската конференција
за специјално образование во Саламанка (1994). Во „Изјавата од Саламанка“
се вели дека владите на сите земји во светот треба да се насочени кон
усвојување на инклузивното образование како закон или принцип. Се
изјавило дека секое дете има посебни карактеристики, интереси, способности
и потреби за образование и дека „оние со посебни потреби за специјално
образование треба да имаат пристап до редовните училишта, а тоа значи
дека училиштата треба да се приспособат за да им излезат во пресрет на
специјалните потреби на децата“ (Јачова, Самарџиска-Панова, Лешковски &
Ивановска, 2002). На Конференцијата во Саламанка се усвоил Рамковниот
план за акција за воспитание и образование на лицата со посебни образовни
потреби. Основно правило на Рамковниот план е: училиштата да ги прифатат
сите деца без разлика на нивните физички, интелектуални, емоционални,
социјални, јазични и други карактеристики. Рамковниот план укажува на тоа
дека учењето треба да се приспособува на потребите на детето, а не тоа да се
приспособува на одредени претпоставки во поглед на брзината и природата
на учење (Ајдински, Киткањ & Ајдински, 2007).
Друг значаен настан за развојот на инклузивното образование претставува
„Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност“, усвоена од страна на
Генералното собрание на Обединетите нации на 13 декември 2006 година.
Целта на оваа Конвенција е да промовира, штити и осигури полно и рамноправно
уживање на сите човекови права и основни слободи од страна на сите лица
со инвалидност и да промовира почитување на нивното вродено достоинство
(Ајдински, Киткањ & Ајдински, 2007). Инклузивниот пристап станува основа за
воспитувачите и наставниците во редовното образование за да ја прифатат
одговорноста на сите деца и ученици и во тој случај наставниците го менуваат
фокусот на предавање и учење (Јачова, Самарџиска-Панова, Лешковски &
Ивановска, 2002).
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1.2.2 РАЗВОЈНИОТ ТЕК НА ОБРАЗОВНАТА ИНКЛУЗИЈА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Во 1998 година во Република Македонија егзистирале неколку посебни
паралелки при редовните училишта за деца со посебни потреби. Така,
наставниците ја почувствувале потребата од втемелување на соодветна
инклузивна методологија, технологија и стратегии во инклузивната практика.
Ова наметнало активност за едукација на наставниците во редовните
училишта во кои имало обиди за примена на инклузивната практика.
Почетоците на инклузија во РМ започнале со реализација на проектот
„Интеграција на деца со специјални образовни потреби во Република
Македонија“, кој бил сегмент од проектот „Специјални потреби во училницата“.
Во овој проект учествувале Бирото за развој на образованието, УНЕСКО,
УНИЦЕФ, Институтот за дефектологија, претставници на родители на деца со
посебни потреби, претставници од Министерството за образование и наука,
како и директори, наставници, педагози, психолози и дефектолози од петте
училишта вклучени во проектот. На почетокот во проектот биле вклучени пет
основни училишта, а потоа се приклучиле уште 5 предучилишни установи. До
2002 година биле вклучени и ред други редовни училишта. Целта на проектот
била да се зголеми свеста на општеството за потребите на децата со посебни
потреби, да се создаде средина за учење што ќе ги вклучи сите и да се
промовира инклузивна практика во локалните заедници во РМ, создавање
на најсоодветен македонски инклузивен модел кој финансиски ќе ги намали
трошоците на специјалните образовни установи, ќе создаде и континуирано
ќе ги зацврснува механизмите за стручна помош, ќе обезбеди: соработка со
родителите, реализирање на семинари за наставници, создавање модел за
инклузивни училишта и градинки, организирање на методички работилници за
планирање, следење и вреднување на воспитно-образовната работа (Јачова,
Самарџиска-Панова, Лешковски & Ивановска, 2002).
Овој проект траел од 1998 до 2004 година. Потоа, од 2004 до 2009 година
бил спроведен проект за модернизација на образованието, а во 2011 година
веќе започнало вработување на дефектолог во редовните основни училишта
(Димитрова-Радојичиќ & Чичевска-Јованова, 2014).
1.3 ЗБОР-ДВА ЗА ТЕРМИНОТ „ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ“
Терминот „посебни потреби“ се врзува за оние лица кои имаат потреба од
посебни/поинакви: средства, методи, услови, околности и сл. при вообичаеното
функционирање во секојдневието, значи посебноста не се однесува на лицата,
туку на сето она што ним им е потребно да живеат еднакво со останатите луѓе
во општеството.
Во македонскиот модел на инклузивно образование во групата ученици со
посебни потреби влегуваат:
• ученици со пречки во психичкиот развој;
• слепи и слабовидни ученици;
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• глуви и наглуви ученици;
• ученици со пречки во говорот;
• ученици со телесна инвалидност;
• хронично болни ученици;
• ученици со асоцијално однесување;
• ученици со тешкотии во учењето;
• ученици со емоционални проблеми;
• ученици без родители;
• ученици од семејства со нарушени семејни односи;
• ученици од културно-депривирани семејства;
• ученици кои не го познаваат јазикот на кој се изведува воспитно-образовната
работа;
• ученици на бегалци и на раселени лица;
• надарени ученици.
Секоја од наведените групи (Јачова, Самарџиска-Панова, Лешковски &
Ивановска, 2002) има свои специфичности, но и секој ученик со посебни
потреби има лични, индивидуални, само нему својствени карактеристики, кои
општеството наместо да ги игнорира, треба да ги прифати и да ги вклучи во
себеси.

II Правна легислатива
Правото на образование на сите деца и млади е универзално и тоа е
гарантирано и пропишано во многу меѓународни и национални декларации и
документи. Правото на образование на лицата со попреченост е опфатено во
членот 24 од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, која нашата
држава ја ратификуваше во 2011 година. Според Конвенцијата, воспитанието и
образованието на децата и младинците со попреченост треба да претставува
интегрален дел на единствениот образовен систем кој ќе ги отстранува пречките
за еднаков пристап до квалитетно образование за лицата со попреченост и
ќе обезбеди адекватни услови за нивна инклузија во образовниот систем.
Конвенцијата презентира многу исцрпни и прецизни насоки за тоа што се
подразбира под право на образование на лицата со попреченост и предвидува
многу конкретни мерки кои мора да ги спроведат државите-потписнички при
имплементацијата на Конвенцијата. Концептуалната рамка за човекови права
која се темели на образование за сите (УНИЦЕФ, 2007 година), исто така е
еден значаен документ кој го истакнува правото на пристап до образование,
правото на квалитетно образование, како и правото на почитување. Друг
значаен документ е Конвенцијата за заштита на човековите права и основни
слободи и Протоколот бр. 11, заедно со протоколите бр. 1, 4, 6, 7, 12 и 13
според кои уживањето на правата и слободите им се обезбедува на сите без
дискриминација, без оглед на пол, раса, боја на кожа, јазик, религија, политичко
или друго уверување, национално или социјално потекло, припадност на
национално малцинство, сопственост, род или друг статус. Во нашата држава,
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актуелната концепциска поставеност на воспитанието и образованието
на лицата со посебни потреби е регулирана и интегрирана во Уставот на
Република Македонија, во делот на економски, социјални и културни права
се регулира и правото на образование, во кое се вели: „Секој има право на
образование. Образованието е достапно а секого, под еднакви услови“ (член
44, Устав на Република Македонија). Освен во нив, регулирана е и во Законот
за основно образование, Законот за средно образование, Законот за високо
образование, како и во други правни акти и стратешки документи.
Во 2001 година Владата на Република Македонија ја усвои Националната
стратегија за изедначување на правата на лицата со хендикеп во Република
Македонија („Службен весник на РМ бр. 101/01“), која се заснова на темелно
согледување, анализирање и укажување на потребата од донесување
соодветни одлуки од Владата на Република Македонија за заштита,
образование, рехабилитација, оспособување и вработување на инвалидните
лица. Оваа Национална стратегија за изедначување на правата на лицата
со инвалидност е ревидирана 2010-2018 година и претставува план на
многубројни активности што произлегуваат од начелата на Конвенцијата за
правата на лицата со инвалидност што е донесена од Обединетите нации
на 13 декември 2006 година. Ваквата тенденција на надлежните институции
подразбира инклузија на сите образовни нивоа за лицата со попреченост,
индивидуална поддршка потребна за остварување на правото на образование
и обезбедување услови за осмислено образование кое ќе овозможи натамошна
инклузија на луѓето со попреченост во сите области на јавниот живот.

III Цели и методолошки пристап
3.1. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
3.1.1
КВАЛИТЕТ
ИСТРАЖУВАЊЕТО

