ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ КОИ СЕ ВО
НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ВО 2020 ГОДИНА ОД
НАЦИОНАЛНИОТ ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ 2018-2020

декември 2019, Скопје

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2: Подобрување на степенот на родова еднаквост во приоритетни тематски области

Специфична стратешка цел 2.4.: Област- Образование
Резултат

Индикатор на ниво на

Активности

резултат

Одговорна

Временска

Извор

организациона

рамка

на

единица

финанси
рање

Унапредени

- најмалку 3 закони и под-

Ревизија на подзаконските

Одговорни:

родово

законски акти од областа на

акти за внесување на анти-

МОН

апликат

сензитивни

образованието кои содржат

дискриминаторски

БРО

ивно

закони и

анти-дискриминаторски

клаузули и родова

Соработници:

политики во

клаузули со сите основи

еднаквост и/или

Државни

унапредување на

универзитети

- најмалку 50% на воспитно-

постоечките:

(Универзитет

образовани установи кои

- Методологија за

Св. Кирил и

имаат развиено интерни

вреднување и изработка на

Методиј, Скопје,

политики за родова

учебници

Универзитет

еднаквост и

- Концепција за изработка

Гоце Делчев -

недискриминација,

на учебници

Штип,

- правилници за издавачка

Универзитет Св.

дејност на државните

Климент

универзитети

Охридски-

образованиот
процес

Битола,
Универзитет во
Тетово,
Универзитет за
информатички

2020

Не е

науки и
технологии „Св.
Апостол
Павле“-Охрид)
МТСП
ГО
Развивање на интерни

Одговорни:

2020

МОН

политики за

МОН

Државни

недискриминација и родова

БРО

те

еднаквост во сите државни

Соработници:

универз

образовани институциии

Државни

итети

(детските градинки,

универзитети

(Универз

училишта, универзитети и

(Универзитет

итет Св.

отворени граѓански

Св. Кирил и

Кирил и

универзитети) кои ги

Методиј, Скопје,

Методиј,

вклучуваат сите основи

Универзитет

Скопје,

согласно Законот за

Гоце Делчев-

Универз

спречување и заштита од

Штип

итет

дискриминација

Универзитет Св.

Гоце

Климент

Делчев-

Охридски-

Штип

Битола,

Универз

Универзитет во

итет Св.

Тетово,

Климент

Универзитет за

Охридск

информатички

и-

науки и

Битола,

технологии „Св.

Универз

Апостол

итет во

Павле“-Охрид)

Тетово,

МТСП

Универз

ГО

итет за

информа
тички
науки и
технолог
ии „Св.
Апостол
Павле“Охрид)
Зајакнати
наставно
образовните
содржини и
учебници од
аспект на
родовата
еднаквост

90% од ревидираните
наставните програми,
учебници и планови се
родово-сензитивни и не
содржат дискриминацијапо
кој бил основ, вклучително и
по основ на род, сексуална
ориентација и родов
идентитет

Анализа на наставни

Одговорни:

2020

Буџет на

планови, програми и

МОН

МТСП

учебници од родов аспект

Соработници:

Буџет на

МТСП

МОН

ГО
ЦСОО
Спроведување на

Одговорни:

задолжителни експертски

МОН

мислења по

Соработници:

недискириминација и

МТСП

родова еднаквост во

ЦСОО

2020

Буџет на
МОН

завршната фаза од
стручната ревизија на
наставни програми, планови
и учебници

Воведено

- Развиен и усвоен

Преземање на активности

Одговорни:

Сеопфатно

системски модел за

согласно Акцискиот план за

БРО

Сексуално

вклучување на сеопфатно

воведување на ССО во

Соработници:

Образование

сексуално образование во

основните и средните

МОН, ГО

образовниот процес

училишта, усвоен од страна
на Владата на 162-та

2020

БРО
Донации

седница, одржана на
5.11.2019 година
Пилотирање на предлог

Одговорни:

2021

БРО

моделите за воведување на

БРО

ССО во неколку основни и

Соработници:

средни училишта

МОНГО

Евалуација од

Одговорни:

пилотираните модели за

БРО

БРО

ССО во основните и

Соработници:

