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Вовед 

Интернационализацијата на образованието низ глобализациските процеси има 

непосредна импликација на новата слика на училиштето, базирана врз меѓународни 

документи, како и голем број декларации, извештаи и препораки кои ги даваат рамката, 

трендовите и насоките на образовните политики, речиси во сите држави во светот. 

Во изминатиов тридекаден временски период во Република С. Македонија извршени 

се голем број измени во легислативата, донесени се низа стратешки документи, развојни 

програми и мерки во функција на подобрување на состојбата во образованието воопшто, а 

во контекст на тоа, ѝ на зајакнување на интеркултурната димензија во неговата реализација.  

Актуелниот Закон за основно образование (2019), со кој се уредува воспитно-

образовниот процес и дејноста на основното училиште, следејќи ги најновите барања за 

образованието го регулира правото на бесплатно и квалитетно воспитание и образование на 

секое дете и ги дефинира следниве основни начела врз чија основа треба да се развива 

основното образование: целосен развој на ученикот; еднаквост, достапност, пристапност и 

инклузивност; општообразовен карактер на основното образование; обезбедување на 

квалитет на образованието и меѓународна споредливост на знаењата на учениците; активно 

учество на учениците во животот на училиштето и заедницата; подготвување на ученикот 

за доживотно учење; унапредување на сличностите и прифаќање на различностите, 

интеркултурализам и мултикултурализам; грижа за физичката безбедност и здравје; 

автономност, компетентност и одговорност и партнерство помеѓу училиштето, родителите, 

односно старателите и единиците на локалната самоуправа. (член 4). Во овој Закон посебно 

се нагласени,  заштитата од дискриминација и промоцијата на еднаквост, инклузивниот 

карактер на основното образование и унапредувањето на мултикултурализмот 

/интеркултурализмот и меѓуетничката интеграција во основното образование. Согласно 

вака дадените насоки креирана е новата Концепција за основно образование (2021) која во 

целост се базира врз трите клучни принципи: инклузивност, родова сензитивност 

/рамноправност и интеркултурност, со што јасно се нагласува дека училиштата треба 

безусловно да ги почитуваат овие принципи во функција на промоција и поддржување на 

различностите и развивање на вредностите за заедничко живеење.  

Исто така, во Концепција за интеркултурно образование (2015) наведени се следниве 

глобални принципи1 кои ја претставуваат платформата на интеркултурното образование во 

Република С. Македонија: 

 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; 

                                                           
1 UNESCO Guidelines on Intercultural Education (2006). Paris: UNESCO, 32-38. 



 

2       

 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.  

Наведениве принципи претставуваат водилка која треба да се почитува при 

планирањето и реализацијата на наставните и воннаставните активности во основното 

образование.  

Нагласената важност од интеркултурното образование и неговото интегрирање во сите 

нивоа на воспитно-образовниот систем ја иницира и потребата за креирање на документот 

Стандарди за интеркултурно образование (2021). Интеркултурните стандарди се поврзани 

со Националните стандарди за основно образование кои се поопшти и со кои се 

дефинираат резултатите од учење во секој образовен циклус (I, II, III) на основното 

образование. Имено, интеркултурните стандарди во овој документ се конкретизирани, т.е. 

издвоени се клучните интеркултурни компетенции кои се посочени за секој воспитно-

образовен период во основното образование и тоа, од прво до трето одделение, од четврто 

до шесто одделение и од седмо до деветто одделение (крај на трето, шесто и деветто 

одделение). 

Во промовирањето на интеркултурното воспитание и образование во училиштата 

клучна е улогата на наставниците кои треба да се сензибилизирани за разбирање на 

обележјата и потребите на припадниците од различните култури. Во согласност со 

динамичностите кои се присутни во современото општество, наставниците и останатите 

субјекти носители на воспитно - образовниот процес во училиштата треба да развиваат 

компетенции уште во текот на иницијалното образование, но и во натамошното нивно 

професионално усовршување, кои ќе им овозможат квалитетно да се носат со новите барања 

на општеството, а воедно и на современото училиште.  

 

Компентенции на наставниците за интеркултурно образование 

Квалитетот на реализацијата на воспитно-образовниот процес во училиштата 

првенствено зависи од компетенциите на наставниот кадар во училиштето, вклучително и 

на стручните соработници и директорот. Наставникот треба да поседува основни 

професионални компетенции за успешно, квалитетно да ја реализира наставата, 

воннаставните и другите активности од делокругот на неговата работа во основното 

училиште.  

