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Кратко резиме

П
рограмата „Општинско-корисна работа“ (ОКР), на предлог на УНДП е дизајнира-
на да понуди иновативен пристап со кој ќе се поддржи обезбедувањето социјал-
ни услуги на локално ниво и ќе се поттикне постепено вклучување на најранли-
вите граѓани на пазарот на трудот . Од почетокот на Програмата во 2012 година, 

над 2 .500 невработени лица, ангажирани со скратено работно време, обезбедиле услуги 
за повеќе од 48 .000 жители во 64 општини . Во 2016 година, во 2 општини (Куманово и 
Струмица) е воведен модел за вклучување на стручен кадар во училиштата кој ќе им 
помага на сите групи ученици со послаби постигнувања во образованиот процес, со 
посебен фокус на децата со попреченост . За да се поддржи напредокот на децата со 
попреченост во училиштето, на барање на претставниците на општините преку ОКР 
беа обезбедени два вида услуги: лични асистенти (ЛА) и образовни асистенти (ОА) . По-
требата од ваков вид услуги беше идентификувана од страна на локалните власти и 
вакви асистенти им беа обезбедени на децата со попреченост кои посетуваат редовна 
настава .

Иако не се во целосна согласност со стандардите и практиките на ЕУ, двата вида стручни 
лица дадоа важен придонес во ублажувањето на системските пречки за инклузивното 
образование, со тоа што им дадоа директна поддршка на децата со попреченост во 
средината или беа нивни посредници во наставата и учењето . Сепак, потребата од овие 
лица и нивното вработување зборува за потребата да се вложат посинергични напори 
за спроведување на инклузивното образование – во согласност со стандардите на ЕУ 
и обврските на Северна Македонија и на ЕУ кон Конвенцијата за правата на лицата со 
попреченост (КПЛП) . 
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И покрај заедничките напори на многу организации да им обезбедат постојана стручна 
поддршка на МОН и на МТСП во поглед на децата со попреченост, инклузивното обра-
зование и Меѓународната класификација на функционирање (МКФ), кои се одвиваат 
подолго од една деценија, сепак, не се спроведуваат доволно ефективно на терен . По-
литиките сѐ уште не се адекватни, нивната имплементација не е рамномерна, а правата 
на децата со попреченост и натаму се негираат . Потребата за ЛА и ОА во склоп на обра-
зовниот систем, како имплицитен или експлицитен услов за интеграција на децата со 
попреченост во редовните училишта, е првиот показател дека не постои општо разби-
рање за тоа што подразбира системот на инклузивно образование, кои се одговорно-
стите на засегнатите страни и кое е значењето на различните услуги на поддршка што 
се потребни во системот и во целата држава . 

ОПШТИ ПРЕПОРАКИ
МОН треба да се вклучи во креирање политики што се во согласност со стандардите на 
ЕУ и КПЛП, со цел да учествува во нивното долгорочно спроведување;

 � Да се мапира и да се обедини големиот стручен потенцијал којшто веќе постои во 
Северна Македонија, обезбедувајќи секое училиште да ги има потребните човечки 
ресурси за да ја спроведе политиката за инклузивно образование, како што налага 
членот 24/Генералниот коментар 4 од КПЛП – кој се фокусира на педагогијата во 
чиј центар се децата и училишна култура на соработка;

 � Да се обезбеди сите институции што нудат образование за наставници пред поче-
токот и во рамките на службата, да продуцираат стручни кадри кои умеат да при-
менуваат педагошки методи во чиј центар се децата и создавањето култура на со-
работка во училиштата;

 � Да се развие механизам за акредитација и проверка на квалитетот на образовните 
програми и иницијативи пред и во рамките на просветната работа, во согласност 
со меѓународните стандарди за инклузивно образование;

 � Да се развие систем на заслуги што ќе ги наградува стручните лица од државните 
училишта кои ќе се вклучат во примената на принципите и практиките на инклу-
зивното образование, совладани во текот на акредитираните иницијативи за јак-
нење на капацитетот;

 � На краток и среден рок, за сите наставници и училишна администрација, за кои ќе 
се утврди дека имаат потреба од дополнителна поддршка, да се обезбедат конкрет-
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ни обуки за јакнење на капацитетот за методите на работа и предавањата преку 
соработка, пред да бидат вработени . 

УНДП (И ДРУГИ АГЕНЦИИ НА ОН, ДОКОЛКУ Е ПОТРЕБНО)
 � Бидејќи решавањето на недостигот на пристапна средина во образовните институ-

ции е главен приоритет на КПЛП, целата финансиска поддршка што агенциите на 
ОН им ја обезбедуваат на централните и на општинските образовни институции и 
установи треба да биде условена со обезбедување (градење и/или пренамена) на 
целосно пристапни средини;
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 � УНДП може да развие процедурален прирачник и пакет со минимални стандарди за 
соработка, со цел упатствата од ОКР истоветно да се применуваат во сите општини 
и со сите засегнати страни;

 � Да се ревидираат механизмите за следење и спроведување на Програмата ОКР и 
сите работни места во нејзините рамки да се ограничат на една учебна година, без 
можност за обновување;

 � Учество во Комисијата за МКФ, со цел функционалните проценки да се искористат 
при изработката на Индивидуалните наставни планови кои ќе ја прецизираат 
индивидуалната потреба за лични и/или образовни асистенти, нивните конкретни 
задачи и потребните компетенции (соодветни за целта);

 � Постепено да се запре финансиската поддршка што му се дава на МОН, а која 
е наменета за личните асистенти . Вработувањето на ЛА треба да е целосно под 
надлежност на МТСП и неговите регулативи . За целосно почитување на регулативите 
на ЕУ и КПЛП, услугата треба да се прошири на сите лица со попреченост кои имаат 
потреба, без оглед на нивната возраст;

 � Да се обезбеди поддршка на институциите за професионален развој, во соработка 
со организациите на лицата со попречности да воспостават процедура за доби-
вање Сертификат за личен асистент на деца со попреченост, во согласност 
со регулативите на ЕУ . МТСП треба да обезбеди лични асистенти со полно работно 
време бесплатно за сите лица со попреченост на кои им е потребен асистент; 

 � Постепено да се запре финансиската поддршка што му се дава на МОН, а која е 
наменета за образовните асистенти . Да се поддржат институциите за високо 
образование, особено оние кои подготвуваат идни наставници, за изработка на 
нови студиски програми за Педагошки асистент, во согласност со современите 
истражувања за инклузивно образование и препораките од Европската агенција 
за посебни потреби и инклузивно образование . Програмата треба да се фокусира 
на педагогијата, соработката и комуникацијата (а не на попречености или на 
посебните образовни потреби), а стручните лица треба да се подготват за помош 
на наставниците, а не да им бидат сенка на децата со попреченост;

 � Да се обезбеди поддршка на општинските тимови при спроведување на препораките 
од Комисијата за МКФ, т . е . да се организира почетна обука за МКФ, да се формираат 
мултидисциплинарни тимови на стручни лица, да се формираат тимови за поддрш-
ка на училиштата, да се состават и спроведат индивидуални наставни планови итн . 
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Контекст

О
вој извештај го подготви Паула Фредерика Хант, меѓународен консултант за ин-
клузивно образование и деца со попреченост, на барање на УНДП Македонија . 
Доделената задача „Проценка на актуелната состојба на активностите поврза-
ни со образовните/личните асистенти во земјата“1 – треба да му помогне на 

УНДП да ги процени резултатите постигнати во еден дел од нивната Програма „Општин-
ско-корисна работа“ (ОКР) . 

Имено, Програмата ОКР нуди иновативен пристап за обезбедување социјални услуги 
на локално ниво и има за цел да го поттикне постепеното вклучување на најранливите 
граѓани на пазарот на трудот . Од нејзиното воведување, за првпат во 2012 година, целта 
на Програмата ОКР е да помогне во врска со социјалната исклученост на два фронта 
одеднаш, со тоа што ќе претставува можност за невработените лица да стекнат корисни 
работни вештини, притоа обезбедувајќи услуги за лицата со најголем ризик од социјал-
на исклученост . Со помош на програмата, општините обезбедија услуги на грижа за 
претходно недоволно опслужени категории лица, како на пр .: децата на предучилишна 
возраст, старите лица, децата и возрасните со попреченост . Од почетокот на Програма-
та во 2012 г ., па сѐ до 2019 г ., над 2 .500 невработени лица работеле со скратено работно 
време со повеќе од 48 .000 жители во 64 општини .

Освен тоа, по ратификацијата на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со поп-
реченост (УНЦРДП) во 2011 г ., Глобалното партнерство на ОН за правата на лицата со 
попреченост го поддржа заедничкиот проект „Деинституционализација на лицата со 

1  Задача на консултантот
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попреченост во струмичкиот регион“, чија цел беше воспоставување модели на образо-
вание, вработување и социјално-здравствени услуги со кои ќе се олесни самостојното 
живеење на лицата со попреченост . Според УНЦРДП, земјата мора да обезбеди инклузи-
вен образовен систем на сите нивоа (член 24, став 1) . Учеството во наставата и учењето 
на сите деца и младинци зависи и од наставниот и од ненаставниот кадар . Ненастав-
ниот кадар (асистентите за поддршка при учењето, педагошките асистенти и сл .) игра 
клучна улога во успешното учество на учениците во секој аспект на задолжителното и 
натамошното образование .

Покрај тоа, УНДП спроведува и нов четиригодишен проект финансиран од Швајцарска-
та агенција за развој и соработка кој има за цел пилотирање на иновативни решенија 
за политики и програми што ќе им помогнат на Ромите и лицата со попреченост да 
пристапат на пазарот на трудот, истовремено унапредувајќи ги услугите за поширока 
социјална инклузија .
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Според тоа, како дел од Програмата „Општинско-корисна работа“ (ОКР) во 2016 г . беше 
воведен модел за вклучување на стручен кадар во училиштата кој ќе им помага на сите 
групи деца кои се соочуваат со предизвик во совладувањето на наставната содржи-
на, особено фокусирајќи се на децата со попреченост . УНДП најпрво ја поддржа оваа 
иницијатива во две општини (Куманово и Струмица) . Согледувајќи ги можностите за 
натамошно унапредување и институционализирање на улогата на асистентите, во на-
редниот циклус на ОКР во 2017 г . беа ангажирани 140 образовни и лични асистенти во 
18 општини, додека во циклусот на ОКР во 2018 г ., беа ангажирани 334 асистенти во 38 
општини . Во тековниот циклус на програмата за учебната 2019/2020 година, ангажирани 
се 321 асистент (91 личен и 230 образовни) во 35 општини .

Од 2016 година наваму, на барање на општините, ОКР обезбедува два вида услуги за 
поддршка на децата со попреченост во училиштата . И двете услуги: обезбедување лич-
ни асистенти (ЛА) и обезбедување образовни асистенти (ОА), се идентификувани како 
потребни од страна на општините и вакви асистенти им се обезбедени на децата со 
попреченост кои посетуваат редовна настава . Меѓутоа, еден фактор што можеби влијае 
врз спроведувањето на програмата на терен е променливата инволвираност на општи-
ните (корисниците на грантот) и нивните партнерства со училиштата/невладините ор-
ганизации од кои произлегува ангажирањето, менторирањето и следењето на канди-
датите за ОКР . Воспоставувањето на овие односи е надвор од доменот на влијание на 
УНДП .

За учество во ОКР, кандидатите за која било позиција треба да бидат невработени и 
да имаат завршено средно (за ЛА) или високо образование (за ОА) . ОКР не треба да се 
сфати како мерка за вработување што ќе им обезбеди на невработените лица идно вра-
ботување со полно работно време, туку како мерка која на невработените ќе им обез-
беди ангажман со скратено работно време за да ја зголеми нивната вработливост . Така, 
кандидатите за ангажман во ОКР добиваат работен ангажман со скратено работно вре-
ме од четири (4) часа на ден и за тие четири (4) часа добиваат надомест врз основа на 
склучен договор на определено време (девет месеци во текот на една учебна година) . 

