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Вовед
Дигитализацијата на образовниот сектор, како и
целовкупната дигитализација на јавната администрација
е неминовен процес што носи големи придобивки доколку
навремено се започне со негова имплементација, но и големи
штети доколку се одолговлекува. Бројни јавни и приватни ентитети
ги дигитализираа своите услуги што овозможи граѓаните да ги
завршуваат своите обврски ефективно и ефикасно во електронска
форма, а воедно ја зголеми дигиталната писменост. Образовниот
систем на Република Северна Македонија (понатаму во текстот РС
Македонија) од друга страна, не може да се пофали со развиени
и вкоренети дигитални практики на сите нивоа на образование.
Административните процедури, како и материјалите за учење се
сѐ уште достапни и користени главно во печатена форма, додека
методите за држење настава најчесто се истите методи користени
во последните 30 години.
Пандемијата предизвикана од КОВИД - 19 се покажа како
катализатор што доведе до итно воведување на дигитални практики
во образованието, со што се докажа нивната релевантност во
денешницата. Меѓутоа, ургентноста на процесот што се должи
на непредвидената пандемија не даде простор за постепена и
прецизна дигитализација на образованието што би ги земала сите
потенцијални проблеми предвид при нејзина имплементација.
Владата на РС Македонија, Министерството за образование и наука,
како и бројни универзитети го начнаа процесот на дигитализација
на образованието и најавија бројни проекти за дигитализација што
претстојат, но стапката на успех на истите дополнително треба да
се процени.
Во рамките на програмата за истражување, анализа и
креирање на младински и образовни политики при Младински
образовен форум, се изработи краток документ во форма на
документ за јавни политики , во кој е анализирана работата на
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неколку државни институции а во врска со нивните активности за
дигитализација. Овој документ за јавни политики е изработен во
рамки на проектот “Студентска акција за дигитализирани образовни услуги” поддржан од Фондација Метаморфозис и ко-финансиран
од Европската Унија. Во текстот што следува, покрај анализата
на стратешките планови и програми за работа на институциите,
следат и препораки кои се изготвени врз база на спроведената
квалитативна анализа, односно состаноци со претставници на
овие институции и врз основа на студентскиот хакатон што беше
организиран во рамките на проектот на кој студентите работеа на
главните области во високото образование кои сметаат дека треба
да бидат дигитализирани.
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Сумација на приоритети, цели и активности
на државни образовни институции за
дигитализација на образовниот сектор
1. Влада на РС Македонија
Во старата програма за работа во областа образование за
2021 година, Владата на РС Македонија предвидува донесување
на Национална стратегија за дигитализација на образовниот
систем. “Со помош на домашните програмерски куќи и поддршка
од информатичко-техничките факултети ќе креираме централна
национална платформа со двонасочна комуникација, база
со примери на добри пракси, наставни планови и програми,
електронски учебници, електронски портфолија на наставниците,
електронско досие на учениците и сл. педагошка евиденција и
документација која ќе биде user friendly за примена од страна
наставниците, учениците и родителите, но и од образовните
институции.” Во рамките на програмата предвидено е и воведување
на електронски учебници на сите наставни јазици1. Истата стратегија е предвидена во програмата за работа на Владата за 2020 –
20242, додека во програмата за работа на Владата за временската
рамка 2022 – 2024, стратегијата не е спомената, туку е наведено
дека “Дигитализацијата останува еден од врвните приоритети за
Владата како критичен фактор за новото време и суштински развој
на човечкиот капитал на сите нивоа.”3

1
Програма за работа на Влада на РСМ за 2021 година, https://vlada.mfi/sites/
default/files/dofiumenti/píogíama_za_íabota_na_vladata_na_íepublifia_seveína_mafiedonija_za_2021_godina_0.pdf
2
Програма за работа на Влада на РСМ за 2020 - 2024 година, https://vlada.mfi/
sites/default/files/dofiumenti/píogíama-na-vlada-agenda2024-finalno_píogíama_1.pdf

