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ВОВЕД 

Нансен моделот за интеркултурно образование (НМИО) е развиен со цел да 

се креираат високо квалитетни образовни политики и практики засновани на 

интеркултурализам, интеграција и интеретничка кохезија. Примената на овој модел 

е овозможува интеграција на учениците, родителите и наставниците од различни 

етнички заедници низ современ пристап кон реализацијата на образовните 

практики, наменски креирани за развој на интеркулурноста. Програмата ја 

реализира тим на Нансен дијалог центарот (НДЦ) во Скопје и Тренинг центарот на 

НДЦ, а со поддршка на Министерството за надворешни работи на Кралството 

Норвешка.  

Нансен моделот за интеркултурно образование во Република Северна 

Македонија е модел кој логично одговара на мултиетничкиот карактер на 

државата. Во Концепцијата за интеркултурно образование се потенцира фактот 

дека околу една петина од вкупниот број основни училишта во државата имаат 

статус на училишта со два наставни јазици, а околу 5% со три наставни јазици. При 

тоа, во голем дел од овие училишта постои голема разлика меѓу пропорциите на 

запишани ученици кои имаат различна етничка или верска припадност и учат на 

различни наставни јазици. Иако мултиетнички по својот состав, голем број од овие 

училишта функционираат на начин што учениците и наставниците од различна 

етничка заедница немаат меѓусебен контакт во текот на образовниот процес: 

наставата на различните наставни јазици е одвоена во различни смени, а во многу 

училишта кои имаат подрачни единици, наставата на различни наставни јазици е 

одвоена дури и во различни објекти. Јасно е дека ваквата поделеност е голем 

ризик фактор за ширење и зајакнување на етнички и верски засновани предрасуди 

и за неразбирање на другоста и различноста, што директно ги загрозува 

можностите за градење на инклузивно и кохезивно општество засновано на 

интеретничката димензија.  Од овие причини и во најновиот Закон за основно 

образование од 2019 година и во Стратегијата за образование 2018-25 посебно се 

нагласува важноста за развивање на мултикултурното и интеркултурното 

образование.  
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Нансен моделот за интеркултурно образование промовира пристап кон 

образовниот процес чија суштинска карактеристика е интеграција на учениците и 

наставниците со различна етничка припадност. Тандем од наставници со различна 

етничка припадност, двојазично реализираат воннаставни активности кои се тесно 

поврзани со редовните наставни програми. Активностите ги реализираат со група 

ученици со различна етничка припадност, овозможувајќи им низ активен приод да 

осознаваат за културите различни од својата. Наставниците во тандемот - работејќи 

заедно - воедно претставуваат и модел за соработка за учениците, при што тие 

покажуваат меѓусебно почитување, конструктивен дијалог и ефективна размена на 

идеи и искуства. На тој начин, низ заедничкото учење и дејствување, низ 

непосредни конструктивни контакти и подлабоко запознавање, се очекува 

учениците да развиваат афирмативни ставови и почитување на другата култура и 

нејзините вредности. Програмата на НДЦ за НМИО се реализира низ годишни 

програми, во кои се понудени по неколку видови секции од различни области за 

секое одделение. Овие содржини се поврзани со содржините од редовните 

наставни програми, што дополнително им овозможува на учениците да ги 

прошират и продлабочат своите знаења и вештини. Нивното спроведување 

подразбира адекватна обученост на наставниците за реализација на активностите 

кои се предвидени во програмите на НМИО. Но, со оглед на големиот вариетет на 

различни контексти и ситуации со кои наставниците се соочуваат при 

реализацијата на активностите, интеркултурното образование истовремено 

подразбира и компетентност да се креираат иновативни практики со кои се 

унапредува интеркултурното образование. Во периодот 2008-2020 со обуките на 

НДЦ се опфатени над 800 наставници кои коплетирале некое од трите модули на 

обуки, а над 7000 ученици активно учествувале во 8256 различни воннаставните 

активности.     

 Програмите за обука на наставниците за реазлизација на НМИО имаат 

сукцесивно дефинирани конкретни цели, за основно и за напредно ниво на обука . 1

Целите на обуките за НМИО на основно ниво (Модул А) се:  

 Преземено од Програмата за 2019-2021, од: h_ps://ndc.org.mk/mk/programi/1
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‒ Оспособување за самостојно организирање и спроведување на различни 

интеркултурни воспитно-образовни активности; 

‒ Сензибилизирање за почитување на различности во училишно 

опкружување, како и надминување на стереотипи и предрасуди од 

различен карактер - социјален, етнички, културен итн.; 

‒ Промовирање на важноста на индивидуализираниот пристап во согласност 

со индивидуалните потенцијали и способности на учениците; 

‒ Оспособување на реализаторите за правилна и успешна примена на 

тандемска и тимска форма на работа; 

‒ Препознавање на позитивните обележја и придобивки на игровниот метод 

во образовните активности; 

‒ Сензибилизирање на реализаторите за поддржување на детската 

љубопитност, оригиналност како и на ученички творечки потенцијали; 

‒ Запознавање со техники за поттикнување и развивање на логичното, 

флексибилното, дивергентното и критичкото мислење кај учениците; 

‒ Зајакнување на интеракцијата, соработката и довербата меѓу наставниот 

кадар од различни етнички заедници. 

Целите на обуките за НМИО на напредно ниво (Модул Б) се:  

‒ Запознавање со концептот и идејата за интеркултурно образование и негови 

посебности и карактеристики; 

‒ Сензибилизирање за почитување на различноста и другоста во поширокото 

општествено опкружување; 

‒ Поддржување на конструктивната соработка и интеракцијата помеѓу 

наставниот кадар, како и помеѓу образовните институции од различни 

општини на територија на РСМ; 

‒ Оспособување за квалитативна евалуација на содржинската компонента во 

учебникарската литература; 
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‒ Запознавање со позитивни примери и искуства за успешна имплементација 

на интеркултурно образование; 

‒ Развивање на идејата за интеркултурно образование во македонски 

општествен контекст; 

‒ Креирање на стандарди за евалуација на различни видови на интеркултурни 

активности. 

Имајќи ја предвид улогата на интеркултурното образование во градењето на 

интеркултурно и кохезивно општество, се истакнува потребата од активности кои ја 

промовираат и ја креваат свесноста за интеркултурноста и ја развиваат 

интеркултурната компетенција на наставниците и учениците. Нансен моделот за 

интеркултурно образование е токму таква програма, поради што, важно е да се 

истражат нејзините ефекти врз развојот на интеркултурноста во училишен контекст.   

Цели на истражувањето 

Тргнувајќи од целите на програмата и обуките за НМИО, основна 

претпоставка е дека нивната реализација имала конструктивен ефект врз 

перцепциите и ставовите на наставниците за интеркултурното образование и врз 

нивната подготвеност да применуваат иновативни практики во реализацијата на 

интеркултурното образование. Како резултат на реализацијата на интеркултурните 

образовни активности, истовремено може да се претпостави и дека обуките на 

НДЦ за НМИО имале ефект и врз развојот на интеркултурната компетенција кај 

учениците. Главната цел на истражувањето е да се проверат токму овие 

претпоставки.   

Какви се ефектите од обуките врз таргетираните особини на наставниците ќе 

се провери со споредба на одговори на наставници кои не посетувале обуки за 

НМИО и наставници кои посетувале основно и напредно ниво на обука за НМИО. 

Поконкретно, цели на истражувањето се:  
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1. Да се испитаат ставовите и перцепциите на наставниците за 

интеркултурното образование 

2. Да се испита како наставниците ги евалуираат ефектите од обуките за НМИО 

во унапредувањето на: 

⎯ Интеркултурниот амбиент во училиштата  

⎯ Интеркултурната компетенција кај учениците  

3. Да се испита подготвеноста на наставниците да креираат и воведуваат 

иновативни практики за интеркултурно образование.  

Преку одговорите на наставниците на прашањата, непосредно и посредно 

ќе се истражи и дали се постигнува: интеракција и почитување на културната 

различност меѓу учениците од различни етнички заедници, дали во 

повеќејазичните училишта постојат еднакви можности за квалитетно образование 

на сите застапени наставни јазици, дали иконографијата во училиштето, односно, 

содржините (илустрациите и портретите, симболите, пишаните пораки) ја одразува 

интеркултурноста, дали постојат пречки за развој на интеркултурното образование, 

дали пандемијата и онлајн реализирање на наставата влијаат негативно на  

реализацијата на интеркултурното образование. Истовремено, одговорите на 

наставниците ќе ги дадат и контурите на типичните профили на наставници кои 

посетувале и не посетувале обуки за НМИО.   

МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Рамка на истражувањето 

После краток преглед на документите релевантни за програмата на НМИО 

на НДЦ, направени се 2 фокус групни дискусии со околу 20 учесници за 

интеркултурните практики во секојдневната работа во училиштата. Целта на овие 

дискусии беше да послужат да се направи селекција на релевантните теми за 
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истражувањето, а со тоа и релевантно дефинирање на индикаторите, односно 

исказите во прашалникот.  

Во главниот дел, на наставници им е зададен прашалник главно заснован на 

квантитативна методологија, со дополнителни три прашања од отворен тип. 

Прашалникот е составен на начин да ги индицира перцепциите и ставовите на 

наставниците кон интеркултурното образование, ефектите од обуките за НМИО во 

Тренинг центарот на НДЦ врз интеркултурниот амбиент во училиштето и 

интеркултурната компетенција кај учениците, како и подготвеноста на 

наставниците за иновативни практики за интеркултурно образование. Во отсуство 

на претходни (base-line) податоци за подготвеноста на наставниците пред обуките, 

направена е post hock споредба меѓу три групи наставници: кои не посетувале 

обуки, кои посетувале основно ниво обуки и кои посетувале напредно ниво обуки. 

Ваквата споредба овозможува да се симулира споредба на ставовите на 

наставниците пред и после обуките.  

Во креирањето на исказите во прашалникот, се тргнува од сфаќањето на 

интеркултурното образование и принципите на интеркултурното образование во 

Концепцијата за интеркултурно образование во РСМ и Водичот за интеркултурно 

образование на УНЕСКО.  

Примерок 

Примерокот во истражувањето го сочинуваат наставници од училишта во 

кои НДЦ ја спроведува програмата за НМИО. Согласно на целите на 

истражувањето, беа опфатени наставници кои посетувале основно ниво на обука за 

НМИО, наставници кои посетувале напредно ниво на обука за НМИО, како и 

наставници кои воопшто не посетувале обука за НМИО. На прашалникот кој беше 

дистрибуиран онлајн преку платформата google forms одговорија 259 наставници. 

Конечниот примерок го сочинуваат 226 наставници кои целосно го одговорија 

прашалникот и кои дадоа согласност да учествуваат во истражувањето. Од нив, без 

обука се 69 наставници, со основно ниво на обука 41 и со напредно ниво на обука 
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116. Просечната возраст на наставниците во примерокот е 43.7 години, а 

просечниот работен стаж изнесува 16.9 години. Во табелите од 1 до 3, прикажана е 

дистрибуцијата на наставниците во примерокот според видот на училиштето во кое 

работат, предметот на настава, полот, етничката припадност и јазикот на настава на 

кој предаваат.  

Табела 1. Дистрибуција на наставниците според видот на училиште во кое работат, 

предметот на настава и полот 

Табела 2. Дистрибуција на наставниците според етничката припадност 

Табела 3. Дистрибуција на наставниците според јазикот на настава на кој предаваат 

Училиште: 
урбано - 
рурално

Училиште: 
основно - 

средно

Настава: 
одделенска - 
предметна

Пол: женски - 
машки

Обука рурално урбано основно средно одделен-
ска

предмет-
на

женски машки

Б е з 
обука

14 55 60 8 29 39 60 8

О с н о в -
но ниво

5 35 35 6 25 15 38 3

Напред-
но ниво

30 86 99 17 60 55 99 17

Етничка припадност

Обука Мак. Алб. Тур. Ром. Влас. Срб. Бошњ. Вкупно

Без обука 53 9 1 0 2 4 0 69

О с н о в н о 
ниво

22 10 5 0 1 0 1 41

Напредно 
ниво

72 39 2 0 0 1 2 116

 9



 Од табелите може да се види дека поголема е застапеноста на наставници 

од женски пол, од урбани основни училишта. Поголемиот дел од наставниците се 

со македонска или албанска етничка припадност и предаваат на македонски или 

албански наставен јазик.  

Инструмент 

Основен инструмент е прашалникот кој беше конструиран за целите на ова 

истражување. Најпрвин, за да се добие информирана согласност, испитаниците беа 

воведени во целите на студијата и од нив беше побарано да одговорат дали се 

согласуваат да учествуваат во истражувањето со избирање меѓу опциите да или не. 

Во обработката на податоците се земени одговорите само на наставниците кои 

дадоа согласност.  

Прашалникот се состои од четири главни делови:  

1. Десет прашања за испитување на перцепцијата и ставовите кон 

интеркултурното образование, што вклучува и испитување на свесноста за 

важноста на интеркултурното образование,  

2. Десет прашања за само-проценка на наставниците за ефектите од обуките 

за НМИО на НДЦ врз развивањето на интеркултурното образование и 

интеркултурниот амбиент во училиштата, 

Јазик на настава

Обука македонски албански турски босански

 Без обука           60 9 0 0

О с н о в н о 
ниво

27 12 1 1

Напредно 
ниво

74 39 2 3
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3. Тринаесет прашања за само-проценка на наставниците за нивната 

подготвеност да креираат и воведуваат иновативни практики за интеркултурно 

образование и за развивање на интеркултурната компетенција кај учениците,  

4. Прашања за демографските податоци.  

Дополнително, прашалникот содржи и три прашања од отворен тип на кои 

наставниците ги искажуваат своите размислувања и предлози за нужните 

компетенции кои треба да ги поседуваат наставниците за успешно да реализираат 

интеркултурно образование, мислења за тоа што е потребно за да се унапредат 

подготвеноста и компетенциите на наставниците да иницираат и реализираат 

иновативни практики за интеркултурно образование, како и за тоа кои се главните 

пречки за развој на интеркултурното образование во нашата држава.  

На крајот, наставниците одговараат на две прашања во врска со 

пандемијата, во смисла: дали кризата и фактот што наставата се одвиваше онлајн, 

влијаеше врз квалитетот на активностите за интеркултурно образование и врз 

развојот на интеркултурната компетенција кај учениците.  

 Освен на демографските и прашањата од отворен тип, на сите други 

прашања наставниците одговараа со избор на еден од понудени пет одговори, 

сразмерно подредени на скала од 1 до 5. При тоа, кај сите прашања повисокиот 

скор укажува на повисоко ниво на согласување со исказот/индикаторот за 

перцепцијата и ставовите кон интеркултурното образование, или повисока 

евалуација на ефектите од обуките за НМИО, или повисока само-евалуација на 

подготвеноста да се креираат и воведуваат иновативни практики за интеркултурно 

образование и за развивање на интеркултурната компетенција кај учениците.  

Обработка на податоците  

После собирањето на одговорите на наставниците, за нивна обработка се 

примени дескриптивна анализа, диференцијална анализа со примена на t-тест и 

анализа на варијанса (АНОВА), како и корелациска анализа. Обработката е 

направена со помош на програмата за статистичка обработка на податоци СПСС. 
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Одговорите на сите прашања се поединечно анализирани. Дополнително, онаму 

каде одредени прашања прават смисловна целина, формирани се и групни 

скорови кои понатаму беа соодветно обработени.  

При анализата на податоците, направено е тестирање на разликите меѓу 

аритметичките средини за различни подгрупи на примерокот, каде што соодносот 

на бројот на испитаници во подгрупите го задоволува неопходниот минимум за 

оправдана статистичка анализа. Тој неопходен минимален сооднос на под-

примероците постои меѓу наставниците со различно ниво на обука за НМИО, од 

одделенска и предметна настава, како и меѓу наставниците со македонска и 

албанска етничка припадност и наставниците кои предаваат на македонски 

албански наставен јазик. Во анализата и дискусијата на резултатите се 

презентирани сите наоди каде постои значајна разлика меѓу подгрупите 

наставници. Употребата на терминот значајна разлика укажува дека во тие 

ситуации, утврдената разлика е статистички значајна. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Резултатите од истражувањето се организирани во неколку делови, согласно 

на главните цели на студијата. Прво, презентирани се резултатите за ставовите и 

перцепциите на наставниците за интеркултурното образование, а потоа за 

евалуацијата на наставниците за ефектите од програмата на обуки во Тренинг 

центарот на НДЦ за Нансен моделот за интеркултурно образование, како и за 

подготвеноста на наставниците да иновираат интеркултурни практики во 

образовниот процес. На крајот на ова поглавје, дадени се предиктивни модели за 

подготвеноста на наставниците за иновативни практики, како и типични профили 

на наставници со различно ниво на обука во однос на нивните ставови и 

подготвеност за иновативни интеркултурни практики во образованието.  
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Ставови и перцепции на наставниците за интеркултурното образование 

Наставниците кои учествуваа во истражувањето имаат прилично 

афирмативни и позитивни ставови и перцепции за интеркултурното образование. 

