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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ
Проектот има за цел подобрување на процедурите на учество што ќе
резултираат во споделување на најдобрите практики меѓу работниците во
образовниот сектор и зголемување на нивното вклучување во донесувањето
одлуки.
Целите на проектот ќе бидат постигнати преку локални и регионални
активности за подигање на свеста, можности за меѓународно вмрежување на
социјалните партнери.
Проектот има за цел партнеритете да разменуваат најдобри практики и да
соработуваат во иднина.
Проектот гарантира административна соработка на партнерите од четири
различни региони во Европа.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ

-

Размена на искуство меѓу европските земји кои имаат различни искуства
во однос на вклученоста на наставниците во училиштата;
Подигање на свеста на работниците во образованието за релевантните
директиви на ЕУ и Европскиот столб за социјални права за да се зголеми
нивната вклученост и со тоа да се влијае врз процесот на донесување
одлуки;
Подигање на свеста за заемна корист на наставниците и нивните
претставници за вклучување во процесот на донесување одлуки на ниво на
училишта и да се обезбедат нови методи како наставниците да можат да
остварат влијание во процесот на донесување одлуки;

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ

-

Креирање платформи за поддршка и размена на ставовите помеѓу
работниците во образовниот сектор, администрациите на училиштата што
можат да бидат применливи во организациите учеснички како практики на
синдикатите;
Развој на процедурите за учество преку споделување на најдобрите
практики меѓу работниците во образовниот сектор кои доаѓаат од
различни економии, култури и сл.;
Промовирање на вмрежување и мултинационални партнерства за подобра
примена на директивите на ЕУ и резултатите од овој проект;

Досегашни активности

-

Воведен состанок – 10 септември 2020

-

Состанок – 19 јануари 2021 – презентација на резултатите од
истражувањето на сите земји

-

-

Спроведување на истражување и подготовка на Националните извештаи
од секоја земја учесничка – од октомври до декември 2020

Состанок на меѓународна работна група – 8 март 2021 – Дискусија за
подобрување на процесот на вклучување - споделување на добра практика
и експертиза ,,како да информирате дека имате право да бидете
информирани, консултирани, да учествувате во процесот на донесување
одлуки”
Национални семинари во сите земји учеснички – јуни 2021

Следни активности

-

Состанок на меѓународната работна група
Завршна конференција
Дисеминација на резултатите од проектот – јуни до септември 2021

1.
ПРАВА И ОБВРСКИ НА
ВРАБОТЕНИТЕ ВО
ОБРАЗОВНИОТ СЕКТОР

Права и обврски на вработените од образовaние

»

Правата и обврските од работниот однос на вработените во
образовниот сектор се уредени и регулирани со повеќе прописи
меѓу кои Законот за работни односи, Законите за основно,
средно и високо образование, Закон за наставници во основни и
средни училишта, Колективени договори за образовна дејност и
тоа за предшколски установи, основно, средно и високо
образование и култура.

2.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА
РЕЗУЛАТИТЕ ОД
ИСТРАЖУВАЊЕТО

Цел на истражувањето

»

КСС со помош на СОНК спроведе истражување и анализа за
вклученоста на работниците во образовниот сектор во
процесот на донесување одлуки со цел да се запозне со
размислувањата на вработените во образовниот сектор, колку
тие се запознаени со своите права од работен однос, колку се
вклучени во процесот на донесување одлуки и колку се
запознаени со работата на синдикатите.

Цел на истражувањето
Ова истражување придонесе

»

»
»

подобро да се пристапи кон решавање на проблемите на
вклученост на работниците во процесите на донесување на
одлуки и право на учество на работниците во образовниот
сектор,
Да се утврди улогата и влијанието на социјалниот дијалог

како и останати прашања од работен однос кои ги засегаат
вработените во образовниот сектор.
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ПРАШАЊЕ

50 испитаници
Прашалникот е спроведен во различни образовни институции од
предучилишна возраст, основно образование, средно образование и
високо образование.

