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ЗА ПРОЕКТОТ
Како да се поттикне, поддржи и зајакне гласот на децата и младите 
денес, е главниот фокус на тригодишниот меѓународен проект насловен 
„Започни ја промената!“, кој се спроведува во партнерство со организации 
од Хрватска, Португалија, Северна Македонија и Белгија.  

Целта на проектот е да ги зајакне капацитетите на училиштата, 
наставниците и родителите, за да ги поддржат учениците, односно 
нивното активно учество во училиштето и локалните заедници во трите 
држави (Хрватска, Португалија и Северна Македонија). Во проектот 
особено се истакнува како активното учество на децата ја трансформира 
рамнотежата на моќ меѓу децата и возрасните: наместо хиерархиска 
структура каде што возрасните ја имаат целата моќ, активната вклученост 
промовира модел на средина погодна за соработка, поткрепена со 
дијалог, преговори и соработка меѓу возрасните и децата/младите. 
Една од клучните активности на проектот  е спроведување на 
квалитативно истражување при што преку фокус групи учениците беа 
прашани како ги доживуваат нивните училишта: како средина каде 
активно учествуваат и се носители на промени, како средина каде 
нивните идеи се можност за подобра инклузија во училишните заедници.
Авторите на овој компаративен извештај, на информативен и суштински 
начин, ги презентираат и анализираат мислењата на ученици од 15 
училишта од три држави, а дополнително тие истакнуваат и важни 
препораки кои ќе бидат пренесени до креаторите на образовните 
политики преку разни активности за застапување.
Целта на оваа публикација и останатите проектни активности е да им 
овозможи на учениците нивниот глас да биде слушнат, да влијае и да биде 
земен предвид при креирањето на политики што директно ги засегаат 
учениците.
   

Ова истражување е особено важно, бидејќи учениците беа 
интервјуирани во 2020 година, кога во сите три држави образовните 
системи претрпеа промени поради Ковид-19 кризата. Гласот на 
учениците е исклучително важен бидејќи нуди идеи за тоа какви 
промени може да се спроведат со цел да се постигне поквалитетен 
наставен процес, како и подобра благосостојба на учениците.
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Партнери во проектот “Започни ја промената!”:
• Форум за слобода во образованието
• Основно училиште Иван Мештровиќ во Загреб
• ИНОВА + Иновациски услуги
• Средно училиште „Хозе Естевјо“
• Македонски центар за граѓанско образование
• Средно општинско училиште „Никола Карев“ - Струмица
• Мрежа на центри за образовна политика (НЕПЦ)
• СИРИУС Мрежа за политика за образование на мигранти

Можете да дознаете повеќе за проектот и проектните активности на  
www.startthechange.net
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ЗА АВТОРИТЕ
 

Д-р Никола Бакета истражувач 
на постдокторски студии 
на Институтот за социјално 
истражување во Загреб, каде 
што студира образовна политика 
и млади, односно граѓанско 
образование и каде што тој 
иницира промени во областа на 
високото образование. 
Со магистратура и докторат 

по јавни политики, стекнати на Факултетот за политички науки во 
Загреб, како и магистерски студии и диплома по политички науки од 
Централноевропскиот универзитет во Будимпешта, Никола Бакета е
активен во бројни организации, иницијативи, советодавни и експертски 
тела поврзани со образованието и младите. Тој е истотака член на 
Порграмскиот совет на ХРТ (Хрватска радиотелевизија). Предава на 
Факултет за политички науки и Факултет за хуманистички и
општествени науки во Риека како надворешен соработник.

Д-р Марко Ковачиќ е политички 
социолог, вработен во Институтот 
за социјални истражувања во 
Загреб, каде тој е ангажиран 
на младински студии. Тој е ко-
основачот и предавачот на првата 
академска студиска програма 
за млади во Хрватска, понудена 
од Универзитетот во Риека. 
Тој е национален дописник за 

младински политики за Советот на Европа и Европската комисија како 
како и национален дописник на Википедија за млади за Европската 
комисија. Во изминатите осум години, тој учествуваше во скоро секој 
поврзан процес на политика со млади на ниво на Хрватска, ЕУ и Совет 
на Европа. М. Ковачиќ се стекна со титулата Доктор по јавни политики на 
Универзитетот во Љубљана, магистерска диплома на Централен Европски 
универзитет во Будимпешта и магистер по јавни политики од Факултет за 
политички науки во Загреб, каде што дипломирал. Тој беше и визитинг 
истражувач на Универзитетот Помпеу Фабра во Барселона.
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ВОВЕД
Зошто е важен гласот на учениците, односно нивното учество? Дали 
е тоа засебна вредност или е од исклучителна важност? Во чие име 
треба да се залагаме за ученичкиот глас и дали воопшто треба да се 
залагаме за тоа? До кој степен треба да се залагаме? Најпосле, кои 
факторите влијаат врз креирањето на поволна средина за активно 
учество на учениците?

