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СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ 
ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ

Зоран Велковски, Елизабета Том свска—И лиевска, Елена Ризова

Филозофски факултет - Скопје

Апстракт

Образовната инклузија на учениците со посебни образовии потреби во 

стручното образование во Република Македонија ce остварува преку организи- 

рана настававо редовните и во спедијализираните стручни училигата. Инклу- 

зијата на оваа категорија ученици во сгручното образование и обука, особено 

во редовните стручни училишта, е комплексна проблематика што може да ce 

разгледува од повеќе аспекти.

Истражувачкиот проблем кој ce третира во овој труд отвора повеќе ис- 

тражувачки прашања што ce однесуваат на: инфраструктурната приспособеност 

на училиштата со индивидуалните потреби на учениците од оваа категорија, 

видовите и компатибилноста на наставните програми во стручното образо- 

вание и обука за посебните образовни потреби на учениците, утврдување на 

застапеноста на индивидуализирани наставни планови во реализацијата на 

наставата и концепциската поставеност на системот за напредување и транзи- 

цдЈа на учениците.

Клучни зборови: стручно образование, наставни планови и програми, 

индивидуализирани наставни планови, систем за напредување, физички 

услови

Инклузијата е иитегрална компонента од целокупните актуелни реформи 

на воспитно-образовните потсистеми во Република Македонија. Истовремено,
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инклузијата овозможува соодветна едукација за сите, распознавајќи ги и почи- 

тувајќи ги различните потреби, способности, афинитети и мотиви, вклучувајќи 

различни стратегии за учење. Неминовно, реформите во стручното образование 

и обука треба да бидат во насока на подобрување на квалитетот, ефикасноста и 

ефективноста на образованието преку промовирање на еднаквост, социјална 

кохезија и активно граѓанство.

Во последните неколку децении, во Република Македонија стручното 

образование станува систем кој е под силен притисок за модернизација поради 

неговата неатрактивност и слаба адаптибилност кон и за лицата со посебни 

образовни потреби. „Големиот број лица без квалификации, проблематичната 

релевантност на постојните наставни планови и програми, слабата соработка на 

образовните установи и бизнис-секторот, потребата од нови профили и вепггани 

за продолжување на образованието и/или успешна транзиција на пазарот на 

труд и евроинтеграциските процеси“ (Стратегија за стручно образование и 

обука во контекст на доживотното учење 2013-2020,2013, Скопје: ЕТФ, МОН. 

стр.9) ce во насока на потребата од модернизација на стручното образование.

Меѓу основните начела врз кои ce темели реформирааето и модерни- 

зацијата на стручното образование и обука, ce вбројува и инклузивноста и 

рамноправноста на лицата со посебни образовни потреби, според што овој 

потсистем мора да биде достапен за секое лице во државата без оглед на неговата 

возраст, пол, социјално потекло, верска определба и физичка или интелектуална 

попреченост, политичка или идеолошка определеност, итн. Тоа подразбира 

остварување на правото на секој за образование во согласност со неговите 

интереси и потреби. Стручното образование исто така ги одразува мерките и 

квалитетите за подобра интеграција на секој во економијата, општеството и 

животот генерално.

Овие процеси наметнуваат бројни образовни проблеми кои ce однесуваат 

на средното стручно образование за лицата со посебии образовни потреби: 

контрола и квалитет на образованието, професионално унапредување иа 

наставниците за работа со лицата со посебни образовни потреби, ревидирање 

на постојните наставии планови и програми, модули и образовни профили.
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Методологигја

Методолошкиот фокус во ова истражување е насочен кон следниве 

истражувачки прагаања кои ce од исклучителна важност за унапредување на 

стручното образование во функција на инклузија на учениците со посебни 

образовни потреби:

-  инфраструктурната ириспособеностна средните стручниучилипгга со 

индивидуалните барања на учениците со посебни образовни потреби;

-  видовите и компатибилноста на наставните планови и програми во 

стручното образование со посебните образовни потреби научениците;

-  утврдување на застапеноста на индивидуализирани наставни планови 

во реализацијата на наставата;

-  концепциската поставеност на системот за напредување и транзиција 

на учениците со посебни образовни потреби.

Истражуваљето е спроведено во седум државни средни стручни училишта 

од дет општини на територијата на Република Македонија: Скопје, Неготино, 

Струмица, Кичево и Струга. Суппримерок ce 82 наставници кои предаваат 

стручни предмети во училиштата, 21 евидентиран ученик со посебни образовни 

потреби, 6 директори и 15 стручни соработници (педагози, дефектолози и 

психолози).
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Табела i. Примерок на истпражување

