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Што се однесува до инклузивноста, училиштата наидуваат на сè поголема разноликост, во
поглед на ученици со на�различни способности, кои доаѓаат од разни културни, лингвистички,
социо-економски, и други средини (Gollnick & Chinn, 2002). На�различните способности на
учениците, сè поголемата миграци�а, разноличност и мултикултурното опкружување
поставуваат нови предизвици и можности за училиштата, кои имаат огромно вли�ание врз
работата на наставниците, а пред сè, на директорите (Billot, Goddard, & Cranston, 2007).
Училиштето, во своите рамки, може да �а поддржи инклузивноста преку градење инклузивна
училишна култура, во ко�а училишните вредности се темелат на почитување на различноста, и
во ко�а секо� е посветен на тоа сите ученици да имаат подеднакви можности, во ко�а се
имплементира високо ниво на соработка во колективот, се цени колаборативниот начин на
решавање на проблемите и во ко�а директорите (лидерите) се бираат врз основа на нивните
ставови за и верба во инклузивните вредности, како и нивната поддршка за соработка (Dyson
et al., 2004). Токму затоа, градењето инклузивна училишна култура е еден од на�важните
елементи за лидерство во мултикултурно образовно опкружување, биде�ќи тоа се застапува за
соци�ална правда во рамките на училиштето (Foster, 1995). И не само тоа, туку педагошките
визии, цели и лидерскиот стил на директорот вли�аат на начинот на ко� мултикултурноста се
одразува на ниво на целото училиште (Keung & Rockinson-Szapkiw, 2013).

Вовед

Дефиници�ата на поимот инклузивна училишна култура, во проектот HEAD,
подразбира опкружување во кое посто�ано се одвива процесот на

одредување и справување со на�различните потреби на сите ученици, преку
зголемено учество во наставниот процес, културите и заедниците, и

намалена ексклузи�а во рамките на и од образованието. Затоа, инклузивните
училишни лидери се свесни за сите предизвици на училиштето и со помош
на демократско раководство на училиштето и соработка со сите засегнати
страни градат и поддржуваат инклузивни училишни политики и практики и

на то� начин градат инклузивна училишна култура. 



Во оваа публикаци�а ќе го опишеме вли�анието кое програмата за за�акнување на
капацитетите на директорите на училиштата за градење инклузивна училишна
култура го има врз „програмата за обука“ ко�а беше изработена во рамките на  HEAD
проектот „За�акнување на капацитетите на директорите на училиштата за градење
инклузивна училишна култура" (кратко: проектот HEAD)[1]. Глобалната цел на
проектот беше да ги поддржи училиштата во градење и поддршка на инклузивна
училишна култура, така што ќе ги за�акне капацитетите на директорите на основните
и средните училишта за градење и поддршка на инклузивни училишни политики и
практика преку учество во процесот на донесување одлуки (NEPC, 2020).
Програмата за обука беше пилотирана во Хрватска и Северна Македони�а од ноември
2020г. до ма� 2021г.[2]Во обете зем�и, Хрватска и Северна Македони�а, програмата за
обука беше пилотирана преку програма ко�а вклучуваше пет дводневни модули за
обука. Во обете зем�и во програмата учествуваа вкупно 81 директори на основни и
средни училишта.
Во ово� извешта�, ќе ги искористиме споредбените податоци од евалуаци�ата на
периодот пред и по тестирањето за да �а опишеме ефективноста на развиена
културолошка рамка и програми (четири различни програми за две држави и два типа
на училиште, имено, Хрватска и Република Северна Македони�а, основни и средни
училишта) и ќе дадеме препораки за методите во кои може систематски да се
поддржат инклузивните училишни култури. Извешта�от главно се фокусира на
резултатите од директорскиот примерок, ко� беше главната целна група на проектот.