НА

ОБРАЗОВАНИЕТО,

ОПШТА

ЦЕЛ

НА

„Децата имаат право на образование, квалитетно образование.“ (Defining
quality in Education by UNICEF, 2000)
Општо, квалитетот на образованието на сите деца во светот, односно на
учениците и студентите во ова истражување, е обусловен од повеќе општи
фактори. Тие фактори можат да бидат од најразлична природа: здравствена,
психолошка, социолошка, културолошка, економска, политичка, физичка итн.
За целта на истражувањето, покрај овие општи фактори кои го обусловуваат
квалитетот на секој еден ученик/студент и квалитетот на образованието на
лицата со посебни потреби, зависат од неколку дополнителни (специфични)
фактори. Тие произлегуваат од општите, но си носат и некои свои
специфичности. Тие можат да се поделат на индивидуални (лични) и заеднички
(општествени). Индивидуалните (лични) фактори главно се изразени преку
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личните можности, т.е. способностите на ученикот, состојбата на неговиот
хендикеп, специфичните вештини што лично ги владее за полесно снаоѓање
во општеството итн. Тие се разликуваат од едно лице со посебни потреби до
друго лице со посебни потреби, па затоа и во различен степен го обусловуваат
квалитетот на нивното образование. Нивното проучување бара посебно место,
па затоа и овие индивидуални фактори не се предмет на проучување во ова
истражување и тие понатаму нема да бидат разгледувани.
Заедничките (општествени) фактори што го обусловуваат квалитетот на
образованието на лицата со посебни потреби се следниве:
– Физичките (просторно-архитектонски) услови во воспитно-образовните
институции;
– Хигиенските (санитарни) услови во воспитно-образовните установи;
– Безбедносните услови во воспитно-образовните објекти;
– Достапноста до материјали за учење во соодветен, восприемлив формат;
– Достапноста до оние технолошки средства и алатки неопходни за
образовниот процес;
– Компетентност на наставниот кадар за работа со дадена целна група
(гледано од методички аспект);
– Кадровска подготвеност.
Овие заеднички (општествени) фактори се општи и исти во дадена воспитнообразовнa институција и подеднакво влијаат врз квалитетот на образование
на сите лица со посебни потреби (се разбира, влијанието е исто само доколку
се работи за две или повеќе лица со посебни потреби со еднакво исполнети
индивидуални фактори).
Ова истражување е насочено токму кон заедничките (општествени) фактори
кои имаат еднакво влијание на квалитетот на образованието врз учениците и
студентите со посебни потреби. Со други зборови, неговата главна цел е да се
анализира и евалуира веќе дведецениската имплементација на инклузивното
образование на лицата со посебни потреби, која потроши и повеќе од времето
што смееше да го потроши за да ги овозможи овие општествени фактори
во рамките на редовните воспитно-образовни институции. За да се дојде
до одговорот на прашањето како таа, образовната инклузија за лицата со
посебни потреби, постапила, правилно ги потрошила овие две децении или
не, ќе се види преку евалуација на гореспоменатите општествени фактори,
следејќи ги конкретните цели на ова истражување.
3.1.2 КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Конкретните цели на истражувањето се надоврзуваат на општата цел на
истражувањето, односно тие се поврзани со проучување на заедничките
(општествени фактори). Така, ова истражување има за цел:
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–- Да се опише и евалуира достапноста до соодветните просторни и хигиенски
услови неопходни за учениците/студентите со посебни потреби во воспитнообразовните установи;
– Да се опише и евалуира состојбата со безбедносните услови во воспитнообразовните установи за овие ученици/студенти;
– Да се опише и евалуира состојбата со достапноста на материјали за учење
во соодветен, восприемлив формат;
– Да се опише и евалуира подготвеноста на наставниот кадар за работа со
учениците и студентите со посебни потреби;
– Да се опише и евалуира кадровската спремност на институциите за работа
со оваа целна група.
Главно истражувачко прашање е какви се условите за лицата со посебни
потреби во рамките на средното и високото образование?
Споредни истражувачки прашања се:
1.1 Какви се условите во споменатите образовни институции во однос на
постојни физички бариери за лицата со посебни потреби?
1.2 Дали наставниот кадар во споменатите образовни институции е подготвен
и обучен за неопходната работа со лицата со посебни потреби?
1.3 Дали споменатите образовни установи ги имаат неопходните потребни
асистивни технички помагала и технологија и дали ги користат во образовниот
процес?
1.4 Дали споменатите образовни установи добиваат поддршка од надлежните
институции во кадар, адаптирани материјали за учење, асистивни помагала и
стручни совети со цел да овозможат квалитетна настава на лицата со посебни
потреби?
1.5 Дали во споменатите образовни установи за лицата со посебни потреби
се овозможуваат дополнителни услови, со цел образовната установа да
соодветствува со потребите и можностите на овие лица?
3.2 МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП
Истражувањето се реализираше во месеците март, април и мај. За да се
постигнат целите споменати погоре, беше одбран следниот методолошки
пристап:
● Експлоративен метод
● Барања за слободен пристап до информации од јавен карактер
Барање за пристап до информации од јавен карактер е документ со кој се
добива информација со која располага имателот на информацијата согласно
со неговите надлежности, понатаму само барање.
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До Министерството за образование и наука беше испратено барање за
тоа дали се одобрува и финансира формирање на оддели на државните
факултети кои ќе им служат како поддршка на студентите со посебни потреби.
До Министерството за труд и социјална политика беше испратено барање
за тоа дали постои законска одредба за обезбедување и достапност на
потребните средства, помагала и асистивна технологија што учениците и
студентите со посебни потреби треба да ги користат во образовниот процес.
Беа испратени барања на 12 гимназиски средни училишта на Град Скопје и 23
факултети на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, за тоа дали:
- во нивните училишта и факултети моментално има запишани ученици и
студенти со посебни потреби;
- во нивните училишта и факултети има некаков вид асистивни помагала и/
или технологија;
- во училиштата е вработен специјален едукатор и рехабилитатор – дефектолог:
- на факултетите има оддел/вработено лице за поддршка на студентите со
посебни потреби;
- училиштата и факултетите се физички приспособени за учениците и
студентите со посебни потреби;
- во училиштата и на факултетите има, односно им се нудат материјали за
учење во адаптиран, соодветен формат.
До УКИМ и Бирото за развој на образованието беа испратени барања дали
во последните 5 години имаат издадено учебници или друг тип литература
потребна при процесот на образование на лицата со посебни потреби во
адаптиран, соодветен формат.
Добиените податоци од барањата послужија да се идентификуваат
образовните институции во коишто моментално се впишани лица со посебни
потреби, со цел дизајнирање на истражувачките примероци, како и да се
детектираат други фактички состојби кои се релевантни за предметот на
истражување.
● Дескриптивен метод
● Анализа на содржина на правни акти
Според Законот за средно образование и Законот за високо образование на
Република Македонија беше направена квалитативна анализа за тоа како е
регулирана оваа тематика и е направена споредба на национално ниво.
● Интервјуа
Спроведени се вкупно 18 полуструктурирани – лице в лице – интервјуа со
студенти, ученици и професори во средно и високо образование, како и со
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родителите на учениците со цел да се добие јасна слика за моменталната
ситуација каде што директно ќе се спомене нивната вклученост, финансиската
поддршка, како и очекувањата и препораките, познавањето на асистивната
технологија, начинот на кој се изведува наставата и колку се запознаени со
потребите на овие лица. Податоците се анализирани на квалитативно ниво,
со наративна интерпретација на добиените истражувачки сознанија.

IV Прелиминарно истражување добиено со методот на експлорализација – дизајн
на истражувачки примероk
Истражувачките примероци се пригодни поради специфичноста на
истражуваната целна популација, соодветно на предметот на истражување.
За анализирање на условите за образование на лицата со посебни потреби
во рамки на средното образование, беа анализирани 12 средни гимназиски
училишта (СУГС „Георги Димитров“, СУГС „Зеф Љуш Марку“, СУГС „Никола
Карев“, СУГС „Здравко Цветковски“, СУГС „Браќа Миладиновци“, СУГС
„Марија Склодовска Кири“, СУГС „Панче Арсовски“, СУГС „Орце Николов“,
СУГС „Цветан Димов“, СУГС „Кочо Рацин“, СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“,
СУГС „Јосип Броз Тито“) кои имаат гимназиска или гимназиско стручна
насока на територијата на Град Скопје. Овие гимназии се одбрани со цел да
се прикаже нивото на инклузија на лицата со посебни потреби. Додека пак
во високото образование опфатени се 23 факултети на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“– Скопје, поради тоа што тој е најстариот и прворангиран
универзитет во Република Македонија.
Па оттаму, за целните популации – ученици/студенти со посебни потреби и
професори во средно и основно образование, испитаниците беа селектирани
според добиените податоци од прелиминарното истражување, односно преку
одговорите од поднесените барања за информации од јавен карактер.
4.1 ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ
4.1.1 (табела бр. 1)
Во табела бр. 1 се наведени сите 12 средни училишта на територија на Град
Скопје до кои беа испратени барања за пристап до информации од јавен
карактер. Вкупно 9 училишта одговорија позитивно на барањата. Останатите
три воопшто не доставија одговор.
Вкупниот број на запишани ученици со посебни потреби во овие 12 училишта
изнесува 45, со тоа што едно училиште достави одговор дека има запишани
ученици, но не го испрати нивниот број. Најмногу запишани ученици има во
СУГС „Браќа Миладиновци“. Во однос на категориите, може да се забележи
дека се појавуваат различни категории. Има ученици од двата пола и од
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различни етникуми. Возраста на учениците е од 15 до 18 години.
4.1.2 (табела бр. 2)
Табела бр. 2 се фокусира на условите кои ги нудат овие 12 средни училишта
на Град Скопје. Се забележува дека од оние училишта што одговориле,
само две училишта немаат вработен специјален едукатор и рехабилитатор –
дефектолог. Повеќето од училиштата немаат обезбедно асистивна технологија
и адаптиран материјал.
4.1.3 (табела бр. 3)
Bo табела бр. 3 се наведени сите 23 факултети при Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ до кои беа испратени барања за пристап до информации од јавен
карактер. Од вкупно 23 факултети, 20 факултети одговорија позитивно на
барањата. Вкупниот број на запишани студенти изнесува 19. Моментално,
најмногу запишани студенти има на Природно-математичкиот факултет. Има
студенти од двата пола и од различни етникуми. Возраста на учениците е меѓу
20-50 години.
4.1.4 (табела бр. 4)
Во табела бр. 4 се наведени условите со кои располагаат факултетите при
УКИМ. Од добиените информации, се забележува дека ниеден факултет не
располага со стручна служба/лице за поддршка на студентите со посебни
потреби. Впрочем, слична е и ситуацијата со физичките пречки, афакултетите
не располагаат со асистивна технологија и адаптирание материјали. Мал е
бројот на факултетите кои поседуваат некаков вид асистивна технологија или
адаптиран материјал
4.1.5 (табела бр. 5)
Во табела бр. 5 се наведени процесите во однос на учебници во соодветен
формат и дополнителна литература од страна на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ и Бирото за развој на образованието. Во последните 5 години,
издадени се само три книги за потребите на професорите, но не е наведено
дали се во адаптиран материјал. Во однос на дополнителна литература, двете
институции наведуваат дека немаат, а УКИМ директно ја „префрла топката“
на Филозофскиот факултет.
4.1.6 (табела бр. 6)
Во оваа табела се наведени институциите кои имаат директен удел во
социјалните и образовните политики со цел да се истражи дали и колку се
надлежни за финансирање на лицата со посебни потреби. Според добиените
одговори, не се надлежни.
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женски
женски

Даунов синдром
Потешка телесна
инвалидност

нема
/
/
/

7
10
10
11
има
1
1
нема
/
/
/

СУГС Зеф Љуш Марку

СУГС Никола Карев

СУГС Здравко
Цветковски

СУГС Браќа
Миладиновци

СУГС Марија
Склодовска Кири

СУГС Панче Арсовски

СУГС Орце Николов

СУГС Цветан Димов

СУГС Кочо Рацин

СУГС Раде Јовчевски
Корчагин

СУГС Јосип Броз Тито

машки и женски 15 - 18 години
машки и женски 15 - 18 години
машки и женски 15 - 18 години

Граничен случај на интелектуална
попреченост, Проблеми со
говор/пелтечење, Дислексија,
Проблеми со памтење...*
телесена попреченост, пречки во
говор, комбинирани пречки во развој,
аутизам, потешкотии во учењето,
хронично-болни, неповолни...**

/

/

/

нема

/

/

/

нема

македонка

македонка

македонци,
албанци и турци

македонци и
албанци

македонци и
бошњак

албанци

македонци и
бошњак

Етницитет на
учениците со
посебни потреби

*... и задржување на наученото, Социјална и емоционална попреченост, Мешано растројство во поведението и емоциите/адхд, дисграфија, дискалкулија, Интелектуална попреченост, Лесна попреченост во
психичкиот развој/дисфазија, Лесна интелектуална попреченост/висока граница.
** ...социо-економски, културни и/или јазични факотри, конгенитална аномалија-зајачка уста

/

/

/

нема

17 години

18 години

нема повратни информации

машки и женски 15 - 18 години

Интелектуална попреченост,
аутистичен спектар на нарушувања,
АДХД, емоционални потешкотии,
дислексија

15 - 18 години

Потешкотии во вербална комуникација,
психомоторни нарушувања, потешкотии
во учење и пишување, лесна умерена
ретардација, забавен раст и развој

машки

5

СУГС Георги Димитров

Лесна попреченост во психичкиот
развој, Даунов синдром, Дислексија
/дискалкулација, Дисхармоничен
развој, хиперкинетско однесување

Моментално запишани
ученици со посебни
потреби

Име на средно училиште

Категорија/поткатегорија
Пол на
Возраст на
попреченост на која припаѓаат
учениците со
учениците со
учениците со посебни потреби псоебни потреби посебни потреби

Табела 1: Основни податоци за лицата со посебни потреби кои се ученици

СУГС Зеф Љуш Марку

СУГС Георги Димитров

Име на средно училиште

нема

нема

специјална образовна
тастатура

Aсистивни технологии и/или
технички помагала кои што се
користат во училиштето

женски, вработена
2016/2017, мк

женски, 31г, мк

женски, 27г, алб

женски, 37г, мк

Пол, возраст и етницитет на
специјален едукатор дефектолог

рампа за пристапност, 10
училници на приземје,
соодветен тоалет, обележано
паркинг простор

рампа за пристапност

рампа за пристапност

две рампи за пристапност
(заден и преден дел на
училиштето)

