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УВОД 

 

Интеркултурното образование се јавува како одговор на предизвиците на 

мултикултурната физиономија на современото општество. Неа ја определуваат 

глобалните миграциски движења, но и мултијазичната и мултикултурната традиција 

која постои во повеќе земји во Европа и светот. За да може да одговори на 

општествените потреби и да претставува инструмент за унапредување на 

општествените односи кои сè повеќе се остваруваат во плурален контекст, 

образованието, во сите свои облици (формално и неформално), кај децата, младите 

и возрасните треба да развива свест за прифаќање и почитување на разликите и 

способности за интеркултурен дијалог. На тој начин, тие ќе можат активно да 

учествуваат во градењето на заедничкиот живот и да придонесуваат за негово 

унапредување. 

Вредностите врз кои се заснова концептот на интеркултурно образование се 

вградени во меѓународни документи уште од средината на минатиот век1, како и во 

поголем број подоцнежни декларации, извештаи и препораки со кои се даваат 

насоки за развој на образованието во Европа и пошироко2. Дел од овие документи 

се и препораките на канцеларијата на високиот комесар за национални малцинства 

при ОБСЕ, во кои се потенцира улогата и важноста на образованието во 

промовирањето на идејата за еднакви права и можности на секој инволвиран 

воспитно-образовен субјект и во јакнењето на довербата меѓу различните заедници. 

Хашките препораки во врска со образовните права на националните малцинства 

                                                            
1UN Universal Declaration of Human Rights (UN, 1948); European Convention on Human Rights (Council of 
Europe, 1950).  
2Convention on the Rights of the Child (UN, 1989); Charter of Fundamental Rights of the EU (EU, 2000); 
Declaration by the European ministers of education on intercultural education in the new European context 
(Council of Europe, 2003); Guidelines on Intercultural Education (UNESCO, 2006);  White Paper on 
Intercultural Dialogue (Council of Europe, 2008); Key Data on Teaching Languages at School in Europe 
Report (Eurydice Network, 2008); Policies and practices for teaching socio-cultural diversity - A framework 
of teacher competences for engaging with diversity (Council of Europe, 2009). 
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и објасненија3 се креирани како широка рамка која треба да претставува основа за 

развој на официјални државни образовни политики, приспособени на можностите 

на локално и регионално ниво, а со цел да се овозможи подеднаква вклученост на 

претставниците на различните етнички заедници во сите аспекти на воспитно-

образовната дејност. И документот Насоки од Љубљана за интеграција на 

разнолики општества4, нуди препораки за изработка на интегрирани образовни 

политики како основа за остварување интеграција на општеството и за 

поттикнување на знаењето, заемното дејствување и разбирањето меѓу учениците 

од различни заедници. Во насоките се истакнува потребата државите да развиваат 

интегриран образовeн систем коj ќе бидe дизајниран да обезбеди еднаков пристап 

и можности за остварување образовни резултати за сите ученици, без разлика на 

нивната етничка припадност. Таквото интегрирано образование, исто така, треба да 

вклучи и настава за сите ученици за различностите во општеството во кое живеат. 

Клучни концепти кои се однесуваат на заедничкото живеење на 

припадниците на различни култури се мултикултурноста и интеркултурноста. 

Мултикултурноста го става акцентот на културната разновидност во која 

примарно е зачувувањето на сопствениот културен идентитет и прифаќањето на 

другиот и/или развивањето толеранција кон него. Интеркултурноста, пак, е 

динамичен процес на градење односи меѓу различните култури  и „споделување 

културни изрази преку дијалог и заемно почитување“5.Оттука, интеркултурноста ја 

подразбира мултикултурноста и претставува нејзино надградување и зајакнување: 

паралелното живеење еден покрај друг прераснува во заемна упатеност еден кон 

друг и поврзаност еден со друг. 

 Интеркултурната димензија на образованието е особено значајна во 

мултикултурните заедници, како што е Република Македонија, во кои заедничкото 

                                                            
3Хашки препораки во врска со образовните права на националните малцинства и објасненија 
(1996). Хаг: Канцеларија на висок комесар за национални малцинства на ОБСЕ. 
4 Насоки од Љубљана за интеграција на разнолики општества (2012). Хаг: висок комесар за 
национални малцинства на ОБСЕ. 
5UNESCO Guidelines on Intercultural Education (2006). Paris: UNESCO, p. 17 
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живеење на припадниците на различни култури има длабоки историски корени, а 

инклузивноста и интегративноста во образованието се во функција на јакнење на 

демократските капацитети на државата. Остварувајќи се во плурален, етнички, 

јазичен, верски и социоекономски амбиент, образованието треба да биде насочено 

кон развивање на интеркултурни вештини, вредности и ставови кај сите учесници во 

воспитно-образовниот процес, овозможувајќи на тој начин изнаоѓање оптимален 

сооднос меѓу културните различности и општествената кохезија.  

Поаѓајќи од потребата за унапредување на мултиетничката и 

мултикултурната реалност во државата, Концепцијата за интеркултурно 

образование на Република Македонија отвора простор за преиспитување на 

воспитувањето и образованието во правец на зајакнување на комуникацијата, 

соработката и разбирањето меѓу припадниците на различните етнички заедници во 

воспитно-образовните установи. 

Визија на Концепцијата за интеркултурно образование на Република 

Македонија е создавање воспитно-образовен амбиент во кој ќе се негуваат 

интеркултурни односи и интеграциски процеси и во кој ќе се промовираат 

културните различности и нивното премостување во поширок општествен 

мултиетнички и мултикултурен контекст. 

Концепцијата за интеркултурно образование на Република Македонија, како 

стратегиски и развоен документ, во својата основа има комплексна и долгорочно 

ориентирана мисија за унапредување на уставно и законски гарантираните права за 

еднакво образование на сите, за негување на сопствениот национален и културен 

идентитет, како и за прифаќање и за почитување на различностите, преку содржини 

и активности кои ја промовираат интеркултурната димензија во воспитно-

образовниот процес. 

При вградувањето на интеркултурната димензија, во Концепцијата се земаат 

предвид сите аспекти на воспитно-образовната работа во предучилишните 

установи, основните и средните училишта во Македонија, како што се: 
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• содржините за работа; 

• формите, методите и техниките на учење и поучување;  

• учебниците, материјалите и другите средства за работа;  

• воннаставните активности;  

• компетенциите на воспитувачите, наставниците, стручните соработници и 

директорите; 

• амбиентот во воспитно-образовните институции; 

• поврзаноста на воспитно-образовните институции со пошироката заедница. 

 

Понудената Концепција ги разработува наведените подрачја со цел тие да 

послужат како теоретска рамка за развивање оперативни планови за нивна 

имплементација во воспитно-образовните установи во Република Македонија.  
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1. КОНТЕКСТ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Република Македонија е мултиетничко и мултикултурно општество од 

почетоците на своето постоење, со традиција на заедничко живеење на повеќе 

култури на нејзиниот простор која се негува и во претходниот петдецениски период. 

Токму затоа, воспитно-образовниот систем во Р. Македонија отсекогаш ја имал 

одговорноста да ги задоволи потребите на сопствениот општествен контекст и да 

придонесе за континуирано развивање на повеќенасочни релации меѓу различните 

етникуми кои заеднички го градат општеството во Р. Македонија. Интеркултурното 

образование претставува современ одговор на потребата за меѓусебна 

комуникација и соработка во воспитно-образовната работа меѓу припадниците на 

различните етнички заедници кои живеат во Македонија, а тоа се јавува како клучна 

алатка во просецот на иницирање и поддршка на градење интерактивни и 

хармонични односи во заедницата. 

 

1.1 Состојби, потреби, предизвици 

 

Воспитувањето и образованието во Република Македонија се остваруваат во 

мултиетнички и моноетнички институции. Во изминатата деценија се забележува 

намалување на бројот на ученици во училиштата во кои наставниот процес се 

изведува на повеќе наставни јазици, поради запишување и преминување на дел од 

учениците во моноетнички училишни средини.  

Врз основа на податоците од Министерството за образование и наука на 

Република Македонија за наставни јазици, број на ученици и наставен кадар во 

основните и средните училишта во учебната 2014/2015 год. евидентно е дека 19% 

од вкупниот број основни училишта во државата имаат статус на училишта со два 

наставни јазици, а 4,75% со три наставни јазици. Воедно, треба да се потенцира дека 
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во 6,53% од вкупниот број основни училишта, кои имаат статус на училиште со два 

наставни јазици, постои голема разлика во бројот на запишани ученици на двата 

јазици, односно, наставата на еден од понудените наставни јазици ја следи 

значително помал број ученици (од два до дваесетина), наспроти речиси десетпати 

поголем број ученици кои наставата ја следат на друг наставен  јазик. Исто така, 

треба да се земе предвид и фактот дека најчесто овие училишта, иако го носат 

предзнакот на мултиетнички, во основа, функционираат во повеќе помали подрачни 

училишта во кои наставата, на ниво на училиштен објект, всушност, се одвива на 

еден наставен јазик. 

Училиштата со хетерогена структура на ученици и вработени најчесто 

функционираат просторно одделени (во различни училишни објекти), со настава 

организирана во моноетнички смени, како и со паралелно организирање и 

спроведување на исти или слични училишни и вонучилишни активности на различни 

наставни јазици. Сето тоа негативно се одразува врз остварувањето на секојдневен 

континуиран контакт меѓу учесниците во воспитно–образовниот процес, нивното 

меѓусебно запознавање и соработка. 

Преку повеќе состојби и појави се препознава поделеноста во воспитно-

образовниот систем во Република Македонија, што пак, негативно се одразува врз 

интеркултурниот дијалог на сите субјекти во воспитно-образовниот процес: 

 физичка, културна и јазична дистанција на воспитно–образовните субјекти; 

 пристрасност, предрасуди и стереотипи кои се присутни во сите фази на 

воспитно-образовната работа; 

 отсуство на училишни и вонучилишни механизми за подеднаква 

партиципација на сите субјекти во воспитно–образовниот процес; 

 отсуство на интеркултурната димензија во учебниците и другите воспитно – 

образовни ресурси; 

 недоволно развиени компетенции за интеркултурно образование кај 

воспитувачите и наставниците;  
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 засебно одвивање на иницијалното образование на идните воспитувачи и 

наставници, без изградени механизми за интеркултурна соработка; 

 присуство на несоодветна иконографија во педагошкиот дизајн на 

мултикултурните предучилишни и училишни средини; 

 негативно влијание на медиумите, локалната заедница, семејството и 

политичките фактори. 

Наведените состојби се поткрепени и со емпириски наоди од истражувања 

спроведени во периодот од 2009 до 2011 година од невладини организации и 

експерти во областа, со поддршка од МОН и БРО на Република Македонија. Тие 

даваат јасен приказ на постојните состојби поврзани со мултикултурноста во 

воспитно-образовната сфера и, врз таа основа, нудат препораки за надминување на 

негативните појави и процеси во мултиетничките училишта. Така, на пример, 

Студијата за мултикултурализмот и меѓуетничките односи во образованието6 

ги идентификува  основните причини за етничка поделеност во училиштата преку 

анализа на капацитетите на образовниот систем да промовира почитување, 

толеранција и прифаќање на другиот и преку перцепцијата за нивото на 

комуникација меѓу учениците, родителите и наставниците Македонци и Албанци. 

