ИЗВЕШТАЈ ЗА РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ
за 2018 година

1. Податоци за избраната Програма

Име на прпграмата:
Унапредуваое на пбразпвнипт систем пд аспект на рпдпвата кпмппнента (еднакви мпжнпсти
на жените и мажите)
Сектпр (прганизаципна единица) надлежен за спрпведуваое на прпграмата:
Сектпр за ушенишки и студентски стандард
Сектпр за пснпвнптп пбразпвание
Сектпр за среднптп пбразпвание, пбразпвание на впзрасните и дпживптнп ушеое
Кпмисии/Рабптни групи спставени пд кпмпетенти и струшни лица за ревизија на наставни
прпграми и ушебници
Педагпщката служба
Вид на прпграмата
Хпризпнтална
Вертикална
Какп прпграмата е ппврзана сп Стратегијата за рпдпва еднаквпст 2013-2020:
Ппдатпци пд Стратегијата за рпдпва еднаквпст 2013 – 2020: Вп виспкптп пбразпвание, сппред
ппдатпците на Државен завпд за статистика (ДЗС) се забележува ппгплем брпј на запищани
девпјки. И пд аспект на диплпмирани студенти, се забележува истп така ппгплем брпј на
девпјки кпи ги заврщуваат студии. И вп пднпс на запищаните студенти на ппследиплпмски
студии се забележува мала преднпст на девпјките, наспрпти мпмшиоата.
Сепак, вп ппглед на наушната гранка (прпфесипнална приентација) кадещтп се запищани,
најгплем рпдпв диспаритет вп сппднпспт на запищаните студенти се ппјавува кај технишкп
технплпщките науки каде щтп пд вкупнп запищаните 489 студенти вп ушебната 2010/2011
гпдина 179 (37%) се девпјки, а 310 (63%) мпмшиоа. Наспрпти тпа, кај ппщтествените науки, се

забележува истп така ппгплема разлика вп сппднпст на девпјките и мпмшиоата, запищани
магистранти, и тпа пд вкупнп 2586 запищани, 60% се девпјки, а 40% мажи.
Истп така, вп Стратегијата за рпдпва еднаквпст 2013-2020 нптиранп е ппстпеоетп на
стерептипи и предрасуди за улпгите на жените и мажите/девпјшиоата и мпмшиоата вп
наставните спдржини и ушебници на сите нивпа на пбразпвание. Пптребнп е да се ревидираат
наставните прпграми и спдржини пд аспект на рпдпвата рамнпправнпст и птстрануваое на
стерептипите и предрасудите кпи се главните пришини за дискриминацијата на
жените/девпјшиоата изразена низ спдржините и кпи знашителнп влијаат врз нивната
прпфесипнална приентација вп ппнатампщнипт пбразпвен прпцес. Пптребнп е да се вклушат
прпграми за сексуалнп и репрпдуктивнп здравје какп дел пд наставните спдржини вп среднп
пбразпвание.
Прпграмата за Унапредуваое на пбразпвнипт систем пд аспект на рпдпвата кпмппнента
(еднакви мпжнпсти на жените и мажите) е ппврзана сп следниве стратещки цели и припритети
пд Стратегијата за рпдпва еднаквпст 2013-2020:
Сектпрски припритет: Рпдпвп сензитивнп пбразпвание
Стратещка цел 1: Впсппставуваое на ефективен и ефикасен систем на ппстигнуваое рпдпва
еднаквпст преку фунцкипнални механизми за ппддрщка на наципналнп и лпкалнп нивп,
хармпнизирани индикатпри за мереое на прпгреспт на рпдпвата еднаквпст и пбезбедена
рпдпва разделена статистика
Специфишна стратещка цел 2.3: Впсппставени и пилптирани пплитики за надминуваое на
бариерите/прешките и згплемена врабптенпст на жените

2. Вовед
Рпдпвата бучетска изјава на Министерствптп за пбразпвание и наука е ппдгптвена заеднп сп
бучетскптп планираое 2018-2020 гпдина.
Сп Прпграмата за Унапредуваое на пбразпвнипт систем пд аспект на рпдпвата кпмппнента
(еднакви мпжнпсти на жените и мажите), предвидени се две ппткпмппненти.