Овој извештај се заснова на тематско и прикладно проучување на достапни документи 
и литература, наоди од студиската посета на училиштата во Скопје (од 14 до 17 октомври 
2019 г .), интервјуа со клучните актери (родители на деца со попреченост, наставен кадар, 
претставници на министерствата итн .) и анкета со 56 лични асистенти, 158 образовни 
асистенти и 210 наставници, спроведена во ноември 2019 година .
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Лични асистенти (ЛА)  
за деца со попреченост

ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ
Европската мрежа за самостојно живеење (ЕНИЛ), во 2013 г . објави Проспект за лични 
асистенти со насоки за сите членки на ЕУ, којшто може да се употреби и во Северна 
Македонија за изработка на работен профил за асистенти кој ќе биде во согласност со 
КПЛП и ќе може да се биде компаративен со профилите од цела Европа . Проспектот ја 
дефинира улогата на ЛА како помошници на лицата со попреченост „во секојдневните 
активности, помагајќи им да ги надминат бариерите и да достигнат поголема самостој-
ност . Оваа помош може да се дава повремено, па сѐ до 24 часа на ден . Задачите би биле 
да се помогне со: личната нега, јадењето, облекувањето, домашните работи, пазарење-
то, помошта на работа и во слободното време, како и помошта при комуникацијата со 
други луѓе, структурирањето на денот и слична когнитивна или психосоцијална под-
дршка .“ (стр . 1) Ваквата поддршка од ЛА треба да се заснова врз проценката на инди-
видуалните потреби што значи дека ќе зависи од конкретните животни околности на 
секое лице поединечно . Во согласност со своите желби, потреби и степенот на лична 
контрола, лицата со попреченост имаат право да го ангажираат, да го обучат и да го 
раководат својот ЛА .

„Не е секогаш потребно да се поседуваат конкретни квалификации или претходно ис-
куство за позицијата личен асистент, која може да им се додели на луѓе на различна 
возраст и со различно животно искуство . Клучниот услов е самиот корисник да смета 
дека потенцијалниот личен асистент е соодветен за позицијата . Тоа е најголемата раз-
лика меѓу личен асистент и негувател – кај личниот асистент, самиот корисник директно 
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ја осмислува услугата и управува со неа . (…) Личната помош не е помош обезбедена од 
медицински сестри, социјални работници, добротворни организации, цркви или ме-
дицински лица . Личната помош ја контролира и ја управува лицето со попреченост за 
да го оствари своето право на самоопределување и да постигне самостојност на свој 
начин“ (стр . 2) .

„Во многу земји не постои систем за лична помош или, ако постои, тој им е достапен на 
мал број лица со попреченост . Во повеќето западноевропски земји, каде што личната 
помош е подостапна, личните асистенти обично ги вработува давателот на услугата, т . 
е . агенцијата или општината . Корисникот го одредува работното време и задачите што 
треба да се извршат, а на давателот на услугата му доставува извештај за бројот на сра-
ботени часови за тој да може да го исплати личниот асистент . Личниот асистент може 
да биде исплатен преку директна исплата или со личен буџет, ако средствата ги прима 
корисникот на услугата директно и со тоа станува негов работодавач . Во овој случај, ко-
рисникот има целосна контрола над услугата, но сноси и административна, финансиска 
и правна одговорност . Директната исплата и личниот буџет се достапни во одредени 
земји, но не секаде . Дополнително, постојат и корисници на лична помош кои се орга-
низираат во задруги што им овозможува да ги централизираат административните и 
другите задачи, а сепак, да задржат целосна контрола над услугата“ (стр . 4) . 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АРГУМЕНТИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ (ЗА ДЕЦА)  
ВО РАМКИТЕ НА ОКР
Во сегашниот формат, личните асистенти во Северна Македонија го носат истото име, 
но вршат многу поразлична функција од онаа што е опишана погоре . Во суштина, тоа 
се возрасни лица кои им помагаат на децата со попреченост, т. е. на децата со некакво 
телесно оштетување што не им дозволува да бидат самостојни да се движат независно 
низ училишната средина . Според ОКР, ЛА треба да работат само 4 часа на ден, иако 
училишниот ден може да има 5 или повеќе часови . 

Позицијата Личен асистент за деца со попреченост е креирана во ОКР на барање на 
семејствата со дете со попреченост, со цел да ги поддржи децата што се соочуваат со 
тешкотии при пристапот до училишната средина додека самите општини не ги решат 
овие прашања . Иако семејствата со деца со попреченост главно ја доживуваат оваа 
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услуга како крајно неопходна, нејзината намена беше да послужи како привремена 
мерка за справување со пречките во училишната средина со кои се соочуваат децата со 
попреченост во редовните училишта, сѐ додека училиштата не ги преземат потребните 
чекори за да ја направат својата средина попристапна . Меѓутоа, треба да се нагласи 
дека доколку децата со попреченост веќе имаат свои ЛА, како што налага КПЛП (и како 
што е опишано погоре од ЕНИЛ), во рамките на ОКР немаше да постои ваква работна 
позиција, како таа затекнатата во моментот на студиската посета со која се поткрепува 
овој извештај .2 

НАОДИ ОД АНКЕТАТА – ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ
Според наодите од анкетирањето на ЛА (види Прилог 1), и покрај првично осмислените 
критериуми за работното место личен асистент во рамките на ОКР, 33 % од постојните 
ЛА се преквалификувани за работата (имаат универзитетско образование) . Една тре-
тина од нив немаат претходно работно искуство, а скоро две третини немаат искуство 
во работата со деца со попреченост . Две третини од ЛА имаат по неколку ангажмани 
во ОКР, поголемиот дел од нив како ЛА, додека 91 % од нив се надеваат дека ќе бидат 
вработени со полно работно време на истата позиција во училиштето или општината 
по завршувањето на нивниот ангажман во рамките на ОКР .

Резултатите од анкетата покажуваат дека очекувањата од еден ЛА не им се јасни на 
оние што ја вршат оваа работа, иако повеќето одговори вклучуваат глаголи како „по-
мага“ или „асистира“ . Сепак, се чини дека на ангажираните ЛА им е тешко јасно да ги 
наведат своите одговорности кон учениците и другите стручни лица, како што се гледа 
од следниве примери: 

 � „Не знам што точно се очекува од мене, но целосно сум посветен на детето за 
кое сум одговорен“;

 � „Давам сѐ од себе да бидам 100 % ефикасен и да ги извршувам сите задачи што 
ќе ми ги доделат родителите“;

 � „Покрај сите должности што ги имам како личен асистент, од мене се очекува 
и да ги пополнам постојните празнини во образованието на детето, да придо-

2 ЗАБЕЛЕШКА: При завршувањето на овој извештај, околу четири месеци по студиските посети, 
Министерството за труд и социјална политика соопшти дека ќе започне да обезбедува лични 
асистенти за сите лица со попреченост на кои им е потребен асистент, почнувајќи од 6-годишна 
возраст, со што позицијата ЛА во рамките на ОКР ќе стане излишна. 
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несам кон постигнување на целите на Индивидуален образовен план (ИОП), 
да помогнам во социјализацијата на детето и неговиот општ напредок и да 
ја завршам работа на еден образовен асистент . Ова од мене го очекуваат и 
родителите и наставниците“;

 � „Освен што го придружувам детето, од мене се очекува и да му помогнам да ги 
совлада наставните содржини, бидејќи наставниците немаат доволно време да 
им се посветат на децата со посебни потреби“;

 � „Како образовен асистент, од мене се очекува да му помогнам на ученикот да 
ги изврши задачите за време на часот“ .

Скоро половина од испитаните ЛА изјавија дека немале период на приспособување – 
време кога асистентот, детето и родителите би се запознале подобро, додека за другите, 
овој период бил со различно траење, почнувајќи од два (2) часа до цело училишно 
полугодие . На речиси половина од ЛА (48 %) учениците им биле претставени од страна 
на нивните родители, а 41 % од ЛА изјавија дека освен што биле надгледувани од дру-
ги лица, биле надгледувани и од родителите (иако работеле во училишната средина) . 
Интересен е фактот дека, иако родителите имаат големо влијание врз работата на ЛА, 
помалку од 2 % од ЛА поминале повеќе од 50 % од своето време во комуникација со 
родителите, а 25 % од нив воопшто не комуницирале со родителите . Како други лица 
кои ја надгледуваат нивната работа се посочени општинските координатори (46 %), де-
фектолозите (37,5 %) или наставниците (33 %) .
Но, системот за секојдневна поддршка на ЛА е многу поразличен од нивниот систем за 
надзор: 61 % се поддржани од наставникот, 32 % од дефектологот, а 30 % од родителите . 
Само двајца испитаници изјавија дека се поддржани од целиот тим за инклузивно об-
разование, а двајца други изјавија дека не добиле никаква поддршка при работата . Ова 
не е никакво изненадување ако се има предвид дека на 64 % од сите ЛА никогаш не им 
било кажано дека треба да соработуваат со други лица .
На прашањето за нивните работни обврски, 50 % од анкетираните ЛА одговориле дека 
нивната работа е на децата со попреченост да им дадат помош во пристапноста, 43 % 
одговориле дека треба да помогнат во нивната социјална/бихевиорална интеграција, а 
некои одговориле дека треба да им помогнат со личните/физиолошки потреби (вистин-
ската намена на ЛА) . Сепак, голем број (78 %), исто така, одговориле дека треба да дадат 
помош со училишните задачи, улога што би требало да ја имаат образовните асистенти . 
Мнозинството ЛА (87,5 %) целото време го минуваат со само еден ученик, а 10 % од нив 
со ученикот минуваат повеќе од потребните/платените 4 часа . На прашањето кој поми-
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нува повеќе време со назначениот ученик за време на еден училишен ден, 75 % одго-
вориле дека тоа се тие, додека 21 % одговориле дека тоа е наставникот . Само двајца ЛА 
одговориле дека тоа се тие и наставникот, а никој не навел други стручни лица . 

Речиси сите (98 %) од анкетираните сметаат дека работата на ЛА е неопходна за инклу-
зивното образование, но само 20 % од нив го поткрепиле својот одговор со причина 
што всушност, е поврзана со она што треба да се очекува од еден ЛА, како на пример: 

 � „Затоа што станува збор за ученик со попреченост во движењето кој треба да 
посетува редовна настава“;

 � „Затоа што децата со попреченост не можат самостојно да ги вршат физиолош-
ките потреби“;

 � „Заради полесна социјализација со другите ученици, почитување на училиш-
ните правила и заштита од потенцијалните повреди .“ 

Другите одговори варираа од општи изјави за потребите на децата со попреченост, до 
давање поддршка на наставниците за да се зголеми квалитетот на наставата .

Според анкетите, не може да се направи споредба меѓу работата на ЛА во Северна 
Македонија и описот на работното место на ЛА во остатокот од Европа (види страница 
3) . Иако е очигледно дека од асистентите се бара да им помогнат на децата со попре-
ченост во редовните училишта, позицијата на ЛА во Северна Македонија, како што се 
практикува во моментов, треба да претрпи преиспитување и промени како што се пре-
порачува во наредните делови од извештајот . 

ПОЗИЦИЈАТА ЛА ВО РАМКИТЕ НА ОКР ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ГИ ПОТВРДУВА СИСТЕМСКИТЕ ПРЕЧКИ 
Идентификувањето на потреба од Личен асистент за деца со попреченост и со соз-
давање на позицијата ЛА како што функционира во моментов (опишана погоре во кон-
текст на услуга што се обезбедува само на училиште, за време на училишните часови, 
на барање на општините кои биле доволно отворени за да им излезат во пресрет на 
семејствата на децата со попреченост) беа потврдени двете системски пречки нагласе-
ни претходно со кои се соочуваат децата со попреченост во Северна Македонија и кои 
треба итно да се разгледаат:

 � непристапност на училишните средини;

 � општ недостаток на средства и/или услуги за унапредување на самостојно жи-
веење и инклузивно образование .
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Како прво, иако во член 11, став 7 од новиот Закон за основно образование (јули, 2019 
г .) се дава дефиниција за „пристапноста до инфраструктурата и услугите“ како пристап-
ност до секоја средина (вклучувајќи и физичка, сетилна и информатичка) на училишно 
ниво, овој концепт често, ниту се сфаќа добро, ниту се зема предвид . Наместо пристап-
носта да се разбере како право на сите лица со и без попреченост (принцип на универ-
зален концепт), новиот закон нагласува дека прашањето на пристапност е конкретно 
поврзано со децата со попреченост и дека се однесува конкретно на пристапот до об-
разование . Така, дефиницијата дека пристапноста подразбира „преземање мерки со 
кои им се обезбедува пристап на учениците со попреченост“ се сфаќа, во потесната 
смисла на зборот, како обезбедување средства со кои ќе се надминат физичките преч-
ки, наместо да се реши причината за постоењето на ваквите пречки .

