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wprowadzenie

Macedonia, jako jedno z najmłodszych państw Półwyspu Bałkań-
skiego, ogłosiła niezależność 17 listopada 1991 r. Jednocześnie wystąpi-
ła z federacji jugosłowiańskiej, do której należała od 2 sierpnia 1944 r. 1 
Obecnie państwo jest na etapie stopniowego realizowania znaczących 
reform w wielu obszarach funkcjonowania. Do najbardziej pilnych pro-
blemów należą: zwiększenie rozwoju ekonomicznego, doskonalenie 
kompetencji i procedur administracyjno-politycznych, wzmacnianie 
współpracy międzyetnicznej i kulturowej oraz procesów integracyj-
nych.

System edukacyjny Macedonii został utworzony jeszcze w latach 
członkostwa państwa w federacji jugosłowiańskiej i funkcjonował do 
2007 r. Priorytetem dla szkolnictwa po uzyskaniu niepodległości było 
wykreowanie nowej polityki oświatowej. W tym celu Ministerstwo 
Szkolnictwa i Nauki podjęło ważną decyzję o przygotowaniu Narodo�
wego programu rozwoju edukacji Republiki Macedonii 2005–2015. Jest to 
strategiczny dokument, który określa kierunki zmian oświatowych.

Aktywne uczestnictwo Macedonii w europejskich i globalnych proce-
sach integracyjnych oznacza przejmowanie w sferze polityki edukacyjnej 
głównych światowych trendów. Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki przy-
jęło za konieczne realizację celów, zasad i rekomendacji nakreślonych 
w międzynarodowych dokumentach oświatowych. Program UNESCO 

1 Macedoński dyskurs niepodległościowy, red. i. Stawowy-Kawka, M. Kawka, Kra-
ków 2001, s. 7.
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Edukacja dla wszystkich, Milenijne cele rozwoju ONZ, Pakiet stabilizacji i proces 
boloński stanowią ramę odniesienia dla większości celów, które Ministerstwo 
realizuje poprzez Narodowy program rozwoju edukacji.

Edukacja przedszkolna

W Republice Macedonii (RM) działalność opiekuńczo-wychowawczą na 
rzecz dzieci młodszych zapewnia i realizuje przedszkole. Organizuje ono opie-
kę, pobyt, pielęgnację, wyżywienie, wychowanie, kształcenie, aktywność spor-
towo-rekreacyjną i kulturalno-rozrywkową, ochronę zdrowia i wspomaga roz-
wój intelektualny, emocjonalny, fizyczny, umysłowy oraz społeczny dziecka, do 
momentu włączenia go do kształcenia podstawowego 2.

Przedszkole realizuje swoją działalność w języku macedońskim i piśmie 
cyrylicznym. Zgodnie z ustawą oświatową wobec dzieci innych narodowości 
niż macedońska opieka sprawowana jest w ich języku ojczystym. Opieka i wy-
chowanie dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym organizowana jest 
w oddzielnych grupach, na podstawie specjalnych programów. Organizacja 
pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola realizowana jest zgodnie z pla-
nami i programami, które przygotowuje Biuro Rozwoju Edukacji, a zatwierdza 
je Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

Misją edukacji przedszkolnej w Macedonii jest równy dostęp oraz objęcie róż-
nymi formami opieki maksymalnej liczby dzieci w wieku od 8 miesięcy do 6 lat. 
Jest ona oparta na nowoczesnych metodykach i wiedzy o rozwoju dziecka 3.

W ramach programu Lepsze kształcenie dla wszystkich (2008–2013) opra-
cowano Standardy wczesnej edukacji i rozwoju dla dzieci przedszkolnych. in-
stytucjonalne wsparcie dla programu zapewniło Ministerstwo Pracy i Polityki 
Socjalnej, Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki oraz rząd Macedonii. Proces przy-
gotowania standardów rozpoczął się w 2006 r. z inicjatywy oddziału UNiCEF 
w Skopju. Standardy mają na celu poprawę jakości edukacji poprzez umożli-
wienie monitorowania postępów w rozwoju dziecka. Nie mogą być wykorzy-
stane jako narzędzie oceniania.

W Strategii rozwoju demograficznego RM na lata 2008–2015 określono dzia-
łania dotyczące rozbudowania sieci przedszkoli oraz zwiększenia liczby dzieci 
objętych opieką przedszkolną w celu zapewnienia warunków równego startu 

2 Zakon za Zastita na Decata, Sluzben vesnik na RM br. 98/2000, s. 34.
3 Nacrt�Programa za Preducilisno Vospitanie i �brazovanie, Skopje 2005, s. 25.
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szkolnego 4. Szczególnie dotyczy to dzieci żyjących na obszarach ubóstwa kul-
turowo-ekonomicznego, z zaburzeniami rozwoju psychospołecznego, z rodzin 
zagrożonych socjalnie, z mniejszości romskiej. Ponadto przewidziano krótkie 
formy opieki w przedszkolu, w zależności od potrzeb środowiska. Mogą to być 
formy opieki instytucjonalnej, pozainstytucjonalnej i alternatywnej. Przedszkole 
może również przygotować programy indywidualne dla odrębnej kategorii dzie-
ci: ze specjalnymi potrzebami społeczno-kulturowymi, utalentowanych oraz po-
trzebujących specyficznej pomocy i wsparcia rozwoju psychofizycznego.

W macedońskim wychowaniu przedszkolnym następuje stopniowa decen-
tralizacja. Odpowiedzialność za zakładanie przedszkola, utrzymanie placówki, 
częściowe finansowanie, stwarzanie warunków do włączania się prywatnego 
kapitału, zatrudnianie kadry specjalistycznej, administracyjnej, pomocniczej, 
kierowniczej itd. przejmują władze lokalne. Każda gmina ma obowiązek za-
pewniania odpowiednich warunków do organizacji instytucjonalnych i po-
zainstytucjonalnych form opieki nad dziećmi przedszkolnymi. Finansowanie 
podsystemu przedszkolnego wychowania podlega Ministerstwu Pracy i Poli-
tyki Socjalnej 5. Aktualne dane statystyczne dotyczące przedszkoli prezentuje 
tabela 1.

Tabela 1. Formy opieki przedszkolnej w Macedonii

Rok Placówka Liczba dzieci

2013

Przedszkola
małe grupy
średnie grupy
duże grupy
grupy łączone

24809
8567
6469
7984
1789

Dzieci z zaburzeniami w rozwoju intelektualnym 
lub fizycznym

94

Grupy objęte pozainstytucjonalną formą aktywności 74

inne grupy 695

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statisticki Godisnik na RM, Skopje 2013. Te dane warto odnieść do całej popu-
lacji mieszkańców Macedonii, liczącej niewiele ponad 2 mln osób.

4 L. Damovska, Ran detski razvoj. Standardi za rano ucenie i razvoj kaj deca od 0 do 6 godi�
ni, Skopje 2009, s. 7.

5 Nacionalna Programa za Razvoj na �brazovanieto vo Republika Makedonija 2005–2015 
so Pridruzni Programski Dokumenti, Skopje 2004, s. 75.
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Kluczowe obszary zadań wychowania przedszkolnego zostały określone na-
stępująco 6:
1. identyfikacja przyczyn edukacyjnej absencji dzieci przedszkolnych i zapew-

nienie warunków do objęcia opieką jak największego ich odsetka.
2. Stwarzanie możliwości równego dostępu do placówek przedszkolnych (mi-

nimalizowanie różnic między rejonami rozwiniętymi – nierozwiniętymi, 
zurbanizowanymi – ruralnymi).