Во истражувачкото поле на образование, наместо традиционалниот 
фокус на опис и анализа на образовни системи, сè повеќе се дава 
приоритет и доминираат истражувачки трудови кои се концентрираат 
на учениците и нивната состојба (Flutter and Ruddock, 2004). Според 
Robinson и Taylor (2007), една од причините за овој тренд е порастот на 
свест кај различните актери за детските права, како што е одредено 
во Конвенцијата на ООН за правата на детето. Ученичките права и 
мислењето на учениците стана неизбежен стандард на современото 
образование. 

Исто така, треба да се има на ум дека неолибералниот пристап кон 
образованието, дефиниран претежно од праксата и вредностите да 
се биде одличен (извонредност), перформанси, стандардизирани 
тестирања или фокус на можностите за вработување (или дури и повеќе: 
насочување на образованието врз основа на потребите на пазарот на 
трудот), сè уште преовладува како главен дискурс во повеќето земји 
во светот (Ball, 2016; Connell, 2013; Torres, 2008). Доколку сакаме да ги 
споредиме, условно кажано, тие две парадигми едни на други, ќе биде 
важно критички да се испита како различните системи функционираат 
со неолибералниот императив и до кој степен – почивајќи од поддршка 
до дисоцијација – тие постојано се залагаат за креирање на средина во 
која што учениците активно ќе учествуваат.
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КРАТОК ТЕОРЕТСКИ ПРЕГЛЕД
Најпрво, потребно е да се поедностави идејата за ученичкиот глас, што 
всушност и не е нова идеја, а важноста за ученичкиот глас и мисла може 
да се најде и во евиденција од часови од крајот на 19 век (Ruddock, 
2006: 131). Сепак, иако оваа идеја не е нова, таа е сепак актуелна зашто 
таканаречениот мост меѓу целта на образованието и индивидуалниот 
пристап кон учениците сè уште не е стандард, ниту на макро, ниту на 
микро ниво во образовниот систем (Forum, 2001). 

Ученичкиот глас, односно гласот на младите може да биде засебна 
вредност, а може и да се гледа како инструментална вредност. 

Ако е засебна вредност, тогаш треба да се водиме по пристапот заснован 
на права, каде нечии одлуки не можат да се донесат без негово/нејзино 
присуство. Од друга страна пак, ученичкиот глас исто така може да биде 
и инструментален, најпрво како механизам кој охрабрува учество 
во заедницата, а потоа и како механизам за еманципација на 
учениците. Ваквиот прагматичен пристап е исто така поткрепен 
и со онаа позната улога на училиштето – да ги оспособи децата 
и младите за активно да придонесуваат кон општеството и 
пазарот на трудот. Без оглед на пристапот, она што е 
од суштинско значење е процесот на создавање 
на средина за младинско учество да биде добро 
осмислен.
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За потребите на овој текст, користиме концептуализација на ученичкиот 
глас според Robinson и Taylor (2007: 8), што го објаснува „ученичкиот глас“ 
низ четири димензии: 

КОМУНИКАЦИЈА ВО ФОРМА НА ДИЈАЛОГ
Ученичкиот глас/учество првенствено се базира на концептот на 
комуникација во форма на дијалог. Дијалогот како форма ја отфрла 
традиционалната идеја дека комуникацијата е едноставно само 
пренесување на пораки и се води од идејата дека комуникацијата 
генерира ново знаење. Таквата комуникација има потенцијал за 
заемно разбирање меѓу учениците и наставниците, а со тоа и поголем 
потенцијал за промена. Низ вакви практики, учениците се чувствуваат 
охрабрени и мотивирани за акција, бидејќи тие заеднички учествуваат 
во процесите на креирање и толкување на реалноста која ја живеат и 
истата ја споделуваат со останатиот персонал од училиштето.

ИНКЛУЗИВНОСТ 
Според гореспоменатите автори, многу од училиштата сметаат дека 
го земаат предвид ученичкиот глас и учество.  Меѓутоа,  за тоа да 
биде суштински, прашањето што треба да се постави е чиј глас се 
слуша? За да може да го слушнеме гласот, односно потребите на 
сите (или барем на што поголемо мнозинство), а не само потребите 
на оние кои поседуваат културен капитал (Bourdieu 1977), потребно е 
да се поттикне клима во која наставниците ќе можат да ја прилагодат 
наставната содржина според карактеристиките на нивните ученици, 
т.е. да го доближат и поврзат училиштето со заедницата (Giroux, 
1999).