Како второ, во член 19 од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост (КПЛП), 
која Северна Македонија ја потпиша во 2007 г ., а ја ратификува во 2011 г . (заедно со 
нејзиниот Факултативен протокол), се вели дека лицата со попреченост мора да има-
ат пристап до „лична помош која е неопходна за да се поддржи нивното живеење и 
вклучување во заедницата и да се спречи нивната изолација или сегрегација од заед-
ницата .“ (член 19, став б) . Како што се наведува погоре, во времето на подготовката на 
овој извештај, Министерството за труд и социјална политика на Северна Македонија 
обезбедува лични асистенти само на лицата со попреченост кои имаат 18 години или 
повеќе, иако во едно скорешно соопштение се посочува дека ова ќе се обезбеди и за 
децата со попреченост почнувајќи од шестгодишна возраст . Сепак, треба да се напоме-
не дека ваквата селективност (по род, возраст, раса, етничка припадност или која било 
друга лична особина, освен документираната потреба) во испораката на средства или 
услуги од страна на МТСП претставува повреда на членот 19 од КПЛП . 
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Образовни асистенти (ОА)  
за деца со попреченост

СВЕТСКИ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

У
логата, компетентноста и придобивките од училишните/наставните/образовни-
те асистенти се истражува и се документира уште од почетокот на 90-тите годи-
ни . Уште во 1997 г ., едно истражување  (Giangreco, Edelman, Luiselli, & MacFarland) 
открива дека иако асистентите во наставата играат важна улога во контекстот на 

инклузивното образование, нивната близина до децата со попреченост може да доведе 
до различни бариери во инклузијата на овие деца и тоа: 

 � мешање во сопственоста и одговорноста што наставниците ја имаат кон образова-
нието на децата со попреченост во нивната паралелка;

 � физичка и временска одвоеност на децата со попреченост од нивните соученици;
 �  создавање зависност од поддршка и надзор од возрасни кај детето;
 � создавање бариери во интеракцијата меѓу децата со попреченост и нивните врс-

ници и соученици;
 � поставување понизок образовен стандард и ограничување на стручната настава за 

децата со попреченост; 
 � губење на личната контрола и/или на родовиот идентитет;
 � мешање во наставата на другите ученици во паралелката .

Повеќето од опишаните бариери веќе биле истражувани (независно и во комбинација), 
а наодите/препораките често се совпаѓаат во сите истражувања .
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 � Потребата за училишен/наставен/образовен асистент што ќе работи директно со 
ученикот мора да се утврди со помош на функционална проценка во мултидисци-
плинарна средина во чиј центар се наоѓа детето;

 � Училишниот/наставниот/образовниот асистент кој ќе работи директно со уче-
никот треба да му се додели само кога тој ќе покаже сериозни функционални 
ограничувања при учењето за кое му е потребна интензивна поддршка при 
наставата (1 погоре);

 � Одлуката за ангажирање училишен/наставен/образовен асистент што ќе рабо-
ти директно со ученикот може да ја донесе само училишниот тим кој воедно е 
одговорен и за изработка на индивидуален образовен план, во кој е опфатена и 
конкретната улога на училишниот/наставниот/образовниот асистент .

 � На училишните/наставните/образовните асистенти им е потребна постојана струч-
на обука и директен надзор од наставникот .

Истражувањата за поддршката на инклузивното образование во ЕУ (види3 тука) и на 
други места (види подолу) укажуваат на тоа дека со намалувањето на сегрегацијата во 
образовниот систем, мора да се менуваат и улогите на учесниците во системот, односно 
моделот на грижа/помош да се претвори во начин за зголемување на самоопределбата 
и самостојноста . Исто така, општо прифатено е дека многу паралелки во кои учат деца 
со тешка/комплексна попреченост или каде има голема концентрација на ученици со 
потреба од поинтензивни интервенции треба да имаат помал број ученици или таму да 
се применува модел на соработка . 
Алтернативата е да се истражи како улогата на еден училишен/наставен/образовен 
асистент - лице кое работи исклучиво со еден ученик, обично со попреченост - да се 
преобрази во педагошки асистент со поширок опсег на одговорности . Вакви примери 
постојат:
Во Австралија

 � https://www .ici .net .au/blog/skills-needed-to-become-a-teachers-aide/
Во Нов Зеланд

 � https://www .careers .govt .nz/jobs-database/education-and-social-sciences/
education/teacher-aide/how-to-enter-the-job

Во Велика Британија

 � http://www .skillsforschools .org .uk/roles-in-schools

3 https://www.european-agency.org/projects/organisation-provision-support-inclusive-education
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Во САД

 � https://www .teachercertificationdegrees .com/careers/teachers-assistant/
Во САД, конкретно за децата со попреченост 

 � https://www .cec .sped .org/Standards/Paraeducator-Preparation-Guidelines
Како што е опишано погоре, училишните/наставните/образовните асистенти (и според 
традиционалниот и според поновиот концепт) не треба да го заменат наставникот, туку 
треба да соработуваат со него за да го подобрат процесот на учење на одреден ученик . 
Покрај тоа, училишните/наставните/образовните асистенти не треба да се нудат како 
услуга само за лицата со попреченост, туку и за сите ученици на кои им треба ваков вид 
интензивна поддршка .

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АРГУМЕНТИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ОБРАЗОВНИ АСИСТЕНТИ  
ВО РАМКИТЕ НА ОКР 
Како и во случајот на личните асистенти погоре, работното ангажирање на образовни-
те асистенти (ОА) започна во рамките на Програмата ОКР со првична идеја тие да им 
помагаат на децата со попреченост кои се запишуваат во редовните училишта и кои 
се соочуваат со тешкотии во следењето на наставна програма, кои имаат тешкотии да 
учат со исто темпо како соучениците или кои имаат проблеми да учествуваат во наста-
вата . Програмата се стреми да обезбеди простор за отворена дискусија меѓу сите реле-
вантни страни околу воведувањето на нови социјални услуги во општеството, во овој 
случај, образовни асистенти, со цел да се утврди профилот на давателот на услугата и 
да се направи груба проценка во поглед на потребите на крајните корисници . Од друга 
страна, програмата им нуди можност на невработените лица да се стекнат со вештини 
што се бараат на пазарот на трудот, во конкретниов случај преку кратки модули за обука 
со кои ќе стекнат одредени знаења за основните принципи што треба да се следат в 
училница и при интеракцијата со деца . Иако засегнатите страни што беа интервјуирани, 
ја разбираат позицијата на овој начин, работниот профил на ОА и натаму е неодреден 
што дозволува широко, непрецизно и разновидно толкување на нивната работа, нив-
ните улоги и одговорности . Препознавајќи го ова, УНДП ангажира меѓународен консул-
тант со цел да помогне да се утврди профилот на ОА и да се посочат општите слабости 
на целиот процес, имајќи предвид дека во земјата е направен многу мал напредок во 
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областа на инклузивното образование за сите деца . Покрај тоа, како одговор на прити-
сокот од родителите, локалните власти и МОН, УНДП помогна ангажирањето на ОА да ги 
надмине првичните одредби за ОКР .

НАОДИ ОД АНКЕТАТА – ОБРАЗОВНИ АСИСТЕНТИ
На анкетата одговорија 158 образовни асистенти (ОА) . Во согласност со критериумите на 
ОКР, 90 % од нив поседуваат универзитетска диплома (VII-1), а 7 % имаат завршено ма-
гистерски студии . Речиси половината од нив (42 %) немаат претходно работно искуство 
(иако просечната возраст на испитаниците е 34 години), 32 % имаат претходно искуство 
во работа со деца (во различни улоги), а 8 % имаат работено со деца со попреченост . 
Над една третина (39 %) за првпат се дел од ОКР, а останатите веќе работеле како асис-
тенти неколкупати претходно, со тоа што мнозинството го реализираат својот втор или 
трет ангажман . Освен тоа, една третина од испитаниците работеле само со еден ученик, 
додека мнозинството работело со двајца или повеќе . Од анкетираните ОА, 92 % се на-
деваат дека овој ангажман во рамките на Програмата ОКР ќе доведе до вработување со 
полно работно време на истата позиција .

Како и ЛА, скоро половина од анкетираните ОА (43 %) изјавиле дека немале период 
на приспособување (време да се запознаат) со ученикот на кој му помагаат, додека 
оние кои имале ваков период, наведуваат различно времетраење, од два дена до еден 
месец . На ОА ученикот му бил претставен од страна на наставникот, родителите, дефе-
ктолозите или општинските координатори во сличен процент (38 %, 37 %, 32 % и 28 %, 
соодветно), а како што беше случајот и со ЛА, надзорот и поддршката значително се 
разликуваат . 

Над половина од анкетираните ОА (57 %) изјавиле дека се надгледувани од општински-
те координатори, 48 % за ова го посочиле наставникот, а 41 % го посочиле дефектоло-
гот . Меѓутоа, 69 % изјавиле дека наставникот е тој што ги поддржува во секојдневната 
работа, а само 37 % го посочиле дефектологот . Времето поминато во комуникација со 
родителите е помало од она што го пријавија другите интервјуирани: 10 % од ОА во-
општо не комуницираат со родителите, а 75 % минуваат помалку од 25 % од времето 
комуницирајќи со родителите . 

Анкетата покажа и дека 85 % од сите ОА го минуваат целото време исклучиво со еден 
ученик, а 11 % работат подолго од четирите часа определени со ОКР . Но, дополнителни 
27 % одговориле дека го минуваат целото време помагајќи му на наставникот со сите/
повеќето ученици во паралелката – околу 25 % минуваат 100 % од времето во подготов-
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ка на часот и вршејќи одредени задачи на Педагошки асистент (асистент на наставни-
кот, а не асистент на ученикот) . Освен тоа, 57 % од нив соработуваат со други стручни 
лица, или насамо, или во тим . 

Од сите анкетирани ОА, 95 %, за себе, изјавиле дека се стручни лица кои го минуваат 
поголемиот дел од времето со учениците што им се доделени . Затоа, не е никакво из-
ненадување што 99 % од нив сметаат дека позицијата на ОА е од суштинско значење 
за инклузивното образование . Според објаснувањето на овој одговор, испитаниците 
спаѓаат во две групи: испитаници кои веруваат дека ОА се важни затоа што наставници-

немале (43 %) имале (57 %) 

немаат претходно работно искуство

поседуваат универзитетска диплома (VII-1)

имаат претходно искуство

имаат завршено магистерски студии

Период на приспособување

Вкупно Образовни Асистенти

наставникот

родителите

дефектолозите

општинските координатори

38 %

37 %

32 %

28 %

На ОА ученикот му бил претставен од:

општинските 
координатори

наставникот

дефектологот

57 %

48 %

41 %

Кој ги надгледува ОА:

воопшто не комуницираат

малку комуницираат

10%

75 %

Време поминато  
во комуникација со родителите

наставникот

дефектологот

69 %

37 %

Кој ги поддржува ОА  
во секојдневната работа:

ОБРАЗОВНИ АСИСТЕНТИ (ОА)

од сите ОА го минуваат целото време  
исклучиво со еден ученик

имаат работено  
со деца со попреченост 

158

85%

8%

42 %

90 %

32 %

7 %
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те не можат сами да ја вршат работата, немајќи доволно време или соодветно знаење, 
како што е прикажано во следниве примери: 

 � „Ниту наставниците, ниту другите стручни лица немаат никакво знаење“;

 � „…Затоа што наставниците не можат да обрнат онолку внимание или да вло-
жат онолку време колку што им е потребно на овие деца, а немаат ниту точни 
упатства како да го сторат тоа, така што без образовен асистент, овие деца би 
се изгубиле во воспитно-образовниот процес на училиште“;

 � „Наставникот не може да му обрне доволно внимание на таквиот ученик“;

 � „Наставниците не се обучени за инклузивно образование .“
ОА кои веруваат дека на децата со попреченост им треба индивидуализирана настава 
и директна поддршка како во наставата, така и во социјализацијата, како што е прика-
жано подолу:

 � „Потребен е посебен, индивидуален пристап затоа што децата не можат са-
мостојно да ги задоволат своите потреби“;

 � „На секое дете со попреченост му треба индивидуален пристап, мотивација, 
следење и корекција“;

 � „Неопходен е индивидуален пристап“;

 � „На овие деца им треба дополнителна помош, дополнително објаснување на 
наставните содржини, поддршка во социјализацијата итн .”