100%

УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА АНКЕТА

Резултати од истражувањето - Лични информации

»

Најголем процент од анкетираните имаат работен стаж од 11-20 години .
Анкетираните работат на работни места како воспитувач, наставник, асистент,
професор што значи дека одговорите се добиени и опфатени се различни
образовни институции, и може да ја отслика состојбата во целиот образовен систем.
5.Степен на образование
1.Пол

46%
54%

машки
пол
женски
пол

факултет

2% 8%
16%
74%

магистра
тура
докторат
останато

»

Резултати од истражувањето - Услови на работа:

Задоволството од работното опкружување постои кај
68% од вработените во образовниот сектор , додека 20% не се
задоволни односно 12% не сакаат да одговорат на ова
прашање. Незадоволството се однесува на платите, наградите,
почитувањето и меѓусебните односи, вмешаност на
политиката во секторот. Работното опкружување е предизвик
за 50% од анкетираните, за 31% не е предизвик додека 19% не
сакале да одговорат. Како предизвик, вработените во
образованието ја гледаат самата работа, новите трендови во
образовниот процес, напредувачката атмосфера и мотивите
за напредок. Особено се истакнува дека за време на
пандемијата со КОВИД 19 новите начини и методи за
спроведување на наставата се голем предизвик за наставниот
кадар.

7.Дали сте задоволни со своето работно
опкружување?

Да

12%

Не

20%
68%

Не би сакал/а да
одговорам

Резултати од истражувањето - Можности:

»

Во однос на подобрувањето на работните услови
76% од анкетираните се за нивно подобрување, 10% се
задоволни од условите за работа , додека 14% не дале
одговор. Во барања за подобри работни услови се
набројуваат пред се хигиената, просторни услови ,
соодветна опрема за работа како нагледни средства,
компјутери, техничка опременост и останати ресурси за
посовремено работење и образование. Овие проблеми
доаѓаат до израз и во ова време на пандемија и
одржување на онлајн настава каде што интернетот и
компјутерската технологија се од суштинско значење за
спроведување на наставата.

»

11.Дали сметате дека треба да се подобрат
Вашите работни услови?
Да

14%
10%
76%

Не

»

Резултати од истражувањето - Можности:

Економските промени и Ковид кризата којашто сеуште трае
според 68% има влијание. Влијанието во образованието се гледа
најпрво во пореметување на стандардниот систем на настава, 14 Дали мислите дека економските промени /
воведување на нови непознати протоколи и методи, кратки рокови кризата влијаеа на Вашите услови на работа?
за реализација, проблеми, несигурност и неизвесност за работните
места. Социјалниот момент односно контактите со учениците,
10%
Да
предавањата и оценувањата како и контактите со колегите заради
размена на мислења и идеи воопшто и не постои. Тука станува збор
22%
Не
и за дополнителните часови на работа кои се последица на
68%
Не би сакал/а
прекувременото работење односно поголемиот обем на работа, а
да одговорам
во прашање се доведува нивната исплата. Безбедноста на
работното место исто така влијае на работните места и тоа како
потенцијална можност од заразување и ширење на вирусот.

Резултати од истражувањето - Можности:

»

За потребата од воспоставување на конструктивен дијалог со синдикатите
сите одговори (100%) се позитивни односно анкетираните сметаат дека многу
веројатно тоа ќе произведе подобри работни услови, еднакви финансиски
можности, учество на вработените во процесот на донесување одлкуки,
информираност на вработените, поефикасно надминување на проблемите,
соработка со надлежните институции. Сето ова според анкетираните ќе се постигне
со заживување на синдикатите, поголема промоција на синдикатот, поголема
присутност помеѓу вработените, враќање на довербата во синдикатите и
зголемување на синдикалното членство.

Резултати од истражувањето

»

Соработка со училишната управа остваруваат 56% од
анкетираните , додека 44 % не остваруваат соработка со
учлишната управа. Соработката се остварува преку добра
меѓусебна комуникација, коректни односи и почитување,
помош во работата. Негативното мислење во однос на
соработката се однесува на тоа дека нема соработка
поради поделбата според политичкото убедување,
строгата хиерархиска поделеност во институцијата,
доделување работни задачи вон можностите и
должностите на вработениот, еднострано мислење на
работодавачот, немање слух за потребите на вработените.

20 Дали сте запознаени со синдикатите на
работниците во образовниот сектор во Вашата
земја?

