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LADIES AND GENTLEMEN, DEAR GUESTS!  

 

With great honor and pleasure I welcome You on behalf of all 
teachers, associates, employees and students of the Faculty of 
Educational Sciences at the University “Gotse Delchev” in Shtip and I 
wish You pleasant moments during this solemn event organized to mark 
20 years of university education of teachers. 

But in fact, the Faculty of Educational Sciences basis its twenty 
years of existence on 146 year continuous development of formal 
education of teachers and preschool teachers in the region. The 
achievements of the Pedagogical-Seminary school founded in 1869, the 
existence of which is linked to the name of the creator of the first primer 
and the first textbook for teachers - School Pedagogy - Josif Kovachev, 
and to the name of the great teacher Gotse Delchev, followed by the School for Teachers 
established in 1946, Higher Pedagogical School founded in 1959, and the Pedagogical Academy 
(1961) are woven into the tradition and development of our Faculty. 

In 1995 the two-year formal education of teachers and preschool teachers developed into 
four-year university studies.  

In 2007 the Pedagogical Faculty became part of the State University "Goce Delchev" in 
Shtip, said to be the fastest growing university in Macedonia. 

Following the global trends in teacher education, modern trends in education policymaking 
in Europe and in the world, respecting the knowledge of the history of civilizations as an important 
intellectual resource for social development, as well as scientifically and experientially diagnosed 
educational challenges that have emerged as a result of deep changes of values in our society and 
globalization trends (scientific, educational, technological, and economic) the Faculty of Educational 
Sciences has designed study programs for I, II and III cycle of studies in accordance with the 
organizational - pedagogical quality standards in compliance with the principles of the Bologna 
Declaration and European credit-transfer system with a high level of recognition in the area of 
European Higher Education. 

If 20 years ago our Faculty started to implement teaching with 5 PhDs and 3 masters as 
regular employees, today we can proudly say that our academic community is comprised of 20 PhDs 
and one master. 

Today our students have the opportunity to educate themselves at the faculty which sees 
its future as a continuous development aimed at: 

 Strengthening and expanding international partnerships 
 Popularization of mobility of students and staff, 
 Internationalization and improvement of scientific research work, 
 Improvement of pedagogical approaches to teaching and links with practice, putting 

students at the center of the educational process. 
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Ladies and Gentlemen, 

I take this opportunity to thank you for coming today to celebrate with us the teaching 
profession and our contribution to it. 

We are quite aware that the road to success is long and winding and it is easier to travel 
with joint forces. That is why we wanted to mark this celebration by organizing a scientific conference 
dedicated to education in the 21st century. Let us share our knowledge, understanding and 
experiences regarding the situation and perspectives and suggest possible ways of modernization. 
89 papers have been submitted and there are authors from 8 countries. This is really promising! 
 
Once again, I wish you all a warm welcome and successful work. 
 
Dean, 
Prof. d-r Sonja Petrovska 
24. 09. 2015., Stip 

 
 
ПОЧИТУВАНИ ... 
 

Со голема чест и задоволство, Ве поздравам во името на сите наставници, 
соработници, вработени и студенти на Факултетот за образовни науки при Универзитетот 
Гоце Делчев во Штип и Ви посакувам пријатни моменти во текот на оваа свечена 
манифестација организирана по повод 20 годишно факултетско образование на наставници и 
воспитувачи. 

Факултетот за образовни науки своето постоење го темели на 146 годишниот 
континуиран развој на формалното образование на наставници и воспитувачи на овие 
простори. Во традицијата и развојот на нашиот факултет се вткаени достигнувањата на 
Педагошко-богословското училиште основано во 1869 год. Со чие постоење се врзува името 
на творецот на првиот буквар и првиот учебник за наставници – Школска педагогија – Јосиф 
Ковачев, и името на големиот учител Гоце Делчев, па Учителската школа основана во 1946 
год, Вишата педагошка школа формирана во 1959 год, Педагошката академија (1961 год.).  

Во 1995 година формалното двегодишно образование на наставници и воспитувачи 
прераснува во четиригодишно факултетско образование.  

Во 2007 година Педагошкиот факултет стана дел на државниот Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, кој го носи епитетот најбрзорастечки Универзитет во Р Македонија. 