Откако асистентите ќе се запознаат со своите нови задачи, за нив се организираат во-
ведни обуки . Овие обуки се задолжителни, содржината е различна за ЛА и за ОА, а во 
2019 г . биле обучени околу 145 лица (нови во ОКР) . И покрај ова, никој од интервјуира-
ните лица не даде опис на обуката (содржина, должина, завршен испит итн .) и никој не 
можеше јасно да го опише потребниот процес на подготовка за работното место на ОА . 
Иако општиот консензус во интервјуата со засегнатите страни беше дека образовните 
асистенти се високообразовани лица и дека многу од нив порано биле наставници/
дефектолози, од одговорите на анкетата се испостави дека ова не е точно . Значи, како 
ОА за деца со попреченост, работат стручни лица од разни области, од кои повеќето 
никогаш претходно се немале сретнато со лице со попреченост, а малкумина имале ис-
куство во образовно/педагошко опкружување . Така, иако испитаниците изразија силна 
доверба во професионалниот капацитет на ОА (вештини и знаење) за вршење на оваа 
работа, опишувајќи дека многу од нив се подобро подготвени од наставникот, излезе 
дека тоа сепак, не е точно .
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Идентификувани бариери во 
инклузивното образование  
во Северна Македонија

К
ако што се опишува подолу, недостатокот на конкретен работен профил (пред 
сѐ, компетенции и соодветно образование и обука), нејасната хиерархија на 
надзор, како и продолжувањето на ангажманот во рамките на ОКР довеле до 
несакани последици кои можеби во одредени случаи создале бариери наместо 

можности за инклузија . Сепак, откриените бариери поврзани со ЛА и ОА утврдени во 
оваа студија треба да се сфатат како последици од подлабоки и подолготрајни систем-
ски бариери кои налагаат подетално проучување на образовниот систем во Северна 
Македонија .
За вистински инклузивен образовен систем, Северна Македонија треба да ги запази 
деветте столба на инклузивното образование, со фокус на ранливите ученици, меѓу кои 
и децата со попреченост, имено:

 � Пристап „цел систем“: сите средства се вложуваат во унапредување на инклузив-
ното образование;

 � „Цела образовна средина“ која ги опфаќа: културата, политиките и практиките; 
 � Пристап „цела личност“: се уважува сечиј капацитет за учење и за сите ученици се 

поставуваат високи очекувања . Инклузивното образование нуди флексибилни на-
ставни програми и методи што лесно се приспособуваат на различни способности, 
потреби и стилови на учење . При планирање на наставните активности, главниот 
фокус се става врз капацитетот и стремежите на учениците, наместо врз наставните 
содржини;

 � Поддршка за наставниците: сите наставници и други вработени добиваат потребно 
образование и обука за основните вредности и компетенции со кои ќе овозможат 
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инклузивна средина за учење; 
 � Почитување и вреднување на различностите: во образовната заедница се добре-

дојдени сите и за нивните различности се покажува почит; 
 � Средина поволна за учење: инклузивната средина за учење е достапна за сите, во 

неа сите се чувствуваат безбедно, поддржано и стимулирано, и може слободно да 
се изразат;

 � Ефективен премин: учениците со попреченост добиваат поддршка која ќе им обез-
беди ефективен премин од основно во стручно и високо образование, а потоа и на 
работа (фокус на доживотното учење); 

 � Препознавање на важноста на партнерствата: Односот меѓу средината за учење и 
пошироката заедница треба да се препознае како пат кон поинклузивно општество; 

 � Мониторинг: вклучување на лицата со попреченост .
Личните асистенти обезбедени со поддршка на Програмата ОКР се минимално поврза-
ни со пристапот „цела личност“ (3 погоре) и со создавањето околина поволна за учење 
(6 погоре) . За овие два пристапи не е корисна ниту поделбата на редовно и посебно 
образование, редовни и посебни наставници и деца со и без попреченост, ниту не-
достатокот на пристапни средини во Северна Македонија . Во навистина инклузивен 
образовен систем, улогата на ЛА би била сведена на минимум – средината не би била 
рестриктивна, а на сите ученици би им биле поставени истите високи очекувања и би 
им биле дадени истите можности .
Образовните асистенти обезбедени преку поддршката на ОКР најмалку се поврзани со 
поддршката на наставниците (4 погоре), но тие се само еден многу мал дел од целата 
обука на наставниците за инклузија . ОА (како асистенти на наставниците) треба да би-
дат дел од секое училиште/паралелка кое ја приспособува својата настава кон секој 
ученик посебно, ги следи принципите на Универзалниот концепт на учење и работи 
по принцип на заеднички труд и соработка . Под постојан надзор на редовниот настав-
ник, асистентите за наставници го потпомагаат подобрувањето на наставниот процес . 
Тие ја олеснуваат работата на учениците во групи, повремено работат со поединечни 
ученици за зајакнување на нивните вештини, помагаат при работата в училница и им 
помагаат на наставниците при ненаставните содржини . Сепак, претпоставката е дека 
наставниците во инклузивното образование ги имаат основните вредности и компе-
тенции (ставови, знаења и вештини4) што им се потребни за да ги менторираат, да ги 

4 https://www.european-agency.org/projects/te4i/profile-inclusive-teachers

26 Проценка на актуелните активности за лични и образовни асистенти



раководат и да ги надгледуваат асистентите, како дел од една училишна заедница во 
која придонесуваат сите членови .
Затоа, за искоренување на нееднаквостите во системот нема да биде доволно да се 
поправат некои од критериумите на ОКР и да се оспособат и да се остручат личните и 
образовните асистенти . Стручните улоги и компетенции на ЛА и ОА треба да се ревиди-
раат заедно со посеопфатни напори за реформи во системот .

НЕДОРЕЧЕНОСТА ВО ЗАКОНОДАВСТВОТО И НЕДОСТАТОКОТ 
НА МОЌ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВОДИ КОН БАРИЕРИ

ПОТРЕБАТА ОД ЛА И ОА ПРИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СООДВЕТНА ПОДДРШКА ЗА 
ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РЕДОВНИТЕ УЧИЛИШТА
Во членот 19 од новиот Закон за основно образование (Видови поддршка за ученици 
со попреченост) повеќепати се споменуваат образовни/лични асистенти „кои ќе им по-
могнат во учењето на учениците со попреченост“, заедно со „соодветна стручна помош 
од центарот за помош при учење, тимот за инклузија и асистивна технологија“ . На овој 
начин, овие два типа работни места се озаконети како суштински при обезбедување 
помош за децата со попреченост во редовните училишта (и покрај наодите од истражу-
вањето кои укажуваат дека потребите на инклузивните системи се малку поинакви) . 
Меѓутоа, ситуацијата на терен не е иста како планираното .

АНКЕТА НА НАСТАВНИЦИТЕ
Со цел да се потврдат и/или да се побијат наодите од анкетите на ЛА и ОА и да се 
прикаже како ЛА и ОА во моментов се користат на терен, околу 600 наставници беа 
замолени да одговорат на прашалникот, при што 210 испратија свои одговори . Просеч-
ната возраст на испитаниците е 43 години, а повеќето наставници имаат универзитетско 
образование . Пријавениот просечен број на ученици по паралелка е 14 што можеби 
е грешна бројка, имајќи ја предвид разликата во бројот на ученици во училиштата во 
главниот град (Скопје) и бројот на ученици во училиштата на други места . 

Притоа, 26 % од наставниците немаат ученици со тешкотии при учењето во своите пара-
лелки, а 35 % имаат само еден ученик со тешкотии при учењето . Другите имаат над еден 
ученик со тешкотии при учењето (од 2 до 19 ученици) . Сепак, податоците за соодносот 
наставник/ученик (тука и подолу) треба да се толкуваат претпазливо; можно е оние што 
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пријавиле дека имаат голем број ученици со тешкотии при учењето да се предметни 
наставници, коишто имаат повеќе ученици за пократок период . 

Според анкетата, наставниците работат со 58 ЛА и 81 ОА, иако оние со најголем број уче-
ници со потешкотии при учењето (вкупно 64) меѓусебно делат само 1 ЛА и 3 ОА .

Истите 210 наставници имаат 181 дете со попреченост распределени меѓу нив: има 28 
наставници без деца со попреченост во нивните паралелки; 153 наставници со 1 дете со 
попреченост, 19 наставници со 2 деца со попреченост, 4 наставници со 3 деца со поп-
реченост, 2 наставника со 4 деца со попреченост, 1 наставник со 6 деца со попреченост, 

им делегираат само некои од своите задачи на ОА и ЛА

Кој му доделува асистент на ученикот?

не им делегираат никакви задачи на асистентите

општинскиот 
координатор 

други 
професионалци

Вкупно одговори од наставници

општинскиот координатор

специјалниот едукатор/
дефектологот

самите

педагогот

директорот на училиштето

родителот

41 %

34 %

33 %

20 %

21 %

11 %

Кој го прави надзорот врз ЛА и ОА

Од анкетираните наставници...

немаат

имаат само еден ученик 

имаат повеќе ученци 

26 %

35 %

39 %

Дали имаат ученици  
со тешкотии при учењето

образовна помош

помош за пристапност

помош во однесувањето

ги приспособуваат 
наставните задачи

77 %

34%

31%

26%

Каква помош обезбедуваат ЛА и ОА?

НАСТАВНИЦИ

се изјасниле дека ЛА и 
ОА работат исклучиво со 
еден ученик во нивните 
паралелки

210

90%

Рекле дека ЛА се неопходни  
за инклузивното образование

88%

2/3 1/3

100

испитаници помагале за 
физиолошките потреби4

посочиле дека ЛА и ОА соработуваат 
со други засегнати страни

цело време се во  
комуникација со родителите

минуваат барем 50 % од времето 
во комуникација со родителите

минуваат помалку од 25 % од времето 
во комуникација со родителите 

воопшто не трошат време во 
комуникација со родителите

136

25

27

105

52

Соработка со ЛА и ОА
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1 наставник со 7 деца со попреченост и 1 наставник со 19 деца со попреченост . Дури и 
да се земе предвид дека сите ученици со тешкотии при учењето и/или деца со поп-
реченост немаат потреба од ЛА или ОА, двете дистрибуции (ученици со тешкотии при 
учењето и деца со попреченост) покажуваат несразмерност во бројот на ученици со 
тешкотии при учењето по наставник, и/или во дистрибуцијата на деца со попреченост 
по наставник . 

Според тоа, иако законодавството ги озаконува ЛА и ОА како суштински инструменти за 
инклузија, можеби постојните ЛА и ОА не се адекватно распределени за да го унапредат 
инклузивното образование . Треба да се испитаат сите горенаведени случаи и да се 
преземат соодветни мерки за да им се обезбеди адекватна поддршка на учениците на 
кои им е најпотребна, со јасна цел: да се олесни инклузијата .

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ТИМОВИ ЗА НОСЕЊЕ ОДЛУКИ, ЗА ГРАДЕЊЕ 
КАПАЦИТЕТИ И ЗА СЛЕДЕЊЕ
Согласно со новиот Закон за основно образование, „изборот и назначувањето на об-
разовен/личен асистент го врши петчлена комисија составена од персоналот во учи-
лиштето со ресурсен центар, што ја назначува директорот на училиштето“ (став 5) . По-
крај тоа, „министерот, на предлог на Бирото, ги утврдува нормативите за образовен 
асистент и за личен асистент, како и описот на нивните компетенции и надлежности“ 
(став 6), а „училиштата со ресурсен центар вработуваат образовни и лични асистенти на 
ограничен временски период . Финансиските средства за образовни и лични асистенти 
се обезбедуваат од Буџетот на Министерството“ (став 7) . 

Меѓутоа, како што истакнуваат повеќето интервјуирани заинтересирани страни, вклучи-
телно и претставници на МОН, сè уште не постојат училишта со ресурсни центри, ниту 
пак е предвиден рок за нивно основање (бидејќи не постои патоказ за трансформација 
на специјалните училишта во ресурсни центри) . Според тоа, не постои воспоставен ме-
ханизам за распределба на асистенти (лични и/или образовни) . 