10%
Да
Не
90%

3.
ДОБРИ ПРАКТИКИ НА
ЗЕМЈИТЕ – ВКЛУЧЕНОСТ
ВО ДОНЕСУВАЊЕ
ОДЛУКИ

ПОЛСКА

»
»

»

Репрезентативните синдикални организации имаат право да даваат мислења за предложените и нацртправни акти на национално и локално ниво. Тие исто така можат да поднесат апликации, поплаки и
петиции.
Во согласност со нивните овластувања согласно Законот за синдикати, Повелбата за наставници и Законот за
работни односи, синдикатите влијаат врз одлуките на локалните власти и директорите на училиштата при
креирање на прописи кое се однесуваат за награда и бонуси, за услови и за времето на нивната работа. На
национално ниво, нивните активности се сведуваат на учество во преговори и дискусии со Министерството
за образование, Комитетот за образование, наука и млади или учество во работни групи. Тие исто така
имаат можност да аплицираат за донесување или измена на закон или друг правен акт.
Како позитивност се смета можноста за организирање обуки/курсеви за учесници во секторот образование
во однос на нивните права и законските одредби.

СРБИЈА

»
»
»

Во Србија, процесот на информирање и консултирање се регулира и се спроведува преку процесот на
колективно договарање и усвојување на специјални колективни договори на ниво на гранка.
Нешто подобар е статусот на социјалниот дијалог на ниво на град и општина, кој решава прашања од
неговиот домен (исплата на бонуси, финансирање на професионален развој, покривање на материјални
трошоци за училишта, училишни мрежи). Во случај на застој или блокада, синдикатите од национално ниво
се вклучуваат во процесот.
Социјалниот дијалог за секторот градинка и предучилишно образование се спроведуваше исклучиво на
ниво на општина, бидејќи нивните колективни договори, досега, беа потпишани на локално
ниво.Најзначајно достигнување на социјалниот дијалог во образованието се, всушност, посебните
колективни договори за сите нивоа на образование. За прв пат е воведена постапка за создавање на
колективни договори на национално ниво за предучилишно образование, што беше склучено пред две
години. Со ова, положбата на вработените е изедначена на ниво на целата земја.

ИТАЛИЈА

»
»
»

Во Италија, секторот за образование и обука е организиран врз основа на принципот на супсидијарност и
автономија на образовните институции. Државата има законодавна надлежност во однос на „општите
стандарди на образование“ и утврдување на минималното ниво на услуги што мора да се гарантираат низ
целата земја.
Постојат голем број синдикални организации од секторот, со оглед на тоа дека во италијанскиот образовен
систем постојат голем број образовни институции како од јавниот, но и приватни образовни институции.
Што се однесува до учеството на вработените, италијанскиот закон воведува само слаби форми на учество.
Во пракса, учеството се состои во правото да бидат информирани и консултирани. Законодавството за ова
прашање генерално воведува само некои општи одредби во оваа област, оставајќи ги деталните правила
(т.е. принципите на работа, итн.) да бидат договорени во тек на процесите на колективно договарање. Со
колективните договори се утврдува: темата, содржината на информацијата, роковите за информирање и
консултирање и обврските на работодавачот.

ГРЦИЈА
Процесите на донесување одлуки во Министерството за образование и религии се поддржани од голем број на
колективни советодавни тела. Најважните од нив се:

»
»
»

»

Националниот совет за образовна политика.
Националниот совет за обука и развој на човечки ресурси (научен совет кој обезбедува насоки за креирање на
образовна политика).
- Институтот за образовна политика (научно тело поддржано од Министерството за образование и религии во
формулирање на политики во прашања што главно се однесуваат за основно и средно образование).

- Институтот за компјутерска технологија и публикации (истражувачко тело за истражување и ефикасна
примена на информатичките и комуникациските технологии во областа на образованието).

ГРЦИЈА
Во формулирањето на политиките што влијаеле на еволуцијата на грчкиот образовен систем,
синдикалните тела од основно и од средно образование играле и продолжуваат да играат важна улога.
Сојузот на наставници на Грција е „секунардно синдикално тело и е формирано од здруженија на
наставници во основно образование или здруженија на наставници во градинки кои во моментов
членуваат или ќе бидат легално основани низ целата земја “(www.doe.gr).
Синдикатите имаат за цел да обезбедат: етичка, материјална, научна еднаквоста за вработените во
образование, подобрување на едукативниот систем во земјата, промовирање и одбрана на синдикалните
слободи, искажување мислење за прашања од општ интерес, како и учество во заеднички напори за нивно
решавање, а нивните цели ги остваруваат преку: организирање синдикални активности за нивно
остварување, изразување на ставовите на нивните членови, зголемување на јавната свест, публикација на
научни и информативни списанија.
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ВИ БЛАГОДАРИМЕ
НА ВНИМАНИЕТО!