Современиот пристап во образованието и современиот училишен курикулум бараат 

од наставниците да поседуваат голем број разновидни компетенции со што во својот 

професионален анганжман ќе можат успешно да одговорат на новопоставените барања пред 

нив и да ги реализираат дефинираните стандарди, односно да ги постигнуваат посакуваните 

образовни ефекти. Европските и национални стандарди, насоки за компетенциите кои е 

потребно учениците и граѓаните во 21 век да ги поседуваат, претставуваат појдовна основа 

во дефинирањето и на компетенциите на идните наставници и концепирањето на навната 
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професионална подготовка. Заедничките европски принципи во формулирањето на 

националните политики на образованието на наставниците придонесуваат за дефинирањето 

на клучните кометенции кои наставниците би требало да ги стекнат во своето образование, 

меѓу кои сè и интеркултурните компентенции. Поседувањето на интеркултурните 

компентенции исклучително e важно за наставниците бидејќи тие треба да ги подготват 

учениците за живот и работа во современото мултикултурно општество. 

Интеркултурните компетенции може да се дефинира како способност за квалитетна 

интеракција и интеракција со особи од различни култури, способност за усвојување на 

интеркултурни ставови, знаења и вештини како полесно и подобро би ги разбрале и 

почитувале другите култури. Според тоа, интеркултурна особа се смета дека е онаа која 

поседува способност на критичко и аналитичко разбирање на својата и туѓата култура. Во 

тој контекст интеркултурната компетентност вклучува три суштински димензии кои се 

меѓусебно поврзани: комуникациска димензија на однесување (вештини), емоционална 

димензија (ставови) и когнитивна димензија (знаење). Да се биде интеркултурно 

компетентен значи да се биде способен да се живее во услови каде секој поединец се 

прифаќа без оглед на неговата културна припадност, стилот на живеење и потеклото. 

Според Концепцијата за интеркултурно образование (2015), 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-корикуларни 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 способност и вештини кои овозможуваат решавање 

проблеми, критичко мислење, донесување одлуки, иновативност, оригиналност, 

дивергентно мислење итн.  

Развивањето на интеркултурните компетенции кај идниот наставен кадар е особено 

важно за тие да можат да поттикнат и создадат здрава интеркултурна училишна заедница. 

Затоа, е неопходно да се овозможи образование на наставниците кое ќе обезбеди 

стекнување знаење, искуство и навики за имплементација на интеркултурните 

компетенции. Суштинските карактеристики на интеркултурно компетентен наставник се 

претставени во односот меѓу мултикултурната средина и училиштето отворено за 

различности, а чии компонентите се: добро познавање на сопствената и другите култури; 

способност за почитување, успешна вербална и невербална комуникација; разбирање и 

прифаќање субјекти кои припаѓаат на други култури; интерактивен однос со „другиот“ и 

способност да се развие нестереотипно размислување и анти-предрасуди.  
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Најголемиот број професионални компетенции, вклучувајќи ги тука и 

интеркултурните, се очекува наставниците да ги стекнат во текот на иницијалното 

образование и понатаму да ги доразвиваат во текот на својот професионален развој. Исто 

така, се очекува компетентните наставници во својата работа да се раководат од систем на 

вредности кој се карактеризира со верување дека секој ученик може да учи и да се развива, 

а наставникот има одговорност да го овозможи тоа, дека основното образование треба да го 

оспособи ученикот за доживотно учење, дека соработката со учениците и со колегите е 

предуслов за квалитетна настава, дека во училиштето и надвор од него мора да се залагаат 

за почитување на човековите права и правата на детето и за активно почитување на 

различностите по сите основи во сите сфери од општественото живеење. 

 

Законски основи за иницијалното образование на одделенските наставниции  

Според Законот за основно образование на Р. С. Македонија (2019), воспитно-

образовната работа во основното училиште ја реализираат наставници и стручни 

соработници (педагог, психолог, специјален едукатор и рехабилитатор, социолог, социјален 

работник, библиотекар и друго). (Член 79). Додека пак, во Законот за наставниците и 

стручните соработници во основните и средните училишта (2019), во член 3, се вели дека, 

наставник во основно и средно училиште може да биде лице кое има завршено најмалку 

четири години соодветно високо образование согласно нормативот за наставен кадар 

утврден во наставната програма и се има стекнато со најмалку 240 ЕКТС. Во истиот 

Законот, во член 6, се наведува дека: Наставата во основно односно средно училиште ја 