ДИНАМИКАТА НА МОЌ Е ЧЕСТО НЕЕДНАКВА И ПРОБЛЕМАТИЧНА
За разлика од учениците, наставниците се оние кои имаат моќ, знаење 
и авторитет. Но, оваа динамика не треба да остане непроменета, 
напротив, улогата на наставниците треба да биде насочена кон 
поттикнување на критичка мисла кај учениците, особено кога во 
прашање е нивната позиција на моќ. На тој начин, кој според Freire 
(1968) развива критично размислување, учениците стануваат 
активни граѓани кои во иднина може да развијат моќ за промена на 
општеството.

ТРАНСФОРМАЦИЈА
Не е доволно само да се слуша мислењето на ученикот, она што е 
поважно e да се дејствува за учениците да добијат можност да 
влијаат и менуваат училишни практики и политики. Тоа е вештина, 
односно начин на дејствување, каде студентите се ко-креатори на 
сопствената реалност, што е неопходно за во иднина истите активно 
да учествуваат во општеството и политиката. Оваа пракса на 
ученички глас е една од најважните.
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Она што може да се заклучи од оваа концептуализација е дека 
поттикнувањето на учениците да бидат активни и да споделуваат свои 
мислења кои ќе бидат слушнати, не е едноставно. Се состои од создавање 
на поттикнувачка средина. 

Со други зборови, ако само се формира ученички совет, или ако 
само периодично ги прашуваме учениците како им оди на училиште, 
нема да дојде до посакуваниот исход – еманципирани, охрабрени и 
компетентни граѓани кои имаат право да учествуваат во процесите 
на донесување на одлуки кои влијаат врз нивната реалност. 

За да можеме во целост да го разбереме начинот на кој учениците 
размислуваат за различните концепти за нивниот придонес и учество, 
одлучивме да пристапиме со квалитативен метод на истражување. И 
покрај тоа што ученичкиот глас е единствениот фокус, сите три теми 
претставени подолу заеднички го илустрираат начинот на кој учениците 
можат да се реализираат во своите училишта. Понатаму, иако некои од 
темите на прв поглед не се воопшто неповрзани со ученичко учество (пр. 
настава за време на Ковид – 19 пандемијата), хипотезата на овој проект, 
односно на оваа публикација, е дека учениците, заедно со останатиот 
училиштен персонал, треба да создадат средина во која што тие се 
прифатени и поттикнати активно да учествуваат. Соодветно на тоа, во 
следниот дел следува преглед на наодите од емпириското истражување, 
кое дава одговори за тоа до кој степен учениците можат да дејствуваат 
во нивната училишна средина.
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ИСТРАЖУВАЊЕ
Истражувањето се спроведе преку 29 фокус групи со следниве учесници:

 

Сите фокус групи беа спроведени во периодот помеѓу 22 септември – 12 
ноември, 2020 година. Фокус групите беа спроведени во сите проектни 
училишта.

Вкупно: 260 
ученици

99 ученици од 
Португалија

82 ученици од 
Хрватска

79 ученици од Северна 
Македонија
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Училишта кои беа вклучени во истражувањето (www.startthechange.net):

Северна Македонија
„Кузман Јосифовски – Питу“ – Основно училиште, Скопје
„Никола Карев“ – Општинско средно стручно училиште, Струмица
„Браќа Миладиновци“ - Средно стручно училиште, Скопје 
„Перо Наков“ – Средно стручно училиште, Куманово
„Браќа Рамиз – Хамид“ – Основно училиште, Скопје

Хрватска
Основно училиште „Иван Мештровиќ“, Загрeб 
Средно училиште „Дуго Село“, Дуго Село 
Економско и трговско училиште, Бјеловар 
Училиште за медицински сестри, Врапче, Загреб 
Стручно училиште за административен 
менаџмент, Загреб

Португалија
Основно училиште „Луреиро“, Луреиро, Оливеира де Аземеис 
Група на училишта „Хозе Естевјо“, Авеиро 
Основно училиште „Сао Бернардо“, С.Бернардо 
Средно училиште „Албергарија-а-Велха“, Албергарија-а-Велха 
Стручно училиште ЕПРОМАТ, Матосињос

10



За фокус групите беше креиран протокол кој беше прифатен од сите 
партнерски училишта во периодот меѓу февруари – септември 2020 
година. Протоколот ги дефинираше главните теми:

• Генерално задоволство со училиштето, 
• Потребни промени во училиштето и можност за нивна 

реализација,
• Нееднаквост и исклучување, и 
• Волонтерство.