Следејќи ги глобалните тенденции во образованието на наставници, современите 
тенденции во креирањето на образовните политики во Европа и во Светот,  респектирајќи ги 
знаењата за историјата на цивилизациите како значаен интелектуален ресурс за 
општествениот развој, како и научно и искуствено дијагностицираните воспитни предизвици 
кои се појавија како резултат на длабоките вредносни промени во нашето општество и 
глобализациските тенденции (научни, образовни, техничко-технолошки, економски) ФОН 
дизајнираше студиски програми за I, II и III циклус на студии согласно организациско – 
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педагошки стандарди за квалитет, согласно принципите на Болоњската декларација и 
Европскиот кредит-трансфер систем,  со високо ниво на препознатливост во Европскиот 
високообразовен простор. 

Ако пред 20 години нашиот факултет започна да ја реализира наставата и вежбите со 
5 доктори на науки и 3 магистри, како редовно вработени, денес  со гордост можеме да 
кажеме дека оваа академска заедница ја сочинуваат 20 доктори на науки и 1 магистер. 

Денес нашите студенти имаат можност да се образуваат на факултет кој својата 
иднина ја гледа како континуиран развој во насока на:  

 зајакнување и проширување на меѓународните партнерства,  
 омасовување на мобилноста на студентите и на вработените, 
 интернационализација и подобрување на научно-истражувачката работа, 
 унапредување на педагошките пристапи во наставата и врските со практиката, 

поставувајќи ги студентите во центарот на образовниот процес. 
 
Почитувани присутни, 
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Ladies and Gentlemen, 

I take this opportunity to thank you for coming today to celebrate with us the teaching 
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89 papers have been submitted and there are authors from 8 countries. This is really promising! 
 
Once again, I wish you all a warm welcome and successful work. 
 
Dean, 
Prof. d-r Sonja Petrovska 
24. 09. 2015., Stip 

 
 
ПОЧИТУВАНИ ... 
 

Со голема чест и задоволство, Ве поздравам во името на сите наставници, 
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Следејќи ги глобалните тенденции во образованието на наставници, современите 
тенденции во креирањето на образовните политики во Европа и во Светот,  респектирајќи ги 
знаењата за историјата на цивилизациите како значаен интелектуален ресурс за 
општествениот развој, како и научно и искуствено дијагностицираните воспитни предизвици 
кои се појавија како резултат на длабоките вредносни промени во нашето општество и 
глобализациските тенденции (научни, образовни, техничко-технолошки, економски) ФОН 
дизајнираше студиски програми за I, II и III циклус на студии согласно организациско – 
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 интернационализација и подобрување на научно-истражувачката работа, 
 унапредување на педагошките пристапи во наставата и врските со практиката, 

поставувајќи ги студентите во центарот на образовниот процес. 
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NEW EDUCATIONAL POLICIES AND THEIR REFLECTIONS ON SOCIAL 
DEVELOPMENTS 

 
Daniela KOCEVA 1 

Snezana MIRASCIEVA 2  
   
  

Abstract 
Reforms in education have always attracted special attention among all actors of society. Research 

of education particularly shows what reforms and changes are needed in contemporary education, according 
to challenges, changes and contemporary trends. Experience and research results on education are important 
for further innovation in society itself. The treatment and the role of education in modern society are subject to 
constant analysis, reviews, and critical thinking. Considering that, education is important to the development 
and formation of a person's understandable efforts to change in order to modernize and harmonize with the 
tendencies of education in developed countries and educational systems. In this paper we will briefly present 
some of the contemporary educational reforms and how they are reflected in society. 

Keywords: educational reforms, changes, experiences, development.  
 
 

Што претставува поимот образовна реформа? 
Според Педагошката енциклопедија, дефиницијата за овој поим содржи бројни компоненти на 

промените: „Тоа е општествен и педагошки процес на темелно менување на: политиките во 
образованието; општествените функции и позиции на образованието; положбата на ученикот, 
студентот, наставникот; јавноста; насоченоста кон целите и задачите; организацијата на системот на 
образование и неговите делови; планирањето; организацијата на училиштето; содржината на 
програмата; формите, средствата и методите на работа; градењето на училиштата и опремата; 
образованието на наставниците; финансирањето и управувањето и тоа најмногу во функција на 
демократизација, прилагодување на потребите за работа, рационализација, модернизација, подигање 
на ефикасноста и подобрување на квалитетот на работа“ (Pedagoška enciklopedija 2, 1989. стр.303). 