Резултатите се прикажани во Табела 4, од која можеме да видиме дека 

наставниците во целиот примерок сподедлуваат вкупни просечни оценки високо 

над средната вредност на скалата и блиску до највисоката оценка (5) во однос на 

ставовите дека заедничките училишни активности ги подобруваат интеркултурните 

односи меѓу учениците и дека интеркултурниот амбиент во едно училиште 

овозможува училиштето да ги унапреди своите образовни резултати. Истовремено, 

за исказите кои се спротивни на заложбите на интеркултурното образование, 

нивните оцени се многу ниски оцени.  

Табела 4. Ставови и перцепции на наставниците за интеркултурното образование 

 * Прашањата се оценуваат инверзно, односно, пониска вредност укажува на 

несогласување на наставниците со исказите.  

Проверката на разликите меѓу под-примероците наставници покажа дека 

тие кои посетувале обука за НМИО, без оглед дали на основно или на напредно 

ниво, имаат значајно поафирмативен став од наставниците без обука, на 

Индикатор Просечен 
одговор

Заедничките училишни активности во голема мера ги подобруваат 
интеркултурните односи меѓу учениците во училиштето

4.45

Создавањето интеркултурен амбиент во едно училиште овозможува 
училиштето да ги унапреди своите образовни резултати

4.43

Мислам дека подобро е учениците од различни етнички или верски 
заедници да учат во различни и одвоени смени или објекти*

1.63

Поучувањето на учениците за културите на другите етнички или 
верски заедници само ќе поттикне тензија во паралелката*

1.52
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индикаторите: „заедничките училишни активности ги подобруваат интеркултурните 

односи меѓу учениците“ (F = 6.24, p < .01), и „создавањето интеркултурен амбиент 

во едно училиште овозможува училиштето да ги унапреди своите образовни 

резултати“ (F = 11.9, p < .01).  

Разлика кај некои индикатори постои и меѓу наставниците од албанска и 

македонска етничка заедница. Наставниците од албанската етничка заедница 

имаат за нијанса поцврста убеденост дека „создавањето интеркултурен амбиент во 

едно училиште овозможува училиштето да ги унапреди своите образовни 

резултати“ споредено со наставниците со македонска етничка припадност (t = 

-2.12, p < .05), но во исто време, тие покажуваат и поголемо согласување дека 

„поучувањето на учениците за културите на другите етнички или верски заедници 

само ќе поттикне тензија во паралелката“ (t = 3.70, p < .001). Слични разлики се 

покажуваат и меѓу наставниците кои предаваат на македонски и албански наставен 

јазик, што и може да се очекува имајќи предвид дека претежно истите наставници 

ги сочинуваат овие подгрупи.  

На прашањето дали содржини и активности за интеркултурно образование 

треба да бидат внесени во редовната настава или тие треба да се задржат само во 

воннаставните активности, 154 наставници (68.5% од целиот примерок) сметаат 

дека содржините и активностите за интеркултурно образование треба да бидат 

внесени во редовната настава наспроти 71 (31.5%) кои сметаат дека тие треба да се 

задржат само во воннаставните активности. Но, податоците презентирани во 

Табела 5  покажуваат дека факторот обука има големо влијание врз овие ставови. 

Имено, значително поголем удел од наставниците кои немаат посетувано обука 

сметаат дека интеркултурното образование треба да се задржат само во 

воннаставните активности.   

Табела 5. Кростабуларна дистрибуција на наставниците во однос на нивните 

ставови каде да треба да бидат застапени активностите за ИКО 
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 Понатаму, наставниците високо ги оценуваат можностите да се развива 

интеркултурен амбиент во училиштето во кое работат (со просечна оцена 4.39). 

При тоа, тестирањето на разликите меѓу групите покажува дека постои значајна 

разлика во овие перцепции меѓу наставниците без обука и оние од напредно ниво 

на обука за НМИО (F = 3.38, p < .05). За разлика од ставовите во однос на 

сопственото училиште, парадоксално, наставниците се скептични дека 

интеркултурното образование суштински може да заживее во државата 

(оценувајќи со ниска оцена 1.96).  

Во продолжение на овој сет индикатори, наставниците сметаат дека нема 

изразени пречки за развој на интеркултурното образование во нивнито училиште, 

ниту дека постои недостаток на волја кај наставниците од сопствената или другите 

етнички заедници за развивање на интеркултурното образование. Анализата 

покажа и дека нема разлики во однос на одговорите за овие индикатори меѓу 

наставниците со различни нивоа на обука. Во однос на ниту еден индикатор нема 

значајна разлика ниту меѓу наставниците од одделенска и предметна настава.  

Само-евалуација на наставниците на ефектите од програмата на обуки 

за Нансен моделот за интеркултурно образование 

Во овој дел се прикажани наодите за само-проценката на наставниците на 

ефектите од обуките за НМИО во Тренинг центарот на НДЦ врз нивната работа на 

интеркултурен план. Главниот фокус е ставен на ефектите на обуките врз  

Ниво на обука Во редовната 

настава

Во воннаставните 
активности

Вкупно

1 38 31 69

2 30 11 41

3 86 29 115

Вкупно 154 71 225
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интеркултурниот амбиент во училиштето и врз развојот на интеркултурната 

компетенција кај учениците. 

Наодите за евалуацијата на наставниците на ефектите од обуките врз 

интеркултурниот амбиент во училиштето се прикажани во Табела 6. Во табелата 

е даден просечниот одговор за целиот примерок наставници во однос на 

различните индикатори. Наставниците одговараат на скала од 1 до 5, каде оцената 

1 се однесува на одговор дека обуките за НМИО не резултираат со никакви 

промени или подобрување, додека оцената 5 означува дека има значително 

подобрување.  

  

Табела 6.  

Од табелата може да се види дека наставниците умерено високо ги 

оценуваат ефектите на обуките врз унапредувањето на интеркултурниот амбиент и 

иконографијата во училиштето, врз можностите за квалитетно образование на 

учениците без оглед на нивното потекло, како и врз меѓусебната соработка на 

наставници од различни заедници. Токму ефектите од обуките врз соработката 

Индикатор: откако училиштето е вклучено во обуките за 
интеркултурно образование на Нансен, активностите на програмата 
влијаеа... 

Просечен 
одговор

интеркултурниот амбиент во училиштето да се унапреди  3.81

децата од различни етнички, јазични, верски заедници добиваат 
еднакви можности за квалитетно образование

3.91

иконографијата, односно застапеноста на илустрациите, симболите, 
пишаните пораки, портретите, ја одразува интеркултурноста

3.94

иконографијата, односно застапеноста на илустрациите и портретите, 
симболите, пишаните пораки, е важна одлика на работата на 
училиштето

3.92

соработката меѓу наставниците од различни етнички, јазични или 
верски заедници во етнички мешаните училишта е унапредена

4.23
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меѓу наставниците од различни етнички, јазични или верски заедници во етнички 

мешаните училишта, се највисоко оценети. Овој податок особено охрабрува имајќи 

предвид дека унапредувањето на интеркултурноста во едно училиште во голема 

мера е условено токму од ентузијазмот на наставниците и нивната соработка.   

Проценката на ефектите од обуките за НМИО потемелно може да се видат 

после проверката на разликите меѓу под-примероците наставници. Во Табела 7 се 

прикажани просечните одговори на наставниците со различен степен на обука за 

НМИО и може да се види дека кај сите индикатори се забележува тенденција на 

пораст на вреднувањето (попозитивни евалуации) на ефектите од обуките со 

пораст на нивото на обука на наставниците.   

Табела 7. Просечни евалуации на наставниците на ефектите на обуките за НМИО 

врз интеркултурноста во училиштето според степен на обука  

Просечен одговор на 
наставниците

Индикатор: откако училиштето е вклучено во 
обуките за интеркултурно образование на 
Нансен, активностите на програмата влијаеа...