Начин училиштето е физички
прилагодено за учениците со
посебни потреби

нема

електронски материјали

нема

Материјали за учење за користење
на учениците со посебни потреби
што ги поседува училиштето

Табела 2: Услови во средните училишта за лицата со посебни потреби

СУГС Никола Карев
тастатура со големи
копчиња, тракбол,
џојстик, издвоен клик

СУГС Орце Николов

СУГС Панче Арсовски

СУГС Марија
Склодовска Кири

СУГС Браќа
Миладиновци

нема

тастатура со зголемен формат,
но не се користи во моментов
бидејќи лицето си користи свој
лаптоп

нема

лупа и радио

тастатура со зголемен
формат, глувче (издвоен
клик), џојстик, лупа и радио

/

нема

нема

женски, 25г, мк

женски, 25г, мк

/

/

пристапна рампа на
влез на училиштетот

пристапни рампи на
влезот на училиштето и на
приземје

нема

физички прилагодено и
приспособено, училиштето не
е потребно да има рамки,
лист и соодветни тоалети

/

/

/

нема

нема

нема

нема

нема

СУГС Здравко
Цветковски

СУГС Цветан Димов

/

/

/

адаптации на тестовите со
зголемен формат, адаптации
на плановите за секој
наставен час

СУГС Кочо Рацин

/

/

рампа за пристапност на
влезот на училиште,
обележано паркинг место

СУГС Раде Јовчевски
Корчагин

/

женски, 25г, мк

СУГС Јосип Броз Тито
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23

нема

нема
1
нема
4

Шумарски факултет

Факултет за музички
уметности

Факултет за драмски
уметности

Природно-математички
факултет

нема

нема
3
2
нема

Економски факултет

Филолошки факултет

Правен факултет

Факултет за
информатички науки и
комјутерско инженерство

нема

оштетен вид, потешка телесна
инвалдиност, најтешка телесна
инвалидност
телесен инвалидитет, најтежок
облик на хронично заболување
и сериозно нарушена
здравствена состојба

нема

нема

Факултет за
ветеринарна медицина

нема

нема

нема

македонки

женски

нема
информација

нема
македонци и
албанец

нема

нема

нема

македонец

нема
информација

македонци

нема

македонка

нема

македонец

Националност

машки и женски 22 - 25 години

нема

19 години

19 години

нема

машки

лице со комбинирани
пречки во развојот

1

Факултет за дизајн и
технологии на мебел

машки

1

Факултет за земјоделски
науки и храна

нема

23 години

нема

50 години

На која возраст
се студентите?

машки и женски 22 - 27 години

нема

женски

нема

машки

тешко телесно
инвалидно лице

потешка инвалидност,
хронично заболување цистична фиброза

нема

прв степен на
инвалидност

церебрална парализа

1

Факултет за ликовни
умтетности

Категорија/поткатегорија
Пол на
попреченост на која припаѓаат
студентите со
студентите со посебни потреби псоебни потреби

Mоментално запишано
студенти со посебни
потреби

Назив на факултетот при
Универзитет „Св. Кирил и
Методиј'

Табела 3: Основни податоци за лицата со посебни потреби кои се студенти

Mоментално запишано
студенти со посебни
потреби
најтежок облик на хронично
заболување (дијабетес мелитус тип
1), тешка физичка попреченост

машки

нема

20 години

нема

македонец

Табела 3: Основни податоци за лицата со посебни потреби кои се студенти
Назив на факултетот при
Универзитет „Св. Кирил и
Методиј'

2
oштетен слух

нема

македонци

Нема поднесено претставки по однос на дискриманција во склоп на Универзитет односно
Универзитетска управа во период 2010 до 2015 година.

машки и женски 20 - 23 години

Националност

Факултет за електротехника
и информациски технологии

1

нема

На која возраст
се студентите?

Машински факултет
нема

Категорија/поткатегорија
Пол на
попреченост на која припаѓаат
студентите со
студентите со посебни потреби псоебни потреби

Технолошко-металуршки
факултет
Медицински факултет

нема

нема

нема

нема
физички хендикеп- инвалдиска
количка со комбинирани
пречки, телесна...*

нема

нема

/

нема

3

нема

нема

/

/

нема

Педагошки факултет

нема

нема

/

/

/

нема

Градежен факултет

нема

/

/

/

нема

Архитектонски факултет

/

/

/

Фармацевтски факултет

Филозофски факултет

/

/

македонци
и албанец

Факултет за физичко
образование, спорт и
здравје

/

машки и женски 20 - 35 години

Стоматолошки факултет

*... инвалидност, Даунов синдром - лесна попреченост во психички развој
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25

нема

Природно-математички
факултет

нема

нема

нема

нема

нема

Факултет за
ветеринарна медицина

Економски факултет

Филолошки факултет

Правен факултет

Факултет за
информатички науки и
комјутерско инженерство

нема

Статут на УКИМ чл.322 став (2)
имаат право на дополнителни
испитни рокови за завршна оценка

нема

има надворешна рампа која што води
до влезот на факултетот и
дополнителна внатрешна рампа која
води до аулата на факултетот
има изградено посебен пристапен
приод за непречено движење на
студенти со хендикеп и лифт на
приземјето
рампа за студенти, лифт, патека
обележана со високо-контрастивни
ознаки со жолта боја за лицата со
оштетен вид

нема

нема

нема

има флексибилност при
овозможување нa дополнително
време при полагање и закажување на
испити, доколку е потребно... ****

нема

нема

нема

нема

нема

нема

нема

нема

нема

MIDI (Musical
Instrument Format
DIgital Interface) за
слепи лица

нема

нема

****...асистент при испитот ги чита прашањата на лицето,
кога се земаат книги од библиотека, овозможено е
подолго да ги користат истите

нема

нема

нема

нема

нема

нема

нема

Статут на УКИМ чл.322 став (2)
имаат право на дополнителни
испитни рокови за завршна оценка

нема

нема

нема

нема

нема

пространа површина за движење по поднесено барање на студентот со
кое се бара дополнителна помош во
со количка, прилагоден и
форма на советување, менторството
делосен пристап за влез...***
може да биде овозможено... ***

има пристапна рампа

нема

*... за воведување сервиси во зависност од степенот на хендикеп
***... во зградата, амфитеатрите и лабаратории на прв кат, рампа и паркинг простор
***...согласно ресурсите со кои располага факултетот, според Статут на УКИМ имаат право на дополнителни испитни рокови за завршно оценување

нема

Факултет за дизајн и
технологии на мебел

Не, доколку се укаже
потреба факултетот би
излегол во пресрет...*

нема

Факултет за драмски
уметности

Факултет за земјоделски
науки и храна

нема

Статут на УКИМ чл.322 став (2)
имаат право на дополнителни
испитни рокови за завршна оценка

Не, но има вработено лице,
машко, 34 години,мк, кој го
познава знаковниот јазик

Факултет за музички
уметности
нема

нема

нема

стара зграда, недостиг
на финансии

нема

Шумарски факултет

нема

дополнително време за испит,
флексибилност при закажување
на испит

нема

Адаптирани
Асистивна
материјали кои ги
технологија која ја
поседува факултетот поседува факултетот

нема

Дополнителни услови им ги
овозможува Факултетот на
студентите со цел сообразност со
нивните посебни потреби

Факултет за ликовни
умтетности

Физички прилагоден за
студентите со посебни потреби

Служба/вработено лице за
поддршка на студентите со
посебни потреби

Назив на факултетот при
Универзитет „Св. Кирил и
Методиј'

Табела 4: Услови во високо образовните институции за лицата со посбени потреби

Служба/вработено лице за
поддршка на студентите со
посебни потреби

нема

нема

нема

нема

нема

нема

нема

Табела 4: Услови во високо образовните институции за лицата со посбени потреби
Назив на факултетот при
Универзитет „Св. Кирил и
Методиј'

нема
постојат пристапни рампи во три
згради, а во два згради има
лифтови

нема

рампи за пристап, лифт позајмица од библиотека
и врати на сензори
во рок од една година

Нема поднесено претставки по однос на дискриманција во склоп на Универзитет односно
Универзитетска управа во период 2010 до 2015 година.

Адаптирани
Асистивна
материјали кои ги
технологија која ја
поседува факултетот поседува факултетот

Факултет за електротехника
и информациски технологии

нема

се планира да се
изгради рампа

Дополнителни услови им ги
овозможува Факултетот на
студентите со цел сообразност со
нивните посебни потреби

Машински факултет
нема

Физички прилагоден за
студентите со посебни потреби

Технолошко-металуршки
факултет
Медицински факултет

Градежен факултет

Педагошки факултет

нема

нема

нема

/

нема

нема

пристапна рампа

/

/

нема

нема

за лицето со инвалидска
количка предавањата се на
приземје и книгите од ...*

/

/

/

нема

нема

нема

/

/

/

нема

нема

нема

нема

Архитектонски факултет

/

/

/

нема

Филозофски факултет

/

/

нема

нема

Факултет за физичко
образование, спорт и
здравје

/

пристап за лица во
инвалидска количка

Фармацевтски факултет

Стоматолошки факултет
*... библотека можат да ги задржат во подолг рок
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27

нема

да

Биро за развој на
образование

УКИМ

Дали во последните 5 години воопшто се издадени какви било
учебници или друг тип литература што им се потребни на
учениците/студентите со посебни потреби во образовниот процес?

Надлежна институција:

Табела 5

Надлежен е
Филозофскиот
факултет за оваа
тематика

1. Дополнување на
прирачникот за натсавници за
формативно оценување во
одделенска наставаФормативно оценување кај
улениците со потешкотии во
учењето - 2015 година
2. Водич за работа на
училишниот инклузивен тим 2018 година
3. Прирачник за стручни
работници - Поддршка на
учениците со потешкотии во
учењето - 2018 година

Кои учебници ги има
издадено во соодветен
формат?

нема

нема

Дополнителна литература издадена во
соодветен формат за учениците/студентите
што е неопходна за образовниот процес?

Надлежен ресурс:

Табела 6

Дали постои законска одредба за
обезбедување и достапност на
потребните средства, помагала и
асистивна технологија што учениците и
студентите со посебни потреби треба да
ги користат во образовниот процес?

Документи, правилници,
законски акти и сл. во кои е
регулирана достапноста на
асистивните средства и
помагала до учениците и
студентите со посебни
потреби:

Не располагаат со овие инфомрации, МОН биле надлежни

Дали се финансира
формирање на оддели на
факултетите низ Р.М. што ќе
служат како поддршка за
студентите со посебни
потреби?

Mинистерство за
труд и социјална
политика

Наведената проблематика е во надележност на самите високообразовни установи. МОН финансира дејности
согласно определениот буџет на Република Македонија. Намената и приоритетите по истиот ги определуваат
високообразонви установи.

Дали се одобрува
формирање на оддели на
факултетите низ Р.М. што ќе
служат како поддршка за
студентите со посебни
потреби?