Донации

средните училишта

МОН

Донации

2021-2022

Буџет на

ГО
Измени на програмите за

Одговорни:

ран детски развој (програми

БРО

на предучилишни установи)

Соработници:

со цел унапредување на

МОН, МТСП

2021-2022

МТСП

2020

МТСП

родовата перспектива
Унапредена

- До крајот на 2020 година

Подготовка на

Одговорни:

достапноста до

90% од девојчињата се

политика/програма за

МОН

образование за

вклучени во образовниот

минимум стандарди за

МТСП

девојчињата

процес

родово сензитивна

Соработници:

инфраструктура во основно

ЕЛС

и средно образование

ЗЕЛС

Организирање на јавни

Одговорни:

средби и консултации за

МОН

Буџет на

минимум стандарди за

Соработници:

МОН

родово сензитивна

МТСП

инфраструктура во основно

ЕЛС

и средно образование

ЗЕЛС

- Усвоена политика и
програми за родово
сензитивна инфраструктура
во основно и средно
образование

МОН

2020

МТСП

Родово

- бројот на факултети кои

Ревизија на програмите и

сензитивен и

образуваат наставници со

содржините на педагошки

обучен кадар во

ревидирани наставни

факултет, факултети кои

образованието и

содржини за родова

образуваат наставници со

воспитно-

еднаквост

унапредени содржини за

образовните
установи

родова еднаквост

Одговорни:
2020
МОН
Соработници:
Државни
униерзитети
(Универзитет
Св. Кирил и
Методиј, Скопје,
Универзитет
Гоце Делчев Штип,
Универзитет Св.
Климент
ОхридскиБитола,
Универзитет во
Тетово,
Универзитет за
информатички
науки и
технологии „Св.
Апостол
Павле“-Охрид)

Државни
универз
итети
(Универз
итет Св.
Кирил и
Методиј,
Скопје,
Универз
итет
Гоце
ДелчевШтип,
Универз
итет Св.
Климент
Охридск
иБитола,
Универз
итет во
Тетово,
Универз
итет за
информа
тички
науки и
технолог
ии „Св.
Апостол
Павле“Охрид)
Донации

Унапредена

-вклученост на девојчињата

Анализа на моменталната

Одговорни:

достапноста до

и момчињата подеднакво во

ситуција со мал проецент на

МОН

физичка

активности на часовите по

девојчиња вклучени по

Соработници:

активност на

физичко образовние

часот за физичко

ЕЛС, ГО

часот по физичко

-имплементиран план за

образовние

образование за

вклучување на поголем број

девојчињата

на девојчиња на часот по
физичко образование

2020

МОН
ЕЛС

Подготовка на план за
вклучување на поголем број
на девојчиња на часот по
физичко образование

Зголемен број на

-број на воведени училишни

Воведување на училишни

Одговорни:

девојчиња да

спортски лиги во женска

спортски лиги во женска

МОН

учествуваат во

конкуренција

конкуренција во најмалку

Соработници:

натпреварувачки

-број на организирани

четири спортови (мал

ЕЛС, ГО

спортови на

натпревари од 1-5 одделение

фудбал, кошарка, ракомет,

училишно ниво

со екипи составени од

одбојка)

девојчиња и момчиња(
мешани екипи

Реализација на натпревари
во еднокружен систем на
натпреварување, од 1-5
одделение со екипи
составени од девојчиња и
момчиња (мешани екипи)

2020

МОН
ЕЛС

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ
МТСП
ЕЛС
ЗЕЛС
ГО
ААВМУ
МОН
МЗ
БРО
ЦСОО
РБН
ОП
СРЗ
ССО

Министерство за труд и социјална политика
Единици на локална самоуправа
Заедници на единици на локална самоуправа
Граѓански организации
Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Министерство за образование и наука
Министерство за здравство
Биро за развој на образованието
Центар за стручно образование и обука
Родово базирано насилство
Оперативен план
Сексуално и репродуктивно здравје
Сеопфатно сексуално образование

Архивски бр. 08-15439/1
26.12.2019 година

Подготвиле: Славица Мирческа Атовска
Љупка Димитровска

Министер за образование и наука
Dr. Arbër Ademi, с.р.