Целта на истражувањето е да се прикаже ученичката перспектива во 
врска со нивното учество во различни училишни активности, како и 
колку училиштата одговараат на ученичките потреби, разновидноста на 
нивното опкружување и можностите за инклузија. 

По спроведувањето на фокус групите беа изготвени национални 
извештаи со основните информации за спроведувањето, издвоени теми 
кои произлегоа од фокус групите, опис на најважните наоди поврзани со 
секоја тема посебно (како учениците ја разбираат темата, без разлика 
дали тие се согласуваат или не, примерите што ги дадоа и сл.), како и 
краток осврт од страна на истражувачот (личноста која ја спроведува 
фокус групата) во врска со неговите/нејзините лични впечатоци за 
динамиката на фокус групите во текот на целото времетраење.

Важно е да се напомене дека самиот проект, вклучувајќи го и 
изготвувањето на протоколот за спроведување на фокус групите, 
е започнат кон почетокот на 2020 година, што значи дека во овој 
период не беа планирани теми кои се однесуваат на Ковид-19 
пандемијата. Но, оваа тема стана составен дел од секојдневието на 
учениците и значително влијаеше на нивното училишно искуство, па 
така беше изнесена спонтано за време на самото спроведување на 
фокус групите. 
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ГЛАСОТ НА УЧЕНИЦИТЕ И 
ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ПРОМЕНА
Застапеноста на ученичките интереси и уважувањето  на нивните 
мислења е важно за тие да можат го прифатат училиштето како дел од 
нивниот идентитет, а истовремено да имаат  одредена одговорност и 
влијание врз настаните кои се поврзани со училиштето. Сепак, одговорите 
на повеќе ученици укажуваат дека постојат одредени предизвици во 
овој сегмент.

Првиот предизвик е нискиот одзив од страна на стручната служба и 
наставниците во врска со индивидуалните предизвици со кои учениците 
се справуваат. Делумно поврзано со горенаведеното е и мотивацијата на 
учениците за преземање на чекори за решавање на одредени проблеми 
во училиштето или подобрување на одредени сегменти. Конечно, тука 
доаѓа во прашање и колку учениците се запознаени со постапките и 
можностите кои им се на располагање. 

Моменталната состојба на пример, укажува на фактот дека учениците 
и нивните идеи и проблеми не секогаш наидуваат на добра реакција од 
страна на наставниците и стручниот кадар од училиштето. Напротив, 
учениците тврдат дека најчесто се соочуваат со:

• Затворени врати,
• Нивните поплаки се дискредитирани,
• Или тие се земени во предвид, но не била преземена никаква 

акција за решавање на жалбите.  
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Учениците тврдат дека разрешувањето на нивните проблеми вообичаено 
е пролонгирано и надлежните лица честопати се зафатени со други 
работи. Тие веруваат дека имаат многу мал удел и моќ за да променат 
нешто во нивното училиште и дека правилата кои постојат, тешко се 
менуваат од нивната позиција.

„Можеме да се потрудиме да 
решиме одреден проблем, но 

тој нема да може да биде решен 
бидејќи не ја имаме поддршката од 

нашите наставници“ (Хрватска)

„Кого и да побараме, било кој, дури 
ниту тие горе не знаат што сакаат. 

Денес носат една одлука, утре 
друга.“ (Хрватска)

„Зборував со класната 
раководителка за да го решиме 

овој проблем и таа воопшто 
не обрна внимание на тоа“ 

(Португалија)
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Многу беа ретки случаите во кои учениците истакнаа примери во 
кои што од страна на компетентни лица е направен некаков напор за 
отворено да се разговара за проблемите или да се пристапи кон нивно 
решавање. Затоа, учениците сметаат дека ваквиот став на наставниците 
и стручните соработници предизвикува вознемиреност и ја доведува 
во прашање способноста за решавање на индивидуални проблеми 
со кои тие се сретнуваат во училиштето. Дел од учениците покажуваат 
интерес за поконкретен ангажман за подобрување на состојбата на 
одредени сегменти во училиштето, но сепак и кај нив преовладува 
несигурноста дека нешто можат да променат и тоа понатаму директно 
влијае на нивната мотивација и ангажман. 

Во одредени училишта, учениците споделија дека причината за 
незаинтересираност за преземање конкретни чекори е резултат на 
примери од претходните генерации кои пробале нешто да променат, 
но не добиле никаков одговор од страна на училишниот персонал. 
Други пак, процесот на школување го доживуваат како преодна 
фаза и затоа не се заинтересирани да преземат конкретни чекори со 
цел да овозможат промени за идните генерации. 