без 
обука

основно 
ниво

напредно 
ниво

интеркултурниот амбиент во училиштето да се 
унапреди

3.36 3.61 4.16

децата од различни етнички, јазични, верски 
заедници добиваат еднакви можности за 
квалитетно образование

3.54 3.73 4.20

иконографијата во училиштето ја одразува 
интеркултурноста

3.59 3.85 4.18

иконографијата е важна одлика на работата на 
училиштето

3.57 4.07 4.09

соработката меѓу наставници од различни 
етнички, јазични или верски заедници во 
мешаните училишта се подобри

3.87 4.20 4.46
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Анализата на варијансата меѓу групите покажува значајни разлики меѓу 

наставниците со различно ниво на обука . Во Табела 8 се означени сите значајни 2

разлики меѓу подгрупите наставници. Од неа може да се види дека наставниците 

кои посетувале напредно ниво на обука значајно повисоко ги оценуваат ефектите 

од обуките за НМИО во поглед на сите индикатори – во споредба со наставниците 

кои не биле вклучени во обуките. Дополнително, наставниците кои посетувале 

основно ниво на обука значајно повисоко оценуваат дека иконографијата е важна 

одлика на работата на училиштето во споредба со наставниците без обука; 

наставниците кои посетувале напредно ниво на обука во споредба со наставниците 

кои посетувале основно ниво на обука значајно повисоко оценуваат дека обуките 

влијаеле интеркултурниот амбиент во училиштето да се унапреди, како и дека 

децата од различни етнички, јазични, верски заедници добиваат еднакви 

можности за квалитетно образование .  3

Табела 8. Значајни разлики во евалуациите на наставниците на интеркултурноста во 

училиштето според степен на обука за НМИО 

Разлики меѓу 
нивоа на обука

Индикатор: откако училиштето е вклучено во обуките за 
интеркултурно образование на Нансен, активностите на 
програмата влијаеа... 

1 2 3

интеркултурниот амбиент во училиштето да се 
унапреди 

1 ✓
2 ✓

децата од различни етнички, јазични, верски заедници 
добиваат еднакви можности за квалитетно образование

1 ✓
2 ✓

иконографијата (застапеноста на илустрациите, 
симболите, пишаните пораки, портретите) ја одразува 

1 ✓

 Вредноста на статистикот F за секој од исказите третирани како зависни варијабли во АНОВА тестот 2

е статистички значаен. Вредноста се движи од 9.13 до 16.10 со ниво на значајност од .01.

 Статистичките показатели за овие тестови се детално прикажани во Прилог 1.3
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Легенда: 1 – Наставници без обука за НМИО; 

2 – Наставници кои имаат посетувано основно ниво на обука за НМИО;  

3 – Наставници кои имаат посетуван напредно ниво на обука за НМИО.  

Истовремено, за развојот на интеркултурното образование посебно 

оптимистичен е податокот дека ваквите ставови ги делат сите наставници, без 

оглед на нивната етничка припадност или вид на настава која ја реализираат. 

Имено, за сите овие индикатори нема разлики меѓу наставниците од различна 

етничка припадност (ниту со различен јазик на настава), ниту меѓу наставници од 

одделенска или предметна настава.   

Понатаму, наставниците ги евалуираа ефектите од обуките за НМИО врз 

развојот на интеркултурната компетенција кај учениците во сопственото училиште. 

Евалуациите на наставниците се прикажани во Табела 9, каде на скала од 1 до 5 се 

дадени просечните одговори на наставниците на прашањето во која мера се 

согласуваат со исказот (каде 1 означува дека воопшто не се согласуваат, а 5 

означува дека во потполност се согласуваат).   

Табела 9. Евалуации на наставниците на ефектите од обуките за НМИО врз развојот 

на интеркултурната компетенција кај учениците 

симболите, пишаните пораки, портретите) ја одразува 
интеркултурноста 2

иконографијата (илустрациите и портретите, симболите, 
пишаните пораки) е важна одлика на работата на 
училиштето

1 ✓ ✓
2

соработката меѓу наставниците од различни етнички, 
јазични или верски заедници во етнички мешаните 
училишта е унапредена

1 ✓
2

Индикатор: откако училиштето е вклучено во обуките за за НМИО, 
активностите на програмата влијаеа учениците да... 

Просечен 
одговор
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Од табелата може да се види дека наставниците од целиот примерок во 

просек умерено се согласуваат (со оцена која се доближува до 4) со исказите кои ја 

сочинуваат интеркултурната компетенција кај учениците. Односно, умерено 

веруваат дека во периодот откако училиштето е вклучено во програмата за НМИО, 

учениците имаат поголеми знаења и почитување за „другата“ култура, како и дека 

се поспособни да се справуваат во интеркултурен контекст и за интеркултурна 

комуникација. Овие оценки се за нијанса пониски од оценките за ефектите на 

обуките врз интеркултурниот амбиент во училиштето.  

 Анализата на одговорите на различни под-примероци наставници покажува 

дека меѓу нив постојат одредени разлики. Во Табела 10 се прикажани просечните 

одговори во однос на истите индикатори, зависно од нивото на обука. Може да се 

забележи тенденција на попозитивни проценки за ефектите на обуките врз 

интеркултурната компетенција кај учениците кај наставниците со напредно ниво на 

обука.   

Табела 10. Евалуации на наставниците на ефектите од обуките за НМИО врз 

развојот на интеркултурната компетенција кај учениците според степен на обука  

имаат поголеми знаења за културата на другите етнички, верски или 
јазични заедници во нивното окружување

3.83

имаат значително поголемо почитување и разбирање за културните 
особености на учениците од другите етнички, верски или јазични 
заедници

3.86

се поспособни да се справат со нови и непознати ситуации кои 
произлегуваат од интеркултурен контекст 

3.81

поконструктивно комуницираат и соработуваат со ученици од други 
етнички, верски или јазични заедници

3.85

Просечен одговор на 
наставниците
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Анализата на варијансата меѓу подгрупите покажува значајни разлики меѓу 

наставниците во однос на нивните евалуации за ефектите од обуките врз одредени 

индикатори  на интеркултурната компетенција кај учениците. Имено, наставниците 4

кои посетувале напредно ниво на обука во споредба со другите наставници имаат 

значајно повисока оценка дека во периодот откако училиштето е вклучено во 

обуките за НМИО, учениците имаат значително поголемо почитување и разбирање 

за културните особености на учениците од другите заедници, како и дека 

поконструктивно комуницираат и соработуваат со нив . На линија на наодите за 5

позитивните ефекти во развој на интеркултурноста во училиштата е и наодот дека 

нема разлики меѓу наставниците од различна етничка припадност и  со различен 

јазик на настава, ниту меѓу наставници од одделенска или предматна настава - во 

однос на нивната евалуација на ефектите од обуките за НМИО врз развојот на 

интеркултурната компетенција кај учениците. Овој наод укажува дека веројатно 

Индикатор: откако училиштето е вклучено во 
обуките за за НМИО, активностите на програмата 
влијаеа учениците да...

без 
обука

основно 
ниво

напредно 
ниво

имаат поголеми знаења за културата на другите 
етнички, верски или јазични заедници во нивното 
окружување

3.67 3.56 4.02

имаат значително поголемо почитување и 
разбирање за културните особености на 
учениците од другите етнички, верски или 
јазични заедници

3.59 3.68 4.09

се поспособни да се справат со нови и непознати 
ситуации кои произлегуваат од интеркултурен 
контекст 

3.67 3.61 3.97

поконструктивно комуницираат и соработуваат 
со ученици од други етнички, верски или јазични 
заедници

3.57 3.71 4.06

 Вредноста на статистикот F за наведените искази третирани како зависни варијабли во АНОВА 4

тестот се 4.60 и 4.53 и се статистички значајни на ниво .05 

 Статистичките показатели за овие тестови се детално прикажани во Прилог 2.5
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обуките во Тренинг центарот на НДЦ ги анулираат етничките стереотипи кај 

наставниците како припадници на различни култури и овоможуваат взаемно 

почитување и соработка и конечно, верување во заеднички цели.       

 Можеме да сумираме дека наставниците генерално оценуваат дека обуките 

имаат значаен позитивен ефект за развој на интеркултурниот амбиент, 

интеркултурното образование и интеркултурната компетенција кај учениците. На 

крајот на оваа група индикатори, тие дополнително беа прашани за нивна општа 

проценка дали учениците кога би можеле да бираат, би избрале да учат во етнички 

„чисто“ или во етнички „мешано“ училиште. И покрај релативно високите оценки за 

ефектите од програмата за НМИО, а веројатно под влијание на перманентното 

политизирање на етничките прашања во државата и загриженоста која тоа ја 

предизвикува, наставниците покажуваат доза на скептицизам во однос на оваа 

хипотетичка ситуација. Просечниот одговор на овој индикатор е 3.29, што е блиску 

до средната понудена опција: „не можам да проценам“. Сепак, во поглед и на овој 

индикатор, наставниците кои посетувале напредно ниво на обука, значајно 

повисоко ја оценуваат веројатноста дека учениците (како резултат на програмата за 

НМИО) би избрале да учат во „мешано“ училиште – во споредба со евалуациите на 

наставниците кои поминале основно ниво на обука и на наставниците кои не биле 

вклучени во обуките . Низ призмата на интеркултурните вредности, охрабрува 6

податокот дека во однос и на ова прашање нема разлики меѓу наставниците од 

различна етничка припадност и различен јазик на настава, ниту меѓу наставници од 

одделенска или предматна настава.  