Промените направени во текот на последната деценија на целокупната образовна сцена во 
земјите на ЕУ и Република Македонија укажуваат на тоа дека – општествените, културните и 
економските барања, ја наведоа Европа да ја редефинира својата образовна политика.  

Република Македонија има направено значителни напори за реформа на образованието, 
особено во подрачјата како што се децентрализација и либерализација на образовниот сектор, со 
намера да се подобри образовниот квалитет и да се излезе во пресрет на општествените и економски 
предизвици како што се: зголемената сиромаштија, невработеноста и социјалната нееднаквост. Со 
процесот на децентрализација, ингеренциите за основање на основни и средни училишта се предадени 
на општините коишто се грижат за нивното финансирање и администрирање во соработка со 
централната власт, како и за организирање превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во 
училишни домови.  

 Образовните политики на сите нивоа се под надлежност на Министерството за образование и 
наука, раководено од министер, кој е член на Владата на Република Македонија. Образовните 
институции во рамките на ова министерство (Биро за развој на образованието, Образовниот 
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Abstract 
Reforms in education have always attracted special attention among all actors of society. Research 

of education particularly shows what reforms and changes are needed in contemporary education, according 
to challenges, changes and contemporary trends. Experience and research results on education are important 
for further innovation in society itself. The treatment and the role of education in modern society are subject to 
constant analysis, reviews, and critical thinking. Considering that, education is important to the development 
and formation of a person's understandable efforts to change in order to modernize and harmonize with the 
tendencies of education in developed countries and educational systems. In this paper we will briefly present 
some of the contemporary educational reforms and how they are reflected in society. 
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инспекторат и Педагошкиот совет) законски и практично се под контрола на министерот. Училиштата не 
се самостојни во поглед на наставните програми кои се национални. Министерството за образование и 
наука (МОН ) го администрира и финансира образовниот систем, но и Министерството за труд и 
социјална политика има одредена улога во финансирање на предучилишното воспитание. Овие две 
министерства соработуваат и во обезбедувањето на образование на децата со посебни образовни 
потреби (во сегментот на образованието што се реализира вопредучилишното воспитание и во 
заводите). 

Во понатамошниот дел на трудот накратко ќе бидат презентирани дел од промените кои се 
направени во образованието на сите нивоа и видливите манифестации, кои ги предизвикаа тие 
промени. 

  
1.4. Образовните реформи во Република Македонија 

За подобрување на структурата и квалитетот, истражувањето и развојот, и користењето на 
човечки ресурси, во изминатиот период посебно внимание се посвети на реформите на сите нивоа на 
образование, како главен предуслов за вработување и обезбедување на долгорочен економски развој 
на земјата. Во таа насока, воведено е задолжително средно образование, зголемено е времетраењето 
на основното образование од 8 на 9 години, создадени се материјални услови и осовременета е 
наставата заради стекнување на IT вештини и подигање на нивото на владеење на странски јазици 
преку воведување на компјутер за секое дете, изучување на странски јазик од најмала возраст, 
воведување на претприемништво во средните училишта и практикантството во високото образование. 
Инвестициите во образованието во Македонија се особено забележителни во последните години, 
период во којшто започна процесот на осовременување преку компјутеризација на секое училиште, при 
што се обезбедија компјутери за секој ученик, а учебниците според коишто се изучува наставата се 
бесплатни. Посебен акцент е ставен на универзитетското образование, така што на целата територија 
на Македонија има барем по еден факултет во рамките на некој универзитет, а секој апсолвент добива 
вредносни ваучери за набавка на компјутери. Исто така, континуирано се инвестира и во научно-
истражувачката и апликативна дејност преку опремување на соодветните лаборатории и центри за таа 
намена. 

Согласно Уставот, граѓаните имаат право слободно да го изразуваат својот национален 
идентитет, па оттука имаат и право да го изберат јазикот на кој ќе го стекнуваат своето образование. 
Посебен акцент се дава на овозможувањето еднаков пристап до квалитетно образование за учениците 
од сите етнички заедници и на образовната инклузивност како целина, како еден од главните 
предизвици на мултикултурното општество и стратешка инвестиција за поддршка на социо- 
економските услови и целокупниот квалитет на животот на сите граѓани. 