Mинистерство за
труд и социјална
политика
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V Дескриптивна анализа и сумирање на податоците добиени преку спроведени
интервјуа
5.1. СЛАБИ И СИЛНИ СТРАНИ НА КОРИСТЕНИОТ МЕТОД
Прегледот на условите во средните редовни училишта во Град Скопје и на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за учениците и студентите со посебни
потреби е добиен врз основа на анализа на направените интервјуа со
засегнатите страни во образовниот процес на овие ученици и студенти, во
кои влегуваат: учениците и студентите со посебни потреби (како директни
корисници на инклузивниот процес), нивните наставници, т.е. професори
(како спроведувачи на овој процес), и родителите (како индиректно засегнати,
трпители преку своите деца).
5.1 Слаби и силни страни на користениот метод
Пред да се започне со анализа на добиените одговори од прашањата, важно
е да се нагласат следниве работи кои претставуваат извесни слабости на
овој метод на истражување, но тимот беше свесен за нив и со компарирање
на податоците и користење на додатни истражувачки методи се обиде да ги
минимизира. Значи, станува збор за тоа дека:
Родителите коишто беа испрашани покажуваат извесна субјективност во
поглед на реалната ситуација во која се наоѓаат нивните деца, што беше
воочливо при направените интервјуа со наставниците на тие деца, а и
според фактичката состојба утврдена од испратените барања до засегнатата
образовна установа;
Дополнително, поради објективни причини тимот не беше во можност да направи
теренска проверка на физичките бариери во училиштата и факултетите, па за
тој податок овде се користат добиените податоци од претходно испратените
барања за информации од јавен карактер и перцепцијата на испитаниците.
5.2 АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ИНТЕРВЈУАТА СПРОВЕДЕНИ СО
УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
Во продолжение следи сумирањето на одговорите од спроведените интервјуа
со ученици и студенти со посебни потреби, што се прави истовремено
опфаќајќи ги двете групи испитаници, прво, затоа што потребните услови во
рамките на образовниот процес на обете групи им се во најголема мера исти,
а второ, бидејќи се забележува голема сличност во одговорите и на учениците
средношколци и на студентите и, трето, поради фактот што тие се оние што се
директно засегнати од инклузијата и таа најмногу се одразува преку нив откако
ќе го завршат образованието. Секако, ќе се прават и одредени задржувања
на одделни пунктови кои се јавуваат како диференцијациски меѓу едната и
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другата група испитаници.
Прашање бр. 1. Дали имавте некакви проблеми при упис?
Ова прашање, пред сè, им беше поставено на студентите, но се утврди дека
ниту еден од нив не наишол на проблем при упис, освен поради недоволната
информираност на еден од испитаниците, што не е директно поврзан со
неговата попреченост:
„Имав мали проблеми при упис затоа што немав доволно информации, а ми
беше почеток и не знаев каде и кого да прашам за основните работи што
му се потребни на секој студент при отпочнување со факултет.“ ЛТЛ. С. 6
(20 март 2018). Лично интервју.
Прашање бр. 2. Дали сметате дека образовната установа во која учите/
студирате ги исполнува потребните стандарди гледано од аспект на
физички бариери и надворешно (во дворот) и внатрешно (во зградата)?
На ова прашање одговорите варираат од една до друга категорија/
поткатегорија на попреченост, па така оние со полесен телесен инвалидитет,
дислексија, Даунов синдром и оштетен слух генерално немаат некои посебни
потешкотии во тој поглед и кратко кажуваат дека од физички аспект факултетот
ним им е соодветен. Меѓутоа, оние со оштетен вид, потешки форми на
телесно оштетување (лица во инвалидска количка), па и лица со полесни
моторни заболувања, при студиите постојано наидуваат на физички бариери
и недостатоци во и околу образовната установа на која тие учат/студираат.
Еве што велат тие за овој проблем:
„Секогаш одам на факултет со некого како придружба бидејќи просториите,
кабинетите и предавалните се многу измешани, понекогаш човек треба да
бара професори и од други институти, катедри, па и факултети, што за
лице со целосно оштетен вид не е ни малку лесно. Нема никакви ознаки,
нешта што би ме насочило, недостигаат Брајови ознаки, тактилни
патеки итн. Но, за среќа, имам добри луѓе околу мене, пред сè неколку
колешки коишто го надополнуваат овој недостаток на факултетот на кој
студирам, па тие, наместо јас, ги бараат просториите за оние професори
кај кои прв пат полагам, тие ми помагаат при движењето. Во однос на
тоалетите, подобро да не ме прашувате бидејќи не ни знам каде се, не
постои нешто што би ме насочило дека таму и таму се наоѓаат.“ СЛ. С. 5
(20 март 2018) лично интервју;
„Конкретно за мене, како лице со форма на полесен телесен инвалидитет,
на факултетот на кој студирам (Филозофски факултет), условите во
поглед на достапноста на предавалните, кабинетите и останатите
простории се задоволувачки во тој аспект. Како единствени забелешки за
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зградата во која функционира Филозофскиот факултет, а каде учам, би
ги навел збиените редови клупи во предавалните и анфитеатрите, што
мене лично не ми пречат, меѓутоа за студент во количка би предизвикале
да мора да седи изделен од страна или напред пред останатите колеги,
што мислам дека не е многу пријатно, додека во поглед на адаптираноста
на тоалетите, ќе кажам дека во зградата нема соодветен тоалет за лица
со потежок телесен инвалидитет, односно праговите на тоалетите,
тесните врати и простори ги прават целосно нефункционални за оваа
категорија студенти. Но морам да истакнам дека пред да се запишам на
овој, се бев запишал на дисперзирани студии во рамките на Економскиот
факултет, каде условите буквално беа брутални за едно лице со телесен
инвалидитет.“ ЛТЛ. С. 6 (20 март 2018). Лично интервју;
„До училиштето наутро одам со моја другарка, а потоа морам сама поради
подолгиот распоред од неа. Бидејќи имам проблеми со моториката, имам
ранец со тркалца, а исто и другар кој постојано ми помага со носењето
на истиот од просторија во просторија или при качување по скали.
Тоалетите за мене, како лице со церебрална парализа, можам да кажам
дека не се соодветни, бидејќи за да ги користам морам да клекнам, а тоа
поради мојата ограниченост во моториката е невозможно, па откога ми
се случи еден непријатен инцидент, кога и да имав потреба да одам во
тоалет, постојано се воздржував. Помина цела година дури мајка ми го
забележа тоа, па веднаш интервенираше и во разговор со вработените
во училиштето најдоа алтернативно решение и сега ми е дозволено да
ги користам тоалетите на наставниците кои имаат веце-шолја, а со
самото тоа за мене веќе проблемот е решен.“ ЦП. У. 4 (3 април 2018). Лично
интервју
Прашање бр. 3. Препознавате ли стручност, компетентност и подготвеност
кај наставниците/професорите при нивната работа со вас?
Од аспект на подготвеноста на наставниците/професорите да работат со
ученици или студенти со какви било попречености, испитаниците сметаат
дека, во најголема мера, нивните наставници/професори се недоволно
обучени и компетентни за работа со нив. Патем, сите студенти и ученици
како единствена позитивна точка упатуваат на индивидуалниот ангажман
на професорите/наставниците при работата со нив, што значи дека сè е
препуштено на желбата за креативност и експериментирање, како и волјата на
наставникот/професорот, самоиницијативно да се информира од информални
извори (интернет, телевизија, стручна литература). Таквата необученост и
несигурност при работата со нив, учениците и студентите ја чувствуваат и ја
истакнуваат во одговорите:
„За мене како глуво лице, невозможно е да ги разберам професорите
кога зборуваат бидејќи тие не го знаат знаковниот јазик. Единствено
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можам да разберам по нешто, доколку тој запише нешто на табла, но
тие фрагменти што професорот ги запишува на табла и она во книгите
понекогаш тешко можам да ги поврзам, па тогаш жалам што професорот
не го знае знаковниот јазик или барем да имам можност да прашам преку
толкувач.“ ГЛ. С. 9 (29 март 2018). Лично интервју;
„Имам еден професор кој многу ме сака и ми вели дека многу сака да ми
посвети внимание, но ми вели и дека часот е краток, па мислам дека не е
баш сериозен, сепак се труди и се гледа дека има желба.“ ДП. У. 4 (3 април
2018). Лично интервју;
„Сметам дека професорите не се доволно подготвени, посебно не за
работа со лица со оштетен вид, најмногу од оној стручен дел, не се упатени
да можат да ни посочат одредени места за тоа каде може да најдеме
материјали за учење, не знаат како да ги приспособат предавањата за нас,
слепите лица, не се информирани за асистивната технологија што ние ја
користиме итн. Што значи, во тој дел не е добро, но нивниот личен однос
кон мене е индивидуална работа што варира од професор до професор, па
затоа и не би ја коментирала.“ СЛ. С. 5 (20 март 2018). Лично интервју.
Состојбата во средните училишта за нијанса е подобра по ова прашање бидејќи
таму со учениците работи и дефектолог. Меѓутоа, поради нестручноста на
дефектологот за наставниот предмет, повторно упатува на тоа дека не само
дефектологот, туку и предметниот наставник мора да знае како да работи со
овие ученици.
Прашање бр. 4. Дали и колку наставниците/професорите ви даваат
дополнителна помош при учењето?
Добиените одговори од испитаниците покажуваат дека наставниците
и професорите не се против вклученоста на овие ученици/студенти во
образовниот процес, со тоа што, како што изјавуваат речиси сите испитаници,
тие им даваат дополнителна поддршка на учениците/студентите со посебни
потреби, се разбира и овде пак сè е препуштено на добрата волја на
наставниот кадар, па испитаниците генерално велат дека најголем дел од
наставниците и професорите им се наклонети за помош, но не сите и во сите
образовни институции. Ова значи дека во оние образовни институции каде што
наставниот кадар немал контакт со вакви ученици и студенти, предрасудите
се поголеми. Но еве што истакнаа некои од испитаниците, главно позитивни
гледишта:
„Да, да, има професори што знаат да ме поттикнат, да ме мотивираат,
да седнат и да ми ги објаснат работите што како лице со оштетен вид
не можам лесно да ги визуализирам, исто има професори што сами ме
повикуваат на консултации и дополнително работат со мене. Сепак, да не
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се лажеме, ги има и оние што стојат на другата страна, но во помал број.“
СЛ. С. 5 (20 март 2018). Лично интервју;
„Професорите многу ми помагаат и би рекол дека од нив и најмногу учам.
Мислам дека токму поради нив јас сè уште сум тука на овој факултет,
бидејќи ми се голема поддршка.“ ЛТЛ. С. 6 (20 март 2018). Лично интервју;
„Професорите знаат да ме мотивираат, но понекогаш ако тие не сакаат
нешто да ми кажат, јас знам и сам да си се мотивирам па да си отворам
интернет и да си проверам за она што ме интересира.“ ДС: С. 7 (29 март
2018). Лично интервју;
„Лично не сум им кажал на професорите дека имам дислексија, па не би знаел
дали тие би направиле конкретно нешто за мене доколку би го знаеле тоа,
но од искуство на мои блиски познајници, дислексичари, коишто веќе им
имаат кажано на професорите на оние факултети каде што студираат,
можам да забележам дека ретко кој од нив добил некаква дополнителна
помош поради дислексијата.“ ДСЛ. С. 8 (12 април 2018). Лично интервју;
„Да, добиваме помош, но малку, и тоа зависи од професорите. На пример,
како што оди материјата, да кажеме дека сме стигнале до некое одредено
место од содржините што ги изучуваме и после кога ќе го прашам
професорот за некоја задача или слично, тој ќе ми ја објасни, но проблемот
е во тоа што како лице со оштетен слух јас не знам претходно што било
кажано, не можам да се надоврзам на тоа.“ ГЛ. С.9 (29 март 2018). Лично
интервју.
Прашање бр. 5. Како се одвиваат вашите испити/испрашувања/тестови и
дали имате потешкотии со нив?
Во зависност од категоријата на попреченост, испитите за некои се помал
проблем, како кај оние со телесен инвалидитет, делумен проблем кај оние со
оштетен вид, оштетен слух, Даунов синдром и дислексија, а најголем проблем
се за учениците со умерена интелектуална попреченост или комбинирани
пречки, кај кои и можностите за учење се прилично ограничени. Така за
учениците, односно студентите на кои им е потребна дополнителна поддршка
или поинаков формат на писмениот дел при проверките на знаење, може
да се заклучи дека наставниците и професорите претпочитаат само усни
проверки на знаење кај лицата со оштетен вид, лицата со отежната моторика
на горните екстремитети, но и само писмен дел од проверките на знаењето кај
оние ученици и студенти каде што усната проверка бара извесни адаптации
(студентите со оштетен слух). Ова укажува дека најголем дел од наставниците
и професорите, од некои објективни причини или пак отсуство на волја
кај нив самите, не покажуваат интерес за приспособување на начините за
проверка на знаењето, што загрижува и има влијание врз објективноста при
оценувањето на учениците и студентите со посебни потреби, при нивната
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мотивација итн. Дека класичните методи за проверка на знаењата бараат
усогласување со можностите на учениците и студентите со посебни потреби,
укажуваат повеќето од испитаниците во ова интервју, кои велат:
„Некои од наставниците со мобилен ми дозволуваат да го сликам тестот
или пак ми го даваат испечатен, па откога ќе го извежбам дома, го пишувам
за време на часот предвиден за проверка на знаењата.“ ЦП.-ИП. У. 3 (3
април 2018). Лично интервју;
„Бидејќи до сега никој не ми овозможил толкувач, сите проверки на знаења
што ми ги правеа беа писмени.“ ГЛ. С .9 (29 март 2018). Лично интервју;
„Лично не сум им кажал на професорите дека имам дислексија, но од оние
познајници што студираат и ги запознале професорите со нивната
состојба, разбрав дека тестовите никогаш не им биле приспособени
(со поголем фонт, еднаква големина на графемите и соодветна боја на
позадината/хартијата од тестот), не им било дадено повеќе време за
решавање, факт што само повеќе ми покажа дека дури и доколку би им
го кажал тоа на моите професори, шансите да се случи нешто поинакво
се никакви. За дислексичари, сметам дека во нашата држава не би имало
такви кои би правеле приспособувања.“ ДСЛ. С. 8 (12 април 2018). Лично
интервју;
„Мене, како лице со Даунов синдром, многу ми е полесно да полагам усно,
бидејќи на тој начин можам со посиромашен фонд зборови да го кажам она
што го знам. Но некои професори инсистираат да полагам само писмено,
каде што јас имам сериозен проблем, од причина што не ги разбирам
најголем дел од прашањата поради високиот стил на кои се напишани.
Така, особено кога имам тестови со заокружување, јас буквално полагам на
тепка и заокружувам еден од понудените одговори, па сега што направам,
направам.“ ДС. С. 7 (29 април 2018). Лично интервју.
Ситуацијата по ова прашање до извесна мера е подобра во средните
училишта каде што има вработено дефектолози, кои во соработка со
наставниците за одредени ученици прават адаптирани тестови во согласност
со индивидуалниот образовен план на ученикот.
Прашање бр. 6. Што знаете за асистивните технологија и помагала,
користите ли некакви асистивни технологија или помагала, како ги
набавувате и дали образовната установа, односно државата ви ги
обезбедува овие значајни нешта за вас?
Од одговорите на сите испитаници се забележува дека речиси никој од нив
не знае доволно што точно се асистивни помагала и асистивна технологија.
Ова се гледа оттаму што неколкумина од нив во преостанатите прашања
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од интервјуто кажаа како се снаоѓаат при учење, па индиректно посочија
на тоа дека користат некаков вид помагало или асистивна технологија, но
токму кога им беше поставено ова прашање, најголем број од нив дадоа
одречен одговор, односно рекоа дека тие не користат асистивна технологија
или помагала. Така, имаме испитаничка којашто вели дека користи посебен