Подготвеност на наставниците за иновативни практики 

за интеркултурно образование 

Во овој дел, прикажани се наодите за само-проценката на наставниците за 

нивната подготвеност да креираат и да воведуваат иновативни практики за 

интеркултурно образование после обуките за НМИО во Тренинг центарот на НДЦ.   

 Вредноста на статистикот F во АНОВА тестот изнесува 6.21 и е статистички значаен на ниво .01.6
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Компетенции на наставниците за иновативни практики  

Компетентноста на наставниците за иновативни практики во 

интеркултурното образование посредно ја проценуваме преку индикаторите за тоа 

дали во текот на редовната настава или во воннаставните активности тие 

иновирале и вовеле активност или практика за интеркултурно образование која не 

била во состав на обуките или прирачниците од Тренинг центарот на НДЦ. Во 

просек, наставниците од целиот примерок како одговор ја избираат средната 

опција која укажува дека тие вовеле иновативни практики, но многу ретко, или 

само по неколку пати годишно.  

Сепак, разликите меѓу наставниците со различно ниво на обука за НМИО во 

однос на овој индикатор се големи :  7

‒ типичен одговор за наставниците кои не посетувале обуки е дека само 

неколку пати (во нивната кариера) се случило да иновираат и реализираат 

активност која тие сметаат дека има интеркултурен карактер 

‒ типичен одговор за наставниците кои посетувале основно ниво на обуки е 

дека тоа се случува ретко, по само неколку пати годишно 

‒ типичен одговор за наставниците кои посетувале напредно ниво на обуки е 

дека иновираат и воведуваат практики повеќе пати годишно.   

Анализата на разликите меѓу под-примероците покажува дека наставниците 

кои предаваат во одделенска настава значително повеќе воведувале иновативни 

практики во споредба со наставниците во предметна настава (t = 2.06, p < .05). 

Причината за оваа разлика можеби е во тоа што одделенскиот тип на настава им 

овозможува на наставниците подобро да ги запознаваат учениците, но можеби 

делумно е резултат и на посилни ефекти на обуките за НМИО кај овие наставници. 

Слично како и за претходните делови од студијата, афирмативен е наодот дека 

 Овие статистички значајни разлики и вредности се детално презентирани во Прилог 3.7
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нема разлики во одговорите меѓу наставниците од различна етничка припадност, 

или различен јазик на настава. 

Подготвеност на наставниците за иновативни практики за развој на 

интеркултурната компетенција кај учениците 

Фокусна точка во овој дел е проверката дали наставниците (покрај 

активностите за интеркултурно образование кои се предвидени со програмата за 

НМИО), се чувствуваат подготвено во воннаставните активности и во редовната 

настава да иновираат и да воведат практики со кои се развива интеркултурната 

компетенција кај учениците.  

Во Табела 11 се претставени просечните оцени за секој од индикаторите на 

само-евалуацијата на наставниците за нивната подготвеност да иновираат 

интеркултурни практики во воннаставните активности. Од табелата може да се 

види дека наставниците на сите индикатори во просек избираат релативно висока 

оцена, односно одговараат дека се чувствуваат умерено подготвено да иновираат 

интеркултурни практики во воннаставните активности.  

Табела 11. Само-евалуацијата на наставниците за подготвеноста да иновираат 

интеркултурни практики во воннаставните активности - за развој на 

интеркултурната компетенција кај учениците  

Индикатор: дали се чувствувате подготвено во воннаставните 
активности да иновирате практики со кои ...

Просечен 
одговор

кај учениците ќе се зголемат знаењата за другите заедници од нашата 
држава

4.15

кај учениците ќе се зголеми разбирањето и сочувствувањето за 
учениците од другите заедници од нашата држава

4.13

ќе се зголеми комуникацијата и соработката меѓу учениците од 
различни заедници од нашата држава 

4.18

учениците ќе бидат поспособни да се справат со нови и непознати 
ситуции од интеркултурна природа

4.16
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Од голема важност за истражувањето е анализата на разликите меѓу само-

евалуациите кај различни под-примероци наставници. Во Табела 12 се претставени 

просечните само-оценки на наставниците со различно ниво на обуки за НМИО за 

нивната подготвеност да иновираат интеркултурни практики во воннаставните 

активности. Може да се забележи тендецијата на пораст на само-оценката за 

подготвеноста со пораст на нивото на обученост за НМИО.  

Табела 12. Подготвеност на наставниците да иновираат интеркултурни практики во 

воннаставните активности за развој на интеркултурната компетенција кај 

учениците - според ниво на обученост 

Дополнителната анализа на варијансата во одговорите во различните под-

примероци дава охрабрувачки податок дека наставниците кои посетувале 

напредно ниво на обуки се чувствуваат значајно поподготвени да креираат и да 

воведуваат иновативни практики во споредба со наставниците кои не посетувале 

Просечен одговор на 
наставниците

Индикатор: дали се чувствувате подготвено во 
воннаставните активности да иновирате практики 
со кои ...

без 
обука

основно 
ниво

напредно 
ниво

кај учениците ќе се зголемат знаењата за другите 
заедници од нашата држава

3.68 4.10 4.46

кај учениците ќе се зголеми разбирањето и 
сочувствувањето за учениците од другите 
заедници од нашата држава

3.75 4.00 4.40

ќе се зголеми комуникацијата и соработката меѓу 
учениците од различни заедници од нашата 
држава 

3.84 4.07 4.42

учениците ќе бидат поспособни да се справат со 
нови и непознати ситуции од интеркултурна 
природа

3.87 4.00 4.40

 25



обука, и тоа во однос на сите индикатори на интеркултурната компетенција кај 

учениците . За целите на програмата на НДЦ, задоволувачки е и наодот дека не 8

постојат разлики меѓу наставниците со различна етничка припадност и различен 

јазик на настава, ниту меѓу наставниците од одделенска и предматна настава, во 

нивната подготвеност во воннаставните активности да иновираат практики за 

развој на интеркултурната компетенција кај учениците.  

Во продолжение следи анализата на подготвеноста на наставниците за 

иновирање практики за развој на интеркултурната компетенција кај учениците во 

текот на редовната настава. Во Табела 13 се презентирани просечните само-

евалуации за секој од индикаторите за целиот примерок наставници. Од табелата 

може да се види дека тие се незначително пониски од оние за воннаставните 

активности, односно, наставниците и за редовната настава се чувствуваат умерено 

подготвено да иновираат и да воведуваат практики со кои ќе се развива 

интеркултурната компетенција кај учениците.  

Табела 13. Само-евалуација на наставниците за подготвеноста да иновираат 

интеркултурни практики за развој на интеркултурната компетенција кај учениците 

во редовната настава 

Индикатор: дали се чувствувате подготвено во редовната настава да 
иновирате практики со кои ...

Просечен 
одговор

кај учениците ќе се зголемат знаењата за другите заедници од нашата 
држава

4.08

кај учениците ќе се зголеми разбирањето и сочувствувањето за 
учениците од другите заедници од нашата држава

4.04

ќе се зголеми комуникацијата и соработката меѓу учениците од 
различни заедници од нашата држава 

4.06

 Вредноста на статистикот F за секој од индикаторите третирани како зависни варијабли во АНОВА 8

тестот е статистички значаен на ниво .001 и се движи од 7.38 до 13.56.
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Од посебен интерес се наодите за разликите меѓу само-евалуациите кај 

различни под-примероци наставници. Во Табела 14 се прикажани просечните само-

оценки на наставниците со различно ниво на обуки за НМИО за нивната 

подготвеност да иновираат интеркултурни практики во редовната настава. И во 

овој случај се забележува тендецијата на пораст на само-оценката за подготвеноста 

со пораст на нивото на обученост за НМИО. Наставниците кои посетувале напредно 

ниво на обуки покажуваат значајно поголема подготвеност да иновираат и да 

воведуваат интеркултурни практики во редовната настава - за сите индикатори на 

интеркултурната компетенција на учениците - во споредба со наставниците кои не 

посетувале обука . Дополнително, постои значајна разлика и меѓу наставниците со 9

напредно ниво на обука во споредба со оние со основно ниво на обука во поглед 

на индикаторот: зголемување на разбирањето и сочувствувањето кај учениците за 

учениците од другите заедници од нашата држава.  