Заклучокот во однос на легислативата на национално ниво и на ниво на училишта е 

дека се забранува дискриминација по етничка и верска основа, се регулира 

употребата на јазиците на различни етнички заедници во наставата и декларативно 

се промовираат принципите на меѓусебно почитување, толеранција и прифаќање. 

Меѓутоа, се потфрлува во регулирањето на обврската за имплементирање на овие 

вредности во образовниот систем, бидејќи не се наведуваат механизми за 

стимулирање/санкционирање на нивното почитување/непочитување. Во однос на 

степенот на јазичноетничката поделеност во училиштата, податоците од 

официјалната статистика во последната декада упатуваат на надолен тренд на 

                                                            
6 Петроска-Бешка, В., Најчевска, М., Кениг, Н., Балажи, С. и Томовска, А. (2009). Студија за 
мултикултурализмот и меѓуетничките односи во образованието. Скопје: Канцеларија на 
УНИЦЕФ. 
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мултиетничките во однос на моноетничките училишта. Оттука, моделот на 

поделеност во образовниот систем е префериран во однос на моделот на 

интеграција, а како најизолирани се посочуваат учениците Албанци. Во 

мултиетничките училиштата се користат најразлични стратегии за временско или 

просторно дистанцирање на учениците по етничка линија заради превенирање 

меѓуетничко насилство. Кај учениците Македонци и Албанци присутни се  негативни 

етнички стереотипи и предрасуди за „другиот“, кои се поизразени кај 

средношколците. Наставниците и родителите придонесуваат за меѓуетничка 

нетолеранција на тој начин што ги потхрануваат стереотипите и праќаат порака за 

воздржување од меѓусебна комуникација заради заштита од „другите“. Соработката 

меѓу наставниците Македонци и Албанци е повеќе декларативна и површна, без 

вистинска интеракција, а комуникацијата на училиштата со општината е формална и 

првенствено од финансиски карактер, а многу малку во однос на мултиетничките 

прашања. 

Понова студија која ги рефлектира состојбите во мултиетничките општини во 

воспитно-образовен контекст е спроведена пред започнувањето со пилот-

активностите во рамките на проектот Јакнење на мултиетничката соработка во 

општините7. Целта на истражувањето е да се идентификуваат  состојбите во однос 

на  мултиетничката комуникација и интеграција во училиштата, нивото на 

реализација на содржините за мултикултурно образование и иницијативите во 

општините, кои се поврзани со мултиетничкото образование во училиштата. 

Наодите се добиени со анализа на перцепциите на учениците, наставниците, 

родителите и директорите од испитуваните училишта, како и на претставници од 

општините и невладините организации. Од истражувањето произлегуваат следниве 

заклучоци: 

                                                            
7Мицковска, Г., Алексова, А. и Мицковска Ралева А. (2011). Проект: Јакнење на мултиетничката 
соработка во општините: Извештај од испитувањето на почетната состојба. Скопје: 
Македонски центар за граѓанско образование. 
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 наставниците се чувствуваат само делумно оспособени за користење на 

методите, соодветни за мултиетничко образование, бидејќи повеќето не се 

подготвиле за работа во мултиетнички средини во текот на студирањето, 

ниту посетувале дополнителна обука; 

 воннаставните и вонучилишните активности (спортски, културно-уметнички, 

екскурзии) се организираат заеднички за припадниците на различни етнички 

групи, но наставните активности и работата по секции се организираат 

одвоено; 

 дел од наставниците и родителите го поддржуваат постоењето на т.н. 

етнички смени; 

 речиси на половината од учениците во изборот на пријатели им е битно тие 

да бидат од иста верска и етничка припадност; 

 половината од испитаните наставници и 20% од родителите забележуваат 

прикриени тензии меѓу учениците на етничка основа, но мал е бројот на 

изјавите за видливи тензии; 

 социјалната дистанција на наставниот кадар кон припадниците на другите 

етнички заедници е доста голема; 

 наставниците не се многу успешни во изборот на соодветни постапки во 

етнички сензитивни ситуации; 

 значителен дел од претставниците на општините и на невладините 

организации покажуваат социјална дистанција кон етничките заедници, 

различни од нивната; 

 соработката меѓу невладините организации, општините и училиштата во 

најголем дел е формална, без заедничко планирање на активностите. 

Ваквите состојби поттикнаа голем број државни и граѓански иницијативи за 

промени и подобрување на образовната политика и практика. На државно ниво се 

извршија измени во легислативата, се донесоа неколку стратегиски документи, 

развојни програми и мерки кои имаа за цел не само подобрување на состојбата во 

образованието туку и зајакнување на интеркултурниот дијалог во Република 
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Македонија. Во однос на граѓанската иницијатива, последниве децении се 

забележани повеќе проектни активности, насочени кон унапредување на 

меѓуетничката соработка во Република Македонија. Нив, најчесто, ги спроведува 

невладиниот сектор во соработка со релевантните воспитно-образовни установи, 

што го отвора прашањето за одржливоста на активностите и нивно 

институционализирање. Сепак, анализите покажуваат дека интеркултурната 

димензија на образованието не се применува во организирана и структурирана 

форма, што би придонесло да се превенира поделеноста во воспитно–образовниот 

систем.  

 

1.2 Правна рамка 

 

Мултикултурната реалност во Република Македонија е регулирана со Уставот 

и со повеќе законски акти. Уставот на Република Македонија го гарантира правото 

на образование на секој поединец, под еднакви услови, што ја претставува 

суштината на концептот за интеркултурно образование. 

Покрај Уставот, постојат повеќе законски и други документи кои 

претставуваат основа за развивање на нова долгорочна стратегија за интеркултурно 

образование во Република Македонија. 

Големо влијание врз создавањето на воспитно-образовната политика и 

практика во Република Македонија изврши Националната програма за развој на 

образованието 2005-2015 година 8 . Таа јасно го нагласи значењето на 

континуираната меѓуетничка и меѓукултурна соработка во воспитно-образовниот 

процес низ сите нивоа, започнувајќи уште од предучилишната возраст, во насока на 

јакнење на кохезијата, толеранцијата, меѓусебното почитување и довербата. Секако, 

и во подготовката на идна национална програма за развој на образованието во 

                                                            
8Национална програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015 година 
(2006). Скопје: МОН. 
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Република Македонија во наредната декада, би требало да се втемелат препораки 

и насоки за имплементација на интеркултурно образование, како долгорочен 

стратегиски приоритет на нашето општество. 

Воспитно-образовната дејност во предучилишните институции се заснова врз 

Законот за заштита на децата од 2013 година9 и Програмата за рано учење и 

развој од 2014 година10. Програмата се темели врз принципи коишто овозможуваат 

изработка на воспитно-образовни содржини од интеркултурен карактер. Тие се:  

-принцип на еднакви можности и почитување на различностите меѓу децата 

и принцип на мултикултурализам;  

-принцип на демократичност;  

-принцип на доминација на игра и принцип на поврзување со животната 

реалност;  

-принцип на активно учење и поттикнување на различни начини на 

изразување; 

-принцип на усогласеност со возрасните карактеристики и принцип на 

индивидуализација; 

-принцип на целосност и интегритет; 

-принцип на отвореност на воспитно-образовниот процес; 

-принцип на следење и поттикнување на детскиот развој; 

-принцип на развојно–процесен пристап; 

-принцип на критичко вреднување; 

-принцип на континуиран професионален развој на воспитувачот. 

 

                                                            
9Закон за заштита на децата (2013). Службен весник на РМ, бр. 23. 
10Програма за рано учење и развој (2014). Службен весник на РМ, бр. 46. 
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Овие принципи укажуваат дека воспитно–образовната дејност во 

предучилишните установи треба да ги промовира и поддржува различностите уште 

од рано детство.  

Во Законот за основно образование од 2008 година11, при дефинирањето на 

целта на основното воспитување и образование (член 3),  се нагласува важноста на 

развивањето на меѓусебната толеранција, соработката, почитувањето на 

различноста, основните човекови слободи и права, како и развивањето на свеста кај 

учениците за припадност кон Република Македонија и за негувањето на сопствениот 

национален и културен идентитет. Воедно е посочено дека приоритетни цели на 

образованието се воспитувањето за општи културни и цивилизациски вредности кои 

произлегуваат од светските традиции, како и развивање свест кај учениците за 

сопствената индивидуалност и идентитет. Законот предвидува воспитно-

образовната работа за припадниците на заедниците да се изведува на јазикот и 

писмото на заедниците, со задолжително изучување и на македонскиот јазик (член 

9).  

 Исто така и во Концепцијата за деветгодишно основно воспитание и 

образование 12 од 2007 година се посочени принципите на демократичност, 

недискриминација, почитување на индивидуалните разлики меѓу учениците, како и 

принципот на разбирање на другите и на мултикултурност. Таа јасно нагласува дека 

училиштата треба континуирано да ги почитуваат овие принципи заради развивање 

на вредности за заедничко живеење. 

И Законот за средното образование од 2002 год. (пречистен текст)13, исто 

така, промовира забрана на секаков вид дискриминација (врз основа на пол, раса, 

боја на кожа, национално и социјално потекло, политичко и верско уверување, 

имотна и општествена положба), а предвидува и изведување настава на македонски 

јазик, односно на јазиците и писмото на припадниците на различните заедници. 

                                                            
11 Закон за основното образование (2008). Службен весник на РМ, бр. 103. 
12Концепција за деветгодишно основно воспитание и образование (2007). Скопје: МОН и БРО. 
13 Закон за средното образование (2002) (пречистен текст). Службен весник на РМ, бр. 52. 
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Законот ја санкционира и примената на учебниците чијашто содржина не е во 

согласност со Уставот и со законските одредби кои се однесуваат на човековите 

права и слободи, правата на припадниците на заедниците и родовата еднаквост. 

Република Македонија е активно вклучена во декадата на Ромите 2005-2015 

година која имаше за цел инклузија на ромската популација на сите образовни 

нивоа, превенирање на одливот на ромските ученици во текот на процесот на 

задолжителното образование, како и подобрување на нивниот социоекономски 

статус. Во континуитет со оваа политика се и стратегиите за Ромите во Република 

Македонија од 2005 и од 2014 до 2020 година14, кои го промовираат зајакнувањето 

на статусот на Ромите и нивното интегрирање во сите општествени сфери.  

Во 2010 година е изработен прв документ којшто е директно фокусиран на 

проблематиката за интегрирано образование кое се третира како неопходност на 

нашето општество. Во документот Чекори кон интегрирано образование во 

образовниот систем на Република Македонија 15 , изработен од страна на 

Министерството за образование и наука со поддршка на канцеларијата на високиот 

комесар за национални малцинства на ОБСЕ е нагласена потребата за надминување 

на етничкото оддалечување и поттикнување на интеракцијата помеѓу сите субјекти 

во воспитно-образовниот процес. Мерките предвидени со овој документ се 

поделени во пет тематски групи:  

 организирање заеднички наставни и воннаставни активности на повеќе 

нивоа (училиште, општини или на ниво на цела држава);  

 зголемување на заемното познавање на јазиците на припадниците на 

различни етнички заедници;  

 приспособување на наставниот план и програма, како и на учебниците; 

                                                            
14 Стратегија за Ромите во Република Македонија (2005). Скопје: Министерство за труд и социјална 
политика; Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020 (2014). Скопје: Министерство 
за труд и социјална политика. 
15 Чекори кон интегрирано образование во образовниот систем на Република Македонија (2010).  
Скопје: МОН. 
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 подобрување на компетенциите на наставниците за интеграција во 

образованието; 

 деполитизација на образовниот систем преку вклучување на сите 

засегнати страни во раководењето и управувањето со училиштата во 

децентрализиран контекст.  