Онаму каде што учениците имаат мотивација и дискутираат за 
потенцијални решение, се чини дека тие се свесни за своите права и 
опции преку кои можат да ја постигнат посакуваната промена.
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Во некои училишта учениците го посочија следново:
• Имаат внатрешна регулатива од 500 страни, која тие ја добиваат 

на почетокот на учебната година, што за нив не е практично; освен 
тоа, правилата се донесуваат на лице место, што за учениците е 
збунувачки;

• Некои од учениците истакнаа дека тие воопшто не се 
информирани на кого треба да се обратат за разговор доколку се 
појави одреден проблем... „Никогаш не ни кажале со кого треба 
да разговараме кога имаме проблем“ (Португалија);

• Некои ученици не биле информирани дека постои ученик кој ги 
застапува нивните интереси пред училиштето;

• Во некои училишта ученичкиот совет е ограничен во својата моќ 
за дејствување, па затоа учениците честопати не се потпираат 
на ова тело. Или како што тие велат „неговата цел е само да се 
пренесуваат известувања“ (Хрватска);

• Учениците од повеќето училишта потврдуваат дека дури и 
кога проблемот се дискутира, официјалните претставници на 
учениците (како ученички совет или претседател на одделение) 
ретко се споменуваат како ресурс што може да помогне во 
решавањето на проблемите;

• Друг пример е Ученичкиот парламент во Северна Македонија, кој 
е задолжителен, а беше споменат само во една фокус група како 
тело/ресурс кои учениците го имаат на располагање.
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УЧИЛИШНА КЛИМА 
И ПРИФАЌАЊЕ НА 
РАЗЛИЧНОСТИТЕ 
Генерално учениците сметаат дека нивните училишта се безбеден 
простор. Тие не се чувствуваат ниту ранливи, ниту дискриминирани, 
а ова е потврдено со нивните позитивни одговори во врска со 
училишната атмосфера и односите меѓу учениците.

Покрај тоа, кога зборуваат за врсничко насилство, тие изразуваат 
отсуство на физичко насилство во училиштата. Доколку дел од нив 
навистина биле сведоци на физичко насилство, тоа било надвор од 
училиштето или само делумно поврзано со училиштето. Сепак, кога 
учениците зборуваа за насилство, тие зборуваа за појавата на вербално 
насилство во училиштата, кое според нив е присутно во поголема мера. 
Вакви случаи беа претежно истакнати од португалските ученици, 
додека учениците од Северна Македонија истакнаа дека овие случаи 
се присутни само периодично, а учениците од Хрватска воопшто не 
спомнуваа насилство или го спомнуваа многу ретко.

„Никогаш немам видено нешто 
такво. Во нашиот, а и во другите 

одделенија нема насилство“. 
(Северна Македонија)

„Минатата година имаше насилство 
во нашето одделение, не физичко, 

но беа кажани лоши зборови“. 
(Северна Македонија)

„Единственото нешто на кое ми 
текнува е дека многу се оговара“. 

(Хрватска)
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Учениците од Хрватска со ова укажуваат дека нема дискриминација или 
насилство и дека тие се чувствуваат прифатени од другите ученици. 
Од друга страна, учениците од Португалија споменаа примери на 
самоисклучување, односно изолирање на некои ученици поради тоа што 
се чувствуваат различно; тие избегнуваат контакт и разговор со други 
ученици со цел да избегнат можност за физичко или вербално насилство. 
Што се однесува до вербалното насилство, тоа најчесто подразбира 
навредување и исмејување на некои лични карактеристики на ученикот 
(акцент, семејна состојба, физичка попреченост, начин на облекување, 
националност, раса).

„Моите родители се разведоа и 
имав навистина тежок период, 

соучениците почнаа да ме 
исмејуваат“. (Северна Македонија)

Во нашето одделение порано бевме 
поделени на „комуникативни“ 

и „некоминикативни“ и она што 
ги карактеризираше двете групи 

беше гардеробата. Ако носиш 
скапи алишта тогаш им припаѓаш 

на  „комуникативните“, а ако 
носиш евтини алишта тогаш им 

припаѓаш на „некомуникативните“. 
„Комуникативните“ ги исмејуваа 

„некомуникативните“ и причината 
беше социо-економската положба. 

(Португалија)
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Кога се случуваат инциденти (вистински или хипотетички ситуации), 
учениците покажаа подготвеност да реагираат и да ги пријават 
инцидентите кај соодветните лица од училиштето. Тие веруваат дека 
училишниот персонал треба да обезбеди соодветен совет и да се обиде 
да ја смири ситуацијата. 
Во врска со соодветните лица (наставници, стручна служба), учениците 
од Северна Македонија споделија позитивни примери за преземени 
мерки кога е пријавено вербално насилство, додека учениците од 
Португалија најмногу посочија на отсуство на реакции за разрешување 
на проблемот.