Табела 14. Само-евалуацијата на наставниците за подготвеноста да иновираат 

интеркултурни практики за развој на интеркултурната компетенција кај учениците 

во редовната настава - според ниво на обученост 

учениците ќе бидат поспособни да се справат со нови и непознати 
ситуции од интеркултурна природа

4.06

 Вредноста на статистикот F за секој од индикаторите третирани како зависни варијабли во АНОВА 9

тестот е статистички значаен на ниво .001 и се движи од 6.98 до 9.59.
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Слично како и за воннаставните активности, исклучително важен е наодот 

дека не постојат разлики меѓу наставниците со различна етничка припадност и со 

различен јазик на настава, ниту меѓу наставниците од одделенска наспроти 

предметна настава - во нивната подготвеност за иновирање образовни практики во 

редовната настава за развој на интеркултурната компетенција кај учениците.  

При крајот на овој дел, од наставниците беше побарано да направат 

генерализирана евалуација дали и во која мера обуките за НМИО им помогнале во 

нивната подготвеност да креираат и да воведуваат иновативни интеркултурни 

практики во воннаставните активности и во редовната настава. Во Табела 15 се 

прикажани просечните евалуации на наставниците, кои се многу блиски на нивните 

само-евалуации на подготвеноста за иновирање практики за развој на 

интеркултурната компетенција кај учениците. Може да се заклучи дека 

наставниците умерено високо ја оценуваат улогата на обуките за НМИО на тренинг 

центарот на НДЦ во нивното подготвување за иновирање и реализирање практики 

за интеркултурното образование во воннаставните активности и во редовната 

Просечен одговор на 
наставниците

Индикатор: дали се чувствувате подготвено во 
редовната настава да иновирате практики со кои

без 
обука

основно 
ниво

напредно 
ниво

кај учениците ќе се зголемат знаењата за другите 
заедници од нашата држава

3.62 4.12 4.34

кај учениците ќе се зголеми разбирањето и 
сочувствувањето за учениците од другите 
заедници од нашата држава

3.68 3.83 4.34

ќе се зголеми комуникацијата и соработката меѓу 
учениците од различни заедници од нашата 
држава 

3.64 4.02 4.32

учениците ќе бидат поспособни да се справат со 
нови и непознати ситуции од интеркултурна 
природа

3.71 4.00 4.30
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настава. Важно е да се истакне дека и кај овие проценки не постојат разлики меѓу 

наставниците со различна етничка припадност и различен јазик на настава, ниту 

меѓу наставниците од одделенска и предметна настава.  

Табела 15.  

Последното прашање бараше од испитаниците да направат општа проценка 

за наставниците кои посетувале обуки за НМИО – дали кај нив генерално постои 

подготвеност да внесуваат иновативни практики. Просечниот одговор на истата 

скала е 4.15. Во овој контекст, треба да се напомене дека наставниците кои 

посетувале обуки (на обете нивоа) имаат значајно повисоки проценки од 

наставниците без обуки, но значајни разлики постојат и меѓу наставниците со 

основно во споредба со оние со напредно ниво на обука . Во поглед и на овој 10

индикатор не постојат разлики меѓу наставниците со различна етничка припадност 

и различен јазик на настава, ниту меѓу наставниците од одделенска и предметна 

настава.  

На крајот на прашалникот, наставниците требаше да направат проценка за 

влијанието на пандемија врз интеркултурно образование и врз развојот на 

интеркултурната компетенција кај учениците. Наставниците сметааат дека 

пандемијата и онлајн реализацијата на наставата влијаеле врз квалитетот на 

активностите за интеркултурно образование, со оценка дека тие фактори делумно 

го снижиле квалитетот. Истовремено, сметаат дека овие фактори делумно го 

оневозможи развојот на интеркултурната компетенција кај учениците. Негативното 

Индикатор: дали обуките ви помогнаа да бидете подготвени да 
воведувате иновативни практики за интеркултурно образование...

Просечен 
одговор

во воннаставните активности 4.15

во редовната настава 4.11

 Вредноста на статистикот F во АНОВА тестот изнесува 35.65 и е статистички значаен на ниво .001.10
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влијание на пандемијата и онлајн реализацијата на наставата поеднакво ги 

погодува сите наставници и во овие оценки нема разлики меѓу наставниците со 

различна етничка припадност и различен јазик на настава, ниту меѓу наставниците 

од одделенска и предметна настава. 

Предиктивни модели 

Дополнително на тестирањето на разликите меѓу различните под-

примероци наставници, со примена на корелациско тестирање проверено е дали 

постои изразена поврзаност меѓу одредени индикатори на ставовите и 

перцепциите кон интеркултурното образование и подготвеноста на наставниците 

за иновативни практики за интеркултурно образование, како и меѓу само-

процената на ефектите од обуките за НМИО и подготвеноста за иновативни 

практики за интеркултурно образование. На тој начин, утврдено е кои индикатори 

може да се смета дека ја предвидуваат подготвеноста на наставниците за 

иновативни практики.  

Во делот на испитувањето на перцепцијата и ставовите, поголем дел од 

исказите се покажаа како значајни предиктори на подготвеноста на наставниците 

да иновираат интеркултурни практики во наставата и да ја развиваат 

интеркултурната компетенција кај учениците. Во продолжение се наведени 

ставовите кај наставниците за кои е добиена највисока корелација - со индикаторот 

дека тие веќе иновирале интеркултурни практики во воннаставните активности 

или во редовната настава (подредени од повисок кон понизок коефициент на 

корелација, со вредност на коефициентот на корелација r меѓу .25 и .35, со ниво на 

значајност p < .001):  

‒ Создавањето интеркултурен амбиент во едно училиште овозможува 

училиштето да ги унапреди своите образовни резултати;  

‒ Вербата дека учениците би избрале да учат во етнички „мешано“ училиште;  
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‒ Откако училиштето е вклучено во обуките за интеркултурно образование на 

Нансен, активностите на програмата влијаеа интеркултурниот амбиент во 

училиштето да се подобри;  

‒ Откако училиштето е вклучено во обуките за интеркултурно образование на 

Нансен, децата од различни етнички, јазични, верски заедници добиваат 

еднакви можности за квалитетно образование;  

‒ Соработката меѓу наставниците од различни етнички, јазични или верски 

заедници во етнички мешаните училишта е подобрена откако училиштето е 

вклучено во обуките за интеркултурно образование на Нансен;  

‒ Училиштето во кое работам има можности за развој на интеркултурен 

амбиент;  

‒ Заедничките училишни активности во голема  мера ги подобруваат 

интеркултурните односи меѓу учениците во училиштето. 

Ставови кај наставниците кои имаат највисока корелација со индикаторот 

дека тие се подготвени за иновативни практики во воннаставните активности 

или во редовната настава - за развој на интеркултурната компетенција кај децата 

се:  

‒ Заедничките училишни активности во голема  мера ги подобруваат 

интеркултурните односи меѓу учениците во училиштето;  

‒ Создавањето интеркултурен амбиент во едно училиште овозможува 

училиштето да ги унапреди своите образовни резултати;  

‒ Откако училиштето е вклучено во обуките за интеркултурно образование на 

Нансен, активностите на програмата влијаеа интеркултурниот амбиент во 

училиштето да се промени;  

‒ Интеркултурното образование во целата своја суштина е можно да се 

реализира и да заживее во нашата држава;  
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‒ Откако училиштето е вклучено во обуките за интеркултурно образование на 

Нансен, децата од различни етнички, јазични, верски заедници добиваат 

еднакви можности за квалитетно образование;  

‒ Вербата дека учениците би избрале да учат во етнички „мешано“ училиште;   

‒ Вербата дека обуките за НМИО придонеле за развој на интеркултурната 

компетенција кај учениците (за сите индикатори има исклучително висок 

коефициент на корелација од околу .50, со ниво значајност од .001).  

Овие наоди ни овозможуваат да стекнеме увид во тоа кои ставови се 

најсилни предиктори на подготвеноста на наставниците да иновираат 

интеркултурни практики во својата работа. Ако имаме на ум дека ставовите имаат 

својство силно да мотивираат и да поттикнуваат на дејствување, овие наоди ни 

укажуваат на кои ставови кај наставниците треба да се обрне посебно внимание. 