1 Повеќе информации за проектот може да се на�дат на: 'HEAD: Empowering School Principals for Inclusive
School Culture' https://head.edupolicy.net/about-the-project.html
2 Партнери за имплементаци�а во Хрватска беа Отворена академи�а Чекор по чекор (директорите на
основните училишта) (www.korakpokorak.hr) и Форумот за слобода во образованието (директорите на
средните училишта) (www.fso.hr). Партнери за имплементаци�а во република Северна Македони�а беа
Фондаци�ата за образовни и културни иници�ативи „Чекор по чекор“ (директорите на основните
училишта) (www.stepbystep.org.mk) и Македонскиот центар за граѓанско образование (директорите на
средните училишта) (www.mcgo.org.mk).

https://head.edupolicy.net/about-the-project.html
http://www.korakpokorak.hr/
http://www.fso.hr/
http://www.stepbystep.org.mk/
http://www.mcgo.org.mk/
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За да може да го изолираме ефектот на применетата програма за професионален разво�,
изработивме студи�а за вли�ание, во ко�а направивме споредба помеѓу директорите кои беа
вклучени во програмата за професионален разво� (експериментална група) и директорите кои
не беа вклучени во програмата за професионален разво� (контролна група).

Модел на истражувањето

Учесници

Училиштата, кои учествуваа во програмата, беа случа�но одбрани да бидат дел од
експерименталната и контролната група. Имаше мали разлики во процесот на одбирање на
училишта во Хрватска и Северна Македони�а, кои се должеа на спецификите на образовниот
контекст во двете зем�и. Па така, во Хрватска имаше отворен повик до училиштата да
учествуваат во програмата, додека пак, во Северна Македони�а имаше ограничен повик во ко�
училиштата кои блиску соработуваат со партнерите за имплементаци�а беа поканети да
учествуваат во програмата.
Во кра�ниот примерок имаше 20 основни и 32 средни училишта од Хрватска, и 21 основни и 19
средни училишта од Северна Македони�а кои го сочинуваа примерокот.
Вкупно 92 директори, 3.207 наставници и професори и 3.169 ученици учествуваа во студи�ата
во две нивоа на образование и во двете зем�и.  Подолу, во детали, ги прикажуваме главните
карактеристики на директорите (главната целна група).  

Табела 1: Бро� и структура на училиштата кои учествуваа во Студи�ата на вли�ание на проектот
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декември 2020/ октомври 2021

Имплементаци�а на програмата

Процедура 

Трите прашалници (за директорите, за наставниците/професорите, за учениците) во обата
временски периоди: (т1: пред тестирањето, т2: по тестирањето) беа поделени онла�н, преку
„1ка“ онла�н анкета. Како и да е, заради националниот контекст во услови на covid-19
пандеми�а и заради спецификите на образовното ниво, имаше некои мали разлики во
имплементаци�ата (повеќе информации се достапни во Извешта�от за вли�анието на HEAD).
Генерално, пред- тестирањето се спроведе во октомври и ноември 2020 г. за сите три групи
(директори, наставници/професори, ученици), додека пак, пост-тестирањето се спроведе во
октомври и ноември 2021г. за директорите и во февруари и март 2021г. за реализираа/
професорите и учениците. Четиримесечниот �аз меѓу пост-тестирањето за директорите и
наставниците/професорите и учениците беше оставен за да можат директорите да го
применат ново стекнатото знаење во пракса во рамките на своето училиште. Во март и април
2021г. се имплементираа фокусните групи со сите директори, наставници/професори, ученици
и родители од одбраните училишта.

01

ноември  2020/ декември 2020

Пред-тестирање (директори, наставници/
професори, ученици)

03

октомври 2021/ ноември 2021

Пост-тестирање (директори)

05

март 2022/ април 2022

Фокусни групи (директори, наставници/професори, ученици)

04

февруари 2022/ март 2022

Пост-тестирање (наставници/професори, ученици)

ГраСлика 1: Временска рамка на постапката



Демократско
училишно

раководство

Демократското училишно раководство е широка
дефиници�а за училишно раководство, што
вклучува инструментални и идеолошки аспекти,
кои се темелат на вредностите на човековите
права, за�акнување и инволвираност на
учениците, колективот и засегнатите страни во
донесување на сите важни одлуки во училиштето.
(Bäckman & Trafford, 2007)

Соработка со
засегнатите

страни

Засегната страна е секо� ко� е инволвиран во
благососто�бата и успехот на училиштето и
неговите ученици, а тука спаѓаат
администраторите, наставниците, другите
вработени, учениците, родителите, членовите на
заедницата, членовите на училишниот одбор,
градските советници и владините претставници.
Ангажманот на засегнатите страни е од витална
важност за успехот и подобрување на
училиштето. Инволвираноста на пошироката
заедница во училишниот живот може да �а
подобри комуникаци�ата и разбирањето во
�авноста и дава можност за инкорпорирање на
перспективи, искуства и експертиза од страна на
членови од заедницата, за да се подобрат
предлозите за реформи, стратегии или процеси
(NEA, 2008).