3. Zapewnienie odpowiedniej sieci placówek: adekwatność infratruktury do 
potrzeb, odpowiedni przydział kadry pedagogicznej, fizyczny dostęp do 
przedszkola, zwłaszcza na terenach wiejskich.

4. Zwiększenie w przedszkolach liczby dzieci ze środowisk zmarginalizowa-
nych.

5. Poprawa jakości pracy kadry pedagogicznej.
6. Zapewnienie warunków do włączania dzieci ze specjalnymi potrzebami do 

obecnych przedszkoli (zapewnienie zespołu specjalistów, odpowiednia or-
ganizacja lokalowa i praca wychowawczo-dydaktyczna).

Dziewięcioletnie podstawowe wychowanie i kształcenie

W reformowaniu szkolnictwa podstawowego w Macedonii wzorowano się 
na doświadczeniach Republiki Słowenii. Uznano za wartościowe wykorzysta-
nie rezultatów wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami oświatowymi 
obu państw. Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie podstawowym, począwszy od roku 
szkolnego 2007/2008, macedoński system szkolny stopniowo zaczął zmieniać 
się z dotychczasowego ośmioletniego (dwa cykle czteroletnie: kształcenie po-
czątkowe i–iv i klasowo-przedmiotowe v–viii), na nowy system dziewięciolet-
ni (trzy cykle trzyletnie: i–iii, iv–vi, vii–ix), odbywający się w jednej szkole 
i obowiązkowy dla wszystkich dzieci od 6 roku życia 7. Ministerstwo Szkolnic-
twa i Nauki wprowadziło dziewięcioletni obowiązek szkolny. Klasa „0” oraz 
edukacja przedszkolna stały się także obligatoryjne dla wszystkich dzieci. Taka 
zmiana zapewnić ma m.in. wzrost odsetka dzieci uczęszczających do przedszko-
la w roku przed rozpoczęciem nauki w szkole do 100% uczniów (przed reformą 

6 Tamże, s. 80–81.
7 �snovni i sredni ucilista na pocetokot na ucebnata 2013/2014 godina. Statisticki Pregled 

2.4.14.05, Skopje 2014, s. 4.
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83,23%), poprawę struktury wykształcenia społeczeństwa, efektywniejsze wy-
korzystanie możliwości edukacyjnych w środowiskach ruralnych 8.

W ostatnim dziesięcioleciu w Macedonii systematycznie spada liczba 
uczniów w szkołach podstawowych. Jest to związane z niżem demograficznym. 
W roku szkolnym 2011/2012 ten spadek wyniósł 2,0% w stosunku do roku po-
przedniego. Od roku szkolnego 2005/2006 do szkoły podstawowej zapisywane 
są wszystkie dzieci, które skończą 6 lat do końca danego roku kalendarzowego 9. 
Dlatego w pierwszej klasie znajdują się dzieci w wieku od 5 lat i 8 miesięcy do 
6 lat i 8 miesięcy. Rok szkolny trwa 38 tygodni, czyli 180 dni roboczych. Praca 
szkoły podzielona jest na trzy semestry, z dwiema krótkimi przerwami. Pierw-
szy semestr (trymestr) trwa od 1 września do 30 listopada, drugi od 1 grudnia 
do 15 marca i trzeci semestr trwa od 16 marca do 10 czerwca. Od 11 czerwca do 
1 września uczniowie mają odpoczynek letni. Godzina lekcyjna trwa 45 min.

W pierwszym okresie nauki liczba godzin z przedmiotów obowiązkowych 
wynosi od 20 godzin w klasie i do 22 godzin w klasie iii. W drugim okresie od 25 
godzin w iv klasie do 27 godzin w klasie vi i w okresie końcowym od 27 godzin 
w klasie vii do 31 godzin w klasie ix. W planach nauczania oraz programach 
kształcenia w szkole podstawowej określone są przedmioty obowiązkowe, ich 
rozkład dla poszczególnych klas, a także tygodniowy i roczny limit godzin lek-
cyjnych dla uczniów. Przedmioty do wyboru są zaplanowane dla poszczególnych 
klas wraz z limitem godzin i określeniem zasad ich przydzielenia uczniom.

W szkole podstawowej nauka wszystkich przedmiotów odbywa się w języku 
macedońskim, albańskim, tureckim lub serbskim: Członkowie mniejszości naro�
dowych mają prawo do nauki w ich języku, w szkole podstawowej i średniej, w spo�
sób przewidziany przez prawo 10. Uczniowie reprezentujący mniejszości narodowe 
mają obowiązek nauki języka macedońskiego i jego pisma – cyrylicy 11.

Każdy uczeń szkoły podstawowej, w zależności od indywidualnych zainte-
resowań i potrzeb, może uczyć się przedmiotów dodatkowych. ich celem jest 
umożliwienie przyswojenia i uzupełnienia wiedzy z poszczególnych dziedzin, 
wzbogacanie i systematyzowanie doświadczeń, łączenie teorii z praktyką oraz 
odkrywanie życiowych powołań uczniów i predyspozycji zawodowych. Przed-
mioty dodatkowe nie mogą stanowić zamiennika przedmiotów obowiązko-
wych. Poprzez wzbogacone i zróżnicowane treści przedmiotów dodatkowych, 

8 Nacionalna Programa, s. 34.
9 Koncepcija za Devetgodisno �snovno Vospitanie i �brazovanie, Skopje 2007, s. 12.
10 Konstytucja RM, art. 48, tłum. T. Wójcik, Warszawa 1999, s. 30.
11 Zakon za �snovnoto �brazovanie, clen 9, Sluzben vesnik na RM br. 103/2008, s. 3.



194  Joanna Gjorgievska  

praca w szkole staje się bardziej interesująca dla uczniów już od klasy iv. Każ-
da szkoła, nawet ta z najmniejszą liczbą klas, ma obowiązek zaproponowania 
uczniom przynajmniej trzech przedmiotów do wyboru w danej klasie.

W klasach vii–ix istnieje możliwość zorganizowania z wybranych przedmio-
tów lekcji częściowo zindywidualizowanych, według stopnia trudności materiału, 
pozwalających na grupowanie uczniów z różnych klas równoległych na podsta-
wie ich zdolności i osiągnięć szkolnych. Zwykle są to zajęcia z języka ojczystego, 
matematyki i języka obcego. Obecnie przygotowywana jest nowa koncepcja pla-
nowania pracy dla zespołów nauczycieli przedmiotowych, którzy będą prowadzić 
takie zajęcia. Każda szkoła ma obowiązek przygotowania planu pracy nauczycieli 
z grupami uczniów na wyższym poziomie. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów 
z problemami w nauce organizowane są w ciągu całego roku szkolnego, równo-
legle do zajęć obowiązkowych, przed lub po ich zakończeniu, w czasie wolnym 
oraz w formie zajęć przedłużonych po zakończeniu roku szkolnego. Zajęcia do-
datkowe są organizowane także dla uczniów, którzy podczas nauki obowiązkowej 
osiągają ponadprzeciętne rezultaty, a także przejawiają specjalne zdolności z po-
szczególnych przedmiotów. Zajęcia te odbywają się w szkole w czasie wolnym, 
zgodnie z określonymi treściami programowymi i w zależności od warunków ka-
drowych szkoły. Do identyfikacji uczniów zdolnych wykorzystywane są wyniki 
badania osiągnięć testami standaryzowanymi w iii i iv klasie.