изведуваат наставници и дека видот на стручната подготовка на наставниците кои 

остваруваат воспитнообразовна работа во основно односно средно училиште е определен 

со Нормативот за наставен кадар во наставните програми за соодветните наставни 

предмети, донесени од страна на министерот, на предлог на Бирото односно Центарот. Со 

Нормативот за наставен кадар е утврдено дека одделенските наставници се адекватен 

профил за реализација на наставните програми по сите наставни предмети предвидени за I, 

II, III, IV и V одделение, освен за наставниот предмет англиски јазик. Односно, дека 

наставата може да ја изведуваат професор за одделенска настава и дипломиран педагог. 

Иницијално образование за одделенските наставниците во Р.С. Македонија, може да се 

стекне на следните пет државни високообразовни институции/факултети: 

 Педагошкиот факултет "Св. Климент Охридски" при Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје; 

 Институтот за педагогија на Филозофскиот факултет во Скопје, при Универзитет 

"Св. Кирил и Методиј" во Скопје; 

 Факултетот за образовни науки при Универзитетот "Гоце Делчев" во Штип; 

 Педагошкиот факултет при Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола; и 

 Педагошиот факултет при Универзитетот во Тетово. 

Секоја високообразовна институција на која се подготвуваат наставници има изготвено 

сопствени студиски програми.  
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Интеркултурните обележја на студиските програми за иницијално образование на 

одделенските наставници   

Педагошкиот факултет "Св. Климент Охридски" и Институтот за педагогија при 

Филозофскиот факултет кои се во составот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во 

Скопје се високообразовни институции со најдолгогодишна традиција во профилирањето 

на најголем дел од наставниот кадар вклучен во реализацијата на одделенската настава во 

основните училишта во Македонија. Со оглед на тоа, акцентот овде е ставен на 

претставување и анализирање токму на овие две студиски програми од аспект на нивната 

интеркултурна обоеност, односно застапеноста на интеркултурните содржини во нив и 

нивната интеркултурна ориентираност, притоа без претензии на нивна компаратива анализа 

од било кој аспект.  

Студиските програми за прв циклус студии по Одделенска настава на Педагошкиот 

факултет "Св. Климент Охридски" и на Институтот за педагогија при Филозофскиот 

факултет во Скопје, се креирани согласно Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС) во 

трање од четири години, односно осум семестри во кои студентите треба да стекнат вкупно 

240 кредити, или по 30 кредити во секој семестар од студирањето.  Двете студиски програми 

се креирани во сооднос 60% задолжителни предмети и 40% изборни предмети, од кои 30% 

се изборни предмети понудени во рамките на матичниот факултетот, додека 10% се изборни 

предмети од слободната листа на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј".  

Со студиските програми е предвидено и практичното оспособување на студентите 

преку различни форми: педагошка практика, хоспитации (дидактичко – методички), како и 

педагошки стаж со што се овозможува на студентите по завршувањето на судиите успешно 

вклучување во воспитно-образовниот процес во училиштето. Практичното оспособување 

на студентите се реализира во голем број училишта и други воспитно – образовни 

институции со кои факултетите имаат склучено договори за соработка.  

Составен дел на двете студиски програми се општите и специфични дескриптори во 

кои се препознатливи тенденциите на интегрирање на интекултурното образование во нив 

и промовирањето на интеркултурните компетенции на студентите идни одделенски 

наставници.  

Стручниот профил со кој се стекнува студентот по завршувањето на студиите на 

Педагошкиот факултет е професор по одделенска настава, а по завршувањето на студиите 

на Институтот за педагогија е дипломиран педагог. Согласно Болоњската декларација по 

завршувањето на студиите секој студент, покрај уверението во кое се наведени положените 

предмети и добиените оценки за нив, добива и диплома-саплемент (Diploma Supplement) во 

која се прецизира стручноста  на  профилот.   