П р и м е р о к  н а  и с л р а ж у в а њ е

р с д .  б р . У ч и л и ш т е М е с т о
Н а с т а в -

н и ц и
У ч е -
н и ц и

Д и р е к т о р
П о м о јп н и к *

д и р е к т о р
С т р у ч н а
с л у ж б а

f f f f f

1. СОУ „Н ико 
Н естор“

Струга 13 1. 1 i 2

2 .
СОУ „М ихајло 

П уп и н “
Скопје 16 5 0 о 2

3-
АСУЦ „Боро 

П етр у ш ев ски “
Скопје 9 2 г о 3

4-
С О У „8-м и
С еи тем ври “

Скопје 9 2 i о 2

5-
ОСУ „М ирко 

М и л еск и “
К ичево 15 0 i 0 2

6 .
СОУ „Д и м и тар  

В лахов“
С трум ица 12 10 0 1 2

7.
СО У „С в. К и р и л  

и  М етоди ј“ Н еготин о 8 1 0 о 2

В к у п н о 8 2 21 4 2 15

Оваа комплексна проблематика е истражувана од повеќе методолошки 

аспекти, и тоа: преку испшување на ставовите на наставниците од стручните 

училишта кои наставниот процес го реализираат и со ученици со посебни 

образовни потреби; испитуваае на образовните потреби на учениците од оваа 

категорија вклучени во воспитно-образовниот процес, исгапување на ставовите 

и мислењата на раководните органи на средните стручни училишта, како и 

на стручните соработници (педагог, дефектолог и психолог) за целокупната 

состојба во стручното образование и учениците со посебни образовни потреби. 

Со цел добивање релевантни податоци, користени ce четири истражувачки 

инструменти: прашалник за наставници, прашалник за ученици, протоколи 

на структурирани интервјуа за раководните органи и стручните служби на 

средните стручни училишта.

1. Инфраструктурна пристапност
Инфраструктурата во стручното образование е важен предуслов за непре- 

чено и ефикасно реализирање на наставата за сите категории ученици. Посебни 

инфраструктурни услови ce потребни за учениците со физичка попреченост
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(приспособени влезни патеки, пристапни рампи, лифтови, адаптирапи тоалети 

и училиштен мебел).

Преку анализа на податоците добиени од примерокот на средните стручни 

училишта, може да ce констатира дека дел од средните стручни училишта имаат 

адаптирани училишни простории кои ги задоволуваат барањата на лицата со 

посебни образовни потреби, но зачестена е потребата од нивно опремување со 

дидактички нагледни средства кои ќе го сггимулираат индивидуал ниот образовен 

развој на учениците. Некои од училиштата поседуваат пристапни рампи кои 

го олеснуваат физичкиот пристап на оваа категорија ученици. Од добиените 

резултати може да ce констатира дека постои недоволна инфраструктурна 

адаптираност на средните стручни училишта кон потребите на учениците 

од оваа категорија. Позитивен пример во овој контекст е едно училипгге од 

истражувачкиот примерок во кое има специјално поставен лифт за олеснето 

движење во училиштето и посебно адаптиран тоалетза оваа категориј a ученици.

2. Видови и компатибилносг на наставните планови и 
програми

„Анализите покажуваатдека шстојатслабости ири градењето на настав- 

ните планови и дефиниран>ето на профилите во средното стручно образование 

поради недостатокот на квалитетна анализа на пазарот на труд и неговите 

потреби. Релевантноста на профилите кои ги продуцира средното стручно 

образование за пазарот на труд и видовите компетенции кои ги поседуваат 

дипломираните ученици/студенти и нивната апликативност во услови в а  нови 

технологии, ce клучните предизвици кои стојат пред системот на средното 

стручно образование“. При содржинската анализа, констатирана е недоволна 

адаптираност на наставните планови и програми со индивидуалните потреби 

на учениците со посебни образовни потреби.

Имено, резултатите од истражувањето покажуваат дека наставниците 

сметаат дека ce обучени со висок процент за примена на современи модели 

на настава и учење и покажуваат висок сензибилитет во почитувањето на 

мислењето на учениците со посебни образовни потреби при изборот и мето- 

дичкото обликување на наставните содржини. Но од голема важност е да ce 

истакне дека повеќе од 50% од анкетираните наставници од средното стручно 

образование не примеиуваат посебни образовни стратегии за учепиците од 

оваа категорија. Оваа констатацггја оди во прилог на податокот дека околу две
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третини од наставниците ja  изразуваат потребата од дополнителни обуки за 

работа со лица со посебни образовни потреби.

Наставниците имаат потреба за дополнителни обуки за работа 
со лица со посебни потреби %

Г р а ф икон  1 . Ставови на наставниците за потребата од дополтстелни 

обуки заработа со лица со посебни образовни потреби

Сумарниот преглед на резултатите од интервјуираните раководни струк- 

тури на училипггата упазува на заклучокот дека во средното сгручно образование 

не ce реализираат посебните наставни програми за работа со лицата со посебни 

образовни потреби. Недостатокот од вработување на стручни лица (дефектолози) 

во секое училипгге и  недоволната соработка со релевантните институции, 

дополнително ja  отежнува сосгојбата со примената на индивидуализирани 

наставни планови и програми и ја  потврдува горенаведената констатација.