Bardzo ważną składową częścią koncepcji zmian w macedońskiej szkole 
podstawowej jest system oceniania uczniów 12. Uwzględnia on cechy osobowo-
ściowe i poziom wiedzy uczniów. W pierwszych trzech klasach za ocenianie od-
powiada jeden nauczyciel klasowy, a w kolejnych latach są włączani nauczyciele 
przedmiotowi. Według nowej koncepcji w klasach i–iii nauczyciele oceniają 
osiągnięcia i rozwój uczniów z poszczególnych przedmiotów poprzez oceny 
opisowe. W klasach iv–vi mogą stosować kombinację opisowego i liczbowe-
go oceniania ze wszystkich przedmiotów. Do oceniania opisowego korzysta-
ją z państwowego wzorca oceniania. Na koniec klasy vi przeprowadzane jest 
ocenianie wiedzy uczniów testami państwowymi z języka ojczystego, matema-
tyki i języka obcego oraz jednego przedmiotu wyznaczonego przez ministra. 
Procedury testowania są standaryzowane, a ocenianie jest przeprowadzane 
wewnętrznie. W kl. vii–ix nauczyciele oceniają postępy ucznia w nauce za po-
mocą ocen liczbowych. Na koniec roku szkolnego w klasie ix wiedza uczniów 
oceniana jest metodą testów państwowych z języka ojczystego i matematyki 

12 G. Mickovska, Primena na standardite za ocenuvanie na ucenicite, Skopje 2007, s. 9.
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oraz z jednego przedmiotu wyznaczonego przez ministra. System oceniania 
w szkołach w Macedonii nadal jest rozwijany.

Uczniowie klas i–vi nie powtarzają klasy. Uczeń, który nie osiągnie wyma-
ganych standardów w klasie vi i vii, nie pozostaje w danej klasie, jednak w na-
stępnym roku szkolnym ma obowiązek uzupełnienia zaległej wiedzy poprzez 
udział w zajęciach wyrównawczych. Uczniowie klas vii, viii i ix posiadający 
jedną lub dwie oceny negatywne mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównaw-
czych lub zdawać egzamin poprawkowy w terminie przed rozpoczęciem nowe-
go roku szkolnego.

W ostatnich latach podjęte zostały pierwsze znaczące działania w kierunku 
oceny efektywności pracy szkół. W tym celu Biuro Rozwoju Edukacji przygo-
towało i przeprowadziło w 2006 r. pierwsze państwowe ocenianie osiągnięć 
uczniów z jęz. macedońskiego, jęz. albańskiego i matematyki 13. Pozwoliło ono na 
wypracowanie standardów sprawdzania osiągnięć uczniów. Zostało uznane przez 
zagranicznych ekspertów za bardzo efektywne pod względem merytorycznym 
i organizacyjnym. Stanowi model wzorcowy dla innych egzaminów państwo-
wych. Dostarcza danych niezbędnych dla polityki oświatowej oraz dla praktyków. 
Dzięki powodzeniu pierwszych egzaminów zewnętrznych, Macedonia otrzymała 
wsparcie w ramach projektu Banku Światowego Modernizacja kształcenia w latach 
2004–2007 w obszarze �cenianie kształcenia w organizacji egzaminów państwo-
wych na koniec nauczania początkowego oraz kształcenia podstawowego.

Udział Macedonii w oświatowych międzynarodowych badaniach porów-
nawczych jest źród łem informacji o efektywności procesu kształcenia oraz 
umożliwia planowanie zmian. Wyniki badań TiMSS (Trends in international 
Mathematics and Science Study) w latach 1999 i 2003 w tym kraju były jednymi 
z najniższych w Europie Wschodniej i stanowiły impuls do podjęcia zadań w kie-
runku podniesienia poziomu jakości kształcenia 14. Biuro Rozwoju Edukacji we 
współpracy z biurem UNiCEF w Skopju, rozpoczęło w 2008 r. realizację zadań 
z zakresu Umiejętności matematycznych 15. Kolejnym realizowanym zadaniem 
tego cyklu był projekt Umiejętności językowe w klasach początkowych 16.

13 T. Andonova-Mitreska, Nacionalno ocenuvanie na postiganiata na ucenicite vo predmetna na�
stava 2006. Postigania na ucenicite po makedonski jazik i po matematika, Skopje 2006, s. 14.

14 TIMSS 2011 Encyclopedia, Republic of Macedonia, s. 557–567.
15 G. Mickovska, Matematika so razmisluvanie od prvo do treto oddelenie. Izvesztaj od ispi�

tuvanieto na pocetnata sostojba, Skopje 2009, s. 17.
16 Jazicna pismenost vo pocetnite oddelenija. Izvestaj od ispituvanieto na pocetnata sostojba, 

Skopje 2010, s. 17.
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W badaniach TiMSS z 2011 r. uczniowie macedońscy z klas viii zaję-
li 43 miejsce z matematyki i 52 z nauk przyrodniczych, wśród rówieśników 
z 59 państw. Przeciętny wynik z matematyki wyniósł 426 przy średniej mię-
dzynarodowej 500. Analiza wyników uczniów macedońskich ze względu na 
język nauczania dowodzi, że istnieje znaczna statystyczna różnica pomiędzy 
osiągnięciami uczniów kształcących się w języku macedońskim (452) i języku 
albańskim (375). Podobnie kształtują się wyniki osiągnięć uczniów z przed-
miotów przyrodniczych. W każdym obszarze są statystycznie znacznie niż-
sze od średniej międzynarodowej. Obserwuje się tendencję spadku wyników 
badań dla Macedonii w porównaniu do poprzednich lat (1999 i 2003). Ma-
cedońscy uczniowie osiągnęli lepsze wyniki z matematyki niż z grupy przed-
miotów przyrodniczych. Tutaj najwyższy poziom zajmuje chemia, następnie 
geografia i biologia, a najniższy fizyka 17. Niskie wyniki oraz ich silne zróżnico-
wanie społeczno-kulturowe rodzą potrzebę przeprowadzenia szczegółowych 
analiz 18.

Kształcenie podstawowe w Macedonii realizowane jest w regularnych szko-
łach podstawowych, szkołach specjalnych, szkołach kształcenia podstawowe-
go dla dorosłych oraz szkołach artystycznych 19. Dane statystyczne dotyczące 
szkolnictwa podstawowego przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Szkolnictwo podstawowe w Macedonii

R
ok

 sz
ko

ln
y

Szkoły podstawowe Liczba 
szkół

Język 
nauczania

Liczba
ucz-
niów

Etniczna 
przynależność

Liczba
nauczy-

cieli

1 2 3 4 5 6 7

20
13

/2
01

4

Regularne  
szkoły 
podstawowe*

998

macedoński
albański
turecki
serbski 191051

Macedończycy
Albańczycy
Turcy
Romowie
Wołosi
Serbowie
Bośniacy

17219

17 B. Lameva, R. Ramadani, Izvestaj na postiganiata na ucenicite vo Republika Makedonija�
TIMSS 2011, Skopje 2013, s. 102.

18 Tamże, s. 18.
19 Statisticki Godisnik na RM, Skopje 2014, s. 205.
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1 2 3 4 5 6 7
20

13
/2

01
4 Szkoły specjalne** 44 787 265

Szkoły kształcenia 
podstawowego 
dla dorosłych

10 314 65

Szkoły kształcenia 
uzupełniającego 
(artystyczne)

17 4667 376

 * Regularna szkoła podstawowa zapewnia kształcenie obowiązkowe dla uczniów realizują-
cych obowiązek systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych, zgodnie z ustawo-
wym wiekiem szkolnym. „Uczeń, który ukończył 16 lat, nie podlega obowiązkowi regu-
larnego kształcenia podstawowego z chwilą zakończenia danego roku szkolnego” (Ustawa 
o szkolnictwie podstawowym art. 58).