Концептот на креирањето на најновите, актуелните студиските програми, е во 

согласност со современите светски тенденции во областа на педагогијата, како и со 

реформските зафати кои се случуваа изминатиов временски период во Р. С. Македонија во 

сферата на воспитанието и образованието.  
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Студиите по Одделенска настава на Педагошкиот факултет во Скопје се изведуваат 

на македонски, на албански и на турски наставен јазик. Во студиската програма предвидени 

30 задолжителни предмети (во наставата на албански и на турски наставен јазик се 32) и 15 

изборни предмети од понудени 39 во рамките на студиската програма по Одделенска 

настава, како и 5 предмети од слободната листа на изборни предмети од УКИМ. Во текот 

на студирањето студентите се обврзни да изберат најмалку еден странски јазик од 

слободната листа на изборни предмети на УКИМ и најмалку еден предмет од областа на 

инклузијата во образованието или Методика на работа со деца попречени во развојот од 

слободната листа на изборни предмети на УКИМ. 

Во рамките на оваа студиска програма препознатливи се повеќе наставни предмети 

од групата на задолжителни и од групата на изборни наставни предмети кои се во функција 

на интеркултурното сензибилизирање на студентите, идни наставници. Во тој контекст овде 

се наведени само некои од нив, во кои според дефинираните цели, како и според наведените 

содржини, т.е. дадените теми во рамките на нивните предметни програми имаат придонес 

во развојот на интеркултурните компентенциии на студентите. 

Наставниот предмет Општа педагогија, кој спаѓа во групата на задолжителни 

наставни предмети, обработува теми кои го проучуваат односот меѓу воспитанието, 

социјализацијата и персонализацијата; воспитаникот - воспитувачот и факторите во 

развитокот на личноста, како и теми кои директно го третираат мултикултурното и 

интеркултурното воспитание. Во  предметната програма по Социологија на образованието 

се предвидува студентите да се запознаат со мултикултурализмот и образованието, 

влијанието на религијата во образованието, образованието и културата, демократизација на 

образованието, како и соодносот на етиката и образованието. Дел од предвидените теми во 

рамките на наставниот предмет Литература за деца, се однесуваат на: појавата и развојот 

на литературата за деца (развојни текови на светската, европската, јужнословенската, и 

македонската литература за деца; видови, родови и жанрови на литература за деца; 

народната литература низ призмата на литературата за деца; современа литература за деца; 

други книжевни текстови како книжевен опус за деца и аналитичка обработка на 

најзначајни (автори и дела) претставници на европската, јужнословенската, балканската и 

македонската литература; воспитните и сознајните можности и потенцијали на 

литературата за деца. Додека пак, во наставниот предмет Семејна педагогија се понудени 

теми кои говорат за училиштето, семејството и различностите (мултикултурата, 

инклузијата), семејното воспитание и културните разлики; семејството и училиштето како 

значајни воспитни фактори; партнерството меѓу семејството и училиштето – поим, потреби, 

ефекти, бариери, форми, принципи и поддршка, како и за хуманизирањето и ефектуирањето 

на семејното воспитание. Интеркултурна насоченост е препознатлива и во наставниот 

предмет Училишна педагогија во кој се предвидени теми кои се осврнуваат на 

глобализацијата и нејзиното влијание во образованието (мултикултура и интеркултура), 

како и на унапредувањето на инклузивниот процес. Во наставниот предмет Методика на 

воспитна работа евидентни се некои понудени теми кои може да дадат свој придонес во 

градењето на интеркултурните коментенции кај студентите, како што се: стереотипите и 

предрасудите во образованието и можностите за нивно надминување, педагошка 
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ориентација на наставникот и климата во одделението; методи и принципи на воспитна 

работа (метод на поттикнување, метод на спречување, метод на играње улоги и метод на 

убедување и уверување) и нивните средства; современи модели, стратегии и техники на 

воспитно делување и воспоставување контрола во одделението; комуникација и 

интеракција во воспитниот процес. Овде би ја истакнале и важноста од проучувањето на 

содржините од наставниот предмет Дидактика преку кои студентите ги осознаваат 

релевантните аспекти на современата настава, се оспособуваат за конструктивна апликација 

на стекнатите знаења во воспитно-образовната практика, развиваат критичко мислење и 

способност за решавање на проблеми од едукативна природа и се оспособуваат за следење, 

прифаќање и поттикнување на иновациите во образованието, што е неопходно за 

остварување успешна професионална работа во мултикултурна заедница. Исто така, и 

други задолжителни наставни предмети со својата целна и содржинска насоченост даваат 

својствен придонес во развивањето на интеркултурните компентенции на студентите, меѓу 

кои: Македонски/ албански / турски  јазик  со култура на изразувањето 1 и 2, Педагошка 

психологија, Развојна психологија, Основи на музичкото образование со музички 

инструменти и други.  