  Инклузивностна
училишните

практики

Училиштата кои �а прифаќаат различноста
користат политики и практики кои даваат
максимум можности за учење на сите ученици,
вклучително и суптилно следење и на резултатите
и на вли�ани�ата на процесот на учење,
релевантен професионален разво�, пристап и
поддршка за успех со зацртан план, фер и
чувствителни дисциплински практики, соодветно
културно и �азично ангажирање на семе�ствата,
инклузивна училишна клима, обиди да се
регрутира и задржи соодветен кадар и отворени и
продуктивни дискусии во врска со прашања
поврзани со расата и етникумот.  (Wolf and Hawley,
2012).

 Спознани�а за
предизвиците на

училиштето
 

Свеста за предизвиците со кои се соочува
училиштето, поточно, способноста директно да
се спознаат и согледаат, да се почувствуваат и
да се увидат разни потешкотии и проблеми. 

Прашалник

Податоците беа собрани со помош на прашалници кои беа посебно изработени за проектот.
Прашалниците беа прво пилотирани и имаа соодветни психометриски карактеристики (за
директорите, наставниците/професорите, учениците). Тие се однесуваа на четирите главни
области на инклузивна училишна култура: демократско училишно раководство, соработка со
сите засегнати страни, инклузивни училишни политики и спознание за тоа кои се предизвиците
на училиштето. 
Областите на инклузивна училишна култура беа поделени по разни теми. Секо�а тема се мереше
со неколку скали, на кои одговорите беа главно 1-5 по линкертова скала. Сите теми не беа
вклучени во прашалниците ка� сите три групи. Во табела 2 можат да се видат темите по групи.
Понатаму, во прашалниците беа вклучени и додатни демографски вари�абли, како за
карактеристиките на училиштето (на пр. бро� на ученици во училиштето), така и лични податоци
(на пр. род).  

Инструменти кои се користени  

FigСлика 2: Области на инклузивна училишна култура



Области на
инклузивна
училишна
култура

Тема Директори Наставници
/професори Ученици

Демократско
училишно
раководство

Спознани�а за улогата на директорот
на училиштето и неговата врска со

квалитетот на образованието
X X  

Промоци�а на демократски
вредности во училиштата X X X

Демократски процеси кои ги
дефинираат училишните политики и

правила
X X  

Соработка со
засегнатите

страни

Активно учество на родителите x x x

Активно учество во училишниот
живот од страна на засегнатите

страни од опкружувањето
x x  

Учество на кадарот во училиштето во
процесот на донесување одлуки x x  

Учество на учениците во процесот на
донесување одлуки x x x

Инклузивни
училишни
политики

Мерки за поддршка на наставниците/
професорите x x  

Иници�ативи за поддршка на сите
кои учат x x x

При�атна атмосфера во училиштето x x x

Прифаќање на различноста x x x

 Спознани�а за
предизвиците на
училиштето

Препознавање на предизвиците во
училиштето x   

Прибирање на податоци x x  

Табела 2: Покриеност на темите во примерокот



 Хрватска Северна Македони�а

 Основни
училишта

Средни
училишта

Основни
училишта

Средни
училишта

 кон-
тролна

експе-
римен-
тална 

кон-
тролна

експе-
римен-
тална 

кон-
тролна

експе-
римен-
тална 

кон-
тролна

експе-
римен-
тална 

Директори 5 6 7 20 4 14 4 5

Наставници 6 10 7 10 7 21 6 15

Ученици
 5 11 6 6 10 19 5 20

Родители 4 10 5 6 7 13 7 12

Фокусни групи

По имплементаци�ата на програмата и пост-тестирањето, се организираа фокус групи за
евалуаци�а со сите директори од експерименталните и контролните училишта вклучени во
проектот HEAD, и со учениците, наставниците и директорите од три (две експериментални и
едно контролно училиште) одбрани училишта по партнер.  
Се изработи�а протоколи за четири различни фокус групи, во кои се земаа предвид областите:
предизвици за училиштето, соработка со засегнатите страни, разво� на инклузивни училишни
политики и практики, поддршка на учениците и наставниците/професорите во училиштето; во
протоколот за фокусната група директори, вклучени во HEAD обуката, имаше додатни
прашања кои се однесуваа на тоа какво вли�ание имало ново стекнатото знаење од обуката во
нивната улога како директор. Податоците од фокус групите беа анализирани.