 ** Kształcenie specjalne obejmuje uczniów z zaburzeniami psychofizycznymi. Nie dotyczy 
uczniów zdolnych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statisticki Pregled 2014.

Analiza Narodowego programu rozwoju edukacji pozwala na określenie pod-
stawowych obszarów zmian dokonujących się w szkolnictwie podstawowym. 
Są to 20:
 1. Zwiększenie czasu trwania kształcenia obowiązkowego. W tym celu 

wprowadzono rok obligatoryjnego przygotowania przedszkolnego oraz 
cykl dziewięcioletniego kształcenia podstawowego. Przed reformą rocz-
na stopa odsiewu uczniów wynosiła 1,71%. Sytuacja taka spowodowana 
była przede wszystkim niskim statusem socjalnym rodziny, nierówno-
ściami startu szkolnego i dostępu do instytucji oświatowych, niskim po-
ziomem gotowości szkolnej, nauką w języku ojczystym w szkole podsta-
wowej, a następnie w języku macedońskim w szkole średniej dla uczniów 
innych narodowości, brakiem instytucji przedszkolnych w miejscach ru-
ralnych oraz marginalizowaniem wartości kształcenia w rodzinie – ste-
reotypy i tradycje).

 2.  Promowanie Efektywniejszej szkoły podstawowej poprzez:
 2.1. Zapewnienie kształcenia dla wszystkich uczniów (jakość, dostęp, indy-

widualizacja).
 2.2. Rozwój planów i programów kształcenia (od 20 lat nie ulegały zmia-

nom).

20 Nacionalna Programa, s. 104–139.
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 2.3. Zdefiniowanie standardów oraz opracowanie nowych podręczników.
 2.4. Rozwój procesu nauczania i uczenia się.
 2.5. Rozwój zasobów kadrowych.
 2.6. Opracowanie systemu zapewnienia i kontroli jakości kształcenia.
 2.7. identyfikację grup dzieci z problemami rozwojowymi.
 2.8. inkluzję i edukacyjną partycypację uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.
 2.9. identyfikację dzieci zdolnych i utalentowanych.
 2.10. Stwarzanie możliwości zakładania prywatnych szkół podstawowych.

Kształcenie średnie

Kształcenie średnie jest dostępne dla każdego obywatela Macedonii, na 
jednakowych warunkach ustalonych przez prawo oraz bezpłatne w publicz-
nych szkołach średnich. Jest ono realizowane w szkołach średnich publicznych 
oraz prywatnych. Nauka odbywa się w jęz. macedońskim i piśmie cyrylicznym. 
Członkowie innych narodowości uczą się w języku i piśmie określonym dla 
nich w ustawie oświatowej 21.

Nauczanie realizowane jest według planów i programów kształcenia za-
twierdzonych przez ministra na wniosek Biura Rozwoju Edukacji i Centrum 
Kształcenia Zawodowego. Programy nauczania określają obowiązkowe wy-
korzystanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej technologii informatycz-
no-komunikacyjnych. Dla uczniów wykazujących szczególne osiągnięcia z po-
szczególnych przedmiotów organizowane są konkursy na poziomie gminnym, 
regionalnym i państwowym. Organizują je akredytowane przez Ministerstwo 
Szkolnictwa i Nauki stowarzyszenia nauczycieli. Za zajęcie i miejsca w kon-
kursie na poziomie państwowym uczeń i jego nauczyciel otrzymują nagrodę 
pieniężną w wysokości zatwierdzonej przez ministra, jednak nieprzekraczają-
cej 50% przeciętnej płacy netto w sektorze państwowym w ostatnim miesiącu 
przed przyznaniem nagrody 22.

Godzina lekcyjna trwa 45 min., a zajęcia dydaktyczne 60 min. Zajęcia dy-
daktyczne organizowane są w klasach, grupach i indywidualnie. Liczba uczniów 

21 Zakon za Srednoto �brazovanie, Sluzben vesnik na RM br. 98/2008 i 14/2014, clen 
3–4, s. 2.

22 Tamże, clen 24 § 9, s. 13.
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w klasie w szkole publicznej może wynosić od 25 do 34 uczniów. Szkoła ma 
obowiązek przeprowadzania autoewaluacji. Co 4 lata Rada Szkoły aktualizuje 
program rozwoju szkoły, celem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Re-
formy, jakim podlega szkolnictwo średnie, są wcześ niej weryfikowane ekspery-
mentalnie w wyznaczonej przez ministra placówce.

Szkolnictwo średnie w Macedonii obejmuje: regularne szkoły średnie (li-
cealne, zawodowe i artystyczne), specjalne szkoły średnie, szkoły wyznaniowe 
oraz szkoły dla dorosłych 23.

Kształcenie licealne trwa 4 lata i pełni tradycyjną funkcję przygotowania 
do studiów wyższych oraz pośrednio, do wybranego zawodu. Plan nauczania 
dla liceum obejmuje: przedmioty obowiązkowe, które wypełniają 82% całego 
tygodniowego limitu godzin w kl. i, do 55% limitu godzin w kl. iv, przedmioty 
do wyboru (jeden przedmiot spośród sześciu w kl. ii), obowiązkowe programy 
do wyboru oraz aktywności projektowe. W kl. iii uczniowie wybierają jeden 
z profili: przyrodniczo-matematyczny, językowo-artystyczny lub ogólnohu-
manistyczny. Zakończenie licealnego kształcenia zapewnia zdanie egzaminu 
końcowego, który obejmuje język ojczysty, jeden przedmiot do wyboru przez 
ucznia i indywidualną pracę maturalną ucznia z przedmiotów obowiązkowych. 
Od roku szkolnego 2001/2002 wprowadzone zostały nowe programy naucza-
nia ze wszystkich przedmiotów zawartych w planie nauczania dla kształcenia li-
cealnego oraz nowe podręczniki dla wszystkich przedmiotów obowiązkowych 
i przedmiotów do wyboru 24. Licea ogólnokształcące po reformie będą kończyły 
się maturą państwową lub szkolną, a licea zawodowe maturą państwową lub 
egzaminem końcowym 25.

Kształcenie zawodowe może trwać 3 lub 4 lata. Obejmuje następującą 
strukturę programową:

• ogólne kształcenie jako podstawa dla wszystkich specjalności zawodo-
wych;

23 Statisticki Godisnik na RM, Skopje 2013, s. 186.
24 Nacionalna Programa, s. 226.
25 Matura państwowa poza tym, że stanowi końcowy etap kształcenia średniego licealne-

go i zawodowego czteroletniego, ma posłużyć do selekcji kandydatów na studia wyż-
sze. Celem matury szkolnej jest zdobycie certyfikatu ukończenia liceum, przeznaczona 
jest dla uczniów, którzy nie zdecydowali się na maturę państwową. Egzamin końcowy 
przeznaczony jest dla uczniów szkoły zawodowej czteroletniej, którzy nie będą zdawać 
matury państwowej. Celem tego egzaminu jest zdobycie certyfikatu ukończenia śred-
niego kształcenia zawodowego czteroletniego.
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• specjalistyczne kształcenie teoretyczne, wspólne dla całego obszaru za-
wodowego;

• praktyczne szkolenie kluczowych kompetencji i niezbędną dla nich teo-
rię; ramowo definiowane na poziomie państwowym, skonkretyzowane 
i poszerzone na poziomie instytucjonalnym, dostosowane do potrzeb 
pracodawców i środowiska lokalnego;

• programy fakultatywne zgodne z potrzebami uczniów, lokalnego samo-
rządu i pracodawców.