Од групата на понудени изборни предмети во студиската програма, може да се 

издвои наставниот предмет Мултикултурно образование кој согласно неговиот наслов, 

како и дефинираната цел и конкретизираните содржини во неговата предметна програма, 

тесно е во врска со развојот на интеркултурната димензија кај студентите. Целта на оваа 

предметна програма е: студентите да стекнат знаења, вештини и компетенции за 

мултикултурното и интеркултурното образование и да се оспособат за развивање на свеста 

за потребата од надминување на стереотипите и предрасудите како ограничувачки фактори 

во современите општества и да ги применат во извршувањето на својата идна наставничка 

професија. Додека, како содржини предвидени за реализација со оваа предметна програма 

се следните: Културата и општеството; историско-филозофски и социолошки основи на 

идејата за мултикултурно образование; влијанието на други култури; придонесот на 

различните култури за човечката цивилизација; влијанието на меѓукултурните разлики во 

комуникацијата; мултикултурното образование во рамките на училишните институции; 

предрасудите и стереотипите како ограничувачки фактори во мултикултурното 

образование; интеркултурно образование; стратегии за нивно надминување; различноста 

како вредност; мултикултурното образование во светот и кај нас; воспитание за мир и 

толеранција. 

Во рамките на понудената листа на изборни наставни предмети евидентна е 

присутност на поголем број предмети кои го третираат интекултурното образование од 

различни аспекти. На пример, поизразени интеркултурни димензии се препознатливи во 

наставниот предмет Етика. Имено, во рамките на предметната програма се наведени теми 

преку кои студентите имаат можност да се запознаат со основните човечки вредности 

(аксиологија); засновањето на етичките норми (автономна и хетерономна етика); 

структурата на моралот; поим и образување на каракер, практичната етика; етиката на 

наставничката професија, социјалната и професионалната етика. Но, во содржините на 

предметните програми и по другите понудени изборни наставни предмети се воочуваат 
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теми кои се во врска со некои аспекти на интекултурното образование. Во тој контекст би 

ги спомнале следните наставни предмети: Религиски системи, Историја на педагошките 

идеи, Литературна работилница, Менаџмент во образованието, Комуникологија, 

Педагошка комуникација, Медиумска култура, Историја, Национална историја, 

Лексикологија со фразеологија, Основи на музичкото образование со музички 

инструменти, Интегриран курикулум, Работилница по слободни активности по 

македонски/албански/турски јазик, Методика на работа со надарени деца, Психологија на 

личниот развој  и други. 

Со оглед на тоа што изборните предмети се варијабилни, односно што не сите 

студенти избираат исти наставни предмети, овде не се навлегува во нивна поединечна 

елаборација од аспект на нивниот придонес во градењето на интеркултурните компетенции 

на студентите. 

Во актуелната студиска програма по Педагогија предвидени се 29 задолжителни 

наставни предмети и 16 изборни наставни предмети, од кои 12 се изборни наставни предми 

кои студентите може да ги бираат од понудената листа на предмети од Филозофски 

факултет, додека 4 се предмети од УКИМ листата на слободни изборни предмети. 

Студиската програма е така структурирана што во осмиот семестар студентите обврзно 

бираат една од понудените четири опционо - изборни групи предмети (предучилишна, 

училишна, андрагошка и социјално – педагошка) во кои се содржани по два наставни 

предмети во тесна врска со избраната област. 

Студиската програма по педагогија има значаен број на задолжителни и изборни 

предмети кои поседуваат интеркултурни елементи. Според направената анализа на 

содржините присутни во рамките на задолжителните наставни предмети се констатира 

постоење на интеркултурни обележја кај повеќето од нив. Следствено по нивниот редослед 

во студиската програма, најнапред би ги посочиле предметите: општа педагогија и теорија 

на воспитанието, кои пошироко ги оспособуваат студентите за разбирање на општите 

прашања во врска со воспитанието и образованието, односот меѓу воспитанието, 

социјализацијата и персонализацијата; факторите во развитокот на личноста, поимите: 

морал, етика и морално воспитание; развојот на идеата за морално воспитание; основните 

претпоставки на моралното воспитание; дилемите во теоријата на моралното воспитание; 

целта и етапите на процесот на моралното формирање на личноста. Содржините опфатени 

во предметната програма по Специјална педагогија се насочени кон стекнување на основни 

знаења за учениците со пречки во развојот, нивно рано откривање, дијагностика и рана 