3

Програма за работа на Владата на РСМ за 2022 – 2024 година, http://vlada.mfi/
sites/default/files/píogíama/2022-2024/píogíama_na_vladata_2022-2024.pdf , стр. 37
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2. Министерството за образование и наука
Според SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and
Threats) анализата на Министерството за образование и наука,
нагласено е дека нe постои централизирана електронска архива,
ниту електронска достава на документи. Оваа проблематика е
наведена како една од слабите страни на Министерството.1 Во
стратегијата за образование 2018-2025 како приоритетна активност
се наведува „Унапредување на образовната инфраструктура заради
обезбедување поголема инклузивност (вклученост), достапност,
енергетска ефикасност и дигитализација.“2 Во стратешкиот план
2022-2024, обуките на наставниот кадар за развој на технички
знаења за настава со различни информациски и комуникациски
технологии (ИКТ) е претставено како можност за подобрување на
постојната состојба на Министерството. Понатаму, во потпрограма
3 (Студентски стандард) од програма 3 (Квалитетно и инклузивно
високо образование и студентски стандард) во рамките на
претходно именуваниот документ, како реализирана активност е
наведено електронското пријавување за стипендии (без потреба од
доставување на документи во хартиена форма), активност која е за
првпат воведена во учебната година 2020/2021. Стратешкиот план
ги наведува следните точки како едни од приоритетните задачи и
обврски на Министерството:
- инвестирање во информатичка технологија и
е-образование,
- технолошкиот развој, поддршка на иновациите и
техничката култура.
Проект што не се однесува на високо образование, но треба
да биде споменат е воведувањето на електронски учебници за
основно и средно образование. „Порталот за електронски учебници
претставува дигитална библиотека за чување, пребарување
и разгледување на електронски учебници наменети пред сè
за ученици во основно и средно образование, но и за нивните
наставници и родители. Со користењето на ресурсите на овој
1
Стратешки план на Министерство за образование и наука за 2022 – 2024 https://
mon.gov.mfi/stoíed/document/Stíateshfii%20plan%20%202022-2024.pdf
2
Стратегија за образованието за 2018-2025 година, https://mon.gov.mfi/
page/?id=2048
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Портал им се овозможува на учениците бесплатно
преземање на учебниците со цел истите да им помогнат во
совладување на наставните содржини на еден иновативен и
интересен начин, а на наставниците во подготовка и
презентирање на наставниот материјал со помош на
информатичките технологии. Во иднина овој портал, прв од овој
вид, ќе прерасне во основен ресурс за пристап до огромен број
електронски учебници од едно централно место.“1 Од друга страна,
концептот за електронски учебници кој беше доста промовиран од
тогашната министерка за образование и наука, Мила Царовска,
наиде на отпор од дел од јавноста, група родители и одредени
политички
партии,
со
аргументот
дека
процесот
е
нетранспарентен, избрзан и воедно безобѕирен кон учениците
што немаат дигитални средства за да се користат со електронски
учебници.2 Овој податок имплицира дека дигитализацијата има
релевантен финансиски аспект кој треба да биде покриен од
државниот буџет, а воедно имплицира дека процесот треба да се
одвива етапно, со цел сите страни да се сложат и навикнат на нови
практики.
3. Национален совет за високо образование и научноистражувачка дејност
Во програмата за работа на Националниот совет за високо
образование и научно-истражувачка дејност за периодот јуни 2021
- јуни 2025 година, процесот на дигитализација на образовните
услуги е вклучен во збирот на потребите и очекувањата на
научно-наставниот кадар. Имено, Советот ја потенцира важноста
студентите да имаат пристап до модерни, дигитализирани
библиотеки, како и ургентноста да се инвестира во ИКТ средства
за студентите и наставниот кадар кои ќе ги задоволат потребите
што произлегуваат од студирање на далечина, набавка на нови,
лиценцирани софтвери и сл.3 Во програмата се наведени 4 области
1
Портал за електронски учебници, https://www.e-ucebnici.mon.gov.mfi/
2
Канал 5: „Расте конфронтацијата за воведување електронски учебници од 4-то
до 9-то одделение“ https://fianal5.com.mfi/íaste-fionfíontacijata-za-voveduvanje-elefitíons- fiiuchebnici-od-4-to-do-9-to-oddelenie/a471845
3
Програмата за работа на Националниот совет за високо образование и научноистражувачка дејност за периодот јуни 2021 - јуни 2025 година, https://www.nacionalensovetzavoinid.com.mfi/
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кои ќе бидат главен фокус на Советот:
- високо образование,
- научно-истражувачка дејност,
- системот на финансирање на високото образование
- меѓународна соработка,
Во истата нема посебна точка за дигитализација. Меѓутоа,
во рамките на областа за финансирање, нагласено е дека при
ревидирање на системот на финансирање, потребно е приоритет
меѓу другото да бидат потребите за ефикасна административнотехничката поддршка и ИКТ системите. Советот се залага и за
подобрена координираност со другите државни институции,
намалување на административните бариери, бирократизираноста
и бавноста на целиот процес, што имплицитно повикува на
дигитализација на процесот.
4. Универзитет „Св. Кирил и Методиј – Скопје“
Iknow системот1 на Универзитет „Св. Кирил и Методиј –
Скопје“ e во функција повеќе од 5 години. Меѓутоа, софтверот не
претставува целосна замена на административните процедури
кои вклучуваат документи во печатена форма, донесени лично во
студентски прашања од страна на студентите или на наставниот
кадар. Впрочем, системот е некој вид на додаток на веќе постоечките
процедури.
Во SWOT анализата на УКИМ приложена во документот за
стратегија за периодот 2019 -20232, посочени се неколку слабости
во врска со процесот на дигитализација. Според анализата, постои
отсуство на современи инфраструктурни и технички услови
за научноистражувачка дејност, како и отсуство на пристап до
меѓународни бази на податоци и научноистражувачки публикации
и недостаток на модалитети за студирање на далечина. Во однос
на стратешките цели, повторно како и во останатите институции,
наведен е развојот на ИКТ-инфраструктурата и електронските
1
Дигитална платформа за студенти и професори на Универзитетот Св. Кирил и
Методиј - Скопје https://www.upisi.ufiim.mfi/Account/Login.aspx?RetuínUíl=%2f
2
Стратегија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 2019 – 2023 http://
www.ufiim.edu.mfi/dofiumenti_m/Stíategija_i_AP/Stíategija_na_UKIM_2019-2023_MK.pdf
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сервиси за вработените и студентите како еден од приоритетните
цели. Активностите што се планирани за да се остварат овие цели
и да се зајакнат наведените слабости вклучуваат инвестирање во
осовременување на просториите и опремата, како и примена на
нови дигитални технологии во изведување на наставата (онлајн
учење, дигитални платформи за размена на информации и
дисеминација на знаење и др.).