„Двајца ученици се степаа и едниот 
од нив си го повреди прстот. 

Веднаш отидов да ја известам 
наставничката, за да најде решение 

што ќе се прави. Имам навистина 
многу поддршка од наставниците“. 

(Северна Македонија)

„Мислам дека училишните 
асистенти не се доволно 

отворени и осетливи за темата, 
за да разберат до кој степен овие 
ситуации влијаат на учениците“. 

(Португалија)

„Некои ученици кажуваат многу 
лоши работи за него, бидејќи не го 
разбираат дека тој има проблеми. 
Кога ова се случува, наставниците 

воопшто не реагираат“. 
(Португалија)
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Кога се појавува конфликт, тоа е обично резултат на недоволно 
познавање едни со други. (Северна Македонија). Тие изразуваат 
емпатија и подготвеност да се дружат со поединци кои се различни.

Ова е значителен показател дека има потенцијал за работа со учениците 
на теми поврзани со врсничко насилство, укажува дека тие се подготвени 
да вклучат и други, различни поединци и дека се подготвени да реагираат 
доколку забележат дискриминаторско и / или насилно однесување. 
Нормално, за ова да биде изводливо, неопходно е на учениците да им 
се понудат вештини за управување со конфликти како и поддршка од 
стручната служба и наставниците. 

„Португалските ученици всушност 
сакаат да им помогнат на учениците 
кои не го зборуваат португалскиот 
јазик многу добро.“ (Португалија)

„Доколку некој е различен, сакаме 
да помогнеме. Би направиле сé да 

помогнеме.“ 
(Северна Македонија)

„Само што дојдов тука, мислев 
дека нема да ме прифатат. Но ме 

прифатија!“
(Хрватска)
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И покрај тоа што учениците од Хрватска главно изјавија дека нема 
дискриминација помеѓу нив, важно е да се забележи дека сепак учениците 
од повеќето училишта биле сведоци на родова дискриминација од 
страна на наставниците. Во помала или поголема мера, оваа тема беше 
начната во сите училишта каде беа спроведени фокус групите. Учениците 
пак, и машки и женски, сметаат дека ваквиот третман е нефер и застарен. 
Во овој контекст, ваквиот однос кон учениците потенцијално води кон 
долгорочни последици кои само ги засилуваат и затемелуваат родовите 
разлики и родовата нееднаквост, што придонесува за девојчињата да 
се чувствуваат обесправено. Вакви примери за нееднаков третман на 
девојчиња и момчиња се најистакнати кога станува збор за училишниот 
кодекс за облекување, односно дека правилата се применуваат многу 
построго кога станува збор за девојчињата, додека момчињата почесто 
добиваат повеќе слобода. Освен ова, учениците истакнаа и ставови кои 
ги стекнале за време на часовите – некои од учениците забележале дека 
некои наставници дискриминираат врз основа на родови стереотипи кои 
вклучуваат когнитивни способности на момчињата и девојчињата. Со 
ова, наставниците испраќаат порака дека еднаквоста во училиштата е 
само од декларативна природа.

„Правилата се пофлексибилни за 
момчињата да се појават во куси 

панталони на пример, поголеми се 
шансите наставниците да реагираат 

ако девојчињата дојдат облечени 
во хеланки или кратки маици.“ 

(Хрватска)

„Наставниците дефинитивно 
мислат дека девојчињата немаат 

исти способности како момчињата, 
па затоа им помагаат повеќе.“ 

(Хрватска)

„Правилата за нас не се 
толку строги како што се за 

девојчињата.“ (Хрватска)
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КОВИД-19 И ИСКУСТВОТО НА 
УЧЕНИЦИТЕ
Ковид-19 пандемијата и влијанието што оваа состојба го имаше врз 
наставата остави трага кај учениците. Во фокус групите, учениците не 
беа директно прашани за оваа тема, но сепак таа органски произлезе во 
повеќето фокус групи. Може да се заклучат повеќе важни аспекти врз 
кои оваа состојба влијаеше, а според испитаниците, повеќето влијанија се 
негативни. Ова првенствено се однесува на онлајн часовите. Проблемите 
беа карактеризирани како технички и суштински. Техничките проблеми 
се однесуваат на нестабилноста на интернет врската, што според 
учениците, влијае на нивната концентрација. Од друга страна, во однос 
на содржината, учениците се изјаснија дека квалитетот на часовите 
опаѓа и дека учењето на овој начин е комплицирано и тешко. Во одредени 
училишта, ваквите часови беа опишани како тешки, оптоварувачки и 
стресни. Ова најчесто е одраз на пристапот и методологијата на одредени 
наставници.

