РОДОВО БУЏЕТСКА ИЗЈАВА
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 ппщти рабпти и ппддрщка на министер – Одделение за ушенишки и
студентски стандард
Сектпр за пснпвнптп и среднптп пбразпвание
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

Кратпк псврт на прпграмата:
Сп Прпграмата за Унапредуваое на пбразпвнипт систем пд аспект на рпдпвата
кпмппнента (еднакви мпжнпсти на жените и мажите), се предвидени две
ппткпмппненти:
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 прирпднпматематишките, 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 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.

2. Анализа на состојбата

(објаснете кои се родово релевантните прашања во
секторот/областа опфатен/а со програмата и кои фактори придонесуваат кон родова
нееднаквост)

2.1. Анализа за првата кпмппнента на прпграмата:
СООДНОС НА СТИПЕНДИИ ЗА ОПЩТЕСТВЕНИ ХУМАНИСТИСШКИ НАУКИ НАСПРЕМА
СТИПЕНДИИ ЗА БИО-ТЕХНИШКИ, ТЕХНИШКО-ТЕХНОЛОЩКИ, ПРИРОДНО
МАТЕМАТИШКИ И МЕДИЦИНСКИ НАУКИ, ПО РОД:

Пита 1:
1. Жени студентки на ппщтествени и хуманистишки науки (4042)
2. Жени студентки на прирпднп математишки, технишкп-технплпщки, биптехнишки и
медицински науки (4388)

Пита 2:
1. Мажи студенти на ппщтествени и хуманистишки науки (1383)
2. Мажи студенти на прирпднп математишки, технишкп-технплпщки, биптехнишки и

медицински науки (2497)

*Анализата е изврщена врз пснпв на кприсници на стипендии вп изминатите 5
студиски гпдини

Иакп пд вкупнипт брпј на стипендии кпи се дпделуваат пп сите пснпви, жените имаат
ппгплемп ушествп (8.430 жени студентки наспрема 3.880 мажи студенти) и иакп сп
предвидените стипендии вп Прпграмата се стимулираат ппвеќе прирпднп
математишки, технишкп-технплпщки, биптехнишки и медицински науки, сепак
сппднпспт на стипендии дпделени за ппщтественпхуманистишки науки наспрема
стипендии дпделни за бип-технишки, технишкп-технплпщки, прирпднп математишки и
медицински науки не е еднакпв кај жените и мажите. Именп кај жените студентки тпј
прпцент е самп малку ппгплем. Кај прирпднп математишките, технишкптехнплпщките, биптехнишките и медицинските науки изнесува 52% пд вкупнипт брпј
на стипендии, а кај мажите студенти тпј прпцент изнесува 64% пд вкупнипт брпј на
стипендии. Кај ппщтественп-хуманистишките науки прпцентпт на стипендии за пвие
науки кај жените студентки изнесува 48% пд вкпнипт брпј, дпдека кај мажите
студенти изнесува 36%.
Пришината за нееднаквипт сппднпс на стипендии пп наушни пбласти прпизлегува и пд
нееднаквипт избпр на студиски прпграми кај жените и мажите. Именп, спгласнп
ппдатпците пд Државен завпд за статистика вп ппглед на наушната пбласт кадещтп се
запищани, најгплем рпдпв диспаритет вп сппднпспт на запищаните студенти се
ппјавува кај технишкп технплпщките науки кадещтп 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 или вп апсплутни бпјки изразенп 1556
девпјки, наспрпти 1030 мпмшиоа.
Прилпг на изјавата се и дппплнителни анализи пп пднпс на рпдпвата припаднпст.
2.2. Анализа за втпрата кпмппнента на прпграмата:
Вп 2015 гпдина, дпнесен е Правилник 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). Медутпа Рабптната група кпја ќе врщи
анализата на спдржините на наставните планпви, прпграми и ушебниците пд аспект
на унапредуваое на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите е фпрмирана вп месец
септември 2017 гпдина, а активнп заппшна сп рабпта пд јануари 2018 гпдина, врз
пснпва на изгптвена Метпдплпгија пд страна на Министерствп за труд и спцијална
пплитика. Предмет на анализа се наставната прпграма и ушебникпт пп македпнски
јазик за втпрп пдделение.
Дп Министерствптп за пбразпвание и наука пристигнати се некплку реакции пд
Нарпднипт правпбранител на Република Македпнија, пд граданскипт сектпр и
рпдители за ппстпеоетп на стерептипи и предрасуди за улпгите на жените и мажите
вп наставните спдржини и ушебници на сите нивпа на пбразпвание.
Врз пснпва на пвие реакции, вп месец јули и септември 2017 гпдина, Министерствптп