Перцепција и мислење на претставници на
државни образовни институции
Младински образовен форум во рамки на проектот
„Студентска акција за дигитализирани образовни услуги“ одржа
неколку состаноци со претставници на гореспоменатите образовни
институции со цел да добие потемелни информации околу главните
предизвици и пречки за дигитализација на образовните услуги и
административните процедури.
Претходната министерка за образование и наука нагласи
дека дигитализација на образовниот сектор е еден од главните
приоритети на Министерството. Електронското пријавување за
стипендии е еден мал, но значаен чекор напред за остварување на
оваа цел.
Член на Советот за високо образование потенцираше дека
Советот како институција нема доволно ингеренции за да влијае
на степенот на дигитализација на образовниот сектор, во споредба
со останатите ентитети. Понатаму, беше нагласено дека МОН и
УКИМ се релевантните државни образовни институции кои имаат
контрола врз тоа дали тој процес ќе се развива или ќе се закочи.
Претседателот на Советот го наведе приватниот Универзитет Гоце
Делчев – Штип како адекватен пример за образовна институција
чии услуги и административни процедури се целосно во дигитална
форма.
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Според членовите на Универзитетското студентско собрание
при УКИМ, покрај недоволно финансии, нема доволно интерес и
волја ниту од УКИМ, ниту од МОН за поинтензивно да се започне
со дигитализација на образовните услуги што тие институции ги
нудат.