АНКЕТА НА НАСТАВНИЦИТЕ
На прашањето „Кој му доделува асистент на ученикот“, наставниците се изјасниле дека 
општинскиот координатор го прави тоа повеќе од две третини од времето, а другите 
ЛА и ОА ги назначуваат други професионалци . Уште поважно е дека 46 испитаници не 
знаеле кој назначува ЛА или ОА за нивната паралелка/ученик, укажувајќи на недово-
лен ангажман во тој процес . Во однос на надзорот врз ЛА и ОА имаше порамномерни 
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разлики: 41 % го навеле општинскиот координатор, 34 % го навеле специјалниот едука-
тор/дефектологот, 33 % се навеле себеси како супервизори, 21 % го навеле директорот 
на училиштето, 20 % го навеле педагогот, 11 % го навеле родителот (кој не е присутен на 
училиште, не е објективна страна и може, но и не мора, да има доволно познавање за 
да го надзира асистентот) .

КОЈ Е ОДГОВОРЕН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛУГИ?  
(КОЈ?, ШТО?, КАДЕ?, КОГА?, КАКО?)
Истиот член 19 од новиот Указ за прогласување на Законот за основно образование ги 
споменува личните/образовните асистенти, но не е јасно каква треба да биде конкрет-
ната улога на секој асистент, личен и/или образовен, затоа што не постои опис (сис-
тематизација) на работните места, каде што се содржани: должностите, одговорности-
те, компетенциите и надоместокот за нив . Преку споменувањето на лични/образовни 
асистенти, МОН ефективно ја презема одговорноста за обезбедување услуга на децата 
со попреченост, услуга која во моментов ја обезбедува МТСП за возрасните со поп-
реченост . Иако се подразбира дека децата и возрасните со попреченост имаат многу 
поинакви сили и потреби, треба да се вложи напор да се испланираат и непречено да 
се обезбедуваат услуги и средства за независност во текот на целиот животен циклус, 
при што министерства со различни ресори ќе преземаат комплементарни надлежности . 
Комисијата на МКФ, во соработка со ресорните министерства, би можела да го предводи 
овој процес .

АНКЕТА НА НАСТАВНИЦИТЕ
Мнозинството наставници (90 %) се изјасниле дека ЛА и ОА работат исклучиво со еден 
ученик во нивните паралелки, а 77 % од нив се изјасниле дека асистентите обезбе-
дуваат образовна помош; 34 % одговориле дека асистентите обезбедуваат помош за 
пристапност, 31 % помош во однесувањето, 26 % ги приспособуваат наставните задачи, 
а само 4 испитаници одговориле дека асистентите даваат поддршка при физиолошките 
потреби; 65 % од наставниците изјавиле дека ЛА и ОА соработуваат со други – разни 
чинители, под разни околности .

За разлика од перцепциите на испитаниците (кои ги замислуваат ОА како индивиду-
ални наставници на едно дете со попреченост) и наодите од анкетите на ЛА и ОА (75 % 
од ЛА се лица кои минуваат повеќе време со ученикот, а 27 % од ОА се изјасниле дека 
сето време го минуваат помагајќи му на наставникот), половина од анкетираните на-
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ставници (102) се изјасниле дека им делегираат само некои од своите задачи на ОА и 
на ЛА; другата половина (100 наставници) се изјасниле дека не им делегираат никакви 
задачи на асистентите . Покрај тоа, 97 наставници одговориле дека ЛА и ОА воопшто не 
минуваат време помагајќи им да ги подготват часовите, но 64 наставници изјавиле дека 
ЛА и ОА поминуваат барем малку време (помалку од 1 час) во подготовка на часовите .
Интересно е тоа што и покрај горенаведените наоди, перцепцијата на наставниците за 
улогата на асистентите не оди подалеку од тоа дека треба да бидат целосно посветени 
на децата со попреченост . Дури 185 испитаници (88 %) рекле дека ЛА се неопходни за 
инклузивното образование . Сепак, на прашањето да го образложат својот одговор, по-
веќето зборувале за вештините/помошта од страна на ОА, посочувајќи на тешкотијата 
со која се соочуваат при разграничувањето на овие две позиции:

 � „На учениците со попреченост им се потребни образовни асистенти за да се 
обезбеди непречено одвивање на наставниот процес“;

 � „Наставниците не се соодветно обучени за работа со вакви деца“ .
Дека ОА се од суштинско значење за инклузивното образование, посочувајќи дека ОА 
треба да ја преземат улогата и одговорноста на наставникот, се изјасниле 196 настав-
ници (93 %):

 � „Тие најдобро знаат и се обучени да работат со лица со попреченост“;

 � „Ова му остава простор на наставникот да биде покреативен и подобро да ја 
организира работата“;

 � „На ученикот му е потребно 100 % индивидуализирано внимание, помош, под-
дршка, насочување“;

 � „Јас не сум доволно обучен/а да работам со ученици со попреченост и, згора на 
тоа, немам време да им посветам доволно внимание на овие ученици“;

 � „Да му помогне на ученикот во усвојување на материјалот, во социјализација, 
во подготвување на ИОП итн .“;

 � „Да ми помогне мене и да ме упати во пристапот кон ученикот и во поглед на 
другите предизвици“;

 � „Да помогне при објаснување задачи на ученикот, да помогне во наставниот 
процес во смисла на фокусирање на вниманието на ученикот врз предметот“;

 � „На ученикот му е потребна помош во учењето, но не и образовен асистент, 
бидејќи тој/таа ќе го попречува учењето на другите ученици“ .
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НЕДОСТАТОКОТ НА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ОБРАЗОВНИТЕ 
ЧИНИТЕЛИ И ПРОФЕСИОНАЛЦИТЕ ВОДИ КОН БАРИЕРИ
Информациите собрани при набљудувањата/посетите, интервјуата (види Прилог 4 за 
листа на интервјуирани засегнати страни) и трите сета податоци од анкетата, јасно го 
истакнуваат недостатокот на комуникација помеѓу разните професионалци во образов-
ниот сектор и недостатокот на планирање, координација и одговорност меѓу нивоата 
(од централно до локално) . Пречките во соработката ги отсликуваат системските про-
блеми коишто се вон опфатот на оваа студија . Двете најдиректно поврзани се:

 � Испитаниците ја поврзуваат потребата од ЛА и ОА со барањата на родителите, 
коишто се должат (или го дополнуваат) фактот што наставниците немаат стру-
чен капацитет за работа со деца со попреченост . Притисокот од родителите, 
притисокот од меѓународната заедница за почитување на КПЛП фокусирајќи 
се на инклузивното образование и процесите на деинституционализација, го 
наведоа УНДП да ја обезбеди поддршката опишана погоре . Меѓутоа, МОН го 
согледа овој напор како брзо решение (ЛА и ОА), коешто сега е опфатено во 
законодавството . Ова е контрапродуктивно затоа што создава лажно чувство 
за напредок кон инклузивното образование, затоа што ангажирањето ЛА и ОА, 
во најдобар случај е мал и контроверзен дел од поголемиот напор за реформа 
на образованието и не ги одразува најитните потреби на системот;

 � Многу клучни чинители во образовниот систем се отстранети од дијалогот, 
планирањето и спроведувањето на реформите во образованието . Како што 
пријавија анкетираните наставници, тие не биле информирани или консул-
тирани за време на назначувањето ЛА и ОА, иако од нив се очекува да бидат 
приемчиви, да соработуваат и во многу случаи, да вршат надзор над работата 
на ЛА и ОА . Широката соработка и заедничката визија и глас се клучни во раз-
војот на инклузивното образование;

 � Одлучувајќи да се нафати на одговорноста за обезбедување ЛА на децата со 
попреченост на училиште, МОН презеде одговорност што исклучиво му при-
паѓа на МТСП . Ова не е компатибилно со КПЛП (особено со чл . 24 и Генерал-
ниот коментар 4) и доведува до дополнителен трошок што на краток рок, не е 
предвиден во буџетот, а на долг рок е неодржлив .
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Препораки

П
ритисоците од МОН, општинските партнери и родителите за проширување на 
постојната Програма „Општинско-корисна работа“, резултираа со создавање два 
вида профили, од кои ниту еден не е во целосна согласност со стандардите и 
практиките на ЕУ . Сепак, како што е опишано погоре, двата вида професионалци 

беа од суштинска важност при интеграцијата на децата со попреченост во редовните 
училишта, било како поддршка во средината, било како посредници во наставата и 
учењето .

Програмата Општинско-корисна работа и ангажирањето ЛА и ОА да работат со децата 
со попреченост во редовните училишта создадоа нови можности УНДП да ги предводи 
напорите кон инклузивно образование и обезбедување помош за децата со попрече-
ност во текот на целиот животен циклус . Овие можности и натаму може да продолжат 
преку поголема стратешка ангажираност на МОН и МТСП и иницирање поширок дијалог 
околу реформите со МОН, МТСП, Комисијата на МКФ и другите владини и невладини 
организации . 

Како што се препорачува подолу, активноста опишана во овој извештај дава добра 
почетна точка за владини дискусии околу потребата инклузивното образование и со-
цијалната инклузија да се поддржат со меѓусекторски услуги . Покрај тоа, овде се потен-
цира потребата УНДП и другите агенции на ОН јасно да ги разграничат своите улоги на 
одговорност, да ја зајакнат координацијата околу конкретните прашања и да го насочат 
својот притисок врз владините агенции со цел тие да ги исполнат обврските според 
Конвенцијата за правата на детето и КПЛП . Исто така, се илустрира потребата од по-
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синергички напори за спроведување на инклузивното образование – во согласност 
со стандардите на ЕУ – според обврските на Северна Македонија и на ЕУ кон КПЛП . И 
покрај напорите на многу организации да обезбедат континуирана стручна поддрш-
ка на МОН и МТСП во поглед на децата со попреченост, инклузивното образование и 
Меѓународната класификација на функционирање (МКФ), коишто се одвиваат повеќе 
од една деценија, реализацијата на терен не е доволно ефективна . Политиките се сè 
уште неадекватни, спроведувањето е непотполно, а правата на децата со попреченост 
и натаму се негираат . Затоа, препораките подолу започнуваат на системско ниво и одат 
многу подалеку од она што значи само одговорност на УНДП .

Потребата од ЛА и ОА како дел од образовниот систем и како имплицитен или експли-
цитен услов за интеграција на децата со попреченост во редовните училишта е првиот 
показател дека постои недостаток на општо разбирање за тоа што повлекува системот 
на инклузивно образование, кои се одговорностите на неговите засегнати страни и 
кои се улогите на различните услуги за поддршка, потребни во системот и во целата 
држава . Додека правото на ЛА е загарантирано во членовите 19 и 20 од КПЛП, членот 
24 од КПЛП и неговиот Генерален коментар (ГК) 4 (цитиран подолу) не го оправдуваат 
присуството на ОА како услов за интеграција или инклузија . 