Развиена е Национална програма за предучилишното воспитание и образование до 2015 
година заради обезбедување на еднаков приод и поголема опфатност на децата од предучилишна 
возраст со различни форми и програми, дизајнирани според современите трендови и најновите научни 
сознанија од областа на детскиот развој. 

Основното образование во Македонија е задолжително и бесплатно и се изведува во 
основните училишта, а за учениците со посебни образовни потреби се организираат и посебни основни 
училишта или паралелки при основните училишта. Наставата и другите облици на воспитно-
образовната работа е бесплатна и се финансира со средства од буџетот на Република Македонија. Во 
моментот, образовниот систем предвидува бесплатно образование на основнообразовното ниво. 
Приватни училишта се уставно забранети на основнообразовно ниво, а се дозволени на сите други 
нивоа. Со Законот за измена и дополнување на Законот за основно образование се продолжи 
задолжителното образование од осум на девет години со вклучување на една подготвителна година; 
83,23% од децата биле вклучени во едногодишно подготвително воспитание во 2002 година. Во 
учебната 2003/ 04 година, во осумтте години задолжително основно образование биле опфатени 232 
143 ученици. Осипувањето во основно образование е ниско и се намалува, во 2001 година 
претпоставениот процент на осипани ученици за основното образование беше само 1,42%. Овој 
процент е помал во урбаните, а поголеми во руралните подрачја и е поголем кај девојчињата и 
малцинствата. Бројот на ученици по одделение од 1999 година бавно се намалува до 22,94 во 2004 
година. Согласно Законот, наставата на основнообразовно ниво мора да биде на мајчиниот јазик на 
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ученикот. Оттаму наставата се реализира на македонски јазик со користење на кирилско писмо, но и на 
јазиците на другите заедници во Република Македонија, вклучително на албански, српски и турски. 
Ромски и влашки јазик се поучуваат како факултативни предмети, во чии рамки се изучуваат јазик и 
култура на соодветниот јазик. Сериозна потештоктија за реализација на оваа настава претставува 
недостатокот на наставници, учебници и материјали на овие јазици. Значи во поглед на  основното 
образование, во насока на подобрување на квалитетот на образовниот процес и намалување на 
напуштањето на образовниот процес, се овозможи бесплатно користење на превоз, бесплатни 
учебници за учениците, поддршка на социјално загрозени семејствата на деца запишани во средно 
образование, професионален развој на наставниците; се стави во функција електронскиот систем за 
менаџмент на информации (ЕМИС); продолжи развојот на стандарди и наставни планови и сл. 

Денеска, 86.3% од учениците во осмо одделение го продолжуваат своето образование на 
среднообразовно ниво, приближно 61.36% во програмите за стручна обука и 38.64% во општите средни 
училишта. Повеќето од средните училишта се јавни, но законската рамка дозволува постоење и на 
приватни средни училишта; 84.96% од учениците посетуваат четиригодишни средноучилишни 
програми; 14.48% во тригодишни средноучилишни програми и 0.53% се вклучени во специјалните 
средни училишта. Од вкупниот број на вклучени ученици, 80% го завршуваат нивното школување на 
ова ниво. Процентот на осипување е повисок во првата година од тригодишните програми и во 
стручната обука. Во учебната 2003/ 2004 година, 20 053 ученици го завршиле средно училиште. 
Средното гимназиско и стручно образование се остварува во средни училишта кои се организираат 
како јавни училишта и приватни училишта, во кои не се дозволени дискриминации засновани на пол, 
раса, боја на кожата, национално и социјално потекло, политичко и верско уверување, имотна и 
општествена положба. Воспитно-образовната дејност се изведува на македонски јазик и кирилско 
писмо. За припадниците на националностите воспитно-образовната дејност во јавните училишта се 
изведува на јазикот и писмото на националностите на начин и услови утврдени со закон. Притоа, 
учениците од националностите задолжително го изучуваат и македонскиот јазик. Во јавните средни 
училишта наставата може да се изведува и на еден од светските јазици. Во приватните училишта 
наставата може да се изведува и на странски јазик. Во Република Македонија гимназиското 
образование се организира во 42 јавни средни училишта од кои во 34 наставата се реализира на 
македонски наставен јазик, а во 8 училишта на албански наставен јазик и на македонски наставен јазик. 
Во две училишта има гимназиски паралелки на турски наставен јазик. Во поглед на средното 
образование покрај поддршка на социјално загрозени семејствата на деца запишани во средно 
образование, во насока на подобрување на квалитетот на средното стручно образование и поврзаноста 
со пазарот на трудот, континуирано се работи на подготовка на стандарди на занимања, како и 
прилагодување на системот на образование со потребите на пазарот на трудот со активно учество на 
социјалните партнери. Заради подобрување на вештините на лицата кои го завршуваат образовниот 
процес, изготвени се Стандарди за реализација на практичната настава кај работодавачи. 