Перцепција и мислење на студенти
Дигиталните решенија предложени од студентите кои се
пријавија да учествуваат на хакатонот, организиран во рамките на
проектот, имаа поголем осврт кон услугите на УКИМ отколку на МОН,
што имплицира дека тие ги користат услугите на универзитетите
повеќе отколку на Министерството. Идеите се однесуваат на
следните дигитални решенија:
- електронско уплаќање на школарина,
- дигитално решение за запишување и заверка на испити и
семестри,
- дигитално внесување на оценки,
- оптимизиран распоред на предавања,
- електронско пријавување на невнесена оценка и/или
непроцесирана пријава за испит,
- дигитално решение за распоред на седење,
- онлајн платформа со одговори на сите административни
прашања
Од овие концепти воедно може да се забележи дека
фокусот е доминантно насочен кон административните процедури
со кои студентите се соочуваат на факултет, додека пак идеите
што вклучуваат примена на нови дигитални технологии во
изведување на наставата беа избегнати. Со овој податок може да
се заклучи дека студентите се во исчекување да се дигитализираат
административните процедури што речиси секојдневно ги
поминуваат на факултет, додека пак дигитализација на методите
што се користат за настава не им е приоритет, или пак не веруваат
дека можат да влијаат на одлуките на професорите во однос на тоа
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како ќе се држи настава, земајќи ја предвид нивната автономија
во таа област. Друго потенцијално толкување на оваа појава е
фактот што наставата е во онлајн формат веќе две години како
резултат на пандемијата, што доведува до отсуство на барање за
дигитализација на истата.

Препораки
1.

Развивање на Национална стратегија
дигитализација на високото образование

за

Иако Владата во повеќе официјални документи од
последните 3 години наговестува креирање на Национална
стратегија за дигитализација на образовниот систем, истата
сѐ уште не е достапна за јавноста. За ефективна и сеопфатна
дигитализација на високото образование, потребна е национална
стратегија во чија подготовка ќе учествуваат сите засегнати страни
(министерство, универзитети, студенти, граѓански организации).
Потребно е активно учество од претставници на секој државен
факултет, бидејќи универзитетите се состојат од бројни факултети
со различни наставни програми, правилници, потреби и степени
на развој во однос на дигитализација. Националната стратегија
за високото образовние треба да биде засебна и креирана од
специфични засегнати страни, бидејќи државните високообразовни институции се покомплексни и не се под надлежност на
Владата, така што суштинско е претставници на универзитетите
(ректорат, деканати, наставен кадар, студенти и административни
работници) да земат учество во процесот на донесување одлуки и
креирање на стратегијата. Тоа ќе го зголеми нејзиниот легитимитет
и кредибилитет.
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2.

Зголемување на буџетот за високо образование
со нова ставка за дигитализација

Буџетот на РС Македонија усвојува скромни финансиски
средства за високо образование и научно истражувачка дејност.
Предвидените средства за образование достигнаа 10 проценти од
вкупниот државен буџет во 2020 година1, истите се намалија на
9.8 проценти во 20212, додека во 2022 се зголеми на 10.7 проценти.3
Факултетите при УКИМ ги покриваат своите трошоци меѓу другото,
со средствата што се генерираат од школарина, пријави за испит,
пријави за заверка и запишување на семестар, барања за потврда
за редовен студент, како и барања за потврди за положени испити.
Фактот што овие услуги ги има исклучиво во не електронска форма е
една од причините за генерирање на средства со овој метод. Постои
можност образовните установи да претрпат економски загуби
доколку услугите од овој тип се дигитализираат. Од тие причини,
потребно е зголемување на средствата предвидени за државните
универзитети. На тој начин, мотивот да се дигитализираат
административните процедури нема да биде скромен на сметка
на стравот дека тоа ќе предизвика финансиска криза за универзитетот.
Во ставките во рамки на образование, предвидени се
средства за сите државни универзитети, и средства за развој на
студентски стандард, меѓутоа за процесот на дигитализација да
биде официјализиран и солидно финансиски поддржан, потребна е
посебна ставка за дигитализација на високото образование. Вакви
проекти се планирани во рамките на претходно именуваните
ставки, меѓутоа тоа често е подложно на промени, бидејќи терминот
„студентски стандард“ е широк поим што опфаќа повеќе аспекти.
1
Буџет на Република Северна Македонија 2020 година https://vlada.mfi/sites/default/files/dofiumenti/budzet2020/budget_na_ísm_za_2020_so_naslovna_0.pdf
2
Буџет на Република Северна Македонија 2021 година shoítuíl.at/cAFG8
3
Буџет на Република Северна Македонија 2022 година
https://finance.gov.mfi/wp-content/uploads/2021/12/BUDZET-2022-fionecen-za-objavuvanje16.12.2021-mfi.pdf
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Во случај овие финансиски модификации да го кочат
процесот бидејќи треба етапно да се воведат и потребна е
согласност од повеќе страни, останува варијантата студентите да
ги сносат истите финансиски трошоци како досега, но сега да има
опција да го направат тоа електронски.