за пбразпвание и наука ппвлеше пд упптреба два ушебника вп кпи беще нптирана
дискриминација пп разлишни пснпви, меду кпи и пп пснпв на рпд и ппл. Именп,
министерпт за пбразпвание и наука сп рещение фпрмираще Кпмисии за даваое
предлпг за ппвлекуваое пд упптреба на пдпбрен ушебник, ушебникпт ,,Опщтествп” за
шетвртп пдделение и за ушебникпт ,,Граданскп пбразпвание” за псмп пдделение. Така
на пример вп ушебникпт ,,Граданскп пбразпвание” за псмп пдделение, Кпмисијата
нптираще дека вп делпт за Правата на жената на страна 34 пд ушебникпт, се врщи
дискриминација на жената врз пснпва на здравствена спстпјба, физишка и
интелектуална пппрешенпст, дискиминатпрски се и ставпвите за жените кпи не мпжат
да имаат деца, пднпснп не се мајки. Ппнатаму, Кпмисијата кпнстатира и дека
кпристеоетп на резилигипзни ,,аргументи” вп пбјаснуваоетп на пришините за
дискриминација на жената вп ппвј ушебник е наушнп прпблематишнп. Вп ушебникпт се
забележува и дискриминација на жената врз пснпва на религипзна дпгма. Автприте
без пградуваое, религипзните сфаќаоа вп христијанствптп ги претставуваат какп
вистинит факт. Врз пснпва на извещтаите на кпмисиите и напдите за дискриминација,
министерпт за пбразпвание и наука дпнесе рещенија сп кпи пвие два ушебника се
ппвлешени пд упптреба.

3. Предлпжени интервенции

(наведете ги интервенциите кои сметате дека ќе
ги намалат родовите нееднаквости во секторот/областа)

1. Ревидираое на наставните прпграми и спдржини вп пснпвнп и среднп
пбразпвание 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.
2. Ревидираое на ушебниците пд аспект на рпдпвата рамнпправнпст.
3. Ревизија и унапредуваое на Кпнцепцијата за израбптка на ушебник и
метпдплпгијата за вреднуваое на ушебник пд аспект на рпдпвата еднаквпст.
4. Изгптвуваое на редпвни рпдпвп сензитивни статистишки ппдатпци, пд аспект
на Прпграмата за студентски стандард, преку кпи би се анализирала спстпјбата
вп пбразпваниетп пд аспект на рпдпвата рамнпправнпст, би ги
идентификувале кпнкретните прпблеми и би се креирале пплитики за нивнп
надминуваое.

4. Очекувани резултати од програмата

(опишете низ кои практични
чекори ќе ги постигнете резултатите кои ќе обезбедат подобри можности и за
жените и за мажите во имплементацијата на програмата и како постигнувањето на
тие резултати ќе помогне во унапредување на еднаквоста).

Очекувани резултати пд првата кпмппнента:
Спгласнп ппдатпците пд пазарпт на труд, и изгптвената анализа за ,,Ппбарувашка за и
ппнуда на виспкп пбразпвани кадри пп двпцифрена класификација на студиска
прпграма, 2014-2018”, мпже да се заклуши дека најгплем јаз се јавува кај следниве
прпграми:
- 02 Уметнпст и химанистишки науки (ппнуда: 1082, ппбараувашка: 567)
- 04 Бизнис, администрација и правп (ппнуда: 2690, ппбараувашка: 1691)
- 09 Здравствп и спцијална защтита (ппнуда: 827, ппбараувашка: 792)
- 10 Услуги (ппнуда: 863, ппбараувашка: 278)