Oprócz pełnego kształcenia zawodowego możliwe jest przysposobienie za-
wodowe, trwające 2 lata, którym objęte są osoby bez ukończonej szkoły pod-
stawowej. Programy zawodowego przysposobienia i zawodowego kształcenia, 
trwające 3 lata, mogą być realizowane również w instytucjach kształcenia doro-
słych. Średnie kształcenie zawodowe trwające 4 lata kończy egzamin niezbęd-
ny do zdobycia dyplomu zawodowego lub matura państwowa. Po ukończeniu 
trzyletniego kształcenia zawodowego uczniowie zdają egzamin końcowy.

W 2003 r. rozpoczęto realizację pilotażowego projektu reformy trzyletniego 
średniego szkolnictwa zawodowego w 3 specjalnościach: maszynowej, auto-
technicznej i elektrotechnicznej w 8 szkołach w Macedonii dla 452 uczniów. 
Efektem jest wyposażenie warsztatów szkolnych w miejsca pracy dla każdego 
ucznia (wcześ niej pracownie oraz wyposażenie były przestarzałe), zmniejszyła 
się liczba przedmiotów szkolnych do 10–11 (wcześ niej 13–15), zwiększyła się 
liczba profili kształcenia a sprawdzenie zawodowego przygotowania odbywa się 
poprzez tzw. międzyegzamin.

Kształcenie średnie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi organizowane jest w sieci specjalnych instytucji oświatowych, jednak nie 
wyklucza możliwości realizacji niektórych profili tego typu kształcenia w regu-
larnych szkołach średnich. Obecnie w Macedonii funkcjonują 4 specjalne szko-
ły średnie, w których są przysposabiani zawodowo uczniowie z zaburzeniami 
rozwoju psychicznego, deficytami słuchu i wzroku. Poza stałą specjalistyczną 
kadrą nauczycielską, szkoła zapewnia dodatkową pomoc nauczycieli i specjali-
stów z różnych dziedzin.

Plany i programy nauczania zapewniają zawodowe przygotowanie i kształ-
cenie trwające 3 lata. Treści wychowawczo-dydaktyczne są zróżnicowane co 
do zawartości i objętości, zależnie od rodzaju i stopnia zaburzeń rozwojowych. 
Generalnie treści są zgrupowane w 3 obszary: kształcenie ogólne i zawodo-
we, nauczanie praktyczne, aktywność obowiązkowa i projektowa. Włączanie 
uczniów ze specjalnymi potrzebami do ogólnodostępnego kształcenia średnie-
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go zawodowego jest w Macedonii całkowicie incydentalne i bez jakiejkolwiek 
zorganizowanej specjalistycznej pomocy ze strony właściwych instytucji. Re-
forma szkolnictwa proponuje w tym zakresie tworzenie ustawodawstwa sprzy-
jającego integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami, tworzenie sieci insty-
tucji specjalnego kształcenia średniego, zapewnienie adekwatnych standardów 
edukacyjnych, opracowanie specjalnych programów kształcenia tej kategorii 
uczniów oraz zapewnienie systemu włączania osób dorosłych ze specjalnymi 
potrzebami do kształcenia średniego, odpowiednio do ich zdolności i potrzeb 
rynku pracy.

Kształcenie artystyczne obejmuje uczniów, którzy ukończyli kształcenie 
podstawowe. Do szkół artystycznych mogą zapisać się też uczniowie uzdolnie-
ni bez ukończonej szkoły podstawowej po uzyskaniu zgody ministra, jednak 
pod warunkiem równoczesnego ukończenia poziomu kształcenia podstawo-
wego. Uczniowie, którzy ukończyli ostatnią klasę w publicznym kształceniu 
artystycznym, zdają państwową maturę lub szkolną maturę. Obecnie w Ma-
cedonii funkcjonuje 16 instytucji kształcenia artystycznego. Są to szkoły 
artystyczne – plastyczne, muzyczne i baletowe. Do rozpoczęcia tego typu 
kształcenia, poza ukończoną szkołą podstawową, obowiązuje sprawdzian pre-
dyspozycji w wybranej dziedzinie, do szkoły muzycznej zaś w części instru-
mentalnej niezbędne jest ukończenie podstawowego kształcenia muzycznego. 
Reforma kształcenia artystycznego przewiduje opracowanie koncepcji liceów 
artystycznych, których funkcją pierwotną będzie zapewnienie dostępu do 
kształcenia wyższego.

Kształcenie średnie dla dorosłych w Macedonii było przed reformą nie-
dostatecznie uregulowane prawnie i właściwie nadal nie jest włączone formal-
nie do systemu edukacyjnego. Nie było precyzyjnie określonych obowiązków 
w poszczególnych obszarach kształcenia dorosłych, państwa i organów samo-
rządu lokalnego, pracodawców, zatrudnionych osób i partnerów społecznych. 
Brakowało zorganizowanych organów przedstawicielskich osób bezrobotnych. 
Kolejny problem to brak adekwatnie zorganizowanego systemu przygotowania 
kadry do edukacji dorosłych. Kształcenie zawodowe dorosłych nie jest powią-
zane z rynkiem pracy. Finansowanie z budżetu nadal jest minimalne i nie ma 
zdefiniowanych innych źródeł finansowania (np. stypendia, wpłaty syndykal-
ne). Ponadto brakuje nowoczesnych form organizacyjnych kształcenia doro-
słych (kształcenie na odległość, multimedialne, modułowe) oraz odpowiednich 
lokali i nowoczesnego sprzętu do realizacji programów. istniejące standardy 
kształcenia nie są ujednolicone ze standardami krajów Unii Europejskiej. Brak 
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jest systemowych rozwiązań, które mogłyby polepszać oraz wspierać kształce-
nie dorosłych w celu zwiększenia możliwości ich zatrudnienia. Kodeks Pracy 
przewiduje zawodowe doskonalenie pracownika w wymiarze siedmiu dni płat-
nej nieobecności lub dłużej, jeśli pracownik został skierowany na zawodowe 
przysposobienie i doskonalenie 26.

Stan istniejący przed reformą implikował wiele zmian w szkolnictwie zawo-
dowym dorosłych. Najważniejsze z nich dotyczą stwarzania możliwości lep-
szego dostępu do wysokiej jakości kształcenia dorosłych poprzez otwieranie 
nowych szkół, ich programowe i organizacyjne dostosowanie do potrzeb do-
rosłych, opracowanie programów i modułów zawodowego kształcenia i przy-
sposabiania, a także tworzenie nowych instytucji i organizacji kształcenia dla 
dorosłych (regionalne i międzyrejonowe/gminne). Statystyki nie uwzględnia-
ją danych dotyczących kształcenia dorosłych na poziomie średnim, choć takie 
jest realizowane. Aktualne dane dotyczące szkolnictwa średniego w Macedonii 
przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Szkolnictwo średnie w Macedonii
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Szkoły  
średnie

Liczba 
szkół

Język 
nauczania

Liczba
ucz-
niów

Etniczna 
przynależność

Liczba
nauczy-

cieli

1 2 3 4 5 6 7

20
13

/2
01

4

Regularne* szkoły 
średnie państwowe 
(licealne,  
zawodowe 
i artystyczne) 113

macedoński
albański
turecki
angielski 86418

Macedończycy
Albańczycy
Turcy
Romowie
Wołosi
Serbowie
Bośniacy
inni

7322

Regularne 
szkoły średnie 
prywatne (licealne 
i zawodowe)

11 1412 250

26 Nacionalna Programa, s. 237.
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1 2 3 4 5 6 7
20
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4

Specjalne szkoły 
średnie 4 285 88

Szkoły kształcenia 
uzupełniającego 
(plastyczne, 
muzyczne 
i baletowe)

16 4549 409

Średnie szkoły 
wyznaniowe 2 233 39

 * Regularna szkoła średnia zapewnia kształcenie obowiązkowe dla uczniów systematycz-
nie uczestniczących w procesie edukacyjnym, zgodnie z ustawowym wiekiem szkolnym 
w szkołach zawodowych i liceach. „Status ucznia regularnego można otrzymać tylko w jed-
nej szkole. Uczniowie nieregularni to osoby, które wykształcenie osiągają poprzez samo-
kształcenie, w drodze zdawania egzaminów, zgodnie z określonym planem i programem 
nauczania” (Ustawa o szkolnictwie średnim art. 41).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statisticki Pregled 2014, Statisticki Godisnik na RM, Skopje 2014.