Табела 3: Бро� и структура на учесниците во фокус групите



Области на
инклузивна училишна

култура
Тема Директори Наставници Ученици

Демократско
училишно раководство

Промоци�а на демократски
вредности во училиштата X X  

Соработка со
засегнатите страни

Активно учество во
училишниот живот од страна на

засегнатите страни од
опкружувањето

x   

Учество училишниот кадар во
процесот на донесување одлуки  x  

Учество на учениците во
процесот на донесување одлуки x  x

Инклузивни училишни
политики

При�атна атмосфера во
училиштето x x  

Спознани�а за
предизвиците Прибирање на податоци  x  

Заклучоци
ХРВАТСКА

Основни училишта

Во Табелата бр.4 можат да се согледаат резултатите од студи�ата за вли�ание. Програмата имала
позитивен ефект врз вклучување повеќе наставници во процесот на донесување одлуки и се зголемил
бро�от на методи за прибирање податоци, според извештаите на директорите, експерименталните
училишта забележале (поголем) пораст во споредба со контролните училишта. Може да заклучиме дека
директорите станале свесни дека е важно одлуките да се донесуваат заеднички и да се совладаат
различни методи за прибирање податоци и како да ги користат.

Забележани се и некои неочекувани резултати. Во групата за наставници забележано е намалено учество
на засегнатите страни од опкружувањето во училишниот живот и помала инволвираност на учениците во
процесот на донесување одлуки во експерименталните училишта, во споредба со контролните училишта.
Исто така, во групата ученици од експерименталните училишта, забележан е пад во областа од промоци�а
на демократските вредности во училиштето и во при�атната атмосфера во училиштето, во споредба со
контролната група.

Табела 4: Преглед на заклучоците за експерименталните групи (Хрватска – основни училишта)
 

Прашалник

Забелешки: Д = директори; Н = наставници; У = ученици; X = нема интеракци�а; ↑= зголемување во ЕГ (повеќе од ЕГ/КГ
намалување); ↓ = намалување во ЕГ (помалку одошто КГ); ↓= намалување во ЕГ (повеќе одошто КГ/КГ пораст); ↑ = покачување
во ЕГ (помалку одошто КГ); a a = нема скала во групата.



Од одговорите на директорите на основните училишта во Хрватска може да заклучиме дека
програмата HEAD имала вли�ание врз нив, нивната работа и нивното училиште на четири
нивоа:

1. на лично ниво: Директорите наведоа дека освен промената на нивната перцепци�а за
другите засегнати страни во училиштата, се смениле и нивните вредности и ставови за
работата. Тие сфатиле дека директорите се гледаат и како пример за другите наставници. 

2. на ниво на наставници: Директорите почнале да гледаат на наставниците како на свои
партнери во процесот на градење, менување и развивање на училишна култура. 

3. на ниво на родители: Директорите ги смениле своите ставови за родителите и ги гледаат
како важен дел од процесот на образование. Директорите �а препознале важноста родителите
да се вклучат во училишниот живот. 

4. на ниво на ученици: Директорите из�авиле дека по имплементаци�а на програмата,
учениците имаат поголемо вли�ание во донесување одлуки во училиштето. И не само тоа, туку
и дека тие сега развиле способност да ги идентификуваат децата на кои им треба поддршка и
сфатиле дека треба да разговараат и за постигнувањата на учениците, а не само за нивните
тешкотии и проблеми. Некои директори �а искористиле HEAD програмата како по�довна точка
за детектирање проблеми во училиштето и за развивање стратегии за справување со нив.  

Анализа на фокусните групи

 



Области на
инклузивна
училишна
култура

Тема Директори Наставници
Ученици

 

Демократско
училишно
раководство

Демократски процеси за
дефинирање на училишните

политики и правила
X   

Соработка со
засегнатите

страни

Активно учество на родителите x x x

Учество на училишниот кадар во
процесот на донесување одлуки    

Учество на учениците во процесот
на донесување одлуки  X x

Забелешки: Д = директори; Н = наставници; У = ученици; X = нема интеракци�а; ↑= зголемување во ЕГ (повеќе од ЕГ/КГ
намалување); ↓ = намалување во ЕГ (помалку одошто КГ); ↓= намалување во ЕГ (повеќе одошто КГ/КГ пораст); ↑ = покачување
во ЕГ (помалку одошто КГ); a a = нема скала во групата.