И покрај предвидените мерки, Стратегијата за интегрирано образование не 

изврши позначајно позитивно влијание и промена во образовниот систем, од аспект 

на подобрување на мултиетничката реалност во земјата. 

Врз основа на постојната правна регулатива, Концепцијата за интеркултурно 

образование во Република Македонија, како иден стратегиски државен документ, 

нуди планско, систематско и долгорочно трасирање на различни приоди за градење 

успешни и одржливи практики за интеркултурно образование во државата. 

 

1.3 Добри практики и искуства 

 

Во последните децении повеќе локални невладини и меѓународни 

организации даваат свој придонес во имплементацијата на различни приоди за 

унапредување на интеркултурните релации меѓу сите субјекти во воспитно-

образовниот систем во Република Македонија.  

Меѓу првите обиди кои се потврдуваат како успешни практики е моделот 

Мозаик кој од 1998 година се реализира во предучилишното воспитување и 

образование и нуди двојазична едукација на децата од различни етнички заедници, 

на возраст од 3 до 6 години. Примарната цел на овој проект е децата да се 

социјализираат низ секојдневно дружење, учејќи се на толеранција и почит кон 

различните култури, уште од најрана возраст, кога кај нив сè уште не се формирани 

предрасуди и стереотипи. Моделот мозаик промовира рамноправен третман преку 

вклучување на групи деца со пропорционален број од две етнички заедници и 

нивните воспитувачки, кои ги користат двата јазика во сите активности. Овој пристап, 
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во поширок контекст, служи како добра основа за градење меѓуетничка толеранција 

и доверба во секојдневните односи меѓу различните етнички заедници, кои се 

клучен елемент во изградбата на здраво општество.16 

Повеќе предучилишни установи во Република Македонија континуирано го 

имплементираат моделот мозаик уште од самиот почеток, а во 2012 година групите 

на мозаик се институционализираат како дел од воспитно–образовниот систем во 

државата. 

Од 2007 година започнува развивањето на Нансен моделот за интегрирано 

образование од страна на Нансен дијалог центар (НДЦ) Скопје, кој се применува во 

основните и средните училишта, во средини со етнички мешано население. Овој 

модел е резултат на придобивките и постигнувањата од програмата Дијалог и 

реконсилијација која е спроведена во постконфликтните средини, почнувајќи од 

2005 година. Тој претставува прв образовен модел од ваков вид во државата којшто 

започнува со континуирана реализација од 2008 година во основното образование, 

по што во 2010 година продолжува неговата примена и во средното образование. 

Нансен моделот за интегрирано образование нуди интегрирани двојазични  

воннаставни содржини кои овозможуваат негување позитивна социоемоционална 

клима во групите со хетероген етнички состав, како и конструктивна тимска и 

тандемска работа на учениците и на наставниците. Воннаставните активности се 

реализираат по завршувањето на редовната настава која се изведува на мајчиниот 

јазик на учениците и претставуваат надополнување на задолжителните наставни 

содржини. Со групите ученици од различно етничко потекло работи тандем 

наставници од кои секој засебно ја реализира наставата на својот мајчин јазик, 

соодветен за дел од учениците. Преку широк спектар на поттикнувачки игровни и 

истражувачки активности, учениците развиваат позитивни чувства и ставови за 

„другата“ култура и нејзините вредности, го збогатуваат елементарниот вокабулар 

                                                            
16 Mozaik, model for integrated multicultural education (http://mozaik-model.mk/index.php/mk/about-
mk/summary). 
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со поими и културно–социјални фрази од говорниот јазик на другата етничка 

заедница и се оспособуваат за заедничко живеење. Пристапот во работата е 

ненаметлив, со многу малку барања за меморирање, па ги растоварува учениците 

од „обврската“ за задолжително учење. Наставниците можат да негуваат 

флексибилен и критички однос кон понудените содржини, да изнајдат свои патишта 

за реализација кои ќе бидат приспособени кон конкретните услови за работа, со 

можност самостојно да одберат 2–3 секции од понудените во рамките на годишните 

програми за воннаставни активности. Тие се креирани според потребите на 

моделот, за сите одделенија од деветгодишното основно образование, како и за 

тригодишното, односно четиригодишното средно образование. Програмата има 

силна компензаторска улога и промовира не само интеграција на учениците туку и 

на наставниот кадар со различно етничко потекло, како и на родителите кои се 

вклучени во програмските активности17. Во насока на успешно спроведување на 

моделот Нансен, во 2012 година НДЦ Скопје и МОН оформуваат Тренинг центар кој 

континуирано спроведува повеќе програми за обуки на воспитно-образовниот 

кадар. Тие имаат за цел зајакнување на интеркултурните компетенции, како и 

поттикнување и поддржување на процесот на лична трансформација во духот на 

интеркултурното образование, а со намера да се пренесе во работата со учениците, 

родителите и вработените во матичните училишта.18 

За посебните постигнувања во областа на помирувањето и интегрираното 

образование во 2011 година НДЦ Скопје добива меѓународна награда.19 

Од 2011 година започна реализација на четиригодишниот проект на УСАИД 

за меѓуетничка интеграција во образованието насочен кон создавање политичка, 

социјална и економска клима за да се постигне одржлива меѓуетничка интеграција 

во училиштата и во останатите образовни институции во Република Македонија, 

како и во општеството во целина . 

                                                            
17NMlE Website, “About the Nansen model”. (http://www.nmie.org/index.php/en/). 
18TCNMIE Website, “About us”. (www.tcnmie.org). 
19http://www.maxvanderstoelaward.com/winners 
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Во фокусот на проектните активности се учениците, родителите, наставниците, 

администрацијата и членовите на училишните одбори во основните и средните 

училишта во Република Македонија. Тие се инволвирани во различни активности од 

меѓуетнички карактер, кои се остваруваат во соработка со Бирото за развој на 

образованието и Просветниот инспекторат, како и со локалните заедници и власта.20 

Наставниците и учениците практикуваат меѓуетничка соработка во 

согласност со годишните планови, а во процесот се вклучени и управата на 

училиштето, родителите на учениците и локалната заедница. Освен изведување 

воннаставни активности, во овој проект се остваруваат и други форми за јакнење на 

мултиетничката соработка во училиштето и локалната заедница, коишто даваат 

можност за создавање позитивна социоемоционална клима во паралелката, учење 

за правата на децата, меѓусебна перцепција за етничката, културната и верската 

припадност и запознавање на својата и другите култури. 

Процената на напредокот и ефективноста на интервенцијата во рамките на 

четирите компоненти на коишто е базиран проектот, укажува на целосно 

постигнување на поставените цели во училиштата, но со ограничен успех во однос 

на подигнувањето на свеста за потребата од интеркултурна комуникација кај 

претставниците на локалната заедница. 21 

Може да се заклучи дека и покрај успешноста на проектите додека се 

одвиваат, сепак, не се обезбедени механизми за нивна одржливост, а пошироките 

ефекти на сите преземени активности се ограничени, па неопходно е 

мултикултурната интеграција во образованието да се спроведува систематски, на 

институционално ниво, при што ќе се користат искуствата од моделите кои се 

покажале како ефективни. 

 

 

                                                            
20 IIEP Website, “About the Project”. http://pmio.mk/about-the-project/ 
21  Naskova, Z.et. al. (2014). Evaluation Report: Midterm evaluation of USAID/Macedonia’s interethnic 
integration in education project. USAID. 
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2. ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Интеркултурното образование претставува образование за заедништво, 

солидарност, почитување, меѓусебна толеранција, помагање, доверба и други 

универзални, хумани вредности. Тоа е образование кое овозможува промоција на 

другоста, односно ги сензибилизира сите субјекти инволвирани во воспитно–

образовниот процес за препознавање, почитување и живеење во опкружување кое 

го носи предзнакот на различноста. Со интеркултурноста, воспитно-образовниот 

систем се трансформира од крут, подвоен и затворен во интересите на етничките 

групи, во отворен систем кој го поддржува дијалогот помеѓу нив. Вградувајќи ги 

различностите, таквиот систем квалитативно ја збогатува содржинската компонента 

и ја надминува опасноста од фаворизирање на културен ексклузивитет и физичка 

дистанција помеѓу младите генерации, кои потоа тивко генерираат нетрпеливост и 

сегрегација. 

Интеркултурното образование не се сведува само на усвојување знаења за 

другиот, туку примарно ја истакнува воспитната компонента која овозможува 

развивање, негување и усовршување на животните вештини неопходни за 

квалитетен соживот во нашето општество. 

Платформата на интеркултурното образование во Република Македонија ја 

претставуваат следниве глобални принципи22: 

• почитување на културниот идентитет на децата и учениците преку 

обезбедување квалитетно образование за сите; 

• стекнување знаења и формирање ставови и вештини кои се неопходни за 

активно учество во општествениот живот; 

                                                            
22UNESCO Guidelines on Intercultural Education (2006). Paris: UNESCO, 32-38. 
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• стекнување знаења и формирање ставови и вештини кои овозможуваат 

развивање почит, разбирање и солидарност меѓу поединците, меѓу етничките, 

социјалните, културните и религиските групи, како и меѓу нациите. 

Овие принципи претставуваат патоказ при планирањето на различните 

приоди во остварувањето на интегративните процеси во мултикултурните училишни 

средини и треба да бидат вешто и суптилно вградени во воспитно–образовната 

практика, за да можат да се постигнат посакуваните состојби. 

 

Целите на интеркултурното образование треба долгорочно и систематски да 

го иницираат менувањето и надградувањето на воспитно-образовната практика во 

Република Македонија, преку персонална и институционална трансформација како 

основа за идни пошироки општествени промени. Глобални цели на интеркултурното 

образование врз кои се темели Концепцијата за интеркултурно образование во 

Република Македонија се: 

 градење на образовни политики и стратегии за еднакви можности за сите во 

сферата на воспитно–образовната дејност; 

 гарантирање на правата на секој поединец во контекст на културен 

диверзитет; 

 промовирање на толеранција, меѓусебна доверба, почит, рамноправност и 

недискриминација во мултикултурни заедници и средини; 

 овозможување на социјална партиципација на секој поединец во 

интеркултурната заедница; 

 негување дијалог меѓу воспитно–образовните субјекти со различна етничка, 

родова, социјална, културна, верска и јазична припадност; 

 остварување на социјална кохезија и мирна коегзистенција. 