Kluczowe zmiany w szkolnictwie średnim dotyczą następujących obsza-
rów 27:
 1. Zapewnienie kształcenia dla wszystkich uczniów.
 1.1. Stworzenie równych szans edukacyjnych.
 • identyfikowanie przyczyn niepodjęcia kształcenia średniego przez 

uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową.
 • Zapewnienie warunków do upowszechnienia kształcenia średniego po-

przez rozbudowę sieci szkół średnich i internatów dla uczniów.
 • Przygotowanie programów kształcenia na poziomie instytucjonalnym 

odpowiadających rynkowi pracy.
 • Opracowanie kryteriów, według których państwo zapewni finansowe 

wsparcie dla uczniów zdolnych oraz uczniów, którzy z przyczyn ekono-
micznych bądź innych nie mogą kontynuować obowiązku szkolnego.

 • Podniesienie poziomu jakości kadry nauczycielskiej.
 1.2. Proces decentralizacji szkolnictwa średniego realizowany jest stopniowo, 

w wielu fazach i zgodnie z Ustawą o samorządzie lokalnym.

27 Tamże, s. 184–209.
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 1.3. Podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa (reformę rozpoczął 
projekt Modernizacja szkolnictwa, obejmujący 10 szkół pilotażowych 
w 2004 r., a następnie wszystkie szkoły podstawowe i średnie). Przed re-
formą blisko połowę populacji powyżej 15 roku życia stanowiły osoby 
bez pełnego wykształcenia średniego; w tym celu utworzono specjalny 
Fundusz Rozwoju Szkół.

 2. Promowanie kształcenia, wiedzy i umiejętności jako priorytetowych 
wartości dla rozwoju indywidualnego.

 2.1. Promowanie efektywnych szkół średnich (tworzenie wysokich standar-
dów pracy szkoły).

 2.2. Rozwijanie procesu nauczania-uczenia się (dotąd dominowały tradycyj-
ne metody i formy nauczania, brakowało nowoczesnych podręczników; 
nie było jasnej koncepcji kształcenia licealnego, kadra nauczycielska była 
słabo przygotowana metodycznie i pedagogicznie).

 2.3. System zapewniania jakości kształcenia średniego. Brak systemu kontroli 
jakości usług edukacyjnych stanowi jedną z najsłabszych stron dotych-
czasowej praktyki edukacyjnej w Macedonii. Program rozwoju szkolnic�
twa średniego wyznacza podmioty, które pełnią zadania z tego zakresu: 
Państwowy inspektorat Oświatowy i Państwowe Centrum Egzaminacyj-
ne. Obecnie każda państwowa i prywatna instytucja oświatowa zobowią-
zana jest do spełniania trzech rodzajów standardów: w zakresie progra-
mu edukacyjnego, kadry nauczycielskiej i osiągnięć uczniów.

 2.4. Promowanie uczenia się przez całe życie (pełna dostępność szkolnictwa 
średniego dla wszystkich).

 3. Zwiększanie możliwości partycypacji w kształceniu osób, niezależnie od 
pochodzenia społeczno-kulturowego (kształcenie demokratyczne, pro-
mowanie tożsamości kulturowej, stwarzanie warunków do samodzielnej 
aktywności).

 4. Rozwijanie współpracy międzynarodowej na poziomie szkolnictwa śred-
niego (powiązanie kształcenia z rynkiem pracy, integracja z UE poprzez 
rynek pracy, zacieśnianie regionalnej współpracy na rynku pracy).

Aby powyższe obszary interwencji mogły być realizowane, należy stwo-
rzyć podstawy ich implementacji poprzez: regulacje prawne, rozwój instytucji 
kształcenia średniego, tworzenie warunków do realizacji planów i programów 
nauczania oraz do oceniania jakości kształcenia, efektywne zarządzanie i finan-
sowanie szkolnictwa, badania naukowe i rozwojowe.
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Kształcenie wyższe

W Macedonii kształcenie wyższe jest dostępne dla wszystkich obywateli 
i odbywa się w języku macedońskim. instytucje kształcenia wyższego to uniwer-
sytety i wyższe szkoły zawodowe. Zakładane są przez parlament Macedonii 28. 
Studia akademickie przysposabiają studentów do prowadzenia działalności na-
ukowej i uzyskania wykształcenia wyższego przydatnego do funkcjonowania 
w świecie biznesu, w sektorze publicznym i społeczeństwie. Studia zawodowe 
zapewniają studentom wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie za-
wodów specjalistycznych; realizowane są na uniwersytetach i w wyższych szko-
łach zawodowych. Trwają zwykle 3 lata i umożliwiają zdobycie 180 ECTS 29 
(wyjątkowo 4 lata lub krócej niż 3). Uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe 
prowadzą też studia ii stopnia dla osób, które ukończyły i stopień. Takie studia 
trwają 1–2 lata i umożliwiają zdobycie tytułu specjalista w określonym zawo-
dzie, oprócz tytułu zawodowego uzyskanego na i stopniu 30.

Zarówno macedońskie studia akademickie, jak i zawodowe, odpowiadają 
studiom europejskim w obszarze edukacyjnym i badawczym. Programy stu-
diów podzielone sa na trzy cykle kształcenia wyższego:

• pierwszy poziom studiów (trwa 3–4 lata, 180–240 ECTS)
• drugi poziom studiów (trwa 1–2 lata, 60–120 ECTS)
• trzeci poziom: studia doktoranckie (3 lata lub krócej, 180 ECTS)
Osoba, która osiągnęła 300 ECTS, uzyskuje tytuł magistra.
19 września 2003 r. Macedonia stała się równoprawnym członkiem grupy 

państw realizujących strategię procesu bolońskiego, przynależąc do jednoli-
tego europejskiego obszaru kształcenia wyższego. Macedońskie Ministerstwo 
Szkolnictwa i Nauki zobowiązało się do realizacji celów procesu bolońskiego. 
Stanowią one kluczowe obszary zmian dla kształcenia wyższego: 31

 1. Zwiększanie liczby osób z wykształceniem wyższym w Macedonii. 
Państwo przed reformą oświaty było w trakcie intensywnych proce-
sów transformacyjnych w sferze ekonomicznej, politycznej, kulturalnej 
i edukacyjnej. Kształcenie wyższe stało się priorytetem ze względów kul-

28 Zakon za Visokoto �brazovanie, Sluzben vesnik na RM br. 57/2013, clen 7, 16.
29 Państwowe uniwersytety w Macedonii przyjęły jako standard Europejski System 

Transferu Punktów (ECTS) do 2007 r.
30 Zakon za Visokoto �brazovanie, clen 97.
31 Nacionalna Programa, s. 269–313.
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turowo-społecznych, na dobrobyt, możliwości zatrudnienia oraz rozwój 
ekonomiczny państwa. Reforma ma umożliwiać większą otwartość i do-
stępność instytucji kształcenia wyższego dla każdego zainteresowanego 
obywatela.