3. Позадина/контекст
Првата кпмппнента е врзана пднпснп прпизлегува пд Прпграмата за пстваруваое и развпј на
дејнпста вп студентскипт стандард, каде се предвидуваат некплку категприи на стипендии на
студенти запищани на виспкп-пбразпвните устанпви вп Република Македпнија. Именп, сп
Прпграмата се утврдени 125 стипендии кпи се дпделуваат на студенти запищани на студиски
прпграми пп инфпрматика, 530 стипендии на студенти запищани на студиски прпграми пд
наушните ппдрашја на прирпднп-математишките, технишкп-технплпщките, биптехнишките и/или
медицинските науки и 105 стипендии за студенти кпи се запищани на студиски прпграми пп
хемија, физика и математика. Целта е да се згплеми ушествптп на студентите на студиските
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прпграми пд пбласта на ИТ, технишкп-технплпщките, бип-технишките и прирпднп
математишките науки, вп наспка на нивна ппгплема врабптливпст, имајќи ја притпа вп предвид
рпдпвата еднаквпст.
Втпрата кпмппнента се пднесува на елиминираоетп на стерептипите и впведуваое на рпдпвп
сензитивнп пбразпвание вп целипт пбразпвен систем какп еден пд предуслпвите за изградба
на рпдпвп недискриминатпрскп ппщтествптп. Образпваниетп е главнипт движешки фактпр вп
фпрмираоетп на ставпвите, нпрмите, и вредпстите за рпдпвите улпги вп ппщтествптп, истп
така, и вп искпренуваоетп на стерептипите за рпдпвите улпги. Ппкрај медиумите, културата и
сппртпт, пбразпваниетп е камен темелник вп наспка на ппстигнуваое на рпдпва еднаквпст.
Нашинпт на прикажуваое на мажите и жените, пспбенп вп ушебниците и другите наставни
средства кпи се кпристат вп пбразпвнипт прпцес, мпжат да бидат пд пресуднп знашеое вп
фпрмираоетп и пбликуваоетп на ставпвите кај децата кпи ппдпцна какп впзрасни луде ќе ги
задржат ставпвите фпрмирани ппд влијание на впспитуваоетп и пбразпваниетп.
Спгласнп шленпт 6 пд Закпнпт за еднакви мпжнпсти, кпј се пднесува на пбразпваниетп,
пптребнп е пбезбедуваое на механизми за птстрануваое на предрасудите и стерептипите вп
врска сп впсппставуваое на еднаквите мпжнпсти. Оттука, пптекнува пптребата за врщеое на
анализата на спдржините на наставните планпви, прпграми и ушебници. Нашинпт на врщеое
на анализата пд аспект на унапредуваое на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите ппфаќа
квантитативна и квалитативна анализа на спдржините на наставните планпви, прпграми и
ушебници.

4. Остварени резултати, промени и влијанија (се следат почетните состојби
и индикаторите кои укажуваат на промени)

4.1. Остварени резултати, прпени и влијанија вп првата кпмппнента:
СООДНОС НА СТИПЕНДИИ ЗА БИО-ТЕХНИШКИ, ТЕХНИШКО-ТЕХНОЛОЩКИ, ПРИРОДНО
МАТЕМАТИШКИ, ИТ И/ИЛИ МЕДИЦИНСКИ НАУКИ, ПО РОД ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019:

Пита 1:
1. Жени студентки (464)
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2. Мажи студенти (256)

4.2. Остварени резултати, прпени и влијанија вп втпрата кпмппнента:
Спгласнп Правилникпт за нашинпт на врщеоетп на анализата на спдржините на наставните
планпви, прпграми и ушебниците пд аспект на унапредуваое на еднаквите мпжнпсти на
жените и мажите (,,Службен весник на Република Македпнија” бр. 125/2015), ппради
пптребата пд пбезбедуваое на механизми за птстрануваое на предрасудите и стерептипите
вп врска сп впсппставуваое на еднаквите мпжнпсти, беще фпрмирана Рабптната група кпја ќе
врщи анализа на спдржините на наставните планпви, прпграми и ушебници пд аспект на
унапредуваое на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите, истата активнп заппшна сп рабпта
вп јануари 2018 гпдина. Оваа рабптна група при анализата на спдржините на наставните
планпви, прпграми и ушебници се впди спгласнп шленпт 6 пд Закнпт за еднакви мпжнпсти, кпј
се пднесува на пбразпваниетп.
Пп предлпгпт на министерпт за пбразпвание и наука за ппвлекуваое пд упптреба на
пдпбрените ушебници пп „Опщтествп“ за 4-тп пдделение и ,,Граданскп пбразпвание” за псмп
пдделение вп пснпвнп пбразпвание, вп наспка на унапредуваое на кпнцептпт на граданскп
пбразпвание, фпрмиран е струшен тим за унапредуваое на граданскптп пбразпвание вп
пснпвнптп и среднптп пбразпвание за унапредуваое на граданските кпмпетенции на
ушениците спгласнп преппраките на Еврппската кпмисија. Струшнипт тим вп спстав:
претставници пд Министерствптп за пбразпвание и наука, Бирптп за развпј на пбразпваниетп,
Центарпт за струшнп пбразпвание и пбука, наставници кпи реализираат настава пп предметпт
Граданскп пбразпвание, универзитетски прпфеспри и претставници на граданскипт сектпр,
изгптви дпкумент за градански кпмпетенции пд кпј прпизлезе и прпмената на наставната
прпграма пп предметпт Граданскп пбразпвание за VIII и IX пдделение и за прва гпдина вп
среднптп пбразпвание. Нпвата наставната прпграма за VIII пдделение заппшна да се
применува пд 3-ти септември 2018 гпдина. Наставната прпграма за IX пдделение е изгптвена,
дпнесена пд страна на министерпт за пбразпвание и наука и нејзината имплементација ќе
заппшне вп септември 2019 гпдина. Наставната прпграма пп граданскп пбразпвание е
изгптвена сп јаснп ппределени резултати пд ушеое, пднпснп ппкрај кпмпетенциите кпи се
пднесуваат на сè пна щтп се пшекува ушениците да знаат, разбираат или умеат да прават,
главен акцент е ставен и на тпа какп тие гп прифаќаат систем на вреднпсти, пптребни за
функципнираое какп демпкратски и активни градани.
Истп така, вп ппстапка за пдпбруваое е и ушебник пп предметпт Опщтествп за 4-тп пдделение
и се пшекува истипт какп финален прпзвпд на сите наставни јазици да биде дистрибуиран дп
ушениците на ппшетпкпт на ушебната 2019/2020 гпдина.
Вп 2018 гпдина, Педагпщката служба, при Министерствптп за пбразпвание и наука, упати
бараое за птстрануваое низа недпстатпци вп пдпбренипт ушебник пп предметпт „Етика“ за 3та гпдина, рефпрмиранп гимназискп пбразпвание, дп издавашката куќа вп шија сппственпст е
ушебникпт и истата ппстапува спгласнп дадените забелещки.
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5. Анализа на буџетски алокации (планирани и потрошени средства,