Глобалните цели на интеркултурното образование својата 

операционализација и непосредна реализација ја базираат врз следниве задачи: 
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 преземање интеграциски интеркултурни иницијативи од воспитно–

образовен карактер во согласност со реалните потреби на мултикултурните 

училишта; 

 развивање механизми и практики за непристрасно и недискриминирачко 

дејствување во сите сегменти на воспитно-образовниот процес; 

 обезбедување услови за остварување повеќејазичен и културен диверзитет 

во предучилишните и училишните установи; 

 развивање вештини за отворена, непосредна и конструктивна комуникација 

и соработка меѓу воспитно–образовните субјекти; 

 оспособување на сите учесници во воспитно–образовниот процес за мирно 

разрешување и трансформирање на конфликтни ситуации; 

 сензибилизирање на субјектите во воспитно–образовната сфера за 

препознавање на изворите на предрасуди и стереотипи, како и дизајнирање 

на стратегии за нивно успешно надминување; 

 развивање емпатија кон другиот, како носител на различни културни, 

социјални, јазични, верски обележја; 

 поттикнување и негување на критичко мислење во воспитно-образовната 

работа како фактор за остварување на демократски и социјално праведен 

општествен амбиент; 

 создавање безбедно интеркултурно и инклузивно предучилишно и 

училишно опкружување. 

 воспоставување различни форми на интеркултурна соработка меѓу воспитно-

образовните институции и локалната заедница. 

 

Наведените задачи ќе овозможат долгорочно трасирање на конкретните 

насоки за унапредување на секојдневната воспитно-образовна работа во културно 

и јазично хетерогената општествена реалност. 
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3. ИНТЕРКУЛТУРНА ДИМЕНЗИЈА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА  РАБОТА 

 

Интеркултурната димензија на воспитно-образовната работа се однесува на 

сите нејзини структурни компоненти (цели, задачи, содржини, организација, методи 

и техники, ресурси) и има за цел да ги поттикне сите субјекти кон подобро 

запознавање на самите себе и на другите, заради остварување успешна 

комуникација и соработка. При изработка на интеркултурниот курикулум, потребно 

е да се внимава тој да биде отворен, децентрализиран, демократичен и 

инклузивен23. Во процесот на стекнување интеркултурни компетенции, воспитно-

образовната работа треба да се засновува на промоција на неколку клучни 

обележја: идентитет и припаѓање, сличности и разлики, човекови права и 

одговорности, рамноправност, еднакви можности и инклузивност, дијалог и мир.24 

Промоцијата на идентитетот и припадноста претпоставува 

препознавање, прифаќање и афирмирање  на придонесот и посебностите на секој 

поединец вклучен во воспитно-образовниот процес. Тој треба да овозможи: 

 а) развивање позитивна слика за себе кај секој поединец, вреднување на 

сопствениот идентитет, како и на групата на којашто припаѓа; б) критичко 

анализирање на различни гледишта и ставови; в) активно слушање и емпатија кон 

различните од себе, како и поддржување на позитивни промени во заедницата. 

Промоцијата на сличности и разлики се остварува преку контакт со 

различностите и нивно запознавање. Тоа претставува предизвик за развивање 

дијалог во насока на откривање на меѓусебните сличности, но, истовремено, и на 

перципирање и прифаќање на различностите како заедничка културна придобивка.  

Промоцијата на човековите права и одговорности треба да овозможи 

развивање вештини кај секој поединец за преземање на лична одговорност во 

                                                            
23Sablić, М. (2014). Interkulturalizam u nastavi. Zagreb: Naklada Ljevak. 
24Guidelines for Intercultural Education (2006). Dublin: National Council for Curriculum and Assessment, 51-
61.  
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градењето механизми и стратегии за активна заштита на човековите права во 

училишното опкружување. 

Промоцијата на рамноправност, еднакви можности и инклузивност има 

за цел да го поттикне процесот на сензибилизирање за родови, социјални, расни, 

верски, возрасни, физички и ментални разлики, сфатени не како пречка туку како 

можност за личен развој на секој поединец во рамките на интеркултурната средина. 

Промоцијата на дијалог и мир акцентот го става врз развивањето вештини 

за конструктивен, отворен дијалог, како претпоставка за позитивна 

социоемоционална клима во мултикултурните воспитно-образовни установи. Уште 

од најрана возраст воспитаниците треба да градат вештини за мир, базирани на 

споделување, соработка, одговорност и препознавање на можни последици од 

социјално непожелни облици на однесување, како и на конструктивно разрешување 

конфликтни ситуации. 

 

 

4. ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕДОВНАТА НАСТАВА 

 

4.1. Наставни планови и програми 

 

Наставните содржини, како основна алка во реализирањето на воспитно-

образовната работа треба да ги одразуваат глобалните развојни тенденции на 

современото образование: демократијата, толеранцијата и интеркултурализмот. 

Интеркултурното образование се засновува врз постојните воспитно-образовни 

принципи и цели кои се дефинирани во законските и други документи со кои се 

регулираат одделните потсистеми на образование и во одделните програмски 

документи кои произлегуваат од нив. Наставните планови и програми треба да 
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бидат широко поставени и флексибилни за да можат да ги задоволат потребите на 

сите ученици и училишта во мултиетничките средини. 

Во голем дел од постојните наставни планови и програми врз кои се базира 

работата во основните и средните училишта во Македонија, мултикултурната 

димензија е присутна и таа дава добра основа за развивање и унапредување на 

интеркултурната воспитно-образовна практика. Мултикултурните содржини се 

карактеристични особено за наставниот план за деветгодишното основно 

образование, пред сè, во однос на понудените изборни предмети со кои на 

учениците им се овозможува да ги изучуваат јазикот и културата на повеќето 

етнички заедници, да се  запознаваат со различните религии, како и со одделни 

аспекти на мултикултурната реалност во земјата. Сепак, понудените предметни 

содржини се реализираат, главно, само на ниво на стекнување елементарни знаења 

за другиот, а интересот за изучување на јазиците на етничките заедници останува 

затворен во рамките на сопствениот етникум. 

Мултикултурна сензитивност е присутна во наставните програми на поголем 

број задолжителни и изборни предмети. Тоа особено се согледува во 

дефинирањето на развојните, односно општите и конкретните цели. Меѓутоа, 

најчесто, од нив не произлегуваат конкретни содржини и активности кои би 

овозможувале нивно остварување и афирмирање на интеркултурноста во 

практичната работа за време на часовите. 

Инклузивниот пристап содржан во интеркултурното образование 

подразбира инклузивност и во однос на планирањето и реализирањето на 

наставните планови и програми. Тоа се согледува во следниве аспекти: 

 

Интегрирање на различноста на секое дете 

Наставните содржини треба да приоѓаат со почит и разбирање кон 

различноста на секој ученик во одделението, овозможувајќи му на тој начин да го 

манифестира својот национален, јазичен, верски и социокултурен идентитет. 
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Интеркултурните содржини поаѓаат од посебноста на секое дете и нејзе ја ставаат 

во социјален контекст: сите треба да научат да живеат заедно и да придонесуваат за 

градење на интеркултурно општество. 

 

Интегрирање на интеркултурни содржини во сите/повеќе наставни предмети 

Интеркултурното образование не се реализира како посебен наставен 

предмет, туку претпоставува трансверзален пристап во изучувањето на постојните 

наставни предмети. Тоа подразбира планирање и реализирање на содржини кои се 

однесуваат на различни аспекти на одделните култури, а кои се инкорпорирани во 

предметните програми како на задолжителните така и на изборните предмети. На 

тој начин, сите ученици, без разлика дали посетуваат мултиетнички или 

моноетнички училишта, стекнуваат знаења, вештини, способности, вредности, 

ставови и однесувања кои ги сензибилизираат за социокултурната разновидност во 

својата средина и за препознавање и спротивставување на предрасудите и 

дискриминацијата во неа. 

 

Интегрирање на „мултиетнички” и мултијазични наставни активности во 

рамките на одделни наставни предмети 

Во мултијазичните училишта, особено во оние во кои наставата се одвива 

истовремено во различни паралелки на различен наставен јазик, е многу важно да 

се овозможи комуникација и соработка меѓу учениците и наставниците од 

различните етнички заедници. Затоа е потребно во реализацијата на наставните 

програми по некои задолжителни и изборни предмети (на пример, странски јазици, 

информатика, граѓанско образование, физичко образование, образование за 

животни вештини, нашата татковина, истражување на родниот крај, танци и народни 

ора), како и при остварувањето на практичната настава во средното образование, да 

се организираат и такви часови во кои заеднички ќе учествуваат ученици од 

различни одделенија кои следат настава на различни јазици. Овие активности 
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овозможуваат јакнење не само на интеркултурниот дијалог меѓу учениците туку и 

меѓу нивните наставници кои се упатени на соработка при планирањето и 

реализацијата на активностите, а истовремено овозможуваат создавање на 

позитивна клима во установата и придонесуваат за унапредување на односите меѓу 

сите нејзини учесници.  

 

Зајакнување на јазичната настава и поттикнување на интересот за изучување 

на јазикот на другиот 

Остварувањето на наставата на мајчин јазик е една од главните 

мултикултурни придобивки на воспитно-образовниот систем во РМ уште од 

конституирањето на воспитно-образовниот систем во средината на минатиот век. 

Наставни јазици во основните и средните училишта во Македонија се македонскиот, 

албанскиот, турскиот и српскиот јазик. Македонскиот јазик задолжително го 

изучуваат и учениците од другите етнички заедници, но со покусо времетраење (од 

4. до 9. одделение) и со помал фонд часови (2 односно 3 часа неделно). 

Истовремено, треба да се унапреди квалитетот на наставата по македонски јазик за 

учениците од другите етнички заедници преку ангажирање наставници со јазични 

компетенции, кои ќе придонесат за стимулирање и градење на позитивна 

перцепција и интерес за изучување на македонскиот јазик. 

Во функција на зајакнување на мултикултурноста е и можноста што се дава 

со наставниот план за основно образование за изучување, во рамките на изборните 

предмети (од трето до деветто одделение) на јазикот на малите по број етнички 

заедници во државата (Власите, Ромите, Бошњаците), меѓутоа, таа можност се 

однесува само на учениците кои припаѓаат на овие заедници. Од огромна важност 

е и можноста што ја имаат учениците од шесто до деветто одделение, кои следат 

настава на македонски, турски или српски јазик, да го изучуваат како изборен 

предмет албанскиот јазик, но истото би требало да се овозможи и за јазиците на 

другите етнички заедници. Освен тоа, изборот на овие предмети не би требало да 
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ги обврзува учениците за одбирање на уште еден дополнителен изборен предмет, 

како што е предвидено со наставниот план.25  

Интеркултурното образование претпоставува не само гарантирање на 

правото на образование на мајчин јазик, туку и можност за учење на јазикот на 

другиот како мост за запознавање, зближување и интегрирање на припадниците 

на различните етнички заедници во воспитно-образовната и пошироката 

општествена средина. Затоа, во листата на понудени изборни предмети треба да 

бидат рамноправно вклучени јазиците на сите етнички заедници кои ќе можат да ги 

изучуваат сите ученици. Истото како можност би требало да биде понудено и во 

рамките на средното образование. 

Сето ова ќе претставува значаен прилог кон остварување на интеркултурното 

разбирање и дијалог, но само доколку во училиштето и во пошироката средина се 

стимулира интересот за запознавање на јазикот и културата на другите и се развива 

потребата за познавање, пред сè, на јазиците на луѓето од нашето поблиско 

опкружување, а потоа на светските јазици. 