„Став 2 (г) потврдува дека учениците со попреченост имаат право на помош што им е 
потребна за да се олесни нивното ефективно образование и да им се овозможи да го 
исполнат својот потенцијал на еднаква основа со другите . Поддршката во смисла на 
општа достапност на услуги и погодности во образовниот систем треба да гарантира 
учениците со попреченост да имаат можност максимално да го исполнат својот потен-
цијал, во што спаѓа, на пример, обезбедување доволно обучен наставен кадар, училиш-
ни советници, психолози и други релевантни стручни лица за здравствено-социјални 
услуги, како и пристап до стипендии и финансиски средства .“ 

„Во ставот 2 (д) се бара директно обезбедување адекватна континуирана персонализи-
рана поддршка . Комитетот ја потенцира потребата за обезбедување индивидуални об-
разовни планови, во кои се посочени разумни приспособувања и конкретна поддршка 
за поединечните ученици, заедно со: асистивни компензаторни помагала, конкретни 
наставни материјали во алтернативни/пристапни формати, начини и средства за ко-
муникација, помагала за комуникација и асистивна информатичка технологија . Исто 
така, поддршката може да биде во вид на квалификуван асистент за помош при учење, 
за еден или повеќе ученици, во зависност од барањата на ученикот . Индивидуалните 
образовни планови мора да се осврнат на преминот на учениците од сегрегирани сре-
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дини и меѓу различните степени на образование . Ефективноста на овие планови треба 
редовно да се следи и да се оценува преку директно вклучување на засегнатиот ученик . 
Природата на услугите мора да се утврди заедно и во соработка со ученикот, а кога е 
соодветно, со родителите или старателите/третите лица . Ученикот мора да има пристап 
до ресурсните механизми доколку поддршката е недостапна или несоодветна .“ 

ОПШТИ ПРЕПОРАКИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
 � МОН треба да започне изработка на политики во согласност со стандардите на ЕУ и 

КПЛП, во насока на долгорочна имплементација;
 � Да го мапира и консолидира значителниот стручен капацитет што веќе постои во 

Северна Македонија, обезбедувајќи секое училиште да го има потребниот човечки 
капацитет за реализација на политиките за инклузивно образование, дефинирани 
во член 24/ГК4 на КПЛП – насочени кон педагогијата во чиј центар се децата и кул-
турата на соработка во училиштата;

 � Да обезбеди сите институции што даваат почетна и континуирана обука за настав-
ници, да подготвуваат стручни кадри оспособени за педагогија во чиј центар се 
децата и создавањето култура на соработка во училиштата;

 � Да развие механизам за акредитација, т . е . степени на иницијална и континуирана 
обука за наставници, како и иницијативи што функционираат според меѓународни-
те стандарди за инклузивно образование . Со истиот механизам, треба да се гаран-
тира квалитет при градење капацитети кај професионалците во училиштата; 

 � Да развие систем врз основа на заслуги, во кој се наградуваат професионалците во 
училиштата кои ги применуваат принципите и практиките на инклузивното обра-
зование, стекнати во акредитирани иницијативи за градење капацитети;

 � На краток и среден рок, сите наставници и училишни администратори за кои е 
утврдено дека им требаат дополнителни услуги на поддршка (како што се ЛА, асис-
тенти на наставници, терапевти, специјални едукатори и рехабилитатори, психоло-
зи и сл .) треба да поминат низ конкретна обука за градење капацитети со фокус врз 
колаборативните методи на работа и колаборативната настава/учење, пред какво 
било вработување . Ова треба да биде привремена мерка сè додека сите наставни-
ци не поминат низ иницијална или континуирана обука .
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УНДП (И ДРУГИТЕ АГЕНЦИИ НА ОН, КОГА Е ПОТРЕБНО)
 � Бидејќи решавањето на недостигот на пристапни средини во образовните установи 

е главен приоритет на КПЛП и во моментов служи како оправдување за постоењето 
на ЛА во училиштата, УНДП (и другите агенции на ОН) треба целата финансиска 
поддршка што им се дава на централните и на локалните власти за образование да 
ја услови со обезбедување (градење и/или приспособување) на целосно пристапна 
средина;

 � УНДП може да размисли за изработка на процедурални упатства и минимални 
стандарди за соработка, со цел да се гарантира истоветна примена на упатствата 
за ОКР во сите општини и со сите засегнати страни, за да се намалат разликите во 
ангажирањето, менторството, надзорот и следењето на ЛА и ОА .

 � Да ги ревидира механизмите за следење и спроведување на ОКР и сите позиции 
да се ограничат на ангажман во траење од една учебна година, без можност за 
обновување;

 � Со МОН, локалните власти и општинските координатори, да се испитаат сите 
случаи на потенцијална несразмерна распределба на ЛА и ОА, правејќи потребни 
приспособувања;

 � Да соработува со Комисијата за МКФ, така што функционалните проценки да водат 
до изработка на индивидуални образовни планови, во кои конкретно ќе се посочи 
индивидуалната потреба од лични и/или образовни асистенти, нивните конкретни 
задачи и неопходна компетентност (соодветна за целта) .

ПРЕПОРАКИ КОНКРЕТНО ЗА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ ОД ОКР
 � Постепено да се намалуваат средствата што се обезбедуваат за МОН наменети за 

личните асистенти . Ангажирањето ЛА треба целосно да е во надлежност на МТСП 
и неговите регулативи . Овој вид услуга претходно е воспоставена за лица со поп-
реченост на возраст од 18 и повеќе години, заедно со лиценцирана обука и одре-
дени буџетски средства (за околу 100 ЛА за возрасни) . Новиот Закон за социјална 
заштита го дефинира ова како услуга . Оттаму, за да биде во целосна согласност со 
регулативите на ЕУ и КПЛП, МТСП треба да ја обезбеди истата услуга на сите лица со 
попреченост на кои им е потребна, без оглед на нивната возраст;
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 � Поддршка на институциите за професионален развој, во соработка со организаци-
ите на лицата со попречности, околу изработката на процедура за Сертифицирање 
на личен асистент на деца со попреченост, во согласност со регулативите на ЕУ;

 � Поддршка на МТСП околу развивањето општински кадар од лични асистенти кои ќе 
ја вршат оваа улога со полно работно време, слично на оние кои им обезбедуваат 
услуги на возрасните со попреченост;

 � Поддршка за општините и претставници на МТСП при креирање на систем во кој ќе 
им се обезбеди личен асистент на децата со попреченост за кои Комисијата на МКФ 
смета дека им треба, без никаков трошок за семејството . 

ПРЕПОРАКИ – КОНКРЕТНО ЗА ОБРАЗОВНИТЕ АСИСТЕНТИ ОД ОКР
 � Постепено да се намалува финансирањето кон МОН наменето за образовните 

асистенти . Да се поддржат институциите за високо образование, особено оние кои 
подготвуваат наставници, во креирањето програма за Педагошки асистент (асис-
тент на наставници), во согласност со најновите истражувања за инклузивното 
образование и препораките од Европската агенција за посебни потреби и инклу-
зивно образование . Програмата треба да има фокус врз педагогијата, соработката 
и комуникацијата (а не врз попреченоста или посебните образовни потреби) и со 
неа треба да се создадат професионалци за поддршка на наставниците, а не за да 
бидат сенка на децата со попреченост;

 � Поддршка за општинските тимови при спроведување на препораките на Комисија-
та за МКФ (т . е . почетна обука за МКФ, формирање мултидисциплинарни тимови од 
стручни лица, формирање училишни тимови за поддршка, пишување и спроведу-
вање индивидуални образовни планови и сл .) . 
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Прилози

НАОДИ ОД АНКЕТАТА НА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ 
ДЕМОГРАФИЈА

Од 70 можни испитаници, 56 лични асистенти (ЛА) одговориле на анкетата, со што стап-
ката на одговор изнесува 80 % . Просечната возраст на испитаниците е 37 години, ва-
рирајќи од 19 до 56 години . Најголемото мнозинство (52 од 56) се жени (93 %), а околу 
половина (26 од 56) се во брак (46 %) . Во просек, испитаниците живеат во семејства со 
3 члена, каде што само едниот е редовно вработен, а другиот е вработен со скратено 
работно време . Во просек, има две деца во едно домаќинство .

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕТХОДНИ ВРАБОТУВАЊА 
55 % од испитаниците (31 од 56) имаат завршено средно образование, а 33 % (19 од 
56) имаат завршено факултет (VII-1); 33 % (19 од 56) немале претходно професионално 
искуство пред вклучувањето во ОКР, додека другите работеле работи кои се движат од 
продажба, па до грижа за деца; 35 од 56 испитаници (62,5 %) немале претходно иску-
ство во работата со деца со попреченост, а тројца испитаници (0,5 %) и претходно биле 
ангажирани како лични асистенти .

ПРЕТХОДНО ИСКУСТВО СО ОКР
33 % од испитаниците (19 од 56) за првпат биле ангажирани за ОКР . Останатите 66 % од 
испитаниците (37 од 56) имале повеќе ангажмани: 3 испитаници биле ангажирани ед-
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без претходно искуство со деца со попреченост

имаат завршено средно образование

Најголемото мнозинство (52 од 56) се жени

биле ангажирани како лични асистенти

имаат завршено факултет (VII-1)

Oколу половина (26 од 56) се во брак

Одговориле на анкетата

одговорниот наставник

дефектологот

родителите

општинскиот координатор

директорот на училиштето
наставникот и специјалниот 

едукатор/дефектологот

не добиле никаква помош

61 %

32 %

30 %

12,5 %

0,5 %

0,9 %

0,4 %

Kој им помагал со секојдневните задачи?

помош со пристапноста

помош со однесувањето

помош со личните задачи

50 %

43 %

0,5 %

Kои биле нивните работни одговорности

 100 % само со еден ученик

минуваат над 100 % само со еден ученик

87,5%

0,8%

Колку време поминуваат со ученикот?

ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ (ЛА)

од испитаниците навеле 
и помош со наставните задачи. 

Години е просечната возраст 
на испитаниците.

За првпат биле  
ангажирани за ОКР

80%

78%

37

33%

62.5 %

55 %

93 %

0.5 %

33 %

46 %

немале (46 %) имале (54 %) 

Период на приспособување

родителите

дефектологот

одговорниот наставник

општинските координатори

одговорниот наставник

педагогот 

педагогот 

директорот на училиштето

директорот на училиштето

48 %

33 %

28 %

25 %

33 %

16 %

17 %

12,5 %

10 %

На ОА ученикот му бил претставен од:

општинските 
координатори

родителите

дефектологот

46 %

41 %

37,5 %

Кој ги надгледува ЛА?
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наш; 18 испитаници биле ангажирани двапати; 11 испитаници биле ангажирани трипати; 
и 5 испитаници биле ангажирани 4-пати . Од 37 испитаници кои претходно биле анга-
жирани за ОКР, големо мнозинство (32 од 37 или 86 %) биле ангажирани како лични 
асистенти, а 3 други (0,8 %) како образовен асистент .

РАБОТЕН АНГАЖМАН
46 % од испитаниците (26 од 56) изјавиле дека немале период на приспособување со 
учениците на кои им се ЛА . Периодот на приспособување на другите (54 %) варирал 
од два часа до цело полугодие . Ученикот бил запознаен со ЛА од страна на: родители-
те (48%), специјалниот едукатор/дефектологот (33 %), одговорниот наставник во па-
ралелката (28 %), општинскиот координатор (25 %), педагогот (16 %) и директорот на 
училиштето (10 %) .

46 % од испитаниците (26 од 56) се изјасниле дека ги надгледувал општинскиот ко-
ординатор, а 41 % дека биле надгледувани од родителите; 37,5 % од испитаниците се 
изјасниле дека ги надгледувал специјалниот едукатор/дефектологот, 33 % одговорниот 
наставник во училницата, 17 % педагогот и 12,5 % директорот на училиштето .

СЕКОЈДНЕВНА ПОДДРШКА, ТИМСКА РАБОТА И ОДГОВОРНОСТИ
Интересно е што на прашањето кој им помагал со секојдневните задачи, одговорите се 
различни: 34 од 56 испитаници (61 %) изјавиле дека им помагал одговорниот наставник 
во училницата, 32 % дефектологот и 30 % родителите . Седум од 56 испитаници (12,5 %) 
рекле дека им помагал општинскиот координатор, 0,7 % педагозите и 0,5 % директо-
рот на училиштето . Само пет испитаници (0,9 %) ги навеле наставникот и специјалниот 
едукатор/дефектологот, а само двајца (0,4 %) ги навеле сите членови на тимот . Двајца 
испитаници рекле дека не добиле никаква помош.

На прашањето кои биле нивните работни одговорности, 28 испитаници (50 %) како 
одговор ја навеле помошта со пристапноста, 43 % навеле помош со однесувањето, 0,5 
% помош со личните задачи и еден испитаник одговорил – помош при превозот . Како и 
да е, и покрај тоа што тоа е надвор од описот/очекувањата на работното место, 78 % од 
испитаниците навеле и помош со наставните задачи . 

49 од 56 испитаници (87,5 %) минуваат 100 % од своето време само со еден ученик . Пет 
од 56 (0,8 %) испитаници минуваат над 100 % од своето време само со еден ученик: три 
испитаници минуваат пет часа (наместо 4), еден испитаник минува шест часа, а еден 
испитаник минува осум часа .
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Над половина од испитаниците (33 од 56, или 59 %) минуваат помалку од 25 % од време-
то во комуникација со родителите, додека 14 испитаници (25 %) воопшто не комуници-
раат со родителите; 0,9 % комуницираат со родителите 50 % од своето време, а (0,7 %) го 
поминуваат целото време во комуникација со родителите; 64 % од сите испитаници (36 
од 56) никогаш не биле упатени да работат во соработка со други; но 23 % биле упатени 
да работат со специјалниот едукатор/дефектолог .

ИНТЕРАКЦИИ ЛА – УЧЕНИК
На прашањето кој поминува повеќе време со ученикот, 75 % од испитаниците (42 од 56) 
се навеле самите себеси, додека 21 % (12 од 56) го навеле наставникот во училницата . 
Само двајца испитаници (3,6 %) се навеле и самите себеси и наставникот во училницата . 
Никој не ги навел образовниот асистент и/или специјалниот едукатор/дефектолог .