„Мислам дека имам големи дупки 
во знаењето од онлајн часовите. 
Тие треба да ни објаснуваат она 
што не го знаеме, а наместо тоа 

само продолжија со материјалот 
како веќе да ни е сé јасно.“ 

(Хрватска)

„Најголемиот проблем е со 
конекцијата на интернетот, некогаш 

е многу спор, не можеме убаво 
да ги слушнеме наставниците 
и насоките кои ни ги даваат, 
некогаш не можат ниту да ја 

довршат презентацијата.“ (Северна 
Македонија)

„Не сме воопшто задоволни со 
училишниот распоред, како и 
со фактот дека не можеме да 

одиме во библиотека, книжара 
и просториите за забава (сите 

се затворени поради Ковид-19).“ 
(Португалија)
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Учениците забележаа дека наставниците не се свесни за обемот на 
работа што им е даден на учениците, па затоа често дополнително 
ги оптеретуваат и со домашни задачи или поставуваат нереални 
рокови. Истото се однесува и на воннаставните активности – дел од 
учениците истакнаа дека активностите или биле откажани или нивната 
имплементација се одвивала преку онлајн платформи, што според нив 
не функционира добро.

Еден проблем што се јавува од организациска перспектива е поврзан со 
промената на распоредот на часови во случај на настава со физичко 
присуство. Истакнати проблеми се:

• Недостаток на соодветна пауза помеѓу часовите,
• Часовите започнуваат прерано и 
• Последователно, наставана завршува предоцна.  

Предизвици што исто така беа спомнати се носењето маска и неможноста 
за вклучување во групна работа. Понатаму, споменати беа и други 
ограничувања поради сегашната состојба:

• Неможност за користење на заедничките простории во 
училиштето,

• Неможност за собирање/групирање надвор од училишната зграда 
за време на одморите,

• Ограничување на контакт/средби со други паралелки,
• Имплементација на проекти.

Сé од горенаведеното има влијание врз задоволството на учениците 
генерално со училиштето и социјализацијата, што понатаму може да 
влијае и на нивните академски постигнувања. 

За крај, мнозинството од ученици изразија желба да се вратат на 
традиционалниот начин на следење настава со физичко присуство. Во 
тој поглед, тие се претежно оптимисти.

„Јас сум оптимист дека пандемијата 
ќе заврши, инаку ќе мора да се 

бориме за поквалитетно образование, 
да не продолжиме со онлајн настава. 

Така ќе заостанеме многу, затоа ќе 
мора да се бориме и да покренеме 

иницијативи за подобро образование, 
затоа што заслужуваме квалитетно 
образование, да се едуцираме и да 

напредуваме“ (Северна Македонија)
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Улогата која учениците ја имаат во училишниот систем се менува. Од само 
пасивни слушатели на наставната содржина, тие стануваат ко-креатори 
и тоа не само на образовниот дел, туку и на училишната средина. Барем, 
така треба да биде. Извори како што е современата педагогија, јасно 
наведуваат бројни придобивки од активното учество на учениците во 
училишниот живот. Но, за да се постигне ова, клучно е да се поттикне 
и поддржи ученичкиот глас, како и да се вложи квалитативен напор за 
создавање на охрабрувачка средина за активно ученичко учество.

Фокусот на соработката меѓу наставниците 
и учениците треба да биде создавање 
квалитетен пристап до комуникација во 
која сите ученици, без разлика на нивното 
потекло, ќе може критички да размислуваат 
за својата сопствена реалност и да преземат 
активности со цел да направат промена.
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Улогата на наставниците не треба да биде само пренесување на знаење, 
тие исто така треба да демонстрираат конзистентност за она што го 
предаваат преку нивните постапки. На пример, на учениците треба да 
им се покаже дека демократските вредности, активното учество и 
вклучувањето во заедницата не се само празни идеали.

Истражувањето во рамки на проектот „Започни ја промената – 
создавање на генерација на предводници на промена преку 
интеркултурно образование и волонтерство“ укажува дека е потребен 
дополнителен напор за да се постигнат овие цели.

Иако во сите училишта беше согледано дека постојат механизми за 
ученичко учество, она што е посуштинско е прашањето за тоа колку 
тие се ефективни. Учениците тврдат дека иако од училиштето некогаш 
се бара нивно мислење, тоа се главно општи консултации кои не 
завршуваат со никаков значаен продукт. Тоа е и причината за нивната 
незаинтересираност. Недостаток на верба дека работите може да се 
променат, како и недостаток на квалитетна комуникација преку која 
учениците ќе разберат и научат зошто одредена промена не може да се 
постигне следејќи ги нивните сугестии, значи создавање на охрабрувачка 
средина за споделување на ученичката мисла. 