 

Афирмирање на тандемската и тимската работа на наставниците во 

планирањето и реализирањето на наставните содржини 

Интеркултурноста значи дијалог и размена на идеи, искуства, знаења и 

погледи. Затоа, еден од клучните фактори за успешна изработка и имплементирање 

на интеркултурните програмски содржини е оспособеноста на наставниците кои 

работат во мултиетничка средина да соработуваат и ефикасно да комуницираат со 

колеги од други етнички заедници. Тоа значи дека тие треба да имаат развиена свест 

за сопствената култура, да поседуваат знаења или барем да манифестираат 

љубопитност за културата на другите, но и вештини за соочување со предизиците 

кои произлегуваат од културните разлики и за изнаоѓање прифатливи решенија за 

сите. Потребата од тандемска и тимска работа на наставниците особено доаѓа до 

                                                            
25http://www.bro.gov.mk/docs/nastavniplanovi/nastaven%20plan%20devetgodishno%202015-2016.pdf 
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израз при организирањето на заеднички активности на учениците од различни 

етнички заедници, при кои културниот и јазичниот јаз меѓу учениците и 

наставниците се премостува со заемна ангажираност и вложување на 

индивидуалната креативност и способности во остварување на заеднички цели.  

 

Вклучување на родителите и локалната средина во реализацијата на 

наставните  содржини  

Во мултиетничките заедници родителите и локалната заедница имаат голема 

одговорност во создавањето на интеркултурна и инклузивна училишна средина. 

Воспитно-образовните институции треба да иницираат и понудат различни  начини 

за активно учество на родителите и другите членови од заедницата во наставната 

работа на учениците, во согласност со нивниот интерес и стручност. Така, на пример, 

тие можат да бидат директно вклучени во интеркултурни наставни активности (гости 

на час, волонтерска помош во училиштето, како и на деца од други етнички 

заедници), да обезбедуваат помош и поддршка при подготовка и преведување на 

наставни материјали, или, пак, да остваруваат меѓусебна соработка, како и 

соработка со наставниците во однос на планирањето и реализацијата на посети, 

проекти и активности кои ќе бидат насочени кон промоција на мултикултурноста во 

наставата, училиштето и локалната средина. 

 

 

 

Обезбедување поголема отвореност на наставните планови и програми 

Постојните наставни планови и програми се од затворен тип и речиси 

воопшто не оставаат простор за нивно усогласување, менување или дополнување 

од страна на училиштето и институциите на локалната средина. Со тоа значително 

се редуцираат можностите за остварување поквалитетна настава, особено ако таа се 
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остварува во мултикултурен контекст во кој постојат зголемени очекувања во однос 

на задоволувањето на потребите и специфичностите на учениците и на средините 

во кои тие се воспитуваат и образуваат. Оттука, неопходно е при создавањето на 

наставните планови и програми да се овозможи поголема слобода на училиштата и 

наставниците во изборот, редоследот на изучување и, се разбира, реализацијата на 

содржините, имајќи ги предвид различните интереси, способности, искуства и 

културни обележја на учениците, како и спецификите на локалниот контекст.  

 

Поврзување на наставните со вонанставните и вонучилишните активности 

Интеркултурноста подразбира интегрирање на сите содржини и активности 

кои се остваруваат во воспитно-образовната установа (наставни, воннаставни, 

скриен курикулум), како и поттикнување на интекултурната меѓуинституционална 

размена. Наставните содржини се само еден исклучително важен аспект на 

училишниот живот и тие треба да бидат ставани во контекст на случувањата во 

училиштето и во пошироката заедница. На тој начин, учениците ќе можат да развијат 

способности за примена на интеркултурните идеи и да ги интернализираат 

интеркултурните вредности во нивниот сопствен живот.   

 

 

4.2. Форми, методи и техники на поучување и учење  

 

Покрај наставните содржини, главни компоненти на наставниот процес се 

наставните методи и техники, како и формите на работа со учениците, бидејќи 

ефективноста на учењето во голема мера зависи од начините на кои ќе се 

презентираат содржините и ќе се стекнуваат знаењата и вештините. Изборот на 

соодветни наставни методи и техники е особено важен при реализацијата на 

содржини и активности од мултикултурен карактер, бидејќи повеќе се активираат 
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повисоките когнитивни процеси, како што е критичкото мислење, се формираат и 

менуваат ставови и се развива емоционалната интелигенција. Оттука, се 

препорачува наставниците да бидат запознаени со современите трендови во 

образованието и да се оспособат да ги употребуваат современите методи на активна 

настава. Активното учење го вклучува ученикот физички, когнитивно и 

емоционално, а начинот на кој ученикот го усвојува знаењето определува колку тоа 

знаење ќе биде корисно и трајно. 

Препорачаните методи, техники и форми на работа што се применуваат во 

воспитно-образовните институции треба да кореспондираат со генералните 

принципи на интеркултурното образование. Воедно, при нивниот избор треба да се 

појде од четирите основни методски начела: партиципација, интеракција (соработка 

и заедничко дејствување), рефлексија  и антиципација. Во зависност од поставените 

цели, треба да се одбере индивидуална или групни форми на работа, метод на 

директно поучување, учење со откривање или дебатирање, презентирање на 

вербален или визуелен материјал, активност во училница или посета на некоја 

установа. 

Така на пример, ако е целта да се развие почитување на културниот 

идентитет на секое дете и адолесцент, можат да се интегрираат современите 

наставни методи со традиционалните форми, како што се раскажување приказни, 

рецитирање поетски творби, изведување песни и драматизации кои го одразуваат 

културното наследство на припадниците од сите заедници кои живеат на ист 

простор. Во тој контекст е и препораката за организирање посети на музеи, 

археолошки локалитети и споменици, каде воспитаниците и учениците непосредно 

ќе се запознаат со историјата и културните обележја како на својот, така и на другите 

етникуми. 

 Заради стекнување знаења и формирање ставови и вештини кои се 

неопходни за активно граѓанско учество во општествениот живот, неопходно е да се 

промовира средина за активно учење преку реализирање на проекти, со што ќе се 

демистификува знаењето базирано на учебници, а ќе се поттикнува учењето со 
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откривање. Во изборот на теми за проектни активности треба повеќе да се води 

сметка тие да ја одразуваат како интердисциплинарноста, така и интеркултурната 

димензија.  

Од особено значење за интеркултурното образование е практикувањето на 

кооперативното учење. Кај него доаѓаат до израз различните способности, знаења, 

и ставови на учениците, кои придонесуваат за изградување различни гледишта за 

одредени појави, со што се нагласува нивната сложеност и мултидимензионалност. 

Преку тандемските и групни форми на работа на часовите, кај учениците се 

развива самодовербата, чувството за одговорност и социјалните вештини, како што 

се соработката, помагањето, толеранцијата, активното слушање, говорничките 

вештини. Заедничката образовна цел е тоа што примарно ги здружува децата и 

адолесцентите во тимската работа, но дополнително се јавуваат и други 

придобивки, како што се меѓусебната зависност (перцепција дека успехот на 

групата зависи од поединечниот успех на секој поединец во неа), поединечната 

одговорност (се проценува постигнувањето на секој поединец), поттикнување 

директна интеракција (членовите меѓусебно се мотивираат и стимулираат). 

Мултикултурната димензија во овие форми на работа се препознава и преку етнички 

хетерогениот состав на групите, при што социјалните вештини ќе се градат не само 

кон припадниците на својата култура туку и кон другите, кои на овој начин подобро 

ќе се запознаат. 

Дискусијата, исто така, има клучна улога во интеркултурното образование 

затоа што овозможува учениците да зборуваат за своите мисли и чувства, без страв 

од навредливи и непријателски искази, а за тоа е неопходно да се создаде 

атмосфера на доверба. Вербалната дискусија може да се збогати со музика, ликовно 

изразување или телесна перформанса, што е поизразено кај децата во 

предучилишните установи и учениците на помала возраст. Кај нив во функција на 

интеркултурното образование треба повеќе да се практикуваат игровни активности, 

визуелни материјали и посети надвор од училиштето. 
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4.3 Учебници и други наставни средства 

 

Учебниците и учебните помагала, како и нивниот правилен избор во однос 

на квалитетот, содржините и илустрациите, имаат голема улога во тоа како 

учениците ја креираат претставата за светот или општеството во кое живеат. 

Истражувањата покажуваат дека начинот на кој се претставени другите во еден 

учебник влијае врз формирањето на ставовите за тие групи кај останатите ученици. 

Доколку во учебниците се присутни повеќе позитивни примери, кои се со јасна 

определба за градење на мултикултурно општество и кои повеќе ги изразуваат 

основните принципи на интеркултурноста, тогаш постојат реални предуслови 

учениците да формираат позитивни ставови, мислења и однесувања во однос на 

другите.  

Со Законот за учебници за основно и средно образование26,во Република 

Македонија се одредува обврската учебниците да се издаваат на јазикот и писмото 

на којшто се реализира наставата. Според Методологијата за вреднување на 

учебниците 27 , изработена од страна на Бирото за развој на образованието, се 

укажува дека во учебникот не треба да се користат термини и изрази со кои се 

искажуваат потценувачки ставови кон определени заедници или личности, туку 

содржините и илустрациите треба да ги пренесуваат културните вредности и да 

поттикнуваат заемна соработка и чувство на почит кон другите. 

Со цел емпириски да се провери колку овие препораки се применети во 

практиката, пред неколку години во нашата држава се спроведоа две опфатни 

анализи на интеркултурната димензија во учебниците од основно образование. Во 

рамките на Студијата за мултикултурализам и меѓуетнички односи во 

                                                            
26Закон за учебници за основно и средно образование(2008). Службен весник на РМ, бр. 98. 
27Концепција за изработка на учебник и методологија за вреднување на учебник (2010). Скопје: 
Биро за развој на образование на РМ. 
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образованието28, анализирани се содржините и илустрациите во повеќе учебници 

на македонски и на албански наставен јазик со цел да се идентификува застапеноста 

на различните етнички заедници кои живеат во Република Македонија. Општ 

заклучок од наодите е дека учебниците повеќе стимулират етноцентризам наместо 

да ја одразуваат мултикултурната реалност на земјата, за што говори отсуството или 

малата застапеност на содржини, ликови, слики и автори кои овозможуваат 

запознавање со културата и традицијата на „другите“ етнички заедници. Слични 

наоди се добиени и во студијата Интеркултурното образование во Република 

Македонија: анализа на содржините кои имплицираат интеркултурност во 

учебниците за основно образование на македонски јазик 29 . Наспроти слабата 

промоција на интеркултурноста, ова истражување потврди дека во учебниците не 

се присутни содржини и иконографија кои би значеле дискриминација или 

потценувачки однос кон припадниците на другите етнички заедници.  

За надминување на наведените слабости во подготовката на учебниците, се 

препорачува преземање на следниве мерки: 

 да се изврши приспособување на учебниците, особено на оние по мајчин 

јазик, странски јазици, историја, географија, граѓанско образование, преку 

внесување содржини кои го одразуваат мултиетничкиот карактер на Р. 