ХРВАТСКА
Средни училишта

Во Табелата бр.5 можат да се согледаат резултатите од студи�ата за вли�ание. Се гледаат некои
неочекувани резултати за директорите во областа на инволвираност на училишниот колектив во
процесот на донесување одлуки и учеството на учениците во процесот на донесување одлуки; ка�
експерименталните училишта беше детектиран (поголем) пад одошто ка� контролните училишта. 
Од друга страна пак, беа воочени и некои очекувани резултати во групата за професори, каде беше
забележан пораст во демократските процеси за дефинирање на училишните политики и правила и
учеството на училишниот кадар во процесот на донесување одлуки, во споредба со контролните
училишта. Во групата на ученици не беа забележани значителни статистички промени. 
Ваквиот резултат може да се припише и на тоа што директорите сега станале посвесни за важноста
на заедничкото донесување одлуки, особено ако се има предвид резултатот од групата професори,
зашто е зголемен бро�от на професори кои учествуваат во процесот на донесување одлуки во
експерименталните училишта, во споредба со контролните училишта.

Прашалник

Табела 5: Преглед на заклучоците за експерименталните групи (Хрватска – средни училишта)
 



Директорите на хрватските средни училишта главно �а нагласи�а изработката на
Разво�ниот план за училиштето, што беше и една од главните цели на обуката. Рекоа
дека во планот особено се потрудиле околу инклузи�ата, што било забележано и од
страна на родителите и од страна на учениците. 
Резултатите од одговорите на хрватските директори на средни училишта за
вли�анието на HEAD програмата врз нив, нивната работа и училиштето се поделени
во четири нивоа:

1. лично ниво: Директорите извести�а дека нивното учество во HEAD програмата �а
поттикнало нивната мотиваци�а да �а сменат училишната култура и �а за�акнало
нивната самодоверба дека можат да го сторат тоа. Понатаму, се смениле нивните
ставови за професорите, учениците и родителите. Конкретно, забележале промена во
нивната комуникаци�а со професорите, ко�а сега станала по�асна и посмирена.  Исто
така, станале посвесни за важноста на инклузи�ата и сите проблеми во врска со тоа. И
на кра�, сега сфаќаат дека директорите се пример за професорите.

2. ниво на професори: Директорите из�ави�а дека биле во состо�ба да вклучат повеќе
професори во процесот на донесување одлуки и дека успеале да ги инволвираат
немотивираните професори во работа на разни проекти, во кои соработувале со
другите професори.

3. ниво на родители: Директорите повеќе соработувале со родителите, иако било
тешко, зашто родителите или немаат време или не се расположени да соработуваат со
училиштето. 

4. ниво на ученици: На ова ниво имаше два типа на одговори. Во првата група,
директорите одговори�а дека немале време да соработуваат директно со учениците,
но имале поголема соработка со ученичкиот одбор. Во другата група, директорите
рекоа дека примениле разни стратегии за соработка со учениците, користеле разни
алатки и канали (на пр. каналот Глас на учениците, кафе со директорот итн.).

Анализа на фокус групите
 



Области на
инклузивна
училишна
култура

Тема Директори Наставници Ученици

Демократско
училишно
раководство

Демократски процеси за дефинирање
на училишните практики и правила    

Соработка со
засегнатите

страни

Активно учество на родителите x   

Активно учество на засегнатите страни
од заедницата во училишниот живот x   

Учество на кадарот во процесот на
донесување одлуки  X  

Учество на учениците во процесот на
донесување одлуки X X  

Инклузивни
училишни
политики

Иници�ативи за поддршка на сите што
учат x x  

При�атна атмосфера во училиштето
  x X

Прифаќање на различноста  x  

Забелешки: Д = директори; Н = наставници; У = ученици; X = нема интеракци�а; ↑= зголемување во ЕГ (повеќе од ЕГ/КГ
намалување); ↓ = намалување во ЕГ (помалку одошто КГ); ↓= намалување во ЕГ (повеќе одошто КГ/КГ пораст); ↑ = покачување
во ЕГ (помалку одошто КГ); a a = нема скала во групата.