Високото образование во Република Македонија е посветено на развивањето и 
унапредувањето на знаењата и јакнењето на културата на живеење кај младите и возрасните. Преку 
високото образование се продуцираат висококвалитетни кадри и одговорни граѓани способни да ги 
задоволат потребите од егзистенцијална, социјална и индивидуална сфера на човековата 
манифестација. Тоа, пак, овозможува да се негуваат традиционалните обележја и вредности на сите 
заедници во Македонија афирмирајќи ги во интернационални димензии и промовирајќи ги како 
заедничко културно богатство и традиција на македонскиот народ. Во Македонија, високото 
образование се реализира преку 4 државни универзитети и поголем број приватни универзитети и 
институти. 2003/2004 година, 7 157 ученици, речиси, една третина од завршените средношколци, се 
запишале на високообразовно ниво финансирано од државата. Постдипломските студии вклучуваат 
магистерски и докторски студии и се достапни на постојните три универзитета од учебната 2005/ 2006 
година. Во изминатиот период 8 илјади студенти ги завршиле последипломските студии. Претставници 
на малцинските заедници сè уште во мал процент се запишуваат во високото образование; постои 
надеж дека со квотите за позитивна дискриминација може да се помогне во врска со овоа прашање 
како и достапноста на настава на албански јазик на високообразовно ниво. Во поглед на реформите, 
направени се измени во Законот за високото образование во насока на подобрување на квалитетот на 
наставата и зголемување на истражувањето. Со подготвената Национална рамка на високообразовни 
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општествена положба. Воспитно-образовната дејност се изведува на македонски јазик и кирилско 
писмо. За припадниците на националностите воспитно-образовната дејност во јавните училишта се 
изведува на јазикот и писмото на националностите на начин и услови утврдени со закон. Притоа, 
учениците од националностите задолжително го изучуваат и македонскиот јазик. Во јавните средни 
училишта наставата може да се изведува и на еден од светските јазици. Во приватните училишта 
наставата може да се изведува и на странски јазик. Во Република Македонија гимназиското 
образование се организира во 42 јавни средни училишта од кои во 34 наставата се реализира на 
македонски наставен јазик, а во 8 училишта на албански наставен јазик и на македонски наставен јазик. 
Во две училишта има гимназиски паралелки на турски наставен јазик. Во поглед на средното 
образование покрај поддршка на социјално загрозени семејствата на деца запишани во средно 
образование, во насока на подобрување на квалитетот на средното стручно образование и поврзаноста 
со пазарот на трудот, континуирано се работи на подготовка на стандарди на занимања, како и 
прилагодување на системот на образование со потребите на пазарот на трудот со активно учество на 
социјалните партнери. Заради подобрување на вештините на лицата кои го завршуваат образовниот 
процес, изготвени се Стандарди за реализација на практичната настава кај работодавачи. 