Македонија. Тоа ќе придонесе за развој на граѓанскиот и националниот 

идентитет кај припадниците на сите етнички заедници во земјата, наместо 

негување етноцентризам; 

 да се операционализираат критериуми за вреднување на учебниците од 

аспект на мултикултурноста и да се заострат контролните механизми за 

проверка на содржините на учебниците кои се печатат; 

                                                            
28 Петроска-Бешка и сор. (2009). Студија за мултикултурализам и меѓуетнички односи во 
образованието. Скопје: Канцеларија на УНИЦЕФ. 
29 Давчев, В. и Ачковска Лешковска, Е. (2009). Интеркултурното образование во Република 
Македонија: анализа на содржините кои имплицираат интеркултурност во учебниците за 
основно образование на македонски јазик. Скопје: ФООМ. 
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 меѓународните добри практики да послужат како пример за претставување 

на мултиетничкиот карактер на Р. Македонија преку учебниците и учебните 

помагала; 

 да се разгледа можноста за регионален пристап кон училишните книги преку 

билатерални договори со соседните земји, земајќи ги предвид веќе 

постоечките иницијативи. 

 Покрај учебниците, се препорачува користење и на други ресурси кои ќе им 

помогнат на наставниците во непосредното спроведување на интегративните 

процеси во училиштата. Така, на пример, во изборот на лектирите треба повеќе да 

се води сметка да бидат вклучени автори кои се припадници на сите етнички 

заедници кои живеат на овој простор, како и да се обработуваат теми кои ќе влијаат 

стимулативно на воспоставувањето интеркултурен дијалог и надминување на 

стереотипите, предрасудите, опресијата и етикетирањето. Во таа насока, од корист 

се и информациите што можат да се добијат на веб-страниците заради нивната 

достапност и можност да се користат на часовите во училиштата кои се опремени со 

информатичка технологија. Понатаму, се препорачува користење на внимателно 

одбрани видеоматеријали и филмови, во согласност со возраста на децата и 

адолесцентите, кои можат да послужат како основа за дискутирање на теми 

релевантни за интеркултурното образование. Предноста на овие материјали е што 

ја одржуваат мотивацијата и концентрацијата, го поттикнуваат социјалното 

наспроти доминантното вербално учење, и овозможуваат потрајно запомнување на 

содржините и пораките кои ги праќаат. 
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5. ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ВОННАСТАВНИТЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

Разновидните воннаставни активности во училиштата, покрај нивната 

примарна цел за развивање на способностите и интересите на учениците, имаат 

значајна улога во збогатувањето на квалитетот на интеркултурниот училиштен 

живот. Тие треба да бидат, пред сè, одраз на универзалните хумани вредности во 

насока на поддршка на интеркултурен дијалог, соработка и соживот. Воедно тие ја 

промовираат социјализацијата и оспособувањето на учениците за успешно 

соработување, како и за самостојно истражување и откривање. 

Училиштата треба да го поддржат постоењето на различни ученички секции 

и клубови во чии рамки можат да бидат реализирани содржини од повеќе 

разновидни области: ликовна уметност, филм, фотографија, музика, театар, графика 

и дизајн,  образование за мир, спорт, урбана култура, граѓанско образование, наука 

и техника и сл. За ефикасно реализирање на воннаставните активности нужно е тие 

да се одржуваат во континуитет, со редовна динамика и сукцесивност на 

планираните активности во корелација со наставните содржини. На тој начин, тие ќе 

помогнат во подобрувањето на квалитетот на редовниот наставен процес, но, исто 

така, и во градењето на активен и позитивен однос кон учењето кај учениците.  

При осмислувањето на програмските рамки на воннаставните содржини, 

акцентот треба да се стави на активности од интеркултурен и/или билингвален 

карактер, заради промоција на различностите од етнички, културен, верски, јазичен, 

родов и социоекономски карактер.  

Глобалните цели на воннаставните активности со интеркултурен карактер се 

насочени кон: 
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- продлабочување на соработката меѓу воспитно-образовните субјекти од 

различна етничка припадност; 

- сензибилизирање за почитување и толеранција на различности од 

социјален, етнички и културен карактер; 

- градење стратегии за надминување на стереотипите и предрасудите во 

училишните средини; 

- развивање позитивна емоционална клима во групите со хетерогена 

структура; 

- поддржување на интересот за јазикот на „другиот“; 

- зајакнување на интеракцијата, соработката и довербата помеѓу училиштето 

и семејствата;  

- почитување на принципот на демократичност во идентификацијата и 

едукацијата на потенцијално надарените  учениците. 

Реализирањето на наведените цели ќе придонесе за: 

- успешно тандемско и тимско реализирање на интеркултурните воннаставни 

активности; 

- усвојување вокабулар со основни културно–социјални фрази на повеќе 

јазици; 

- јакнење на самодовербата и позитивната слика за себе како дел од тимот; 

- конструктивно решавање конфликтни ситуации во групата; 

- препознавање и практикување на прифатливо, одговорно и толерантно  

однесување во локалната заедница. 

Заради постигнување на зацртаните цели и очекуваните резултати е 

неопходно да се преземат иницијативи на институцинално ниво кои ќе овозможат 

систематски пристап во поддршката на интеркултурната димензија на 

воннаставните училишни активности. Притоа, пожелно е да се искористат 
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позитивните искуства од досега реализираните проекти во избраните мултиетнички 

училишта во Република Македонија. 

Осмислувањето на програмската рамка за имплементација на 

интеркултурните воннаставни активности треба да ги земе предвид следниве 

насоки и препораки: 

 во моноетничките училишта да се поддржи реализирање на содржини кои 

промовираат универзални хумани вредности и овозможуваат запознавање 

со различни култури, традиции, обичаи, јазици и сл.; 

 во мултиетничките, повеќејазични училишта фокусот да се стави врз 

унапредувањето на двојазичното, тандемското планирање, организирање и 

изведување на воннаставните и проектни училишни активности, во кои 

рамноправно ќе бидат вклучени ученици од различни етнички заедници, со 

различно говорно потекло; 

 проектните училишни активности од подолгорочен и истражувачки карактер 

да се искористат за вмрежување на повеќејазични ученички и наставнички 

тимови на локално и регионално ниво кои би соработувале преку учење на 

далечина; 

 да се развиваат интеркултурните компетенции на наставниот кадар; 

 училиштата да прераснат во локален интеркултурен воспитно-образовен 

центар кој ќе биде отворен за учениците и нивните родители. Тој треба да ја 

поддржи позитивната перцепција за различностите во училишното и 

локалното опкружување и да претставува корисна алатка за трансформација 

на воспитно–образовните установи во духот на интеркултурните вредности и 

принципи. 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ВОСПИТУВАЧИТЕ, НАСТАВНИЦИТЕ, СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ И 

ДИРЕКТОРИТЕ 

 

Воспитно-образовниот кадар има одговорна улога во создавањето амбиент 

кој ќе овозможи секој поединец во установата да се чувствува сигурно и прифатено, 

без оглед на тоа колку е културно сличен или различен од другите. Оттаму, многу се 

битни компетенциите за остварување на интеркултурен дијалог кои треба да ги 

поседуваат вработените во воспитно-образовните установи. Земајќи го предвид 

влијанието што го имаат врз моделирањето на однесувањето на децата и младите 

со кои работат, тие треба континуирано да ги преиспитуваат своите постапки и да ги 

унапредат воспитно-образовните практики. 

Интеркултурните компетенции претставуваат способности за усвојување 

знаења, ставови и вештини, кои овозможуваат воспоставување успешна 

интеракција со припадниците на други култури. Во согласност со оваа определба, 

интеркултурните компетенции вклучуваат три битни димензии кои се меѓусебно 

поврзани: когнитивна, афективна и комуникациска (бихејвиорална). 

Когнитивната димензија опфаќа знаења од областа на историјата, 

географијата, јазиците, литературата, музиката итн., како репрезенти на различни 

култури, кои овозможуваат широк, мултикултурен поглед на светот. Усвојувањето 

знаења за другиот претставува прв чекор во стекнувањето интеркултурни 

компетенции, но оваа активност постојано се надоградува со нови сознанија за 

припадници на дотогаш незапознаени култури. Когнитивната димензија ја опфаќа и 

способноста за воочување на разликите во културниот идентитет, вредностите, 

стилот на живот и  погледот на свет кај припадниците на различните заедници.  

Афективната димензија се однесува на самопочитувањето и почитувањето на 

културниот идентитет на другиот, сензитивност и емпатија за лицата со различно 
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културно потекло, но и препознавање на изворите на стереотипи и предрасуди и 

нивно отфрлување.  

Бихејвиоралната димензија ја сочинуваат вештини за комуникација со 

припадниците на различни култури, при што се применуваат знаењата за нивните 

културни обележја, но истовремено и се учи од интеракциите со нив. 

Интеркултурните компетенции кај воспитувачите, наставниците, стручните 

соработници и директорите се постигнуваат врз основа на познавање на 

сопствената, но и културата на другите, односно поседување на културна свесност и 

на културна осетливост. И двата аспекти се неопходни за успешно вградување на 

интеркултурната димензија во воспитно-образовниот процес. 

Интеркултурните компетенции во себе ги вклучуваат следниве категории: 

• Персонални  и интерперсонални компетенции кои се однесуваат на 

развиена самосвест, самодоверба, самовреднување, одлучност, 

посветеност, контрола на  емоции,  флексибилност, подготвеноста за активно 

слушање, успешна и ефективна комуникација, индивидуална и тимска 

работа, решавање на конфликтни ситуации,  временска организација на 

активностите итн. 

 

• Крос-курикуларни компетенции кои опфаќаат планирање, програмирање, 

интеграција на наставни со воннаставни содржини, ефективно користење на 

информатичко-комуникациска технологија во сферата на интегрираното 

образование, истражување итн. 

 

• Когнитивни и креативни способности и вештини кои овозможуваат 

решавање проблеми, критичко мислење, донесување одлуки, иновативност, 

оригиналност,  дивергентно мислење итн. 

Развивањето интеркултурни компетенции треба да биде континуиран и 

дологорчен процес, којшто би се организирал преку повеќе последователни нивоа 
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на обука кои би овозможиле нивно стекнување и надградување. Најоптимално би 

било доколку обуките се организираат и структуираат во рамките на независен 

интеркултурен центар за обука на воспитувачи, наставници, стручни соработници и 

претставници на училишни управи. Теоретската и практичната обука би се одвивала 

во дво/тријазично опкружување во тек на подолг временски период, а би била 

насочена кон: 

 разбирање на концептот на граѓанско општество и практикување на 

универзалните хумани вредности без оглед на разликите; 

 запознавање на културните вредности и традиции на припадниците на 

етничките заедници кои живеат на ист географски простор; 

 препознавање на етничките и верските стереотипи и предрасуди кај себе и 

кај другите со цел да се изградат механизми за нивно надминување во 

училишната практика; 

 користење непристрасни работни материјали и техники на поучување кои 

обезбедуваат промовирање на интеграција наместо поделба по етничка,  

јазична, верска и друга основа; 

 стимулирање на вештини за работа со хетерогени групи ученици во однос на 

јазикот и етничката припадност; 

 градење вештини за тимска работа на воспитувачи/наставници со различна 

етничка припадност во рамките на заедничките наставни и воннаставни 

активности, како и во однос на реализирањето на другите професионални 

обврски. 