 2. Strukturalne i jakościowe przystosowanie macedońskiego systemu 
kształcenia wyższego do procesu bolońskiego:

 2.1. Przekształcenie uniwersytetów państwowych w zintegrowane uniwer-
sytety. Zmiany w Ustawie o szkolnictwie wyższym określiły ramy prawne 
przyspieszonej transformacji. Do 2010 r. wszystkie uniwersytety miały 
stać się zintegrowane, co jest najważniejszą zmianą strukturalną w ma-
cedońskim kształceniu wyższym 32. Przed reformą zintegrowanymi 
uniwersytetami w Macedonii były: Państwowy Uniwersytet w Tetovie, 
Uniwersytet Europy Południowo-Wschodniej w Tetovie oraz Europejski 
Uniwersytet Republiki Macedonii w Skopju.

 2.2.  Wprowadzenie systemu kształcenia wyższego opartego na 3 poziomach. 
Ramę prawną utworzenia takiego systemu zapewniła zmiana w Ustawie 
o szkolnictwie wyższym w 2002 roku. Wywołała ona poważne debaty 
i reakcje w kręgach uniwersyteckich. Z oporami zaakceptowano w Ma-
cedonii model 3 + 2 + 3. Część fakultetów państwowych uniwersytetów 
zatrzymała dotychczasowy model realizacji programów studiów trwają-
cych 4, a w niektórych przypadkach 5 lat. W praktyce zatem ten sam kie-
runek na różnych wydziłach może być ukończony w ciągu 3, 4 lub 5 lat.

 2.3. Rozwój Krajowych Ram Kwalifikacji kompatybilnych z Europejskimi 
Ramami Kwalifikacji (ERK), Europejskimi Ramami Kwalifikacji dla 
Uczenia się przez Całe Życie (EQF-LLL) oraz Europejskimi Ramami 
Kwalifikacji Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EQF HEA). W 2006 r. 
Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki oraz Rząd Macedonii dokonały zmian 
w Ustawie o szkolnictwie wyższym, postępując zgodnie z zaleceniami kon-
ferencji ministrów europejskich do spraw kształcenia wyższego z Bergen 
z 2005 r., stwarzając podstawy prawne do konstruowania Krajowych 
Ram Kwalifikacji.

32 Uniwersytet zintegrowany odgrywa znaczącą rolę i zajmuje wysoką pozycję w społe-
czeństwie (wysoki stopień wewnętrznej współpracy instytucjonalnej i koordynacji, 
transparentny wobec świata zewnętrznego, z efektywnie wdrażanymi standardami pań-
stwowymi i europejskimi, z zapewnioną wysoką jakością procesu dydaktyczno-nauko-
wego).
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 2.4. Przyjęcie Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) i wprowa-
dzenie suplementu do dyplomu.

 2.5. Mobilność w europejskim obszarze kształcenia wyższego. Dotyczy to 
szczególnie obszaru państw Centralnej i Wschodniej Europy, dzięki 
członkowstwu Macedonii w sieci CEEPUS od marca 2005 r. Przykładem 
jest projekt studiów podyplomowych, realizowany w dziedzinie inżynie-
rii trzęsień ziemi i sejsmologii inżynieryjnej, do którego włączeni są m.in. 
studenci z Albanii, Chorwacji i Macedonii.

 2.6. Rozwój międzynarodowych programów studiów oraz europejskiej dy-
mensji w kształceniu wyższym, modernizacja kształcenia, dostęp stu-
dentów do dokumentacji procesu bolońskiego w języku macedońskim.

 2.7. Wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w kształ-
ceniu wyższym.

 3. Zapewnienie jakości kształcenia wyższego poprzez jego ewaluację. Ewa-
luację zewnętrzną i ocenę kadry akademickiej przeprowadza Agencja 
Ewaluacji Kształcenia Wyższego, utworzona przez Radę Akredytacyjną 
w 2001 r. Każda instytucja szkolnictwa wyższego zobowiązana jest także 
do ewaluacji wewnętrznej (autoewaluacji).

 4. Kształcenie wyższe jako miejsce rozwoju społeczeństwa opartego na wie�
dzy. Priorytetowym zadaniem w tym zakresie jest opracowanie narodo-
wej strategii rozwoju prac naukowo-badawczych oraz poprawa warun-
ków do realizacji studiów podyplomowych i doktoranckich.

  Obecnie Macedonia wspiera rozwój lokalnych instytucji kształcenia 
wyższego. Przykładem jest powstanie prywatnego Uniwersytetu Europy 
Południowo-Wschodniej w Tetovie, o typowo regionalnym charakterze. 
Państwowy Uniwersytet w Tetovie od 2004 r., umożliwia dostęp do wyż-
szego wykształcenia niezamożnym studentom narodowości albańskiej. 
Podobnie Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopju, który od 2005 r. 
rozpoczął realizację programów studiów dla mniejszościowych grup stu-
dentów we wschodniej Macedonii, czyli w Stipie i Strumicy.

  Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki we współpracy z Europejską Fundacją 
do Spraw Szkoleń z Torino we Włoszech przygotowało w 2005 r. Propo�
zycję strategii kształcenia dorosłych w Macedonii, w kontekście idei ucze-
nia się przez całe życie (2006–2015). Dokument zaleca m.in. utworze-
nie Rady Kształcenia Dorosłych, przygotowanie i zatwierdzenie ustawy 
o kształceniu dorosłych, organizowanie publicznej społecznej kampanii 
na temat uczenia się permanentnego.
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 5. Ujednolicenie regulacji prawnych. Dotyczą one głównie statusu praw-
nego i autonomii uniwersytetów oraz systemu zapewnienia jakości 
kształcenia. Konstytucja Macedonii reguluje autonomię uniwersytetów 
i instytucji kształcenia wyższego. Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki od-
powiada za szkolnictwo wyższe (planowanie, organizację, finansowanie, 
rozwój sieci instytucji, rozwój kadry akademickiej i administracyjnej, 
weryfikację zawodów i profili, akredytację, przydział dyplomów). Usta-
wa o szkolnictwie wyższym z 2003 r. tworzy ramy prawne macedońskie-
go kształcenia wyższego.

 6. instytucjonalna efektywność i finansowanie szkolnictwa wyższego. 
W reformie kluczowe staje się strategiczne zarządzanie i planowanie roz-
woju instytucjonalnego. W Macedonii niezbędne jest intensywne szko-
lenie w zakresie zarządzania zmieniającym się szkolnictwem wyższym. 
Braki odpowiednich kompetencji, wiedzy i umiejętności kadr zostały już 
zidentyfikowane przez różnych partnerów międzynarodowych (Bank 
Światowy, Komisja Europejska, UNESCO, CEEPES i inne).

Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, rząd Macedonii, uniwersytety i inne in-
stytucje kształcenia wyższego w państwie pracują nad tworzeniem warunków 
do implementacji zasad i zaleceń procesu bolońskiego w szkolnictwie wyższym. 
Głównym priorytetem stała się jakość procesu kształcenia wyższego. 

Aktualne dane liczbowe dotyczące kształcenia wyższego w Macedonii 
przedstawione zostały w tabeli 4.