РЕПУБЛИКА СЕВЕНА МАКЕДОНИЈА
Основни училишта

Во Табелата бр.6 можат да се согледаат резултатите од студи�ата за вли�ание. Како што се гледа од
табелата, еден дел од резултатите за директорите се очекувани. Постои зголемување во областите на
демократски процеси за дефинирање на училишните политики и правила, инволвираност на
училишниот кадар во процесот на донесување одлуки, при�атна атмосфера во училиштето и прифаќање
на различноста во споредба со контролните училишта.

Исто така, воочени се очекувани резултати во групата наставници, каде се �авува (поголемо) зголемување
во областите на демократски процеси за дефинирање на училишните политики и правила, активно
учество на родителите и активно учество на засегнатите страни од опкружувањето во училишниот живот,
во споредба со контролните училишта. 

Прашалник

Табела 6: Преглед на заклучоците за експерименталните групи (Северна Македони�а – основни училишта)



Од одговорите на директорите на основните училишта во Македони�а може да заклучиме дека
програмата HEAD имала вли�ание врз нив, нивната работа и нивното училиште на четири
нивоа:

1. лично ниво: Директорите рекоа дека се стекнале со неопходните компетенции и почнале да
се справуваат со предизвиците во полето на инклузивната култура посистематски и
поуспешно. Освен тоа, директорите тврдат дека стекнале самодоверба и мотиваци�а да �а
сменат училишната култура, а забележани се и промени во начинот на однесување ка�
наставниците.

2. ниво на наставници: Директорите кои учествуваа во HEAD обуката го пренеле наученото на
своите наставници. Со помош на поддршката од директорот се зголеми самодовербата ка�
наставниците, а се промениле и нивните ставови кон различноста. Некои од училиштата
спроведоа истражување за да ги одредат образовните потреби на наставниците. Како резултат
на оваа активност, во училиштето  се организира обука за наставниците на тема: работење со
учениците и соработка со родителите. 

3. ниво на родители: HEAD програмата помага да се инволвираат родителите во разни
активности во врска со инклузивната култура, но беше забележано дека ваквите активности ги
инволвираат главно родителите кои се на повисоко образовно ниво или родителите на
добрите ученици. Директорите рекоа дека имале сериозни проблеми да ги мотивираат
родителите од руралните средини и родителите кои не се заинтересирани да учествуваат во
училишните активности.

4. ниво на ученици: Што се однесува до учеството на учениците во училишниот живот, се
нагласува дека освен формалните тела во кои членуваат учениците, се користат и други форми
за нивно активно учество, како на пр. учениците се дел од имплементаци�ата на проектните
активности во училиштето. 

Анализа на фокусните групи 

Исто така, очекувани резултати беа воочени во групата ученици за областите на активно учество
на родителите, учество на учениците во процесот на донесување одлуки, иници�атива за
поддршка на сите што учат, и прифаќање на различноста. Со овие скали, забележано е (поголемо)
зголемување ка� учениците од експерименталните училишта, одошто ка� оние во контролните
училишта.
Не беа забележани неочекувани резултати. 

Овие позитивни ефекти на HEAD програмата беа поддржани од различни фактори, а еден од нив е
и промена на политиките. Во 2019 г. беше донесен нов закон за основно образование, ко� става
акцент на инклузи�ата и инклузивната култура. Со него е предвидено затворање на т.н.
„специ�ални училишта“ до 2023г. и овие институции треба да се трансформираат во центри кои ќе
пружаат поддршка на редовните училишта во сво�ата област.  Понатаму, законот налага постоење
инклузивен тим за секое дете во училиштето. Во согласност со предлогот на новиот закон,
изработена е рамка за инклузивен образовен концепт, во ко� се наведува дефиници�ата за
инклузивно образование, неговата визи�а и стратегиите за градење на инклузивното образование
и култура во училиштата.

Други фактори кои одеа во прилог на позитивните ефекти на HEAD програмата беа: искуството на
учесниците во програмата, проектите за инклузи�а кои во моментот се одвиваа во училиштата и
интерактивни методи за учење.  