3. Креирање на работни групи за дигитализација на
високото образование
Дигитализацијата е обемен и комплексен процес кој бара
учество на повеќе институции, организации и фирми при нејзино
изготвување и имплементација. За таа цел потребна е континуирана
соработка помеѓу сите засегнати страни која најефикасно ќе се
манифестира во форма на работни групи. Суштината на работните
групи е секој член, во зависност од ентитетот што го претставува,
да ги наведе барањата, можностите и потенцијалните пречки при
дигитализација на високото образование. Во составот на работните
групи, есенцијално е присуството на лица кои секојдневно се
користат со услугите на високообразовните установи, односно
студентите, наставниот кадар и административните работници.
Покрај нив, потребни се ITексперти кои ќе проценат колку е технички
изводливо да се развие електронска верзија на предложените
услуги. Понатаму, важно е да Владата да биде активно вклучена на
средби од овој тип, бидејќи за сеопфатна дигитализација потребно
е да се издвојат доволно средства од државниот буџет.

4. Воведување на електронско уплаќање на школарина, електронско запишување и заверување на семестар
и електронски барања за потврда за редовен студент и
положени испити
Електронско уплаќање на сметки за струја, вода, телефон,
телевизија и слични услуги е воведено во државата пред повеќе
од една декада. Оваа елементарна електронска услуга сѐ уште не е
воведена во високото образование. Студентите на дел од државните
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универзитети задолжително мора да чекаат ред во банка или во
пошта за да ги подмират своите студентски трошоци, за потоа да
чекаат ред во студентските служби за да приложат доказ дека
исполнуваат услови за да запишат семестар. Во однос на барања
за издавање потврди за редовен студент или потврди за положени
испити, кои се условни документи за аплицирање за стипендија,
здравствено осигурување, за семестар во странство и за ред други
потреби, повторно нема електронска варијанта за да се искористат
овие услуги. Студентите се обврзани да напишат молба за да се
стекнат со потврди од овој тип, при што истата им е доставена во
печатена форма, се чека неколку работни дена додека потврдата се
изготви и згора на тоа се уплаќа одредена сума на пари за потврдата
да биде издадена. Оваа процедура во универзитети во поразвиени
земји е целосно избегната, бидејќи потврди за студентскиот статус
и/или листата на положени испити се бесплатно достапни во
дигитална форма во секое време на личното онлајн портфолио,
при што системот автоматски го обновува студентскиот статус при
секоја модификација (нов положен испит, нов запишан семестар
и сл.). Земајќи го предвид фокусот и енергијата што студентите
ги насочија кон изнаоѓање решенија на проблеми од овој тип за
време на хакатонот, забележливо е од колкава важност им е овие
процедури и нивната дигитализација да биде во прв план при
изготвување и имплементирање на Националната стратегија за
дигитализација на високото образование.