по корисник,

дополнителни средства, специфични трошоци за жени).
Во анализата на буџетските алокации можете да се водите од:
Анализа на потрошените средства во однос на поставените индикаторите за таа програма;
Процентуалната распределба на трошоците на мажите и жените;
Анализа на ефектите и влијанието во остварување на индикаторите на програми специфично наменети за
одредена категорија граѓани, мажи или жени.

За академската 2018/2019 гпдина за стипендии за студенти девпјшиоа на студии за биптехнишки, технишкп-технплпщки, прирпднп математишки, ИТ и/или медицински науки (трета
група на стипендии + ИТ) издвпени се 23.662.800 мкд, дпдека за стипендии за студенти
мпмшиоа издвпени се 9.385.200 мкд

6. Тесни грла и научени лекции (Како можеме да ја подобриме во иднина
политиката/програмата за да обезбеди подобри резултати согласно дефинираните индикатори )

Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за ушебници за пснпвнп и среднп
пбразпвание, кпј е дпнесен и пбјавен вп ,,Службен весник на Република Македпнија”
бр.21/2018 пд 02.02.2018 гпдина, предвидува дпкплку вп пдпбрените ушебници се пптребни
пдредени исправки или дппплнуваоа пд струшен, метпдплпщки или технишки аспект, пд
аспект на утврдуваое на рпдпва или друга дискриминација, а истите не претставуваат ппвеќе
пд 30% пд спдржината на ушебникпт, Педагпщката служба мпже да ги ппвика издавашите,
пднпснп автприте да предлпжат исправки и/или дппплнуваоа вп текстпт на ушебникпт вп рпк
пд 30 дена пд денпт на дпбиваое на ппвикпт.
Се дава закпнска мпжнпст акп вп пдпбрените ушебници се пптребни пдредени исправки или
дппплнуваоа пд струшен, метпдплпщки или технишки аспект, пд аспект на утврдуваое на
рпдпва или друга дискриминација, какп и пд аспект на превпд и адаптираое, а истите не
претставуваат ппвеќе пд 30% пд спдржината на ушебникпт, автприте или издавашпт да мпжат
да предлпжат исправки и/или дппплнуваоа дп Педагпщката служба, без претхпднп бараое пд
страна на Педагпщката служба. Директпрпт на Педагпщката служба фпрмира кпмисија за
даваое на мислеое пп дпставените предлпзи за исправки и/или дппплнуваоа, а кпмисијата
мислеоетп гп дпставува најдпцна вп рпк пд 15 дена, пд денпт на нејзинптп фпрмираое, дп
директпрпт на Педагпщката служба. Врз пснпва на ппзитивнптп мислеое на кпмисијата,
министерпт нпси рещение сп кпе пптврдува дека прпдплжува да важи пдлуката за упптреба на
ушебникпт. Врз пснпва на рещениетп, издавашпт е пбврзан да гп издаде ушебникпт сп
исправките или дппплнуваоата или да испешати дпдатпк на ушебникпт вп кпј се спдржани
исправките пднпснп дппплнуваоата. Акп издавашпт, пднпснп автпрпт не ппстапи,
пдпбрениетп за упптреба на ушебникпт се пдзема.
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7. Заклучоци и препораки
- Вклушуваое на примери за успещни жени пд разлишни прпфесии вп наставните прпграми и
ушебници
- Редпвна и кпнтинуирана ревизија на ушебниците, пд аспект на рпдпва еднаквпст

Бр.01-4097/1
2.04.2019

Ппдгптвиле:
Натаща Јанкпвска
Билјана Трајкпвска
Елена Кашела
Садије Сефп
Весна Вигоевиќ
Весна Дамјанпвска
Нуран Кадриу - Чамбази
Славица Миршеска

Одпбрил:
Министер/Ministër
Dr. Arbër Ademi, с.р.
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