Области на
инклузивна
училишна
култура

Теми Директори Наставници Ученици

Демократско
училишно
раководство

Промоци�а на демократските
вредности во училиштето X X X

Демократски процеси за дефинирање
на училишните политики и правила X   

Соработка со
засегнатите

страни
Активно учество на родителите x x x

Инклузивни
училишни
политики

Мерки за поддршка на наставниците  x  

Иници�ативи за поддршка на сите кои
учат x x  

При�атна атмосфера во училиштето
 x   

Забелешки: Д = директори; Н = наставници; У = ученици; X = нема интеракци�а; ↑= зголемување во ЕГ (повеќе од ЕГ/КГ
намалување); ↓ = намалување во ЕГ (помалку одошто КГ); ↓= намалување во ЕГ (повеќе одошто КГ/КГ пораст); ↑ = покачување
во ЕГ (помалку одошто КГ); a a = нема скала во групата.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Средни училишта

IВо Табелата бр.7 можат да се согледаат резултатите од студи�ата за вли�ание. Како што може да се види во
табелата, има еден неочекуван резултат за директорите во областа на мерки за поддршка на
професорите, каде се забележува (поголемо) намалување во експерименталните одошто во контролните
училишта. 
Од друга страна пак, има некои очекувани резултати во групата професори во областите на демократски
процеси за дефинирање на училишните политики и правила и при�атна атмосфера во училиштето, каде е
забележано (поголемо) зголемување во споредба со контролните училишта. 
Исто така, очекувани резултати се видливи и во групата ученици во областите на иници�ативи за
поддршка на сите кои учат и при�атна атмосфера во училиштето, каде е забележано (поголемо)
зголемување ка� учениците во експерименталните училишта во споредба со учениците од контролните
училишта. 

Едно од об�аснувањата може да биде тоа што училиштето веќе беше вклучено во еден HEAD проект, ко�
работеше на инклузи�а и разбирање на мултикултурната средина и директорите им пренесоа на
професорите многу нови сознани�а од оваа област. Згора на се, како резултат на Covid-19 пандеми�ата и
изолаци�ата, ретко имаше можност за професионален разво� на наставниците.

Прашалник

Табела  7: Преглед на заклучоците од експерименталните групи во сите примероци (Северна Македони�а-средни училишта)



Од одговорите на директорите на средните училишта во Македони�а може да заклучиме дека
програмата HEAD имала вли�ание врз нив, нивната работа и нивното училиште на четири
нивоа:

1. лично ниво: Некои од директорите рекоа дека знаењето кое го стекнале од учеството во
HEAD програмата им помогнало длабински да проникнат во знаењето кое веќе го имале. Како
резултат на учеството во програмата директорите се чувствуваат посигурни и имаат знаење да
го водат училишниот кадар и професорите со практични (конкретни) насоки и алатки. Освен
тоа, направена е мрежа да можат да соработуваат со другите директори кои учествувале во
програмата. Директорите нагласи�а дека на�важната придобивка од учеството во програмата е
можноста за размена на искуства и добри практики. 

2. ниво на професори: Директорите из�ави�а дека додека биле вклучени во HEAD програмата
имале прилика да работат со многу професори кои немале големи познавања за инклузи�ата
или не сакале да го сменат сво�от приод и да прифатат поинклузивни практики што се
однесува до ученици со посебни потреби.

3. ниво на родители: Повеќето од директорите из�ави�а дека имаат проблем да ги вклучат
родителите во училишниот живот, зашто не се заинтересирани за тоа.

4. ниво на ученици: Повеќето директори се обиделе да ги вклучат учениците во училишниот
живот преку ученичките одбори. Многу од нив из�ави�а дека го примениле ново стекнатото
знаење во своите училишта и ги смениле училишните политики (ги смениле училишните
програми со анекси, изработиле план за училиштен разво�, годишен план итн.). Понатаму, тие
из�ави�а дека прават сè за да овозможат лесна имплементаци�а во пракса за новите политики.

Според директорите, на�важната и на�корисна алатка за имплементаци�а на инклузи�а во
училиштата е само-евалуаци�ата. Директорите из�ави�а дека само-евалуаци�ата е од огромна
важност (и индексот на инклузи�а), биде�ќи тие сметаат дека тоа е практична алатка за
детектирање и евалуаци�а на проблемите во нивните училишта.

Анализа на фокус групите
 



Анализата на вли�анието од имплементаци�ата на програмата за градење
инклузивна училишна култура во основните и средните училишта во

Хрватска и Северна Македони�а покажува дека програмата е ефективна,
особено за директорите на основните училишта, каде е забележано
значително статистичко подобрување во рамките на неколку теми.