Високото образование во Република Македонија е посветено на развивањето и 
унапредувањето на знаењата и јакнењето на културата на живеење кај младите и возрасните. Преку 
високото образование се продуцираат висококвалитетни кадри и одговорни граѓани способни да ги 
задоволат потребите од егзистенцијална, социјална и индивидуална сфера на човековата 
манифестација. Тоа, пак, овозможува да се негуваат традиционалните обележја и вредности на сите 
заедници во Македонија афирмирајќи ги во интернационални димензии и промовирајќи ги како 
заедничко културно богатство и традиција на македонскиот народ. Во Македонија, високото 
образование се реализира преку 4 државни универзитети и поголем број приватни универзитети и 
институти. 2003/2004 година, 7 157 ученици, речиси, една третина од завршените средношколци, се 
запишале на високообразовно ниво финансирано од државата. Постдипломските студии вклучуваат 
магистерски и докторски студии и се достапни на постојните три универзитета од учебната 2005/ 2006 
година. Во изминатиот период 8 илјади студенти ги завршиле последипломските студии. Претставници 
на малцинските заедници сè уште во мал процент се запишуваат во високото образование; постои 
надеж дека со квотите за позитивна дискриминација може да се помогне во врска со овоа прашање 
како и достапноста на настава на албански јазик на високообразовно ниво. Во поглед на реформите, 
направени се измени во Законот за високото образование во насока на подобрување на квалитетот на 
наставата и зголемување на истражувањето. Со подготвената Национална рамка на високообразовни 
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квалификации се уредуваат начините на стекнување и користење на високообразовните квалификации, 
усогласени со Европската рамка на квалификации. Со тоа се обезбедува врска помеѓу образованието и 
пазарот на трудот и подобро разбирање на знаењето, вештините и компетенциите на дипломираните 
лица со завршено високо образование од страна на работодавачите. Зголемен е пристапот до високото 
образование што се финансира од државата која обезбедува регионална дисперзија и отворање нови 
високообразовни установи во повеќе помали градови низ целата земја. Високото образование се 
реализира и преку бројни акредитирани приватни високообразовни установи во Република Македонија. 
Тоа придонесе за значително зголемување на бројот на запишани студенти во високото образование и 
тоа од 12.307 во учебната 2005/06 година на 17.573 во 2010/11 година, односно зголемување за 43%. 

Создадена е правна и институционална основа за образование и обука на возрасни и 
доживотно учење, како еден од приоритетите на земјата во согласност со ЕУ приоритетите. Со тоа е 
овозможено стекнување на соодветно образовно ниво за секого и за сите возрасни групи, а стекнатите 
знаења, вештини и компетенции да бидат во согласност со општествените потреби и барањата на 
пазарот на трудот. Со тоа се овозможи oбезбедување на можности за стекнување и развивање на нови 
знаења, вештини и компетенции во текот на целиот живот, по пат на прилагодување на новите услови 
поддржани со доживотно учење, како и трансфер на знаења и достигнувања од областа на науката, 
која ќе помогне за социјалниот раст и развој на државата преку инвестиции во вештини и обуки на 
работната сила, модернизација на системот на обуки, вклучувајќи го втемелувањето и развојот на 
системот на доживотно учење насочен кон поголема прилагодливост на пазарот на трудот и 
посветеноста кон принципите на доживотното учење; ќе придонесат за развивање на соработката со 
социјалните партнери во планирањето на ниво на партнерство, како на национално, така и на 
регионално, секторско, локално и на ниво на компанија. Посветеноста за модернизација на пазарот на 
трудот преку реализирањето на Агендата за нови вештини за нови работни места, ќе придонесе 
вештините на сегашната и идната работна сила да се совпаднат со барањата на пазарот на трудот. 
Поврзаноста на понудата и побарувачката на работна сила бара посветеност и кординација на сите 
заинтересирани страни преку сеопфатен и транспарентен систем за менаџирање на информациите, со 
цел модернизација на институциите поврзани со пазарот на трудот. 

Секако сите овие реформи, иако релативно бргу се одвиваа, сепак, ги зафатија сите сфери во 
образованието. Факт е дека образовниот систем на Република Македонија за релативно краток период 
се адаптираше и одговори на новите услови, барања и предизвици. Дали сите овие промени се 
неопходни? Дали сето тоа ќе го подобри образовниот и општествен систем? 

  
Заклучок 

Секако, овие промени во образовниот систем предизвикаа низа општествени позитивни, но и 
негативни промени.  Адаптирајќи се на новите модернизирани услови во образованието секако 
најпогодени и најзасегнати од сè, останаа учениците и наставниците кои директно се соочуваат со 
придобивките, но и пропустите и слабостите од нивната реализација. Директните учесници постојано 
дебатираат и дискутираат за потребата од промени, но промени кои би соодветствувале на нашите 
општествени потреби.  Секоја реформа и замислена промена е во насока на подобрување и 
поттикнување на општествениот развој. Подигнувањето на образовното ниво на населението е една од 
најголемите придобивки на секоја земја во која вреди да се инвестира. Придобивките од овие реформи 
допрва ќе се анализираат и истражуваат. За сега останува прашање на време колку истите ќе 
придонесат за подобрување на квалитетот на образованието, а со тоа и на општественото живеење. 
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