Сознанијата добиени од мислењата на анкетираните ученици упатуваат 

на постоење позитивна социјална клима во училишната средина и прифатеност 

од страна на наставниот кадар и соучениците. Од друга страна, пак, две третини 

од учениците ce изјаснуваат дека имаат проблеми во следењето на наставата, 

посебно истакнувајќи ги тешкотиите кои ги имаат во процесот на учење во 

училишни и домашни услови. Сето ова ja  истакнува потребата од примена на 

индивидуализиран пристап и креирање индивидуализирани наставни планови.
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3. Концепциска поставеност на системот за 
напредување и транзиција на учениците
Исшпувањего на ставовите на наставниците за тоа дали знаењата, вепгги- 

ните и сгавовите пгго ce развиваат кај учениците со посебни образовни потреби 

во средното стручно образование овозможуваат нивно успешно продоЈшуваље 

на образованието и/или ги подготвуваат за потребите на пазарот на трудот - 

ce посебни аспекти кои ги третира ова истражување. Од добиените резултати 

може да ce заклучи дека постои подвоеност во ставовите на наставниците по 

однос на подготвеноста на оваа категорија ученици за продсшжување на обра- 

зованието (43%)» респективно 44% за нивен директен пласман на пазарот на 

трудот. Додека, пак, 13% од наставнидите сметаатдека оваа категорија ученици 

средното стручно образование истовремено ш  подготвува и за продолжување 

на образованието и за работа, односно пласман на пазар на труд.

Очекувања на наставниците од системот за 
стручно образование и обука

13%

43%

Q Да ги подготви учениците 
со лосебни образовни 
потреби за работа

■  Да ги подготзи учениците 
,44%  со посебки образовни
I  потреби за продолжување

на образованието

□  Да ги подготви учениците 
со посебни образовни 
потреби за работа и за 
продолжување на 

' образованието

Посебни пречки на кои наидуваат раководните и стручните служби од 

средните схручни училишта во секојдневната работа е фазата на запишување 

на учениците со посебни образовни потреби во средното образование поради 

недостатокот на соодветна или непостоење на медицинска документација за 

утврдување на психофизичката состојба наученикот и неговите индивидуални
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потреби. Ова директно упатува и на потребата од интензивирање на тријадната 

соработка меѓу семејствата на учениците со посебни образовни потреби, 

училиштата и релевантните институции.

Резултатите од истражувањето за средното стручно образование и по- 

себните образовни потреби на учениците покажаа дека квалитетот на овој 

образовен потсистем не е на задоволително ниво, ниту од аспект на вра- 

ботливоста и расположливите стручни компетенции на дипломираните ниту 

од расположливите компетенции на учениците со посебни образовни потреби 

за продолжување на образованието.

Наставата и учењето во средното стручно образование покажуваат 

слабости, како во поглед на употребата на современи модели и стратегии за 

учење така и во поглед на начините на вреднување на постигнувањата на уче- 

ниците и прилагоденост на учениците со посебни образовни потреби.

Иницијалното образование на наставниците покажува слабости во поглед 

на педагошко-дидактичките и андрагошките компетенции со кои располагаат 

идните и сегашните наставници. Педагошката квалификација на наставниот 

кадар, како дел од системот за иницијална обука на оние што студираат на 

наставничките, но и иа ненаставничките факултети, покажува недоследносги 

во последните децении, кои cè уште не ce надминати. Ваквиот систем ниту 

оддалеку не ги задоволува потребите за градење компетентен и ефективен 

наставник или инструктор во СОО.

Визијата на наставниците за цел окушшот систем за стручно образование и 

обука е фокусирана главно кон давањето поддршка во поглед на прилагодување 

на училиштето за потребите на учениците со посебни образовни потреби и 

унапредувањето на наставните програми наменети за учениците со посебни 

образовни потреби, како и креирање нови стручни профили компатибилни 

со барањата на пазарот на трудот. Посебно може да ce потенцира фактот дека 

наставнидите најмалку внимание обрнуваат на професионалната ориентација 

на учениците со посебни образовни потреби и определуван>ето на пожелните 

компетенции.
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Abstract

Educational inclusion of students with special educational needs in vocational 

education in the Republic of Macedonia is implemented through formal schooling 

in regular and special vocational schools. Inclusion of this category of students in 

vocational education and training, especially in regular vocational secondary schools 

is a complex issue that can be treated in many aspects.

This paper treats research problems related to: infrastructure adaptability of 

vocational schools to the individual needs of students from this category; types and
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compatibility of teaching programs in vocational education and training with special 

educational needs of students; determine the usage of individual teaching plans in 

realization of teaching process and the concept appointing to the system in progress 

and transition o f students.

Key words: vocational education, teaching plans and programs, individual 

teaching plans, system in progress, infrastructural conditions