ранец со тркала што претставува вид помагало, потоа, исто така вели дека
користи компјутер со посебен софтвер (кој спаѓа во асистивна технологија)
што ѝ го олеснува вообичаеното работење на него, но на ова прашање
изјавува дека во моментов не користи ваква технологија, односно помагала.
Друга испитаничка пак на ова прашање исто така прво одговори негативно,
мислејќи дека асистивна технологија и помагала се материјалите што ѝ се
потребни за учење, но откога ѝ беше укажано и ѝ беа дадени примери за
асистивни помагала и технологија, излезе дека користи различни хардверски
и софтверски асистивни технологии, како и помагала (читач на екран, скенер,
Брајова машина). Покрај овие што ги користат овие помагала и технологија,
а не се свесни за тоа, имаше и испитаници што навистина не користат, но
и такви, навистина малкумина, но што знаеја што се асистивни помагала и
технологија и што рекоа дека ги користат:
„Да, користам, диктафон и дигитрон. Снимам, па подоцна прво читам, па
после го слушам материјалот и така ми е многу полесно да го научам.
Постојат и други хардверски и софтверски помагала за дислексија, но за
жал истите не се прилагодени да работат со кирилицата што ја користи
нашиот јазик, па нив и не можам да ги користам, дури и да ги набавам некако
од странство.“ ДСЛ. С. 8 (12 април 2018). Лично интервју.
Оние што ги користат овие технологии и помагала велат дека секој од нив се
снаоѓал како може, знае и умее за да дојде до потребното помагало, хардвер
или софтвер, сите од нив користеле свои лични врски во странство (роднини
или пријатели) кои ги купувале оттаму, па им ги праќале во Македонија бидејќи
кај нас не постои дури ни онлајн продавница што продава вакви технологии
и помагала, а не, пак, регуларна. Сите од нив, и оние што користат а и оние
што не користат асистивни помагала и технологија во моментов, рекоа дека
државата мора да направи овие (помагала, хардвер и софтвер) да им се
достапни ним, како лица со посебни потреби.
Прашање бр. 7. Дали државата, односно вашето училиште/факултетот ви
ги обезбедуваат потребните содржини/материјали за учење во формат,
соодветен за вас и приспособен на вашиот хендикеп?
Категорично „не“ е одговорот на сите засегнати испитаници на ова прашање.
Сепак, не за сите категории попречености. Имено, оние ученици и студенти
што се со телесен инвалидитет не се засегнати од ова прашање и тие можат
да ги користат книгите и останатите содржини во онаков формат каков што
им е потребен на пошироката јавност. Но останатите ученици и студенти со
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посебни потреби истакнуваат дека во зависност од степенот на попреченоста,
потребни им се прилагодувања на материјалите за учење во поголема или
помала мера. Еве што велат тие за ова:
„Многу е тешко. Нема никакви книги со Брајова азбука за факултетот што
го студирам, а ретко и електронски. Единствено доколку некој професор е
автор на книгата од којашто треба да учам, го замолувам да ми ја прати,
сепак дури тој да најде време за тоа, нормално од објективни причини, јас
чекам, а времето си минува од семестарот, па некогаш дури некој и да
ми ја прати при крај на семестарот, јас немам време за да учам, бидејќи
откога ќе ја добијам потребната книга во електронска форма, јас самата
рачно, на Брајова машина која ми е донација, ја препишувам што ми одзема
многу време. Чисто за илустрација, до моментов во трета година имам
препишано повеќе од 5.000 страници, што е околу 3 месеци целодневна
работа.“ СЛ. С. 5 (20 март 2018). Лично интервју;
„Прилагодени материјали за содржините, конкретно на мојот факултет,
за дислексија нема. Сметам дека свеста за оваа состојба од која јас сум
засегнат, е на многу ниско ниво и верувам дека најголем дел од професорите
на мојот факултет не би знаеле ниту правилно да ја дефинираат
дислексијата, камоли пак да знаат како да прилагодат некој материјал за
учење.“ ДСЛ. С. 8 (12 април 2018). Лично интервју;
„Учам од книгите по кои учат моите другарчиња, но во најголем дел од
нив не можам да се снајдам и да ги разберам самостојно. За среќа, тука
се мајка ми и сестра ми, како и дефектологот на училиштето кои ми
помагаат и го изделуваат она што е најважно во лекциите за да го научам.
И наставниците имаат направено планови за мене за тоа што треба да
научам, сите освен една од наставничките којашто не сака да го направи
тој план“. ДС.-ИП. У. 2 (26 март 2018). Лично интервју.
Прашање бр. 8. Имате ли дефектолог во вашето училиште и каква е
заемната соработка со него, односно дали има некое посебно вработено
лице или оддел на факултетот на кој студирате што би ви давало
поддршка вам и на вашите професори во врска со начинот на учење,
асистивните технологии и помагала, прилагодување на содржините за
учење, материјалите и испитите, со цел поквалитетно образование?
Во средните училишта, онаму каде што веќе е вработен дефектолог, учениците
кажуваат дека добро соработуваат со него:
„Во училиштето имаме дефектолог и таа се грижи за тоа колку јас можам
да научам, постојано ми дава поддршка во врска со учењето, соработува
со другите наставници и им укажува што треба да направат.“ ИП. У. 1 (10
април 2018). Лично интервју;
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„Дефектологот во училиштето работи со мене за тоа што треба да го
научам, а исто ѝ кажува и на мама што имам за учење, па и таа потоа ми
помага дома.“ ДС.-ИП. У. 2 (16 март 2018). Лично интервју.
Но има и училишта во кои нема дефектолог, па ученичката вели:
„Во моето училиште нема дефектолог, па прво јас им помагам на
професорите на пауза и им кажувам за моето оштетување, па потоа тие
мене ми помагаат за време на часовите.“ ЦП. У. 4 (3 април 2018). Лично
интервју.
На факултетите состојбата е поинаква, односно на ниту еден од нив нема
ниту оддел за поддршка на студенти со посебни потреби ниту, пак, лице кое е
запознаено со можностите на овие студенти, со различните начини за учење
и сл.
„Лице кое ќе е вработено со цел да биде поддршка и за професорите кога ќе
наидат на ваков студент, а и за студентите кога ќе наидат на административна
нејаснотија или проблем, проблем со обезбедување материјали за учење,
обезбедување информации во врска со студиите, лице што ќе им обезбедува
барем некои асистивни технологија и помагала и тн.“ се зборовите на
интервјуираните студенти, со кои тие го опишуваат потенцијалниот вработен
којшто би им бил поддршка и ним и на нивните професори. Дека тоа е нужно
кажуваат сите испитаници, па еве некои од одговорите на прашањето „Дали
сметате дека треба да има вработено лице на вашиот факултет што ќе ви
дава поддршка?“:
„Најчесто ми помагаат колегите и професорите, сепак, некој вработен на
факултетот нема, а би требало да има, бидејќи имам проблем како лице
со оштетен слух да запишам семестар на пр. или нешто слично, па би
било добро некој да ми помогне околу тоа. Во моментот тоа го прават
колегите.“ ГЛ. С .8 (29 март 2018). Лично интервју;
„Некој оддел за нас, студентите со посебни потреби, или барем вработено
лице нема, во моментов координаторката на катедрата на која студирам
ми помага, но се разбира, тоа е колку што се нејзините можности. Би било
многу подобро да има некое вработено лице што ќе биде задолжено да ни
помага, најмногу при административните работи, бидејќи јас како што
живеам сама и сум со целосно оштетен вид, огромен стрес ми претставува
едно обично запишување на семестар, се јавувам по пријатели, по луѓе, ним
им одземам време што ни тие го немаат, а ни мене не ми е пријатно тоа. Од
друга страна, не сите знаат како треба да се пополнат сите документи,
па ете во моментов да ме убијат, јас не би знаела дали предметите од овој
семестар ми се внесени во индекс или не.“ СЛ. С. 5 (20 март 2018). Лично
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интервју.
Прашање бр. 9. Кои се вашите препораки за да се подобрат условите за
образование на лицата со посебни потреби?
Препораките што ги даваат учениците и студентите не отстапуваат многу од
препораките што ги нуди овој проект, што укажува на тоа дека проценката на
истражувачите била добра. Сепак, овде ќе наведеме некои од поинтересните
предлози и препораки:
„Во однос на материјалите, би требало ако не книги на Брајово, барем да ги
имаме книгите во електронска форма уште од почетокот на семестарот,
да стојат во библиотеката на дадената катедра или институт и да
можеме веднаш, како и останатите колеги, да започнеме со подготвување
на испитите. Да не се случува по цел семестар да се чека за некои
книги; Во поглед на асистивните технологии, да ни помогне државата
при набавката на истите, па доколку може и да ги субвенционира, како
што тоа го прават развиените земји, односно Хрватска и Словенија од
поблиското опкружување; Како и да се вработи барем едно лице кое ќе ни
дава поддршка, што ни е и повеќе од потребна во некои случаи.“ СЛ. С. 5 (20
март 2018). Лично интервју;
„Во поглед на материјалот, да бидат испечатени и книги во соодветен
формат за дислексичари, како и книги во аудиоформат, тие се од голема
помош за нас, дислексичарите; Во поглед на испитот, би требало да се
направат оние минимални прилагодувања на тестовите, дури и да се
некоја страна повеќе, сепак нека бидат напишани со поголем фонт и онака
како што тоа треба да биде, секако да е дозволено и повеќе време при
нивното полагање, бидејќи навистина побавно ни оди читањето; И доколку
сакаме навистина да научиме, ни требамногу повеќе практична работа,
општо тоа недостига за сите студенти, но посебно се чувствува кај нас,
дислексичарите.“ ДСЛ. С. 8 (12 април 2018). Лично интервју;
„Две работи што јас ги почувствував како најголем недостаток за време
на студирањето се недостатокот од толкувач како најважно нешто, и
недоволното време при испитите, па би препорачал ако веќе е проблем
да се вработат толкувачи насекаде, тогаш барем да има толкувач што
преку Скајп или на некој сличен начин би ни бил достапен и би можеле да го
контактираме при некои нејаснотии во учењето.“ ГЛ. С. 9 (29 март 2018).
Лично интервју;
„Би сакала да нема предрасуди, односно страв што другите го чувствуваат
од мене. Откако некое време ќе поминат со мене, сите велат дека сум
супер, но тие предрасуди секогаш ги има на почеток.“ ЦП. У. 4 (3 април
2018). Лично интервју;
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„Моја препорака е да не се плашат професорите од овие лица, бидејќи нема
ништо лошо да им се случи ним, единствено што ќе се случи е што ќе им
се помогне на лицата со посебни потреби.“ ДС. С. 7 (29 март 2018). Лично
интервју;
„Образовниот процес? За жал, кај нас тој е уништен уште од најниските
етапи од образованието, па дури и од градинка. Наместо да нè
поттикнуваат да бидеме индивидуи, тие се стремат да направат луѓе
што ќе ги прифатат традиционалните норми. Постојано секому ставаат
пречки при патот на градење на индивидуата, така што таа порано
или подоцна мора да се откаже од своите индивидуални убедувања и да
ги прифати колективните. Што друго да препорачам кога живееме во
вакво општество, освен тоа да почнеме да го менуваме, а секоја промена
нели започнува најпрво од промена на себеси. Јас веќе колку што можам се
менувам себеси, па менувајте се и вие, менувајте ги и другите и се надевам
дека моето присуство денес на ова интервју ќе помогне да се случат барем
некакви промени на подобро.“ ЛТЛ. С. 6 (20 март 2018). Лично интервју.
5.3 AНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ ДОБИЕНИ ОД ИНТЕРВЈУАТА
НАПРАВЕНИ СО ПРОФЕСОРИТЕ ОД СРЕДНО И ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
Истражувајќи дали она што е обмислено теоретски, односно како образовната
инклузија треба да функционира во практиката и дали за нејзина применливост
има реални услови, покрај оние што се директни предмети, односно трпители
на овој процес, треба човек да ги праша и оние што се на последната алка
од тој синџир, односно оние што практично треба да го остварат она што е
првично замислено и поставено на хартија како визија. Тоа се, се разбира,
наставниците, односно професорите кои се во улога на вршители, односно
спроведувачи, но заедно со учениците и студентите, тие ја прават онаа
нераскинлива врска (субјект + објект) во образовно-инклузивниот процес.
За таа цел, направени се шест интервјуа со професори од средни училишта
во Скопје и професори од УКИМ за да се испита, колку што е можно од оваа
анализа, како се одвива наставата на лицата со посебни потреби, дали и со
какви проблеми се соочува наставниот кадар при работата со овие лица и кои
се нивните предлози и идеи за подобрување на состојбата.
Прашање бр. 1. Во досегашниот работен век, колку често сте се среќавале,
односно се среќавате со ученици/студенти со посебни потреби?
Афирмативно одговорија сите испитаници, со тоа што некои од нив рекоа
дека имаат поскромно искуство, а некои поголемо, но заедничко за сите нив е
дека во моментот на правење на интервјуто, тие веќе имале контакт со овие
лица и имале можност да работат со нив:
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„Да, имам работено со такви ученици, и во основното во кое работев
претходно, а и сега, во средно.“ Проф. 1 СУГС (10 април 2018). Лично
интервју;
„Предавам на повеќе институти, па често имам можност да работам
со овие студенти. Можам да кажам дека ако не секоја, тогаш преку една
година со сигурност работам со студент со посебни потреби и моето
искуство при работата со нив до сега е многу позитивно.“ Проф. 4 УКИМ
(11 април 2018). Лично интервју;
„Работам само седум години како професор и веќе две години работам со
ученик со посебни потреби.“ Проф. 2 СУГС (11 април 2018). Лично интервју;
„Да, среќавам и сум среќавала вакви студенти и овде на матичниот
факултет, а и при моите престои на други универзитети надвор од РМ“
Проф. 6 УКИМ (11 април 2018). Лично интервју.
Од одговорите се забележува дека во поголема или помала мера лицата
со посебни потреби се вклучени во редовниот образовен процес, што ја
оправдува општата цел на проектот, да се преиспитаат условите што ги имаат
во образовно-воспитните и образовните установи.
Прашање бр. 2. Како ги оценувате физичките (архитектонски, хигиенски,
безбедносни) услови на факултетот на којшто работите за учениците/
студентите со посебни потреби?
За ова прашање кое најмногу ги засега лицата со телесна инвалидност, лицата
со оштетен вид и делумно глувите лица, дел од професорите сметаат дека
зградите во кои тие работат се делумно пристапни, а дел од нив сметаат дека
пристапноста во нивната установа е на елементарно, незадоволувачко ниво.
Сепак, сите се едногласни дека треба итно да се работи на подобрување на
пристапноста:
„На факултетот на кој работам, кој патем е и најсреден кај нас во однос
на физичката пристапност за студентите со физички инвалидитет, е
делумно задоволителна. Велам делумно затоа што недостига физичка
пристапност во тоалетите, односно немаме тоалет за студенти со
потешки форми на физички инвалидитет. Друго до кое тие исто немаат
пристап е деканатот, па за евентуална средба со деканот би морало тој
да дојде кај нив. За дислексичарите, глувите, слепите и слабовидните
студенти нема некои посебни прилагодувања и тие се снаоѓаат како
знаат.“ Проф. 5 УКИМ (30 март 2018). Лично интервју;
„Училиштето во кое работам не е баш пристапно, бидејќи тоа е на 3 ката,
нема лифт, а нема ни функционални рампи, па доколку имаме ваков ученик,
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единствена опција ни е тоа да поставиме монтажни рампи и ученикот да
учи само во приземните простории. Нема ниту соодветни тоалети, па
доколку имаме ваков ученик, не знам како би се снашол 5-6 часа без тоа.
Што се однесува за другите видови попречености, за нив нема ништо.“
Проф. 1 СУГС (10 април 2018). Лично интервју;
„До некои простории има рампи, но до некои и нема, нема лифт, а нема
ниту тоалет, па учениците со посебни потреби го користат тоалетот
на професорите, но во план е училиштето наредната година да го реши
проблемот со тоалетот. За останатите ученици со други попречености,
нема никакви прилагодувања.“ Проф. 2 СУГС (11 април 2018). Лично интервју;
„Во однос на пристапноста, ќе бидам критична и ќе кажам дека на нашиот
факултет нема физичка пристапност и на тоа не се внимава. Дури и при