Дури 55 од 56 испитаници (98 %) сметаат дека работата на ЛА е неопходна за инклузив-
ното образование . Сепак, само 20 од 55 (36 %) го оправдале својот одговор со појасну-
вање за улогата на ЛА, наведувајќи:

 � „Бидејќи станува збор за ученик со попреченост во движењето, а тие треба 
нормално да посетуваат училишна настава“;

 � „Бидејќи не можат сами да ги задоволат своите физиолошки потреби самостојно“;

 � „Заради полесно социјализирање на ученикот со другите ученици, почитување 
на училишните правила и заштита од потенцијална повреда“ . 

Останатите одговори варираа, од опширни одговори за потребите на децата со поп-
реченост до помагање на наставниците да обезбедат висококвалитетно образование .

На прашањето да дадат краток опис за очекувањата што ги имаат од позицијата ЛА, 
одговорите значително се разликуваа и не можеше да се најде забележлив шаблон, 
освен употребата на зборовите кои означуваат помош, поддршка, асистирање и слично, 
во повеќе одговори . Меѓу неколкуте интересни одговори што ја илустрираат потребата 
за јасен и концизен опис на работата спаѓаат: 

 � „Не знам што точно се очекува од мене, но целосно сум посветен/а на детето 
за кое сум одговорен/на“;

 � „Давам сѐ од себе да бидам 100 % ефикасен/на и да ги извршувам сите задачи 
што ќе ми ги доделат родителите“;

 � „Покрај сите должности што ги имам како личен асистент, од мене се очекува 
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и да ги пополнам постојните празнини во образованието на детето, да придо-
несам кон постигнување на целите од Индивидуалниот образовен план (ИОП), 
да помогнам во социјализацијата на детето и неговиот општ напредок и да ја 
завршам целата работа на еден образовен асистент . Ова од мене го очекуваат 
и родителите и наставниците“;

 � „Освен што го придружувам детето, од мене се очекува и да му помогнам да ги 
совлада наставните содржини бидејќи наставниците немаат доволно време да 
им се посветат на децата со попреченост“;

 � „Како образовен асистент, од мене се очекува да му помогнам на ученикот да 
ги изврши задачите за време на часот“ .

АНГАЖМАНОТ КАКО ЛА ВО ОКР КАКО ПАТ КОН ИДНО ВРАБОТУВАЊЕ
47 од 56 ЛА (84 %) изјавиле дека не работат како ЛА со ист ученик повеќе од назначените 
4 часа на ден . Другите 9 испитаници (16 %) работат 1 до 2 часа подолго . Покрај тоа, 51 
од 56 испитаници (91 %) се надеваат дека ќе бидат вработени со полно работно време 
од страна на училиштето или општината откако ќе заврши нивниот ангажман во ОКР .

Седумнаесет од 56 испитаници (30 %) изјавиле дека трошат 100 % од надоместокот кој го 
примаат како ЛА на предмети потребни за вршење на својата работа; 15 испитаници (27 
%) трошат 50 %, а други 15 испитаници (27 %) трошат 25 % од надоместокот . Останатите 14 
% (8 испитаници) трошат 75 % надоместокот; 48 % од расходите (кај 27 од 56 испитаници) 
се за превоз, 21 % (кај 12 од 56) за превоз и нешто друго, 27 % (15 од 56) трошат за храна 
и 14 % (8 од 56) за училишен прибор .

НАОДИ ОД АНКЕТАТА НА ОБРАЗОВНИТЕ АСИСТЕНТИ 
ДЕМОГРАФИЈА
Од 193 можни испитаници, 158 образовни асистенти (ОА) одговорија на анкетата, од-
носно стапката на одговор изнесува 82 % . Просечната возраст на испитаниците е 34 
години, варирајќи од 23 до 59 години . Најголемото мнозинство (146 од 158) се жени (92,5 
%), а околу 67 % (106 од 158) се во брак . Во просек, испитаниците живеат во семејства со 
4 члена, каде што само едниот е редовно вработен, а другиот е вработен со скратено 
работно време, половина од времето . Во просек, има по едно дете во домаќинство .
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ОБРАЗОВНИ АСИСТЕНТИ (ОА)

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕТХОДНИ ВРАБОТУВАЊА
Најголемото мнозинство (90 %) од испитаниците (142 од 158) имаат завршено факултет 
(VII-1), а 11 испитаници (7 %) имаат завршено магистерски студии . Само еден испитаник 
има завршено само средно образование, а 4 имаат вишо образование; 42 % (66 од 158) 
немале професионално искуство пред ангажманот во ОКР, додека 51 од 158 испитаници 
(32 %) имале претходно искуство во работа со деца, а дополнителни 12 (8 %) имале ис-
куство во работа со деца со попреченост .

одговорниот наставник

само со еден ученик

тие самите

дефектологот

со двајца ученици

одговорниот наставник

родителите

со тројца ученици

дефектологот

општинскиот координатор

со 4 или повеќе ученици

други

педагогот

директорот на училиштето

им помагале повеќе од три лица

не добиле никаква помош

69 %

30 %

95 %

37 %

18 %

3 %

25 %

7 %

2 %

11 %

45 %

11 %

9 %

2 %

12 %

0,4 %

Kој им помагал со секојдневните задачи?

Со колку ученици работат ОА  
(од вкупно испитани 47 ОА)? 

Кој поминува повеќе време со ученикот?

 100 % само со еден ученик

минуваат над 100 % само со еден ученик

85%

11%

Колку време поминуваат со ученикот?

испитаници сметаат дека образовните асистентите се  
неопходни за инклузивното образование

Oд ОА, ги извршувале 
обврските предвидени 
со позицијата на ОА во 
рамките на проектот ОКР.

99%

30%

од времето минувале во училиштето помагајќи му на 
наставникот со повеќето/сите ученици во училницата, 
работејќи како асистенти на наставникот

од времето минувале во училиштето

од своето време минувале помагајќи со повеќето/
сите ученици

100 %

50 %

25 %

14 OA

22 OA

43 OA
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ПРЕТХОДНО ИСКУСТВО СО ОКР
На 39 % од испитаниците (62 од 158) ова им било првпат да учествуваат во ОКР . Оста-
натите 61 % од испитаниците (96 од 158) биле ангажирани повеќепати: 7 испитаници 
биле ангажирани еднаш; 46 испитаници биле ангажирани двапати; 36 испитаници биле 
ангажирани трипати и 4 испитаници биле ангажирани 4-пати . Од 96 испитаници кои 
претходно биле ангажирани во ОКР, 77 % биле ангажирани како Асистент, 69 % од нив 
како Образовен асистент . 

РАБОТЕН АНГАЖМАН
47 испитаници (30 %) работеле само со еден ученик; 28 испитаници (18 %) работеле со 
двајца ученици, 11 испитаници (7 %) работеле со 3 ученици, а останатите испитаници со 
4 или повеќе ученици . 

Дека немале период на приспособување со учениците со кои работат, изјавиле 43 % 
од испитаниците (68 од 158) . За другите, периодот на приспособување варирал од два 
дена до еден месец . Ученикот бил запознаен со ОА од страна на одговорниот наставник 
во училницата (38 %), родителите (37 %), специјалниот едукатор/дефекто-логот (32 %), 
општинскиот координатор (28 %), директорот на училиштето (19 %), педагогот (11 %) или 
психологот (4 %), а во три случаи, од претходниот образовен асистент .

57 % од испитаниците (90 од 158) изјавиле дека ги надгледувал општинскиот коорди-
натор, 48 % одговорниот наставник во училницата, 41 % специјалниот едукатор/ дефе-
ктологот, 20 % родителот, 13 % директорот на училиштето, 13 % педагогот, а 8 % други .

СЕКОЈДНЕВНА ПОДДРШКА, ТИМСКА РАБОТА И ОДГОВОРНОСТИ
На прашањето кој им помага во секојдневните задачи, 109 од 158 испитаници (69 %) 
изјавиле дека им помагал одговорниот наставник во училницата, 37 % специјалниот 
едукатор/дефектологот, 25 % родителите, 11 % општинскиот координатор, 11 % други, 9 
% педагогот и 2 % директорот на училиштето . Само 19 испитаници (12 %) навеле дека им 
помагале повеќе од три лица, а шест испитаници одговориле дека не добиле никаква 
помош .

135 од 158 испитаници (85 %) минуваат 100 % од своето време само со еден ученик, 18 
од 158 (11 %) испитаници минуваат над 100 % од времето само со еден ученик: 11 испита-
ници минуваат 5 часа (наместо 4), шест испитаници минуваат 6 часа, а еден испитаник 
минува 7 часа .
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Покрај тоа, 43 од 158 испитаници (27 %) минувале 100 % од своето време во училиште-
то помагајќи му на наставникот со повеќето/сите ученици во училницата, ефективно 
работејќи како асистенти на наставникот . Други 8 % (14 испитаници) минувале 50 % од 
времето, а 34 % минувале 25 % од своето време помагајќи со повеќето/сите ученици . 
Само 30 % од ОА, всушност, ги извршувале обврските предвидени со позицијата на ОА 
во рамките на проектот ОКР .
16 % од испитаниците (25 од 158) минувале 100 % од своето време помагајќи му на на-
ставникот да го подготви часот, додека 8 % минувале 50 % од своето време за истото; 
35 % минувале помалку од 25 % од своето време на подготовка на лекциите, а 39 % не 
минувале време на подготовка на часовите .
Шеснаесет испитаници (10 %), воопшто не минувале време во комуникација со роди-
телите, а 75 % од нив минувале 25 % или помалку; 8 % од испитаниците минувале при-
ближно 50 % од своето време во комуникација со родителите и 7 % цело време биле во 
комуникација со родителите; 68 испитаници (43 %) никогаш не биле упатени да сора-
ботуваат со други, додека преостанатите 90 (57 %) соработувале со разни стручни лица: 
48 % од нив со дефектолози, 35 % со психолози, 30 % со педагози и 9 % со училишните 
тимови .

ИНТЕРАКЦИИ ОА – УЧЕНИК
На прашањето кој поминува повеќе време со ученикот, 95 % од испитаниците (150 од 
158) се навеле себеси, 3 % (5 од 158) го навеле наставникот во училницата и 2 % (3 од 158) 
го навеле специјалниот едукатор/дефектолог .
Дури 156 од 158 (99 %) испитаници сметаат дека образовните асистентите се неопходни 
за инклузивното образование . Дадените одговори можат да се категоризираат во два 
вида:
Испитаници кои веруваат дека ОА се важни затоа што наставниците не можат сами 
да ја вршат работата бидејќи им недостига или време или соодветно знаење, како на 
пример:

 � „Бидејќи наставниците немаат никакво знаење, а немаат ни другите стручни 
лица“;

 � „…бидејќи наставниците не можат да им го посветат вниманието или времето 
што им е потребно на овие деца, а, немаат ниту точно упатство како да го сто-
рат тоа, така што без образовен асистент, овие деца би се изгубиле во воспит-
но-образовниот процес на училиште“;

46 Проценка на актуелните активности за лични и образовни асистенти



 � „Наставникот не може да му посвети доволно внимание на ваков ученик“;

 � „Наставниците не се обучени за инклузија“ .
Некои ОА веруваат дека на децата со попреченост им е потребна индивидуализирана 
настава и помош „еден на еден“, и во образовен и во социјален поглед .

 � „Потребен е посебен, индивидуален пристап затоа што децата не можат са-
мостојно да ги задоволат своите потреби“;

 � „Затоа што на секое дете со попреченост му е потребен индивидуален пристап, 
мотивација, следење и корекција“;

 � „Неопходен е индивидуален пристап“;

 � „На овие деца им треба дополнителна помош, дополнително објаснување на 
наставните содржини, поддршка во социјализацијата и сл .“

Двајцата испитаници кои не веруваат дека образовните асистенти се неопходни за ин-
клузивно образование го оправдале својот избор велејќи дека не сите деца можат да 
бидат во редовно училиште . Некои треба да бидат во институции .

На прашањето да ги опишат своите очекувања од работата, одговорите беа разно-
видни, но се фокусираа на „помагање“ на учениците и поддржување на образовните, 
социјалните и условите за однесување и пристапност во училиштето . 