Tabela 4. Kształcenie wyższe w Macedonii

Rok 
akademicki

instytucje Liczba Liczba 
studentów

Liczba 
nauczycieli

2012/2013

państwowe instytucje 
kształcenia wyższego 9 49420 2698

prywatne instytucje 
kształcenia wyższego 11 7202 639

fakultety wyznaniowe 
prawosławny i islamski) 2 284 17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statisticki Godisnik na RM, 2012.
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Podsumowanie

Reformy oświatowe są procesem skomplikowanym i długotrwałym. ich 
przebieg został określony w Narodowym programie rozwoju edukacji Republi�
ki Macedonii na lata 2005–2015, który przewiduje długoterminowe potrzeby 
państwa w sferze edukacji i zakłada, że wizja, idee i wartości w nim zawarte 
będą zrealizowane. Najważniejsze kierunki zmian dla całego systemu edukacyj-
nego są następujące:
 1. Gwarancja kształcenia dla wszystkich obywateli (dynamiczna i fleksy-

bilna struktura szkolnictwa, funkcjonująca według czytelnych mechani-
zmów).

 1.1.  Jednakowe możliwości kształcenia (wyrównywanie różnic pomiędzy 
środowiskami ruralnymi i rejonami rozwiniętymi wynikających z jakości 
pracy i wykształcenia nauczycieli, warunków nauczania, infrastruktury, 
fizycznego dostępu do instytucji oświatowych).

 1.2. Decentralizacja szkolnictwa (umożliwi redystrybucję odpowiedzialno-
ści za główne problemy edukacyjne: poprawę jakości kształcenia, rozwój 
zawodowy nauczycieli, finansowanie, na wszystkich trzech poziomach 
systemu oświatowego – centralnym, lokalnym i szkolnym).

 1.3. Zdefiniowanie jasnego systemu finansowania w warunkach decentraliza-
cji szkolnictwa.

 1.4.  Podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa (przed reformą tyl-
ko połowa Macedończycków posiadała wykształcenie średnie).

 1.5.  Wydłużenie obowiązku szkolnego do dziewięciu lat.
 2. Jakościowy rozwój oświaty i kultury szkoły.
 2.1. Wspieranie rozwoju intelektualnego obywateli.
 2.2. Promowanie efektywności instytucji wychowawczo-dydaktycznych.
 2.3. Podnoszenie poziomu procesów nauczania-uczenia się.
 2.4. Rozwijanie i doskonalenie systemu kształcenia kadry nauczycielskiej 

i kierowniczej oświaty oraz wspieranie jej rozwoju zawodowego (w Ma-
cedonii nie istnieje system doskonalenia nauczycieli) 33.

 2.5. Zapewnienie i kontrola jakości edukacji (dotychczas brak koherentnego 
systemu kontroli jakości na poziomie centralnym) 34.

 2.6. integracja kształcenia formalnego i nieformalnego (przysposabianie 
młodych i dorosłych do efektywnej pracy oraz społecznej inkluzji, nie 

33 Nacionalna Programa, s. 41.
34 Tamże, s. 43.
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tylko poprzez kształcenie formalne, tj. w szkole, ale również w miejscu 
pracy, w domu, poprzez realizowanie swoich pasji, aktywność w wolon-
tariacie itp.).

 2.7. Promowanie idei uczenia się przez całe życie.
 2.8. Kształcenie dorosłych.
 3. Zwiększenie aktywności społecznej oraz zaangażowania obywatelskiego 

Macedończyków.
 4. Podniesienie kompetencji społeczeństwa macedońskiego.
 4.1. Doskonalenie systemu badawczo-innowacyjnego (propagowanie warto-

ści kształcenia, rozwój nauki, pielęgnowanie wartości kulturowych, sty-
mulowanie badań naukowych i innowacji).

 4.2. Powiązanie kształcenia z rynkiem pracy.
 4.3. Rozwój społeczeństwa informatycznego.
 5. Rozwój współpracy międzynarodowej.
 5.1. Kształcenie demokratyczne (na poziomie państwowym, instytucjonal-

nym i projektowym, włączanie szkół i uniwersytetów do międzynarodo-
wej wymiany uczniów, studentów, nauczycieli, realizacja projektów mię-
dzynarodowych).

 5.2. Promowanie tożsamości kulturowej.
 5.3. Rozwój kształcenia wyższego (zgodnie z założeniami procesu bolońskiego).
 5.4. integracja z Unią Europejską.
 5.5. Zacieśnianie współpracy regionalnej i europejskiej (wspólne projekty 

naukowe, badania, wymiana dobrych praktyk, mobilność uczniów / stu-
dentów itp.).

 6. Zarządzanie zmianami.
 6.1. Wzmacnianie autorytetu Ministerstwa Szkolnictwa i Nauki (podjęcie 

aktywności dotyczących intensyfikacji powiązań pomiędzy finansowa-
niem, priorytetami strategicznymi i zarządzaniem planowanymi zmia-
nami, podniesienie efektywności zarządzania zmianami poprzez efek-
tywniejsze wyznaczanie celów, monitorowanie, kontrolę i ewaluację, 
podniesienie kompetencji kadry ministerstwa).

 6.2. Wzmacnianie centralnych instytucji edukacyjnych (Państwowego in-
spektoratu Oświatowego, Państwowego Centrum Egzaminacyjnego, Biu-
ra Rozwoju Edukacji i Centrum Średniego Kształcenia Zawodowego).

Kluczowe obszary interwencji objęte Narodowym programem rozwoju edu�
kacji są kontynuowane przez kolejne ugrupowania polityczne rządzące w Re-
publice Macedonii. Poniższy schemat przedstawia aktualny macedoński sys-
tem szkolny po wprowadzeniu reformy oświaty.



Źródło: Opracowanie własne.
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StreSzczenie

Niniejszy artykuł jest zarysem problematyki dotyczącej polityki oświatowej Ma-
cedonii. Obecnie w państwie jest stopniowo wprowadzana od 2005 r. reforma szkol-
nictwa. Realizowana jest na podstawie opracowanych nowych planów. W tym celu 
Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Republiki Macedonii przygotowało strategiczny 
dokument, jakim jest Narodowy program rozwoju edukacji Macedonii 2005–2015. Pre-
cyzuje on kierunki zmian i rozwoju kształcenia w państwie.

W pracy przedstawiona została wewnętrzna struktura macedońskiego systemu 
edukacyjnego. Scharakteryzowane zostały poszczególne poziomy kształcenia: Przed�
szkolne wychowanie i kształcenie, Dziewięcioletnie podstawowe wychowanie i kształcenie, 
Kształcenie średnie oraz Kształcenie wyższe. Każdemu z poszczególnych etapów edu-
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kacyjnych przyporządkowany jest odpowiedni program rozwoju, według którego jest 
on reformowany. W części końcowej przedstawione zostały najważniejsze obszary re-
form, wspólne dla każdego etapu kształcenia.

Słowa kluczowe: Republika Macedonii, prawa mniejszości, multikulturalizm, 
relacje międzyetniczne, integracja etniczna w szkole.

Summary

This article is a short outline of the issues concerning the education policy of Mace-
donia. A new reform of education in Macedonia has been gradually introduced as of 
2005. it is realized on the basis of the recently developed plans. For this purpose, the 
Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia prepared a new stra-
tegic document entitled the National Programme for the Development of Education 
in Macedonia for the years 2005–2015. it specifies the directions of changes and the 
development of education in Macedonia.

An internal structure of education system in Macedonia is presented in this article. 
individual stages of educational process such as Pre-school education and upbringing, 
nine-year basic education and upbringing, secondary school education and university 
education were characterized. A relevant development programme is assigned to each 
of the stages of education according to which it is reformed. The most important areas 
of the reform that are common for all the stages of education were described in the 
final part of this article.

key wordS: Republic of Macedonia, minority rights, multiculturalism, interethnic 
relations, ethnic integration at school.
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