 

7. ИНТЕРКУЛТУРЕН АМБИЕНТ ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ 

 

Врз јакнењето на интеркултурниот дијалог позитивно влијание имаат повеќе 

фактори кои се однесуваат на амбиентот и на уредувањето на просторот во 
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воспитно-образовните институции. Тие треба да претставуваат стимулативна 

средина во која различностите ќе бидат позитивно претставени и промовирани. 

Затоа, една од приоритетните задачи на секоја воспитно-образовна установа треба 

да биде поддршката на иницијативи за дизајнирање на интеркултурни училници, 

коишто примарно ќе рефлектираат етнички, културен, јазичен и родов диверзитет, 

како во локален, така и во глобален контекст. Тие ќе овозможат поддршка на секој 

воспитно-образовен субјект во градењето на позитивна слика за самиот себе, како 

и поткрепување на позитивната перцепција за различностите во непосредната 

средина. 

Предучилишната и училишната средина треба да бидат лесно приспособливи 

и да ги следат интеркултурните актуелности од локален, национален и глобален 

карактер. Тие треба да содржат мноштво позитивни, охрабрувачки и стимулативни 

пораки, мота, фотографии, илустрации, апликации и сл., кои ќе бидат изложени низ 

целиот простор на објектот и ќе промовираат различни јазици, културни вредности 

и симболи.   

Во воспитно-образовниот процес децата и учениците треба да имаат на 

располагање широк избор од дидактички средства, помагала и аудиовизуелни 

ресурси кои ги одразуваат обележјата и вредностите на различните култури и 

традиции.  

Просторот во училниците и занималните треба да претставува дополнителна 

поддршка на тимската и тандемската работа на учениците, наставниците и 

родителите, како и на соработката меѓу нив. Тој треба да има мултифукционален 

карактер, односно да овозможува задоволување на потребите на задолжителниот 

воспитно-образовен процес, но и на различните инцијативи за промоција на 

интеркултурниот дијалог. Училницата е организирана како мал отворен центар за 

учење, социјализирање и творење, а интеракцијата, позитивната атмосфера и 

социоемоционалната клима се зајакнува преку организирање на повеќе катчиња од 

флексибилен карактер (на пр. за творење, читање, играње, разрешување конфликти, 
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релаксирање, роденденско катче и сл.), кои ќе бидат континуирано отворени за 

секаков вид различности. 

Заради превенирање на употребата на несоодветна училишна иконографија, 

во уредувањето на просторот особено внимание треба да се посвети при 

селекцијата на: 

-илустрации и симболи кои ќе бидат репрезент на поединци и групи од 

различно етничко и културно потекло, како и од различни возрасни, родови и 

социјални категории, а кои ќе бидат балансирано претставени низ училишниот 

простор; 

-илустративни извори кои ќе градат позитивна слика за лицата со посебни 

потреби, како членови и активни чинители на интеркултурното опкружување; 

-пишани пораки, информации, известувања и соопштенија кои треба да 

бидат одраз на јазичен диверзитет и да го стимулираат интересот за откривање и 

запознавање на повеќе јазици. 

Соодветното дизајнирање на целокупниот училиштен простор е од 

исклучителна важност, бидејќи тој испраќа прва и највпечатлива порака до сите 

директно и индиректно инволвирани субјекти во воспитно-образовната работа, 

како што се родителите, пошироките семејства на учениците, соработниците од 

локалното опкружување и сл. 

 

8. ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНИОТ ДИВЕРЗИТЕТ ВО 

ПОШИРОКАТА ЗАЕДНИЦА 

 

Градењето инклузивна и интеркултурна воспитно-образовна средина не е 

работа само на главните актери во воспитно-образовниот процес, 

воспитувачите/наставниците и децата/учениците, туку претставува заедничка 

споделена одговорност на сите членови на пошироката заедница. 
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Родителите од различни етнички заедници се клучни партнери на 

училиштата, но и промотори на концептот за интеркултурно образование. 

Примарно, тие треба да влијаат врз процесот на формирање ставови кај нивните 

деца во духот на интеркултурноста, а потоа со училиштата да ги зајакнуваат 

капацитетите за интеркултурен дијалог и соработка во локалната средина. Од 

училиштата се очекува да иницираат соработка со родителите кои се насочени кон 

остварување на следните цели: 

- создавање безбедна интеркултурна и стимулативна училишна средина; 

-сензибилизирање за вредностите и принципите на интеркултурното 

образование; 

- зајакнување на соработката меѓу родителите со различно етничко, верско, 

јазично и социјално потекло преку тимската форма на работа; 

- градење стратегии за успешно надминување на изворите на стереотипи и 

предрасуди во мултикултурни училишни и локални опкружувања; 

- унапредување на соработката и довербата на родителите кон училиштето и 

наставничкиот тим; 

Наведените цели можат да се операционализираат низ разновидни 

активности, кои би биле спроведени во групи со хетероген етнички состав и 

организирани двојазично од страна на училишните тимови: 

 заеднички родителски средби и состаноци; 

 советувања за родителите; 

 заеднички училишни акции и проектни активности со родителите; 

 учество на советот на родители во развојот на интеркултурни училишни 

политики и планови; 

 подготовка на двојазичен/тријазичен информативен материјал за 

родители (брошури, каталози и прирачници). 
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Овие форми на соработка ќе имаат позитивно влијание врз родителите во 

однос на: 

 зајакнувањето на чувството на доверба и развивањето активен и 

партиципативен однос кон обликувањето на училишното опкружување;  

 градењето позитивна слика за училиштето; 

 надминувањето на стереотипите и предрасудите кон одредени аспекти на 

училишното функционирање или кон одредени училишни субјекти; 

 подигнувањето на нивото на информираност за различни иновативни 

исчекори на училиштето;  

 усовршувањето на вештините за остварување партнерски однос со 

училиштето при подготвување на учениците од различно потекло за живот 

во средина со предзнак на различности. 

Покрај родителите, важна улога во промовирањето на културниот 

диверзитет во мултиетничките училишта има и локалната општинска власт, која би 

требало да креира и развива стратегии за поддршка на културниот диверзитет во 

мултиетничките училишта. Во одржувањето и јакнењето на  мултикултурниот статус 

на училиштата, претставниците на власта треба да остваруваат блиска меѓусебна 

соработка за да се спречи одливот на бројот ученици, како и да се превенира 

тенденцијата за премин од мулти кон моноетничка структура на ученици и 

вработени во нив. 

Зајакнувањето на статусот на мултиетничките училишта на ниво на локална 

заедница би овозможило унапредување на нивната соработка со институциите од 

јавен, културен, образовен и спортски карактер, со локалните медиуми и сл., со цел 

да се постигне поголема видливост на овие училишта, како и на нивните 

остварувања во воспитно-образовната дејност на локално ниво. Пожелно би било 

самите општински власти во своите развојни, стратегиски планови, акцент да стават 

на реализација на заеднички повеќејазични активности од неформален и формален 

карактер, кои ќе бидат наменети за сите членови на локалната заедница. На тој 
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начин ќе се надмине пристрасноста врз етничка основа која доведува до поделеност 

во остварувањето активности во повеќе сфери од јавното живеење. 

Видливоста на мултиетничките училишта ќе се зајакне доколку тие бидат и 

дополнително финансиски стимулирани на локално и државно ниво. На тој начин ќе 

се овозможи континуирано и систематско спроведување на концептот за 

интеркултурно образование како долгорочен државен приоритет. 

 

9. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  

Интеркултурното образование треба да биде еден од приоритетите на 

образовната политика во Република Македонија, кој континуирано ќе се 

поддржува.  Неговата системска примена треба да земе предвид повеќе меѓусебно 

поврзани аспекти кои треба обмислено да се испланираат и реализираат.   

Во изминативе години, повеќе меѓународни донатори финансиски 

поддржуваа иницијативи и проекти на невладини организации кои парцијално 

работеа на полето на интегрираното и мултиетничкото образование. Сите добри 

проекти и практики се соочуваа со проблемот на нивната одржливост. Слабата 

финансиска моќ на општините и училиштата е еден од факторите кој оневозможува 

континуитет на развојот на овој вид образование. Затоа, Министерството за 

образование и наука мора да предвиди годишен буџет наменет за поддршка на 

интеркултурното образование којшто од година во година ќе се зголемува. 

Концепцијата за интеркултурно образование претставува добра основа за 

изработка на неколкугодишен стратегиски план кој ќе биде акциски разработен, а 

врз чија основа подоцна ќе се изготват и оперативни планови. Во изработката на 

стратегискиот план, освен релевантните институции треба да бидат вклучени 

невладините организации кои имаат повеќегодишно искуство во добри практики во 

Република Македонија, како и меѓународни организации и училишта со големо 

искуство (на пр. Совет за интегрирано образование на Северна Ирска).  Пристапот во 
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изработката на стратегискиот план треба да биде во согласност со финансиските 

можности на МОН и на потенцијалните донатори. 

Главниот фокус на стратегискиот план треба да биде во согласност со 

структурните компоненти на оваа концепција, односно интеркултурното 

образование треба да се вградува во: 

1. редовната настава (наставен план и наставни програми; форми, методи и техники 

на поучување и учење; учебници и други наставни средства); 

2. воннаставните активности; 

3. компетенциите на воспитувачите, наставниците, стручните соработници и 

директорите; 

4. амбиентот во воспитно-образовните институции; 

5. односите на воспитно-образовните институции со пошироката заедница. 

 

За ефикасна координација и имплементација на стратегискиот план, 

акциските и оперативните планови, неминовно е формирање стручен тим. Во 

согласност со правната регулатива, постојат неколку можности и решенија:  

- Владата на Република Македонија може да формира центар за 

интеркултурно образование; 

- Министерот за образование и наука може да формира сектор за интегрирано 

образование;  

- МОН преку тендер да избере друг правен субјект кој во тесна соработка со 

релевантните институции,  организации и/или експерти ќе ја координира 

имплементацијата на планираните активности.30 

Во почетната етапа од имплементацијата на стратегискиот план, 

мултиетничките училиштата не треба да имаат обврска да ги реализираат сите 

                                                            
30 Таков е, на пример, Советот за интегрирано образование (NICIE) од Северна Ирска.      
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предвидени активности, како на пример, заедничките активности на учениците со 

хетероген етнички состав. Пожелно е да се започне со одреден број избрани 

училишта (одделенија и класови), кои во подолг временски период ќе спроведуваат 

интеркултурен концепт во согласност со условите во коишто работат.    

За успешна имплементација на стратегискиот план е неоходно да се 

обезбедат механизми за следење на напредокот и за вреднување на резултатите. 

За таа цел би требало да се формира тело кое ќе врши мониторинг на 

имплементацијата во согласност со претходно утврдените критериуми и 

индикатори за квалитет, според предвидената динамика. Воедно, тоа тело ќе биде 

задолжено за повремена евалуација на постигнувањата на целите и квалитетот, за 

да се идентификуваат евентуалните слабости и да се дадат препораки за нивно 

надминување. 
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АНЕКС 1 

ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

НА КОНЦЕПЦИЈАТА ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Визијата на Концепцијата за интеркултурно образование на Република 

Македонија е создавање воспитно-образовен амбиент во кој ќе се негуваат 

интеркултурни односи и интеграциски процеси, и во кој ќе се промовираат 

културните различности и нивното премостување во поширок општествен 

мултиетнички и мултикултурен контекст. 