правење на една нова лабораторија не внимавале и направиле скала на
влезот, иако јас им посочив дека би било подобро тоа да не е скала, туку
мала рампа, со што автоматски таа лабораторија ќе беше пристапна, но
тоа не го зедоа предвид, за жал. Рампи има само да се влезе во зградата, но
не и да се движат студентите низ неа бидејќи е на 3 ката. Има 2 лифта,
од кои едниот работи, но кога дојде моментот тој да се користи за лице
што беше во количка, излезе дека не може да се користи бидејќи е премногу
мал и не ја собираше количката внатре, што значи никакви услови во тој
поглед.“ Проф. 3 УКИМ (12 април 2018). Лично интервју.
Прашање бр. 3. Сметате ли дека сте доволно обучени, компетентни и
подготвени за работа со ученици/студенти со посебни потреби?
Одговорот е дециден на сите професори и од училиштата и од факултетите
дека не се чувствуваат подготвени да работат со ученици/студенти со посебни
потреби. Некои од нив беа повеќе самокритични при одговорите, па изјавија
дури и дека се срамат од ваквиот факт, но за доброто на овие лица, тие не се
воздржуваа тоа да го признаат:
„Иако работам на институт кој произведува кадар за работа со лица со
посебни потреби, јас би рекла дека не се чувствувам целосно подготвена,
посебно не се чувствувам компетентна за работа со студенти со оштетен
слух. Така имав студентка кај која бев во комисија за одбрана на дипломска
и ми беше срам кога наместо нормална интеракција, јас морав да гледам во
толкувачот. Инспирирана од овој настан, си ветив себеси дека во иднина ќе
го совладам знаковниот јазик.“ Проф. 5 УКИМ (30 март 2018). Лично интервју;
„Вакви ученици ни доаѓаат, но ние никогаш не сме имале некаква обука со
која барем нешто од нешто би научиле од тоа како да работиме со нив.
Едноставно, сè се одвива на индивидуално ниво, односно кој професор како
знае.“ Проф. 1 СУГС (11 април 2018). Лично интервју.
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Прашање бр. 4. Дали меѓусебниот контакт со ваквите ученици/студенти
го сметате за доволен или сепак сметате дека се потребни некои
дополнителни обуки или друг тип на средства кои ќе ги зголемат вашите
компетенции за работа со овие лица?
Сите професори сметаат дека контактот со овие ученици и студенти е
добредојден и помага многу да научат за нив, но за да можат да работат
на професионално рамниште со нив, сите испитаници од оваа целна група
велат дека им се потребни стручни обуки, семинари или работилници каде
што ќе се запознаат практично со потребата од посебни начини, односно
методи за работа со овие ученици/студенти, средства за предавања,
асистивна технологија, приспособување на испити и материјали за учење.
Сепак, забележуваат дека таквите обуки би биле корисни само ако се добро
осмислени, унифицирани, направени од лица што се компетентни за тоа и се
одвиваат системски и глобално, на ниво на целата држава. Патем, една од
испитаничките вели:
„Едукацијата, општо, за овие лица треба да се подигне на многу повисоко
ниво. Не е доволно само професорите да се едуцираат, туку апсолутно
целиот кадар вработен овде (од хигиеничарка до директор) и тоа во сите
образовни институции, од градинките до највисоките образовни инстанци.
Но потребна е едукација и во училиштата, што ќе ги сруши бариерите
меѓу учениците со посебни потреби и оние без посебни потреби.“ Проф. 5
УКИМ (30 март 2018). Лично интервју.
Ретко, но сепак има и случаи на професори кои самоиницијативно се едуцираат
и ги зголемуваат своите компетенции за работа со оваа категорија луѓе, но
тоа се само мал дел, најчесто тоа се професори што учествувале во проекти
поврзани со лица со посебни потреби, па преку тие проекти, на неформален
начин, се стекнале со одредени знаења за лицата со посебни потреби.
Прашање бр. 5. Дали и колку поддржувате вклучување на ваквите лица
во образовниот процес, дали вие лично се обидувате да ги мотивирате,
да им помагате на овие ученици/студенти при учењето?
Професорите не се против вклучувањето на овие лица во редовниот
образовен систем, колку што се забележува од направените интервјуа со нив,
но се плашат за влијанието од нивната некомпетентност и лошите услови врз
овие ученици и студенти. Односно, сметаат дека самите не можат да дојдат
до максимумот што го поседуваат овие лица. Така велат:
„Tоа го правиме врз основа на сопствено видување, бидејќи не сме обучени
и остручени за помош на вакви лица.“ Проф. 1 СУГС (10 април 2018). Лично
интервју;
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„Да, се трудам да им помагам на овие ученици колку што можам. Така, имав
студент со оштетен слух, па му дозволив повеќе време од останатите
студенти на испитот, бидејќи ја разбирам неговата потреба, подолго
време да вложи при одговарањето.“ Проф. 3 УКИМ (12 април 2018). Лично
интервју;
„Во досегашното мое работење како професор, најчесто имав студенти
со полесен вид на телесен инвалидитет, но изминатата година имам
студент со целосно оштетување на видот за кој немам начин во моментов
како да му помогнам, но поттикната од тоа, отпочнав проект кој е одобрен
од УКИМ, па се надевам дека во иднина моето искуство и компетенции за
работа со оваа целна група студенти ќе биде поолеснета.“ Проф. 6 УКИМ
(11 април 2018). Лично интервју.
Прашање бр. 6. Дали знаете што се асистивни технологија и помагала и
какво е вашето искуство со истите, односно дали вие применувате некои
од нив во наставата, дали ви се достапни т.е. дали установата во која
работите поседува некакви асистивни технологија или помагала?
Најголем дел од професорите слушнале за постоење на вакви видови
технологија и помагала и свесни се дека тие се од голема помош за лицата
со посебни потреби. Сепак, само мал дел од нив директно виделе како
функционираат во пракса овие асистивни помагала и технологија, а уште
помал дел од нив некогаш ги применувале, односно им овозможиле користење
на асистивните помагала и технологија на нивните ученици/студенти со
посебни потреби. Тие велат дека не се против користењето на асистивните
помагала и технологија, но проблем е што прво тие не знаат речиси ништо за
ова, второ, образовната установа, односно државата не им ги обезбедува, па
тие да можат да ги применат, а со тоа и да им го олеснат учењето на лицата
со посебни потреби.
„Се срамам што е така, но мојот одговор на ова прашање е не. Не сум
запознаена со ништо од овие асистивни технологии и помагала.“ Проф. 6
УКИМ (11 април 2018). Лично интервју;
„Нешто сум слушнала, што од телевизија, што од пребарувања по
интернет, но тоа не е ни малку доволно за да дадам потврден одговор на
ова прашање.“ Проф. 1 СУГС (10 април 2018). Лично интервју;
„Во моментов, нашиот институт е на идеја да набави нешто од
асистивните помагала и технологија, некои симулатори и сл. што би
се користеле од сите. Меѓутоа, проблемот е во тоа што во Македонија
не постои компанија што се нафаќа да направи набавка на асистивни
помагала и технологија. Значи, и да ги имаме парите, ние немаме од каде да
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ја набавиме. Она што тука и таму се гледа по државата е набавено преку
свои луѓе, најчесто роднини и пријатели од странство.“ Проф. 5 УКИМ (30
март 2018). Лично интервју;
„Од проект на УСАИД во којшто учествував, запознаена сум со некои од
асистивните помагала и технологија и знам дека има невладина организација
што се занимава со тоа во Скопје, но во рамките на факултетот на кој
работам, не, не ми е познато дека има какви било асистивни помагала или
технологија.“ Проф. 3 УКИМ (12 април 2018). Лично интервју.
Прашање бр. 7. Дали имате вработено лице во вашата установа кое е
компетентно да работи со ваквите ученици/студенти доколку тоа е
потребно, но и да ви помага вам при вашата работа со овие ученици/
студенти со посебни потреби?
Вакво лице во средните училишта е дефектологот и онаму каде што има
вработено, тој работи со учениците и им помага на наставниците:
„Најголема поддршка во училиштето за нас наставниците е дефектологот,
која нè насочува и нè упатува како да работиме со овие ученици, но таа
е една, а ние сме многумина, па сепак сметам дека некои, барем основни
компетенции би требало да поседуваме и ние, предметните наставници.“
Проф. 1 СУГС (10 април 2018). Лично интервју.
Сепак, сè уште има и средни училишта во кои нема вработено дефектолог,
па наставниците што работат во нив се снаоѓаат „кој како знае“, како што
велат тие, и велат дека им е прилично тешко во дадени ситуации. Од друга
страна, пак, на ниеден од факултетите немаат вработено лице или оддел што
би служел како поддршка и за студентите со посебни потреби, но и за самите
професори. Така, за ова прашање професорите од високото образование
велат дека како што нивните колеги во пониските образовни етапи имаат
можност за консултации со дефектологот вработен во училиштата, така и тие
би сакале да има канцеларија, оддел за лица со попреченост каде што тие
ќе можат да се обратат за совет, за насока и решавање на некоја необична
ситуација со ваквиот студент.
Прашање бр. 8. Како вашите студенти доаѓаат до потребните книги и
материјали за учење?
Системски и институционално, овој основен услов за кој и да е што учи и
студира не постои, како што се забележува од одговорите на сите испитаници.
Меѓутоа, самите тие во рамките на нивните можности, индивидуално, кој
повеќе, кој помалку, се трудат да им излезат во пресрет на учениците. Се
разбира дека има и професори чија свест за оваа потреба на учениците и
студентите со посебни потреби сè уште е многу ниска, односно има професори
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на кои им е полесно да му „прогледуваат низ прсти“ на ученикот или студентот
за неговото незнаење, отколку да седнат и да обезбедат материјал во
потребниот формат и обем за ученикот, односно студентот. Оние што сепак
прават барем нешто во тој поглед, велат:
„Немаме материјали обезбедено од Министерството, можеби и затоа
што до пред извесно време ваквите ученици и студенти не беа чести во
редовниот образовен систем, но тие се веќе тука и сметаме дека државата
мора да преземе нешто во тој правец, адаптација на материјалите за
учење. Конкретно на нашиот институт, најголем дел од професорите на
студентите со оштетен вид им испраќаат материјали во електронска
форма, па тие после дома ги читаат на своите компјутери, но и овде имаме
проблем со некои професори кои се плашат дека студентот би можел да ги
злоупотреби авторските права на тој начин. За останатите попречености,
нема материјали во поинаков формат освен во оној за општата популација
студенти.“ Проф. 5 УКИМ (30 март 2018). Лично интервју.
Во поглед на флексибилноста, професорите и од средните училишта и од
факултетите изјавуваат дека се прилично флексибилни и имаат разбирање
за посебните средства, технологии и помагала што некој студент со посебни
потреби би требало да ги користи при учењето и студирањето и тие не гледаат
некоја посебна причина да не им го дозволат тоа на овие лица.
Прашање бр. 9. Кои се вашите препораки и идеи за да се подобрат
условите што им се потребни за учење и студирање на овие лица?
Прилично интересни препораки дадоа професорите, па така:
„Пред што и да се направи, би требало законски да се утврдат условите
во образованието за овие лица, но да не испадне само слово на хартија,
ќе треба и инспекторат кој ќе биде надлежен за ова, кој ќе се грижи за
спроведување на сè што ќе се одлучи. Тоа е основно. Лично сметам дека
барем минимум услови мора да се обезбедат секаде, но пак останува
прашањето дали има волја и средства за тоа.“ Проф. 4 УКИМ (12 април
2018). Лично интервју;
„Факт е дека нашето инклузивно образование ниту во една етапа (основно,
средно, високо) не е на потребното ниво. Значи државата мора повеќе да
вложува во овој дел, повеќе средства, пред сè финансиски, но и стручни, да ги
користи своите едукациски капацитети и ресурси. Треба да се обезбедат
соодветни архитектонски, хигиенски услови, соодветни материјали за
учење, соодветни помагала и технологии за овие лица, но и многу обуки,
многу едукација на наставниот кадар, бидејќи без да знаат професорите
и наставниците како да работат, никогаш нема да се постигне успех со
овие ученици и студенти.“ Проф. 5 УКИМ (30 март 2018). Лично интервју;
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„Како професор по физичка култура, мој предлог е да не се занемарува
потребата од физичко активирање на овие ученици, туку да се набават
справи на кои учениците ќе можат да вежбаат, да се развиваат правилно
од секој аспект.“ Проф. 2 СУГС (11 април 2018). Лично интервју;
„Она што лично мене ми претставува најголем проблем се бројноста на
паралелките, односно поради големиот број ученици, ние наставниците
не сме во состојба да му посветиме повеќе време на ученикот со посебни
потреби, па можеби во тој поглед би требало да се преземе некој чекор.“
Проф. 1 СУГС (10 април 2018). Лично интервју;
„Сè што имам да кажам е тоа дека за различните видови попречености треба
да се создадат барем минимум услови во секоја една воспитно-образовна
установа затоа што тоа е должност и потреба на општеството. Патем,
да не се правиме слепи и да замижуваме пред оваа проблематика, туку да
се работи на подобрување на условите, да се едуцираат буквално сите, и
наставниот кадар, но и соучениците. Тоа е особено важно за основното и
средното образование. Не смее да претставува потешкотија или проблем
на учениците доколку треба да помогнат на свој соученик со посебни
потреби.“ Проф. 6 УКИМ (11 април 2018). Лично интервју.
5.4 АНАЛИЗА НА СТАВОВИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СО
ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ПРИ ГРАД СКОПЈЕ
Родителите, кои беа присутни за време на интервјуирањето на нивните деца,
дадоа свои мислења, видувања и препораки за условите на нивните деца
во образовниот процес, коишто, иако малубројни, сепак вреди да се земат
предвид во ова истражување.
Така, општ впечаток е дека родителите на овие ученици во нашата земја
се прилично скромни и во голема мера заштитнички настроени кон своите
деца (в. 5.1.1.). Најчесто, верувајќи дека доколку реагираат за одредени
неправилности и потешкотии на своето дете, тоа ќе биде исклучено од
училиште. Така, сакајќи да го спречат тоа, тие ги идеализираат способностите
и вештините што ги поседува нивното дете. За време на интервјуирањето се
забележува ниско ниво на едукација на родителите за правата на нивните
деца, па една можна причина за нивното заштитничко дејствување е токму тоа,
неедуцираноста. Втора причина, која исто така се забележува од одговорите
на родителите, е нивното верување дека „потенцијалната социјална инклузија
(дружење со останатите деца)“ е доволна. Имено, тие не покажуваат свесност
за тоа дека нивните деца, покрај тоа што треба да се дружат, во училиште одат
и да учат и да се воспитуваат. Уште помалку покажуваат дека се свесни за тоа
што училиштата на нивните деца, ретко во некои случаи, им ги овозможуваат
потребните услови, средства, кадар итн. за тие покрај само обичен претстој
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во училницата, да добиваат и настава. Така, една мајка за својата ќерка вели:
„Мојата ќерка не е способна како останатите деца, па метафорички
кажано, ако тие се натпреваруваат во трчање на сто метри, за неа е
доволно само да трча, но не и да стигне“. Р. 1 (3 април 2018). Лично интервју;
Друга мајка за својот син, пак, вели:
„Една од неговите наставнички не сака да ја прилагоди програмата на
неговите можности, па тој постојано добива единици. Веројатно ќе му
стави двојка на крај од годината од сожалување... знаете, тоа изгледа
ќе продолжи како што беше во основно каде сè се одвиваше на база на
попуштање“. Р. 2 (26 март 2018). Лично интервју.
Ова покажува дека родителите сè уште не се свесни дека нивните деца имаат
право да добијат услови кои ќе ги постават нивните можности на еднакво
рамниште со можностите на учениците со типичен развој. Па, оттаму, може
да се заклучи дека и тоа како се неопходни служби, институции или органи
кои ќе ги едуцираат родителите на овие деца, кои ќе им укажуваат на овие
родители дека нивните деца не се предмет на сожалување, туку се предмет
на интегрирање, од секој аспект, и образовен, и воспитен и социјален.

VI ЗАКЛУЧОЦИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО
6.1 ЗАКЛУЧОЦИ ИЗВЕДЕНИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО
Факт е дека процесот на образовната инклузија е веќе отпочнат и тој без
сомнение ќе биде иднината при образованието на лицата со посебни
потреби. Уште еден факт е тоа што образовната деинституционализација на
учениците со посебни потреби во нашата држава е во тек и за кратко време
стариот модел од дваесеттиот век (моделот на физичко одделување на овие
лица од општата популација во институции специјално наменети за нив) ќе
биде отфрлен и урнат, односно неформално тој веќе и го доживеа тоа, па
сега само се чека и формално да се случи. Но ако институционализацијата
го претставува минатото при образованието на овие лица, а образовната
инклузија иднината, тогаш што се случува во сегашноста? Образовната
инклузија 20 години е во процес на доаѓање, а исто толку време моделот на
институционализација е на заминување. Па главното прашање овде е: Зошто
толку ѝ треба на образовната инклузија да го најде своето место?
6.2 КОНКРЕТНИ ЗАКЛУЧОЦИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО
Тимот смета дека токму недостатокот на оние фактори што ги истражуваше се
одговорот на ова прашање. Тоа значи дека:
• Основно, недостига јасно дефинирана законска рамка за образованието на
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лицата со посебни потреби (сè што е запишано низ македонските закони се
од неколку збора до една реченица во одреден член) што остава простор кој
како сака, така да ги толкува тие законски фрагменти;
• Недостигаат архитектонски услови, т.е. физички пристап за дел од лицата
со посебни потреби, и уште поважно, внатре во воспитно-образовните
институции;
• Недостигаат основни хигиенски услови (функционални тоалети) во
училиштата за одредени категории ученици/студенти со посебни потреби;
• Безбедноста од аспект на пожари и природни катастрофи за некои категории
ученици и студенти со посебни потреби е на најниско можно ниво;
• Најголем дел од вработениот наставен кадар не е подготвен за работа со
која било категорија ученици и студенти со посебни потреби;
• Недостигаат лица за поддршка и на наставниот кадар и на учениците/
студентите со посебни потреби;
• Има целосен недостиг во поглед на потребни средства и алатки во наставата
(недостаток од асистивни помагала и технологија);
• Недостигаат приспособувања во начините на држењето на наставата,
начините на проверки/ и оценување на знаењето за учениците и студентите
со посебни потреби;
• И најважно, за повеќето категории ученици и студенти со посебни потреби
во целост недостигаат книги, учебници и сите други значајни материјали за
учење во соодветен, восприемлив формат за нив.
6.3 ОПШТИ ЗАКЛУЧОЦИ
ИСТРАЖУВАЊЕТО