Заклучоци

МОЖНИ ОБЈАСНУВАЊА

Разни нивоа на поддршка за политиките 

Директорите во Хрватска тврдеа дека немаат поддршка во политиките во областа на
имплементирање на инклузивни практики во образовниот процес. Од друга страна, во
Македони�а, постоеше промена на политиките додека се спроведуваше HEAD проектот, и во то�
контекст, голем фокус беше ставен на инклузи�ата.  Освен тоа, во Северна Македони�а,
директорите мораат да имаат лиценци, па затоа посетуваат посебна програма, што не е случа� во
Хрватска. 

Претходно искуство на партиципантите со професионален
разво� што се однесува на инклузи�а и различност 

Процедурата за покана за учество малку се разликуваше во двете зем�и. Во Хрватска, обата
партнери за имплементаци�а ги одбраа училиштата на отворен повик, додека пак, во
Македони�а, ги покани�а училиштата да учествуваат на ограничен повик, ко� беше упатен само
до училиштата кои им беа познати и со кои соработувале.
Во Северна Македони�а основните училишта беа вклучени и во други активности поврзани со
градење инклузивно образовно опкружување 



Разликата помеѓу основните и средните училишта 

Директорите од средните училишта беа од различни типови на средни училишта (на пр.
гимназии, 4-годишно техничко или стручно училиште, 3-годишно стручно училиште)
што наметнува индивидуален пристап кон учесниците во програмата за професионален
разво�, во споредба со основните училишта кои се по унифицирани. 
Анализата на фокусните групи покажа дека директорите на средните училишта беа
пофокусирани на разво� на инклузивни училишни политики (изработка на училишни
планови за разво�, годишни планови и сл.), додека пак, директорите на основните
училишта беа пофокусирани на тоа како да ги спроведат во пракса инклузивните
училишни политики (на пр. формирање на акциони тимови).
Повеќе истражувачи укажуваат на фактот дека инклузи�ата и имплементаци�ата на
инклузивните практики во средните училишта е покомплицирана, одошто е тоа случа�
во контекст на основните училишта. (DEST, 2002; Shaddock et al., 2007; Vinson, 2002).



За да биде успешна и да има долготраен
ефект, имплементаци�ата на програмите  кои
поддржуваат градење инклузивна училишна
култура во основните и средните училишта
треба:

 Да биде сензитивна на контекстот на училиштето - Програмата
треба да биде прилагодена во согласност со контекстот на училиштето.
Тоа значи дека раководството треба да има �асни цели за тоа кои се
проблемите во нивното училиште и што сакаат да подобрат во поглед
на училишната клима.

Лидерите треба да го пренесат новото знаење во пракса уште за
време на обуката – Се препорачува програмата да вклучува акциски
истражувања и практична обука. Исто така, се препорачува програмата
да вклучува изработка на план за акци�а и примена на планот во
пракса. 

Да овозможи следење на инклузивната училишна култура –
Програмата треба да понуди стратегии за оценување и следење на
нивото на инклузивна училишна култура (на пр. користење на
индексот на инклузи�а во пракса) на ниво на директор/ раководство/
наставник/ професор/ ученик/ родител. Да се фокусира на промена на
училишните политики, во комбинаци�а со примена на овие политики
во пракса. 

Да биде континуирано – За да може програмата да има долготраен
ефект, таа треба да биде континуирана и основната програма треба да
се имплементира по модули во текот на барем една училишна година.
За понапредните училишта/директори треба да се изработат
понапредни и по длабински модули.  

Да биде во согласност со промената на политиките и/или
иницирано на ниво на политики – поддршка на темите вклучени во
програмата на ниво на политики ги засилува ефектите на програмата.

 

Препораки
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За повеќе информации и ресурси:
https://head.edupolicy.net/

Општата цел на Програмата за обука
„За�акнување на капацитетите на училишните
лидери за создавање инклузивна училишна
култура“ е да обезбеди алатка за креирање
програми / модули / обуки за континуиран
професионален разво� за за�акнување на
инклузивната училишна култура, за
институциите и организациите кои се
одговорни за континуиран професионален
разво� на училишното раководство.

https://head.edupolicy.net/