5. Воведување бесплатен интернет на секој факултет
Пристап до бесплатен интернет од факултетот во кој
студентот студира или професорот предава е елементарна
дигитална услуга воведена во речиси секој приватен факултет.
Оваа услуга не е хармонизирана и пристапна на ниво на цел
универзитет. Само дел од факултетите се снабдени поради
неизбежна потреба од секојдневна употреба при држење настава,
додека кај други сѐ уште не е воведена. Услугите во електронска
форма се корисни и употребливи исклучиво со пристап до интернет.
За да се спречи злоупотреба на бесплатниот интернет и серверот
19

да не биде преоптоварен, пристап треба да имаат само студентите
и професорите што студираат/предаваат на универзитетот, и тоа
преку најавување со својот кориснички број и лозинка од ifinow
системот.

6. Обуки за студенти, наставен кадар и административен кадар
Клучен фактор во успешна имплементација на
електронските услуги се лицата кои треба истите да ги користат
и/или администрираат. Имено, дигитална писменост од страна
на сите засегнати страни е суштинска при воведување на нови
практики практики во административните процедури. При
недостигот на истата, нема интерес и волја за користење и
извршување на електронски услуги. За таа цел, препорачливо е да
се организираат обуки пред секое воведување на нова дигитална
алатка. Содржината што ќе се изучува на обуките треба да зависи
од групата која се таргетира. Административните работници на
факултетите се најмногу подложни на овие промени бидејќи преку
нив треба да се процесираат сите електронски пријави или барања
од страна на студентите или наставниот кадар. Од тие причини,
обуките наменети за административните работници треба да бидат
најобемни и најбројни, предавани од софтверската фирма што ги
развива алатките, и/или од IT лицата вработени на факултетот.
Тука повторно треба да се посочи различноста на факултетите
во однос на наставните програми и нивото на дигитален развој
во институцијата и според тие фактори треба да се развива
содржината и бројот на обуките.

7.
Обезбедување на персонален компјутер за
студенти што се соочуваат со финансиски потешкотии
Недостаток на средства за користење на електронски услуги
на образовните институции како и следење на настава онлајн,
особено дојде во израз за време на пандемијата. Со појавата на
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пандемијата, одреден број на млади луѓе не можеа да следат
настава поради немање на компјутер/лаптоп. Целосно
конвертирање на образовни услуги во електронска верзија носи
нови финансиски предизвици што не смее целосно да паднат
на товар на студентите. Оваа промена не е изводлива сѐ додека
има студенти што немаат приватни средства за да ги користат
електронските услуги. Потенцијално реалистично решение е
државата да ги снабди студентите од социјално ранливи категории
со личен лаптоп. Дополнително, повторно се јавува потребата од
достапен, бесплатен интернет на факултет, како и функционални
компјутери во универзитетските читални и библиотеки. Само со
вакви методи, оваа јавна политика може да биде инклузивна и да
не наиде на отпор од страна на студентите и останатата јавност.
пандемијата, одреден број на млади луѓе не можеа
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Извори
Јавни документи
- Програма за работа на Влада на РСМ за 2021 година
- Програма за работа на Влада на РСМ за 2020 - 2024 година
- Програма за работа на Владата на РСМ за 2022 – 2024 година
- Стратешки план на Министерство за образование и наука за
2022 – 2024 година
- Стратегија за образованието за 2018-2025 година и акциски план
на Министерство за образование и наука
- Програмата за работа на Националниот совет за високо
образование и научно-истражувачка дејност за периодот јуни
2021 - јуни 2025 година
- Стратегија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за
2019 – 2023 година
- Буџет на Република Северна Македонија 2020 година
- Буџет на Република Северна Македонија 2021 година
- Буџет на Република Северна Македонија 2022 година
Веб страни
- Дигитална платформа за студенти и професори на Универзитетот
Св. Кирил и Методиј - Скопје; https://www.upisi.ufiim.mfi/Account/
Login.aspx?RetuínUíl=%2f
- Портал за електронски учебници; https://www.e-ucebnici.mon.
gov.mfi/
- Канал 5 (2022): „Расте конфронтацијата за воведување
електронски учебници од 4-то до 9-то одделение“ https://fianal5.
com.mfi/íaste-fionfíontacijata-za-voveduvanje-elefitíonsfii-uchebni- ciod-4-to-do-9-to-oddelenie/a471845
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