ОД

ПОДАТОЦИТЕ

ДОБИЕНИ

ОД

Општиот заклучок, изведен врз основа на конкретните показатели, односно
конкретните заклучоци покажуваат дека нашата држава во моментов сè уште
не е подготвена за целосна образовна деинституционализација и целосно
отфрлање на стариот образовен процес за лицата со посебни потреби и
спроведување на образовна инклузија само во редовните училишта за
општата популација.
Има поминато голем временски период од 1998 г., од првичното воведување
на образовната инклузија до денес, а сè уште недостигаат најелементарните
услови низ образовните установи без кои нехумано е државата и понатаму да
инсистира на спроведување на оваа политика на образованието за лицата со
посебни потреби.
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VII Препораки од истражувањето
Препораките од ова истражување се поврзани со детектираните недостатоци
во процесот на образовна инклузија за лицата со посебни потреби што беа
изнесени во заклучокот, па така:
7.1 КОНКРЕТНИ ПРЕПОРАКИ
Да се направат законски измени во кои јасно, детално и недвосмислено ќе
биде дефинирано кои се правата, можностите и обврските/должностите на
учениците и студентите со посебни потреби. Најдобро решение би било
донесување на одделен закон за лицата со посебни потреби, по примерот на
американскиот акт „ADA“, каде што детално ќе се опише што да прави и какви
му се должностите на секој од учесниците во образовниот процес на овие
лица.. Од ова истражување се добија такви податоци кои покажуваат дека
оние законски фрагменти што се јавуваат низ одредени членови се целосно
нејасни и оставаат многу простор за повеќето од учесниците во образовниот
процес на овие лица да ја „префрлаат топката“, односно да ја префрлаат
одговорноста од едно на друго место, поради што лицата што се во вклучени
во образовниот процес да ги трпат последиците директно на своја кожа;
Архитектонски услови и физички карактериски на простор
Архитектонските услови и другите недостатоци од физички карактер е тешко
да се променат преку ноќ, но од едно од интервјуата дознаваме дека и во
новите објекти не се внимава на пристапноста при правењето доградби на
некои образовни установи. Такво нешто не смее да се дозволи и потребна е
законска регулатива, следење на постојните објекти во кои се врши наставата,
неиздавање на нови дозволи за градба или доградба доколку новопланираниот
дел не ги исполнува сите услови за физичка пристапност. Патем, покрај
физичката пристапност за лицата со телесно оштетување, која е врзана со
архитектонските околности, ништо не е направено во ниту една образовна
институција од оние што влегоа во истражувањето во поглед на физичките
адаптации што не бараат ниту многу финансиски средства, ниту пак многу
знаење, како што се: поставување Брајови ознаки низ објектите, поставување
хоризонтални ознаки за лицата со целосен оштетен вид (тактилни патеки) и
обојување со жолта боја на крајот од скалите (за слабовидните лица) итн. Ако
треба да се чека децении за да се изгради нова зграда, тогаш дали треба да
се чека децении за да се купи канче боја и да се обојат рабовите од скалите со
жолта боја што би предизвикало поголема безбедност за слабовидните лица?
Безбедноста е на ниско ниво и мора да се работи на нејзино подобрување, кое
исто така не чини многу. Потребно е само да се испечатат карти за евакуација
со поголем фонт за слабовидните, да се постават светлосни аларми за пожар
за оние што не можат да слушаат... Доколку сакаме образовна инклузија на
овие лица, тогаш ништо од овие работи не смее да чека децении за да се
изгради нова зграда, па да ги има потребните работи во неа;
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Итно мора да се бараат просторни решенија за тоалетите. Државата ги праќа
лицата со инвалидски колички во образовните установи, коишто претстојуваат
таму и по повеќе од 5-6 часа на ден. Дали е хумано тие да мора да се
воздржуваат од основните физиолошки потреби само затоа што државата не
се сетила дека и тие се луѓе и дека и ним им се потребни тоалети?
Професори, наставници и стручни служби
Од направените интервјуа, посебно професорите истакнаа дека тие
воопшто не се професионално обучени, па се чувствуваат неподготвени и
некомпетентни за работа со лица со посебни потреби. Дури и во некои од
средните училишта каде што има дефектолог, наставниците изјавуваат дека
„дефектологот е една личност, а има многу наставници“, па тие велат дека им
се потребни барем основни обуки за работа со овие ученици. Ова значи дека
државата мора сериозно да размисли за педагошката, односно методичката
подготвеност на наставниот кадар што е вработен во училиштата. Ниту еден
од нив нема учено ни ден методика за работа со лица со посебни потреби, па
доколку интенцијата на државата и понатаму е образовната инклузија, тогаш
задолжително е дообразување на целиот наставен кадар за работа со лица
со посебни потреби од методички аспект. Но потребни се и многу други обуки
во врска со асистивните помагала и технологија, во врска со социјалната
инклузија, во врска со сè останато што ги разликува овие ученици и студенти од
останатите, така што наставниот кадар и соучениците од општата популација
ќе бидат поинклузивни и поподготвени за прифаќање на лицата со посебни
потреби;
Асистивни помагала и технологија
Во врска со асистивните помагала и технологија, државата во најбрз можен рок
мора да ја обезбеди нивната достапност, мора да изнајде начин како на лицата
со посебни потреби што живеат овде ќе им обезбеди константна достапност,
сервис и одржување на помагалата и асистивната технологија. Голем е
потенцијалот на секој ученик и студент само ако му се дадат соодветните
алатки и средства со кои тој ќе може да работи, па затоа државата итно мора
да се занимава со ова прашање;
Потребно е вработување на лица за поддршка, односно отворање на оддели
на факултетите што ќе им помагаат и на професорите и на студентите, бидејќи
и едните и другите имаат многу дилеми и потешкотии. На студентите им треба
асистенција при упис на семестар, упис на факултет, доаѓање до одредени
информации, доаѓање до соодветни материјали за учење, па неопходно е да
ги добијат тие услови за нормално да студираат. Професорите, пак, имаат
големи нејаснотии во врска со начинот на изведување на наставата и тн;
Државата треба итно да се запраша и од што учат учениците и студентите
со посебни потреби, од кои книги, од кои учебници, од кои прирачници, какви
лектири читаат овие ученици со посебни потреби... Значи мора да се најде
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начин за тоа, бидејќи и овие ученици и студенти имаат одредени можности
за учење, дел од нив имаат сосема исти интелектуални можности како и
учениците без посебни потреби, но потребен им е извор на информации од
кои ќе ги полнат главите. Најдобар начин да се направи тоа е да се воведе
законска регулатива која ќе ги обврзе издавачите од целиот број издадени
книги, мал процент од нив да се во формат соодветен за различните категории
ученици со посебни потреби. Тоа нема да чини многу, но ќе помогне многу;
7.2 ОПШТИ ПРЕПОРАКИ
Поминаа точно две децении од почетокот на образовната инклузија во
Македонија за лицата со посебни потреби, а тоа значи дека поминаа и
20 генерации ученици и студенти со посебни потреби кои ѝ служеа како
„експериментални глувчиња“ на државата при обидот да го спроведе овој
процес. Резултатите што се добија од ова истражување покажуваат дека сè
уште сме на почетокот, дека сè уште не сме ни чекор напред од 1998 г. кога
отпочнало имплементирањето на образовната инклузија за овие лица, па
врз основа на тоа (сè уште нема никакви услови), општата препорака од ова
истражување е државата да не ги затвора посебните училишта со образовна
деинституционализација, бидејќи таму сè уште постојат какви-такви услови
за образование на лицата со посебни потреби, а во исто време сериозно да
работи на подобрување на условите и, општо, на сите погоре детектирани
недостатоци.
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