Наодите може да послужат како основа за идна акција во насока на развој и 

зајакнување на одредени ставови, или, за преземање активности со кои навремено 

ќе се превенира развојот на одредени предрасуди како непожелни ставови.  

Охрабруваат податоците дека возраста и стажот на наставниците не се 

поврзани со ниту еден од индикаторите за подготвеноста за иновирање 

интеркултурни практики. Овие наоди може да се интерпретираат на начин дека 

подготвеноста за креирање и воведување иновативни практики во 

интеркултурното образование се повеќе условени од обуките, а не од возраста и 

стажот на наставниците. Тоа дополнително ја истакнува важноста на обуките за 

интеркултурно образование.   

На прашањата од отворен тип, наставниците наведуваа што тие сметаат 

дека е нужно за наставниците успешно да реализираат интеркултурно образование 

и за да се унапреди подготвеноста на наставниците да иницираат и реализираат 

иновативни практики за интеркултурно образование. Мнозинството наставници 

сметаат дека се потребни континуирани и квалитетни обуки за интеркултурно 
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образование, со кои ќе се зголемат знаењата за другите култури, а посебно 

културите од непосредното окружување, потоа организирана и структирирана 

интеракција, трпеливост во реализацијата на тие програми и можности за нивно 

подолготрајно практикување. За успех на програмите за интеркултурно 

образование, нужно е наставниците навистина да ги имаат усвоено и да веруваат 

во интеркултурните вредности. За многу од испитаниците, клучна е мотивација кај 

наставниците, што е тесно поврзано со развојот на ставовите за интеркултурноста. 

Дел од наставниците сметаат дека предуслов за иницирање на иновативни 

практики за интеркултурно образование е да постои единство и поддршка во 

колективот во координација со управата на училиштето. Како главни пречки за 

развој на интеркултурното образование во нашата држава се гледаат поделеноста 

на учениниците (наставата) по етничка линија во различни смени и објекти, 

етничките стереотипи и предрасуди кај наставниците и родителите - кои се 

пренесуваат и на ученици, ниската мотивација за интеркултурно образование кај 

дел од наставниците и само декларативното прифаќање на интеркултурноста, без 

нејзино спроведување во реалноста. Како пречка се истакнува и недоволната 

континуирана едукација и обука на наставниците за интеркултурно образование, 

како и незадоволително образование на учениците и наставниците за другите 

култури. Треба да се истакне дека како пречка се перципира и убеденоста на некои 

наставници дека е залудно тие да ги поучуваат учениците на интеркултурно 

образование доколку родителите го прават спротивното – што укажува дека некои 

наставници не ја согледуваат во целост нивната улога во образованието на децата. 

Меѓу најважните бариери за развој на интеркултурно образование е фактот што тоа 

не е кроскурикуларно инкорпорирано во редовната настава.   

ЗАКЛУЧОЦИ 

Резултатите од истражувањето даваат основа да се зклучи дека 

наставниците генерално имаат прилично афирмативни и позитивни ставови и 

перцепции за интеркултурното образование во РСМ и сметаат дека тоа треба да 

биде дел од редовната настава. Резултатите покажуваат дека обуките за НМИО 
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генерално имаат позитивен ефект во развојот на интеркултирниот амбиент и 

интеркултурното образование во училиштата каде се спроведува програмата. 

Имено, наставниците кои посетувале обука за НМИО, на сите индикатори имаат 

значајно поафирмативен став од наставниците без обука. 

Поконкретно, може да се заклучи дека наставниците умерено високо ги 

оценуваат ефектите на обуките врз унапредувањето на интеркултурниот амбиент 

во училиштето и за нијанса пониско ги оценуваат ефектите врз развојот на 

интеркултурната компетенција кај учениците. Може да се увиди дека кога 

наставниците ги евалуираат ефектите од обуките врз сопствените компетенции 

даваат повисоки оцени отколку кога ги евалуираат ефектите врз развојот на 

интеркултурната компетенција кај учениците. Тоа може да се интерпретира на 

начин дека на наставниците веројатно им треба поддршка да развиваат пристап на 

поучување базиран на резултатите од учењето, каде наставникот наместо 

доминатно да биде фокусиран на сопственото поучување, ќе развие вештини 

фокусот да го префрли на процесот на учење што се одвива во умот на 

ученикот.  

Следен важен заклучок е дека наставниците поретко од очекуваното 

креираат и воведуваат иновативни интеркултурни практики, со големи разлики во 

прилог на наставниците со напредно ниво на обуки. Наставниците умерено високо 

ја оценуваат улогата на обуките за НМИО во нивното подготвување за иновирање и 

реализирање практики за интеркултурното образование во воннаставните 

активности и во редовната настава, со тоа што се повоздржани во поглед на 

редовната настава. Оваа состојба делумно е резултат и на ограничувањето од 

востановената практика програмата да се реализира низ воннаставни активности.   

Ваквата релативна воздржаност во оценките на наставниците може да се 

гледа и како знак на самокритичност и свесност дека иновативните практики 

бараат специфични знаења, вештини и ставови (компетенции), а тоа може да се 

протолкува и како израз на нивна потреба од поддршка во тој процес. Таа 

поддршка може да се добие низ обуки, но истовремено и од колегите низ 

заедничка работа и меѓусебно советување. Колегијалната поддршка овозможува 
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наставниците да добијат повратна информација со практична вредност од 

релевантен извор - како што се нивните колеги кои работат во сличен контекст.  

Резултатите од истражувањето покажуваат дека во однос на одредени 

индикатори, постојат значајни разлики во прилог на наставниците од одделенска 

настава споредено со тие од предметна настава. Секако дека особините на 

одделенската и предметната настава се различни, но не смее тие разлики да се 

користат како аргумент за пониски очекувања во однос на квалитетот на 

интеркултурното образование во предметната настава, само поради тоа што 

наставниците работат со повеќе класови и ученици истовремено. Интеркултурните 

вредности се универзални и тие може да се манифестираат во секој контекст, без 

оглед на особините на наставата.   

Во отворените одговори, наставниците најчесто бараат и препорачуваат 

континуирани и зачестени обуки за интеркултурно образование. Ова гледиште е во 

дискрепанца со гледиштето кое навидум е широко распространетото кај 

наставниците - дека тие се презаситени со најразлични обуки. Одговорот за оваа 

дискрепанца делумно лежи во ефектите од обуките за НМИО кај наставниците 

вклучени во нив,  делумно во тоа што мнозинството од испитаниците во ова 

истражувањето се наставници кои се веројатно поентузијастични во однос на 

својот континуиран развој, а делумно и во ниската свесност кај оние наставници 

кои не придаваат значење на развојот на своите компетенции и имаат отпор кон 

обуки за континуиран развој. Може да се претпостави дека темелна и 

континуирана обука за интеркултурно образование ќе ги унапреди свесноста и 

компетенциите, со што наставниците ќе се чувствуваат поподготвено да иновираат 

интеркултурни практики во нивната наставна дејност.  

Резултатите од истражувањето даваат основа да се заклучи дека 

наставниците веруваат дека добро осмислени и структурирани активности кои 

овозможуваат конструктивна интеракција меѓу учениците и наставниците може да 

води кон квалитетно интеркултурно образование, како предуслов за кохезивно и 

инклузивно општество.  
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Во продолжение, како форма на појасно илустрирање на наодите од 

истражувањето, опишани се типичните профили на наставници со различно ниво 

на обука за НМИО. Во нив се сублимирани ставовите на наставниците во однос на 

сите индикатори, со што полесно ќе се увиди и важноста на активностите кои 

промовираат интеркултурализам – вклучително и обуките за интеркултурно 

образование.  

Типични профили на наставници – според ниво на обука за НМИО 

Профил на наставник кој посетувал напредно ниво на обука за НМИО  

Типичниот наставник/наставничка кој посетувал/а напредно ниво на обука 

за НМИО на НДЦ има позитивна перцепција и афирмативен став за 

интеркултурното образование. Смета дека заедничките училишни активности во 

голема мера ги подобруваат интеркултурните односи меѓу учениците во 

училиштето, дека создавањето интеркултурен амбиент во едно училиште 

овозможува училиштето да ги унапреди своите образовни резултати, и не се 

согласува дека е подобро учениците од различни етнички или верски заедници да 

учат во различни и одвоени смени/објекти. Во голема мера е убеден/а дека 

активностите за интеркултурно образование треба да бидат внесени во редовната 

настава. Тој/таа смета дека во училиштето во кое работи има просперитетни 

можности да се развие интеркултурен амбиент и дека наставниците имаат волја да 

го развиваат.  