Во склоп на ова, за да се охрабрат учениците за да ги споделат своите 
мислења и ставови, најпрво треба да се деконструира перцепцијата 
дека во нивното училиште правилата и политиките не може да се 
менуваат. Учениците се обесхрабруваат кога тие веруваат дека 
нивното учество и придонес се залудни, бидејќи не гледаат никаков 
потенцијал за промена.

24



Превенцијата на насилно однесување и малтретирање е една од 
образовните цели на секој образовен систем. Сепак, додека креаторите 
на образовни политики на национално, а и на ниво на училиште 
се фокусираат преку решавање на класичните начини на ваквото 
однесување, учениците тврдат дека всушност ваквите напори во 
реалноста се многу ретко присутни. 

Истражувањето покажа дека учениците не се сведоци на насилство, 
а доколку се случило, тоа било на многу посуптилен начин од она 
што училиштата и националните политики го тврдат. Со други 
зборови, резултатите од истражувањето покажуваат дека процесот на 
дефинирање на насилно однесување треба да биде попрецизен, со цел 
механизмите за превенција да бидат поуспешни. На пример, учениците 
препознаваат вербално насилство во каналите за комуникација 
(WhatsApp, Viber, Telegram) надвор од часовите, за кои училиштето не е 
во можност соодветно да реагира. 

Така, во добра комуникација со учениците и земајќи ги предвид 
нивните предлози, училиштата можат да се здобијат со подобри алатки 
за намалување на врсничкото насилство.  

Училиштата треба дополнително да ги 
едуцираат учениците и наставниците за 
тоа како да се препознае и дефинира 
насилството, особено она што се случува 
онлајн. Исто така, училиштето треба да ги 
прифати предлозите на учениците и да работи 
на алатки што можат дополнително да го 
намалат нивото на врсничко насилство, што 
сегашните генерации го доживуваат на онлајн 
платформите.
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Учебната 2019/2020 година беше обележана од Ковид-19 пандемијата, 
што донесе во училиштата значителни промени. Освен техничкиот 
аспект (премин кон онлајн настава), училиштата беа принудени да
ги менуваат и пристапите на нивните вообичаени едукативни процеси 
со цел да се постигнат наставните цели и да се задржат образовните 
функции на училиштето.

Анкетата која се спроведе со ученици од трите земји покажа дека 
кризата со Ковид-19 негативно влијае врз квалитетот на нивните часови. 
Учениците наведоа разни предизвици со кои тие се соочуваат и кои 
негативно им влијаат.

Еден од потенцијалните начини на кои можеше да се намалат негативните 
ефекти од оваа неизбежна и непредвидлива ситуација, е да се вклучат 
учениците во самата промена. 

Користењето на можноста меѓу наставниците и учениците заеднички да 
се креира настава може да биде од голема корист и за наставниците и за 
учениците. Најпрво, можеше да се решат организациските потешкотии 
кои го отежнуваат учењето. Покрај тоа, кризата можеше да се искористи 
за градење на авторитетот на учениците во училишната средина.

Наставниците треба активно да ги вклучат 
учениците во креирањето на часовите и 
наставата, да размислуваат за нивните идеи и 
предлози, да направат промени во наставниот 
процес со цел да ги поттикнат учениците да 
чувствуваат како дека имаат активна улога 
во нивното образование. Училиштата пак, 
треба активно да инвестираат во вештините 
на наставниците за тие да се стекнат со 
поголема креативност, иновативност и 
храброст во наставниот процес, како и во 
нивниот пристап со учениците.
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Сите три феномени произлегоа од истражувањето спроведено во 
Северна Македонија, Португалија и Хрватска и јасно покажуваат дека 
за да се постигне квалитетно учество на учениците во училишниот 
живот, потребен е напор од сите засегнати страни. 

Образовните работници имаат моќ да создадат охрабрувачка 
средина која ќе придонесе за активно ученичко учество. Сепак, ова прво 
треба да биде разбрано, а потоа имплементирано.  Па така, како што и 
ова истражување посочува, потребно е да се запрашаме за сопствената 
позиција на моќ и активно да се бориме и промовираме промена.

Ако целите на образованието е да ги трансформира пасивните ученици 
во активни граѓани, да ги еманципира и да ја развие нивната иновација и 
креативност, тогаш иновативност, креативност и храброст се очекува и 
од наставниците (менаџментот, стручните соработници и наставниците).

Ученичкиот глас секогаш ќе постои, но од нас зависи дали ќе го 
слушнеме.
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