Концепцијата за интеркултурно образование на Република Македонија, како 

стратегиски и развоен документ, во својата основа има комплексна и долгорочно 

ориентирана мисија за унапредување на уставно и законски гарантираните права за 

еднакво образование на сите, за негување на сопствениот национален и културен 

идентитет, како и за прифаќање и за почитување на различностите, преку содржини 

и активности кои ја промовираат интеркултурната димензија во воспитно-

образовниот процес. 

За практична имплементација на овој стратегиски документ, Министерството 

за образование и наука презема конкретни мерки во: 

1. наставните планови и програми, како и во учебниците; 

2. компетенциите за интеркултурно образование на воспитно-образовниот 

кадар; 

3. воннаставните активности; 

4. амбиентот во воспитно-образовните институции; 

5. односите на воспитно-образовните институции со пошироката заедница. 

 

Период на имплементација 
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Временската рамка за имплементација на концепцијата за интеркултурно 

образование е пет години започнувајќи од 2016 до 2021 година. Евалуација за 

успешноста на концепцијата и планот за имплементација ќе се врши за три и пет 

години од започнувањето на имплементацијата. Ревидирање и надградување на 

концепцијата ќе се направи во 2021 година.  

 

1. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ И УЧЕБНИЦИ 

 

Цел: Интеркултурно содржинско подобрување и надградување на наставните 

планови, програми и учебници 

Очекуван резултат: 

 

-анализирани, ревидирани, 

модифицирани и надградени 

наставните планови и програми, 

како и учебниците за основно и 

средно образование со цел промена 

на содржини коишто промовираат 

етноцентризам, стереотипи, 

предрасуди, како и нивно 

надградување со интеркултурни 

содржини; 

 

-креирани насоки и препораки за 

изведување на заеднички 

интеркултурни наставни содржини 

(во основно и средно образование). 

Индикатори: 

 

- број на оформени тимови за 

анализа и ревидирање на наставни 

планови и програми и за 

учебниците за основно и средно 

образование; 

 

- изработени протоколи за 

спроведување на квалитативна и 

содржинска анализа на наставни 

планови и програми за основно и 

средно образование; 

 

- број на квалитативна и 

содржинска анализа на постојните 

наставни планови и програми и 
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учебници за сите задолжителни и 

изборни наставни предмети за 

основно и средно образование; 

 

- изработени препораки и насоки за 

развивање на наставни програми и 

учебници за нови изборни 

предмети во основно и средно 

образование; 

 

- создавање на методологија за 

развивање и избор на 

интеркултурни дидактички 

ресурси; 

 

- број на ревидирани, 

модифицирани и надградени 

наставни планови и програми и 

издадени нови учебници за сите 

задолжителни и изборни 

наставни предмети за основно и 

средно образование; 

 

- изработени препораки и насоки за 

изведување на заеднички 

интеркултурни наставни 

содржини. 
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Активности: 

 

-оформување на тимови за анализа 

и ревидирање на наставни планови 

и програми и учебници за основно и 

средно образование; 

 

-изработка на протоколи за 

спроведување на квалитативна и 

содржинска анализа на наставни 

планови и програми и учебниците за 

основно и средно образование; 

 

-изработка на квалитативна и 

содржинска анализа на постојните 

наставни планови и програми за 

сите задолжителни наставни 

предмети за основно и средно 

образование; 

 

-квалитативна и содржинска анализа 

на постојните наставни планови и 

програми за сите изборни предмети 

за основно и средно образование; 

 

-ревидирање, модифицирање и 

надградување на наставни планови 

и програми за сите задолжителни 

Ресурси: 

 

Сектор за интеркултурно образование, 

надворешни експерти, БРО, педагошка 

служба.  
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наставни предмети за основно и 

средно образование; 

 

- ревидирање, модифицирање и 

надградување на наставни планови 

и програми за сите изборни 

предмети за основно и средно 

образование; 

 

-изработка на препораки и насоки за 

развивање на наставни програми за 

нови изборни предмети во основно 

и средно образование; 

 

-изработка на листа на препораки и 

насоки за ревидирање на 

учебниците за основно и средно 

образование; 

 

-изработка на методологија за 

развивање и избор на 

интеркултурни дидактички ресурси; 

 

-изработка на насоки и препораки за 

изведување на заеднички наставни 

интеркултурни содржини во основно 

и средно образование. 

-Издавање нови учебници 
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2. КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОСПИТНО-

ОБРАЗОВНИОТ КАДАР 

 

Цел: Подобрување на компетенциите за интеркултурно образование на 

воспитувачите, наставниците, стручните соработници и директорите на 

училиштата. 

Очекуван резултат: 

 

-оспособен воспитно-образовен кадар 

за непосредно планирање, 

организирање, реализирање и 

вреднување на воспитно-образовни 

содржини со интеркултурен карактер; 

 

-обучени претставници на  училишни 

управи за  менаџирање и 

трансформација на мултиетнички 

училишта во интеркултурни училишни 

средини. 

 

Индикатори: 

 

-број на обучен наставен кадар според 

програми за обука за интеркултурно 

образование; 

 

-број на обучени претставници на 

училишни управи (директор и 

помошник-директор); 

 

-број на обучени претставници на 

стручните служби; 

 

-број на изработени програми за обука  

 за интеркултурно образование за 

повеќе категории на воспитно-

образовните субјекти. 

 

Активности: 

 

Ресурси: 
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-изработка и реализирање на програма 

(теоретски и практичен дел) за обука за 

интеркултурно  образование за 

наставници; 

 

-изработка и реализирање на програма 

(теоретски и практичен дел) за обука за 

интеркултурно образование на 

претставниците на стручните служби; 

-изработка и реализирање на програма 

(теоретски и практичен дел)   за обука за 

интеркултурно  образование на 

претставниците на предучилишни и 

училишни управи. 

Сектор за интеркултурно образование и  

центар за обука или провајдер (добра 

практика). 

3. ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

 

Цел: Имплементација на воннаставни активности од интеркултурен карактер 

Очекуван резултат: 

 

-креирани планови и програми и 

дидактички ресурси за реализација на 

интеркултурни воннаставни 

активности; 

 

-спроведување на интеркултурни 

воннаставни активности во основно и 

средно образование. 

  

Индикатори: 

 

-број на креирани годишни програми 

за воннаставни активности за основно 

и средно образование;  

 

-број  спроведени активности од 

воннаставен интеркултурен карактер; 
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-број на училишта, ученици,  

наставници  и родители вклучени во 

воннаставни активности; 

 

-број на изработени практикуми за 

релизатори на воннаставни 

активности; 

 

-број на креирани дидактички пакети 

за реализатори на воннаставни 

активности; 

 

-развиен протокол за планирање, 

спроведување и вреднување на 

активности од воннаставен 

интеркултурен карактер. 

 

Активности: 

 

-изработка на програми за основно и 

средно образование за активности од 

воннаставен карактер; 

 

-изработка на дидактички пакети за 

наставниците, стручните служби како 

поддршка за имплементација 

(прирачници, практикуми, 

аудиовизуелни ресурси, стручна 

литература итн.); 

Ресурси: 

 

-Сектор за интеркултурно образование; 

- организација - добра практика од 

Македонија и странство; 

- селектирани училишта; 

-обучени наставнички тандеми. 
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-развивање на протоколи за успешно 

планирање, спроведување и 

вреднување на интеркултурни 

воннаставни активности. 

 

 

4. АМБИЕНТ ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ  

 

Цел: Креирање на интеркултурен, ефективен и мултифункционален училштен 

амбиент 

Очекуван резултат: 

- инфраструктурно подобрени  услови 

во училиштата; 

 

- интеркултурно дизајниран училиштен 

простор, согласно принципите и 

стандардите на интеркултурно 

образование; 

 

-оспособени мултифункционални 

училници, адаптирани за редовен 

наставен процес како и за воннаставни 

активности; 

 

-стимулативен, пријатен училиштен 

амбиент кој го одразува културниот 

диверзитет. 

Индикатори: 

 

-број на реновирани, редизајнирани и 

опремени училници во основни и 

средни училишта; 

 

-број на редизајниран простор на ниво 

на цел училиштен објект и училиштен 

двор. 
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Активности: 

 

- развивање на стандарди и принципи 

за интеркултурен педагошки дизајн и 

амбиент во основни и средни 

училишта;  

-реновирање на училници и училишни 

простории; 

-опремување на училници, кабинети и 

училишни простории 

Ресурси: 

 

-Сектор за интеркултурно образование; 

- организација која е добра практика; 

-локална самоуправа; 

-локална бизнис-заедница. 

 

 

 

 

 

 

5. ОДНОСИТЕ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СО ПОШИРОКАТА 

ЗАЕДНИЦА 

 

Цел: Сензибилизирање и информирање на пошироката заедница за 

интеркултурно образование 

Очекуван резултат: 

 

-запознаена, информирана поширока 

заедница со концептот за 

Индикатори: 

 

-број на работилници и други 

активности за/ со родителите; 
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интеркултурно образование, како и со 

активностите на интеркултурните 

воспитно-образовни институции; 

 

-активно вклучена поширока заедница 

во поддршка и спроведување на 

активностите на интеркултурните 

воспитно-образовни институции; 

 

-запознаени и активно вклучени 

родители, како партнери на 

училиштето, во спроведување на 

активности од интеркултурен карактер;  

 

-воспоставен професионален линк на 

воспитно-образовните институции со 

локалните и националните медиуми; 

 

-институционализирана  соработка на 

воспитно-образовните институции со 

локалната бизнис заедница; 

 

-создадени веб страници и пропаганден 

материјал како поддршка на воспитно-

образовните институции во 

промовирање на Концепцијата за 

интеркултурно образование. 

 

-изработени позитивни политики на 

локалната самоуправа во однос на 

интеркултурно образование и негово 

спроведување во воспитно-

образовните институции; 

 

-број на остварени донации од страна 

на локалната бизнис-заедница; 

 

-број на изработени и активни веб-

страници; 

 

-број на издадени брошури, флаери, 

постери, билтени и друг пропаганден 

материјал; 

 

 -покриеност на активностите на 

воспитно-образовните институции од 

страна на медиумите. 

 

 

 

Активности: 

 

Ресурси: 
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-изработка на годишна програма за 

соработка со родителите, 

 

-организрање на работилници  и други 

видови на активности со родителите, 

 

-развивање на позитивни политики од 

страна локалната самоуправа како 

поддршка на интеркултурното 

образование; 

 

-остварување соработка меѓу локалната 

бизнис-заедница и воспитно-

образовните институции; 

 

-информирање и запознавање на 

медиумите со активностите на 

воспитно-образовните институции во 

сфера на интеркултурно образование; 

 

 -развивање на веб-страници на 

училиштата; 

 

-изработка на пропаганден материјал 

(брошури, флаери, постери и сл.). 

-Сектор за интеркултурно образование; 

-локална самоуправа; 

-организација – добра практика; 

-локална бизнис-заедница; 

-локални и национални медиуми; 

-родители. 

 

 

 