АНГАЖМАНОТ КАКО ОА ВО ОКР КАКО ПАТ КОН ИДНО ВРАБОТУВАЊЕ
128 од 158 ОА (81 %) изјавиле дека не работат како ОА со ист ученик повеќе од назначе-
ните 4 часа на ден . Преостанатите 31 испитаник (19 %) работат подолго: 19 испитаници 
работат 1 час повеќе, седум испитаници работат 2 часа повеќе, три испитаници работат 
3 часа повеќе, а двајца испитаници работат 4 часа повеќе .

Освен тоа, 145 од 158 испитаници (92 %) се надеваат дека ќе бидат вработени со полно 
работно време од страна на училиштето или општината откако ќе заврши нивниот ан-
гажман за ОКР .

26 од 158 испитаници (16 %) изјавиле дека трошат 100 % од надоместокот кој го примаат 
како ОА на предмети потребни за извршување на работата . Други 26 трошат приближ-
но 75 % од надоместокот, 39 од 158 (25 %) трошат околу 50 % од надоместокот и само 10 
испитаници изјавиле дека не трошат од надоместокот на трошоци поврзани со рабо-
тата; 48 % (76 од 158) трошат на превоз, 18 % (29 од 158) испитаници трошат на превоз и 
нешто друго, 21,5 % (34 од 158) трошат на училишен прибор .
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НАОДИ ОД АНКЕТАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ
ДЕМОГРАФИЈА
Вкупно 210 наставници одговориле на Анкетата за ОКР со фокус на личните и образовните 
асистенти . Просечната возраст на испитаниците е 43 години, 177 се во брак, а најголем 
дел се жени: 37 мажи и 121 жена-испитаници . 87 % (183 испитаници) имаат завршено 
високо образование, 8 % (17 испитаници) имаат завршено магистерски студии, а 3 % (8 
испитаници) имаат завршено само вишо образование . На двата краја на спектарот има 
и други двајца испитаници, 1 само со средно образование и 1 со докторски студии .

СОСТАВ НА ПАРАЛЕЛКА
Наведениот просечен број на ученици по паралелка и податоците околу размерот 
наставник/ученик треба да се толкуваат со претпазливост . Прво, може да има значај-
на разлика меѓу бројот на ученици во училиште во главниот град (Скопје) и бројот 
на ученици во училиште на друго место во земјата . Второ, можно е наставниците кои 
пријавиле дека имаат голем број ученици со тешкотии при учењето да бидат предметни 
наставници со повеќе ученици во повеќе паралелки во текот на денот/неделата, но за 
краток период .
Испитаниците имаат во просек 14 ученици по паралелка; 54 наставници (26 %) изјавиле 
дека немаат ученици со тешкотии при учењето (ПУ) на своите часови, а 73 наставници 
(35 %) пријавиле дека имаат само 1 ученик со тешкотии при учењето (ТУ) на своите 
часови . Другите пријавиле дека имаат повеќе од 1 ученик со тешкотии при учењето 
(ТУ): 38 наставници со 2 ученици со ТУ, 31 наставник со 3 ученици со ТУ, 5 наставници 
со 4 ученици со ТУ, 2 наставници со 5 ученици со ТУ, 1 наставник со 6 ученици со ТУ, 1 
наставник со 8 ученици со ТУ, 1 наставник со 11 ученици со ТУ, 1 наставник со 15 ученици 
со ТУ и 2 наставници со 19 ученици со ТУ . 
Истите 210 испитаници навеле дека имаат 58 ученици со личен асистент и 81 ученик 
со образовен асистент . Интересно е што наставниците кои одговориле дека имаат 
најголем број ученици со тешкотии при учењето (вкупно 64 ученици) имаат само 1 ЛА и 
3 ОА, што покажува на стапка на голема несразмерност на ЛА/ОА во односот ученик/
паралелка.
Што се однесува на децата со попреченост, 181 дете со попреченост е распоредено 
на 210-те испитаници . Има 28 наставници без деца со попреченост, 153 наставници 
со 1 дете со попреченост, 19 наставници со 2 деца со попреченост, 4 наставници со 3 
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деца со попреченост, 2 наставници со 4 деца со попреченост, 1 наставник со 6 деца 
со попреченост, 1 наставник со 7 деца со попреченост и 1 наставник со 19 деца со 
попреченост .

СЕКОЈДНЕВНА ПОДДРШКА
На прашањето „Кој му назначува асистент на ученикот“, наставниците, во 141 случај од-
говориле дека тоа го сторил општинскиот координатор (67 %) . Директорот на училиште-
то го сторил тоа во 25 случаи (12 %), а дефектологот во 24 случаи (11 %) . Наставниците 

НАСТАВНИЦИ

високо образование

магистерски студии

вишо образование

средно образование докторски студии

Во брак се (177 од 210)

Години е просечната возраст 
на испитаниците.43

87 %

121 жена 37 мажи

8 %

3 %

84 % немаат ученици  
со тешкотии при учењето

имаат само 1 ученик со 
тешкотии при учењето

имаат од 2-19 ученика со 
тешкотии при учењето

26 %

35 %

39 %

Колку ученици со тешкотии при учењето 
(ПУ) имаат на своите часови ?

Сразмерност на ЛА/ОА во односот 
ученик/паралелка

Е просекот на ученици  
по паралелка

Ученици имаат само  
1 ЛА и 3 ОА.

58 ученици со ЛА

81 ученик со ОА

14

64На прашањето дали ОА се 
од суштинско значење за 
инклузивното образова-
ние, одговориле со „да“.

ОА сето време му помагааат на наставникот

ЛА минуваат повеќе време со ученикот

27 %

75 %

99%
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одговориле и дека 18 родители (8,5 %) го назначиле асистентот, педагогот го навеле 
7 наставници, а самиот наставник во училницата бил наведен 4-пати . Важно е што 46 
испитаници не знаеле кој назначува ЛА или ОА за нивната паралелка .

Супервизијата над асистентите варира порамномерно кај испитаниците: 41 % го навеле 
општинскиот координатор, 34 % го навеле специјалниот едукатор/дефектологот, 33 % 
се навеле себеси како супервизори, 21 % го навеле директорот на училиштето, 20 % го 
навеле педагогот, 11 % го навеле родителот (кој не е присутен на училиште, не е објек-
тивна страна, и може, но и не мора, да има доволно познавање за да врши надзор на 
асистент) .

ТИМСКА РАБОТА И ОДГОВОРНОСТИ
188 испитаници (90 %) одговориле дека асистентот во нивната училница работи само со 
еден ученик . Пет испитаници одговориле дека асистентот работи со повеќе ученици во 
истата училница, а тројца испитаници рекле дека асистентот работи со повеќе ученици 
во повеќе паралелки; 14 испитаници не знаат .

77 % од испитаниците (162) рекле дека асистентите им помагале на учениците при из-
вршувањето на образовните задачи; 34 % (71 испитаник) дека им помагале околу прис-
тапноста, 31 % (65 испитаници) дека им помагале за однесувањето, 26 % (55 испитаници) 
ги приспособувале наставните задачи и само четворица испитаници помагале за фи-
зиолошките потреби . 

Дека делегираат некои од своите задачи на ЛА и ОА, рекле 102 наставници, а 100 настав-
ници одговориле дека не им делегираат никакви задачи на асистентите; 8 наставници 
(4 %) ги делегираат сите задачи на ЛА и ОА . Покрај тоа, 97 наставници одговориле дека 
ЛА и ОА воопшто не минуваат време помагајќи им да го подготват часот, додека 30 % 
(64 испитаници) велат дека ЛА и ОА минуваат барем некое време, но помалку од 25 %, 
во подготвување на часот; 12 % од испитаниците (25) одговориле дека ЛА и ОА мину-
ваат околу половина од своето време во подготвување лекции за часот, а 11 % (24) од 
испитаниците велат дека асистентите го минуваат целото време во подготовка на часот .

65 % од испитаниците (136) посочиле дека ЛА и ОА соработуваат со други, со разни 
засегнати страни и под разни околности; 25 асистенти се цело време во комуникација 
со родителите, други 27 асистенти минуваат барем 50 % од времето во комуникација со 
родителите; околу половина од асистентите (105) минуваат помалку од 25 % од своето 
време, а 52 асистенти воопшто не трошат време во комуникација со родителите .
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УЛОГАТА НА ЛА И ОА ВО ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Дури 185 испитаници (88 %) одговориле дека ЛА се неопходни во инклузивното образо-
вание . Меѓутоа, на прашањето да го образложат својот одговор, повеќето зборувале за 
вештините/помошта од страна на ОА:

 � „На учениците со попреченост им се потребни образовни асистенти за непре-
чена реализација на наставата“;

 � „Да, бидејќи наставниците не се соодветно обучени за работа со ваквите деца“ .
На прашањето дали ОА се од суштинско значење за инклузивното образование, 196 
испитаници (93 %) одговориле со „да“ . Меѓутоа, на прашањето да го образложат својот 
одговор, повеќето наставници рекле дека ОА треба да ги преземат улогите и одговор-
ностите на наставникот:

 � „Тие знаат најдобро и се обучени да работат со лица со попреченост“;

 � „Да . Ова му остава простор на наставникот да биде покреативен и подобро да 
ја организира работата“;

 � „Да, бидејќи на ученикот му е потребно 100 % индивидуално внимание, помош, 
поддршка, насочување”;

 � „Да, бидејќи јас не сум доволно обучен/а да работам со ученици со попрече-
ност и, згора на тоа, немам време да им посветам доволно внимание на овие 
ученици“;

На прашањето што очекуваат од асистентите, 207 испитаници дале различни одговори:

 � „Да му помогне на ученикот во учење на материјалот, во социјализација, во 
подготвување на ИОП итн .“;

 � „Да ми помогне мене и да ме упати во пристапот кон ученикот и во поглед на 
другите предизвици“;

 � „Да помогне во објаснувањето задачи на ученикот, да помогне во наставниот 
процес во однос на тоа како ученикот да го задржи вниманието врз предметот“;

 � „На ученикот му е потребна помош во учењето, но не и образовен асистент 
бидејќи тој ќе го попречува учењето на другите ученици“ .
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ЛИСТА НА ПОСЕТИ И ИНТЕРВЈУА

УНДП
 � Г-а Нарине Сахакјан, УНДП Постојан претставник 
 � Г-а Сузана Ахмет-Јањиќ, Програмски координатор, УНДП
 � Г-а Снежана Мирчевска-Дамјановска, Национален технички советник, УНДП
 � Г. Наумче Ташковски, Мониторинг координатор, УНДП
 � Г-а Марија Трифуновска, Специјалист за лица со попреченост, УНДП

МОН
 � Г-а Наташа Јанковска, Советник, Министерство за образование и наука
 � Г-а Билјана Трајковска, Советник, Министерство за образование и наука
 � Г-а Елена Иванова, Раководител на Секторот за основно образование, МОН

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ“, КИСЕЛА ВОДА, СКОПЈЕ 
 � Г-а Елизабета Јаневска, ОКР Координатор во Општина Кисела Вода 
 � Асистенти, ментори на асистенти, родители на децата на кои им се доделени 

асистенти 

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО КУМАНОВО 
 � Г-а Татјана Стефановска, Координатор во Општина Куманово 
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 � Асистенти, ментори на асистенти, родители на децата на кои им се доделени 
асистенти

ВЛАДА
 � Г. Горан Петрушев, Раководител на Стручното тело за МКФ
 � Г-а Лидија Крстевска-Дојчиновска, Државен советник во Кабинетот на Преми-

ерот на Владата на Република Северна Македонија

УНИЦЕФ
 � Г-а Вера Кондиќ-Митковска, Специјалист за образование, УНИЦЕФ

АВРМ
 � Г-а Менка Гугулевска, Раководител на секторот за АМПТ, АВРМ

МТСП
 � Г-а Валентина Петровска, Советник за социјална заштита, МТСП 

БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (БРО)
 � Г-а Снежана Трпевска, Советник од БРО

АКАДЕМСКИ ПРЕТСТАВНИЦИ
 � Проф. д-р Оливера Рашиќ-Цаневска, Институт за специјална едукација и реха-

билитација, Филозофски факултет
 � Проф. д-р Александра Каровска-Ристовска, Институт за специјална едукација 

и рехабилитација, Филозофски факултет
 � Проф. д-р Јасмина Делчева-Диздаревиќ, Институт за педагогија, Филозофски 

факултет
 � Проф. д-р Орхидеја Шурбановска, Институт за психологија, Филозофски фа-

култет
 � Проф. д-р Билјана Климчевска, Педагошки факултет
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