Верува дека обуките за НМИО имаат значително влијание врз 

унапредувањето на интеркултурниот амбиент и на иконографијата во училиштето, 

како и врз развојот на интеркултурната компетенција кај учениците. Понатаму, 

верува дека како резултат на обуките за НМИО децата од различна етничка или 

верска припадност имаат поизедначени можности за квалитетно образование, а 

соработката меѓу наставниците со различна етничка или верска припадност ја гледа 

како значително подобрена. Креира и воведува иновативни практики за 
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интеркултурно образование повеќе пати годишно и се чувствува себеси подготвено 

да иновира практики и во воннаставните активности и во редовната настава со кои 

ќе се развива интеркултурната компетенција кај учениците.  

Профил на наставник кој посетувал основно ниво на обука за НМИО  

Типичниот наставник/наставничка кој посетувал/а основно ниво на обука за 

НМИО има умерено позитивна перцепција и афирмативен став за интеркултурното 

образование. Смета дека заедничките училишни активности умерено ги 

подобруваат интеркултурните односи меѓу учениците во училиштето, и дека 

создавањето интеркултурен амбиент во едно училиште донекаде овозможува 

училиштето да ги унапреди своите образовни резултати. Тој/таа смета дека во 

училиштето во кое работи постојат услови да се развие интеркултурен амбиент.  

Има умерено позитивен став во поглед на тоа дали обуките за НМИО 

влијаат на унапредување на интеркултурниот амбиент и на иконографијата во 

училиштето. Иако со главно афирмативен став, покажува одредена доза на 

воздржаност во однос на тоа дали обуките за НМИО придонесуваат да се развива 

интеркултурната компетенција кај учениците. И покрај тоа што смета дека 

соработката меѓу наставниците со различна етничка или верска припадност е 

подобрена, смета дека обуките за НМИО само умерено придонесуваат децата од 

различна етничка или верска припадност да имаат поизедначени можности за 

квалитетно образование. Тој/таа во ретки прилики во текот на учебната година 

креира и воведува иновативни практики за интеркултурното образование и 

чувствува умерена подготвеност да иновира практики во својата работа со кои ќе се 

развива интеркултурната компетенција кај учениците.  

Профил на наставник кој не посетувал обуки за НМИО  

Типичниот наставник/наставничка кој/а не посетувал/а обуки за НМИО, иако 

работи заедно и комуницира секојдневно со наставници кои посетувале вакви 

обуки, има колеблив став во однос на интеркултурното образование. Тоа се 
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рефлектира и во само делумно позитивната перцепција кон прашањата дали 

заедничките училишни активности ги подобруваат интеркултурните односи меѓу 

учениците во училиштето, и дали создавањето интеркултурен амбиент во едно 

училиште овозможува училиштето да ги унапреди своите образовни резултати. 

Смета дека во училиштето во кое работи има ограничени можности да се развива 

интеркултурен амбиент. Има поделено мислење во однос на дилемата дали е 

подобро активностите за интеркултурно образование да бидат внесени во 

редовната настава или да останат само во форма на воннаставни активности.  

Наставник/наставничка кој/а не посетувал/а обуки за НМИО е 

порезервиран/а во оценката дали обуките за НМИО имаат влијание врз 

унапредување на интеркултурниот амбиент и врз развојот на интеркултурната 

компетенција кај учениците. Се надоврзува и порезервиран однос кон прашањето 

дали обуките за НМИО придонесуваат на тоа децата од различна етничка или 

верска припадност да имаат поизедначени можности за квалитетно образование. 

Соработката меѓу наставниците со различна етничка или верска припадност ја 

оценува како умерена, иако е нејасно дали тоа се должи на програмата на НДЦ. Со 

оглед на тоа што тој/таа не посетувал/а обуки за НМИО, очекувано е дека иновира 

и спроведува практики за интеркултурното образование само стихијно и ретко.  

ПРЕПОРАКИ 

Резултатите од истражувањето даваат основа за повеќе препораки во насока 

на унапредување на наставничките компетенции за реализирање на интеркултурно 

образование, со што би се дал и значаен придонес во развојот на интеркултурно и 

кохезивно општество.  

Широк опсег на обуки за интеркултурно образование  

Ако се има предвид состојбата дека кај еден дел од наставниците во 

државата постои висока свесност за потребата од континуирано обучување, додека 

за друг дел наставници тие се преоптеретени со обуки, се препорачува да се 

спроведат активности со кои ќе се крева свесноста меѓу наставниците во РСМ за 
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важноста на интеркултурното образование. Тоа пред сè е нужно за наставниците со 

ниска свесност за важноста од континуиран развој, како и ниска свесност дека 

интеркултурните компетенции се значаен дел од општите наставнички 

компетенции кои тие нужно треба да ги поседуваат за да може да бидат 

ангажирани во наставна дејност, а посебно во мултикултурно општество како што е 

македонското.  

Засилен фокус на предметната настава  

 Тргнувајќи од наодите за некои индикатори каде наставниците од 

предметна настава се помалку подготвени за интеркултурно образование во 

споредба со тие од одделенска, се препорачува засилен фокус на интеркултурни 

активности насочени и прилагодени на специфичностите на предметната настава и 

тоа како за наставниците, така и за учениците. Вообичаено наставниците од 

предметна настава имаат помала можност за увид во моралниот развој и 

однесувањето на учениците, а поради природата на нивната работа со често и 

континуирано менување на паралелките, кај нив се јавува и тенденција на помала 

осетливост за релевантните знаци во однесувањето кои ги емитираат учениците. 

Оваа тенденција може да предизвика и помала ангажираност како во воспитниот 

ангажман кон учениците, така и во помала иницијативност за континуирано 

обучување за развој на сопствените наставнички компетенции. Ова согледување 

уште повеќе важи за состојбите со интеркултурното образование во средните 

училишта. Оттука, потребно е да се превенира развој на однос кон интеркултурното 

образование како кон активност која повеќе се однесува на ученици од пониски 

одделенија. 

  Засилен фокус на редовната настава со крос-курикуларен пристап 

Имајќи предвид дека наставниците покажуваат извесна воздржаност во 

поглед на реализацијата на интеркултурните активности во редовната настава, се 

препорачува да се осмисли пристап со кој на прилагоден начин ќе се даде засилена 

поддршка во овој сегмент. Ваквата состојба делумно е резултат на природата на 

самите наставни предмети, како и на востановената практика програмата главно да 
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се реализира низ воннаставни активности. Прилагодено на специфичностите на 

редовната настава по различни предмети, може да се осмисли крос-курикуларен 

пристап за развој на интеркултурните вредности во состав на редовната настава, 

што е во согласност и со препораките на Советот на ЕУ за развој на клучните 

компетенции. Овој пристап препорачува сите наставниците да ги практикуваат 

интеркултурните вредности и да ги инкорпорираат преку т.н. скриен курикулум 

постојано во текот на редовниот образовен процес.   

Поучување базирано на резултатите од учењето 

Имајќи ги предвид наодите дека наставниците пониско ги оценуваат 

ефектите од обуките кај учениците отколку кај себеси, се препорачува да се 

развијат мерки за поддршка на наставниците со кои ќе ги раазвиваат 

компетенциите за поучување за интеркултурните вредности базирано на 

резултатите од учењето. Со таквиот пристап фокусот на образованието се става 

на ученикот, бидејќи најважен е токму процесот на учење кој се одвива во умот на 

детето.  

Колегијална поддршка  

Со цел наставниците со различно ниво на обученост за НМИО да добијат 

вредна повратна информација за тоа како го практикуваат интеркултурното 

образование, се пропорачува проширен модел на колегијална поддршка и  

соработка. Со овој пристап, наставниците кои се искусни во реализација на НМИО 

(кои се членови на тандемите) може да им пружаат поддршка на наставници кои 

не се дел од тандеми и кои имаат само основно ниво на обука – низ тандемска 

реализацијата на активностите за унапредување на интеркултурното образование. 

Во оваа ситуација, се формираат нови тандеми со само привремен карактер, 

составени од еден епоискусен и еден помалку искусен наставник за реализација на 

НМИО. Со тоа би се создале услови за побрза и поширока дисеминација на 

филозофијата и вредностите на НМИО.   

 Континуирана евалуација 
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Во функција на унапредување на интеркултурното образование, се 

препорачува континуирана евалуација на индикаторите на интеркултурниот 

амбиент во училиштата и на ефектите од програмите за интеркултурно 

образование. Се препорачува во нив да бидат вклучени и ученици и родители, како 

и наставници од училишта во кои не се спроведуваат програми за интеркултурно 

образование.  
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