Овпј јаз ппмеду ппнудата и ппбарувашката пспбенп ќе се пдрази на жените, имајќи вп
предвид дека девпјшиоата дпминантнп се запищуваат и заврщуваат на пвие студиски
прпграми.
Спгласнп ппдатпците пд Државен завпд за статистика: ,,Запищани студенти на
дпдиплпмски студии, 2016/2017”, гплем рпдпв диспаритет вп сппднпспт на
запищаните студенти се ппјавува кај хуманистишките науки каде щтп пд вкупнп
запищаните 7.205 студенти 4.718 (65.5%) се девпјки, а 2.487 (34.5%) мпмшиоа. Кај
пщтествените науки пд вкупнп запищаните 24.807 студенти, 14.119 (56.9%) се девпјки,
а 10.688 (43.1%) мпмшиоа. Кај медицински науки пд вкупнп запищаните 8.231
студенти, 5.845 (71%) се девпјки, а 2.386 (29%) мпмшиоа.
Креираое на стимулативни мерки за девпјшиоата за запищуваое на студиски
прпграми на виспкп-пбразпвните устанпви пд пбласта на технишкп-технплпщки науки,
ИТ и бип-технишки, преку унапредуваое на мпделпт на стипендираое, се пшекува
какп крајна цел да влијае на ппдпбруваое на мпжнпстите за врабптуваое на жените.
Очекувани резултати пд втпрата кпмппнента:
Елиминираое на стерептипите и впведуваое на рпдпвп сензитивнп пбразпвание вп
целипт пбразпвен систем сп крајна цел изградба на рпдпвп недискриминатпрскп
ппщтествптп и искпренуваоетп на стерептипите за рпдпвите улпги. 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.

5. Аутпут индикатори
1. Згплемен брпјпт на девпјшиоа кприсници на стипендии пд пбласта на
технишкп-технплпщки науки, ИТ и бип-технишки за 20% дп 2020 гпдина
2. Згплемен брпј на девпјшиоа запищани на студиски прпграми пд пбласта на
технишкп-технплпщки науки, ИТ и бип-технишки науки за 20% дп 2020 гпдина
3. Ревидирана и унапредена Кпнцепција за израбптка на ушебник и
метпдплпгијата за вреднуваое на ушебник пд аспект на рпдпвата еднаквпст
4. Ревидирани наставни прпграми пд аспект на рпдпвата кпмппнента и
сппдветнп изгптвени нпви наставни прпграми
5. Ревидирани ушебници пд аспект на рпдпвата кпмппнента и сппдветнп
изгптвени нпви ушебници

6. Буџет на програмата/извор на средствата
Ппдатпци за издвпен бучет вп изминатите некплку гпдини (рпдпвп сензитивни
ппдатпци):
Вп студиската 2013/2014 гпдина за стипендии за студенти девпјшиоа издвпени се
45.645.750 мкд, дпдека за студенти мпмшиоа издвпени се 18.610.560 мкд
Вп студиската 2014/2015 гпдина за стипендии за студенти девпјшиоа издвпени се
47.343.213 мкд, дпдека за студенти мпмшиоа издвпени се 19.507.773 мкд

Вп студиската 2015/2016 гпдина за стипендии за студенти девпјшиоа издвпени се
51.139.944 мкд, дпдека за студенти мпмшиоа издвпени се 19.475.541 мкд
Вп студиската 2016/2017 гпдина за стипендии за студенти девпјшиоа издвпени се
60.522.111 мкд, дпдека за студенти мпмшиоа издвпени се 24.554.142 мкд
Средствата за стипендии за студенти се предвидени вп Бучетпт на Министерствп за
пбразпвание и наука за 2018 гпдина вп прпграма 6, пптпрпграма 60, ставка 464.
Вп пднпс на ревизијата на наставни прпграми и ушебници, пптребните трпщпци
изнесуваат 28.000 мкд пп кпмисија, 240.000 за израбптка на нпв ушебник (дпкплку се
утврди пптреба, за автпрски хпнпрари – пренпс на автпрскп правп, рецензенти,
пбјава на кпнкурс...). Средствата се пбезбдени вп рамки на Бучетпт на Министерствп
за пбразпвание и наука за 2018 гпдина вп прпграма 10 и прпграма 21 и 31.
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