интервенција, едукација, згрижување и социјално-економски аспекти на рехабилитацијата, 

како и институционалната заштита, едукација и рехабилитација. Во наставниот предмет 

Национална историја се присутни теми преку кои студентите се стекнуваат со сознанија за 

историскиот развој на воспитувањето и образованието во Македонија и развиваат интерес 

и способности за негово проучување и критичко вреднување. На студиите се изучуваат и 

наставните предмети Дидактика 1 и Дидактика 2  кои во програмите опфаќаат низа теми 

кои се во функција на запознавање на студентите со структурните компоненти на наставата, 

традиционалниот и современите модели на наставата, нивно оспособување за планирање, 
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организирање и евалуирање на наставата, примена на современи дидактички приоди, 

иновирање и индивидуализација на наставата. Развивањето на дадактичките компетенции 

на студентите им овозможува применување на стекнатите методологии на поучување и 

учење да ги имплементираат во интекултурен контекст. Наставниот предмет Педагошка 

комуникација меѓу наведените цели во програмата го истакнуваат стекнувањето знаења за 

комуникацијата како педагошка категорија, развивањето комуникациски компетенции, 

усвојувањето техники за ефективна комуникација и развивање вештини за ефективно 

комуницирање во потесен и поширок контекст (во паралелката, при тимската работа и при 

соработката со семејствата и со локалната заедница) и развивањето на критичкото мислење 

за медиумските содржини и оспособување за анализа (евалуирање) на квалитетот на 

различни модели на комуникација. Понудените содржини во програмата по Компаративна 

педагогија се насочени кон стекнување сознанија за суштината, карактерот и 

методолошките пристапи во компаративната педагогија и развивањето способности за 

компаративно проучување на образованието и за критичка примена на туѓите образовни 

искуства во домашен контекст. Наставниот предмет Алтернативни пристапи во 

педагогијата целно е насочен кон стекнувањето компетенции за темелни научни определби 

на алтернативните педагошки концепции и развивање ставови за влијанието на 

алтернативните педагошки правци во конципирањето на современите пристапи за 

воспитанието и образованието. Во рамките на програмата Семејна педагогија како цели се 

наведуваат: стекнувањето знаења за влијанието на семејното воспитување врз развојот на 

детето, развивањето умеења и вештини потребни за компетентно истражување на 

воспитувањето во семејствата, оспособувањето за согледување на причините за воспитните 

проблеми во семејството, развивањето вештини за професионална поддршка и помош на 

семејствата во остварување на нивната воспитна улога. Свој придонес во развивањето на 

интеркултурните компетенции кај студентите имаат и поголемиот дел од темите опфатени 

во предметната програма на Методика на воспитна работа, кои се однесуваат на 

проучувањето на: воспитните фактори; актуелните видови на воспитна работа (правно 

воспитание и воспитание за демократија, еколошко воспитание, воспитание за хумани 

односи меѓу половите; воспитание на дисциплина и дисциплинираност); воспитната работа 

во наставната, воннаставната и вонучилишната дејност; педагошката комуникација како 

основа за формирање на правилни меѓучовечки односи воспитувач - воспитаник; 

планирањето и програмирање на воспитната работа; принципите на воспитната работа и 

методите на воспитната работа. Определени содржини во функција на интеркултурното 

образование постојат и во програмите во задолжителните наставни предмети: Дидактика 

на јазично и уметничко подрачје, Андрагошка дидактика, Почетно описментвање, 

Методика на работа на педагогот, Педучилишна педагогија 1 и 2 и други. 

Од групата на понудените изборни предмети го издвојуваме наставниот предмет 

Интеркултурно образование, кој во целост обработува теми од интекултурноста.  Целта на 

оваа предметна програма е насочена кон сензибилизирање за работа во интеркултурна 

средина; запознавање со основните поими и принципи на интеркултурното образование; 

стекнување вештини за креирање на курикулум за интеркултурна средина. Во рамките на 

реализацијата на наставата по овој наставен предмет, водејќи се од понудената содржина 

http://fzf.ukim.edu.mk/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80-1-2-2-4-4-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-5-3-2-3-3-2-3-6-2-7-5-5-2-2-6-5-3-3-2/
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во предметната програма, студентите имаат можност да стекнат знаења во врска со: 

општесвената улога на образованието, интеркултурното образование како глобален 

феномен, образованието во мултикултурното општество, мултикултурата и интеркултурата 

и образованието, образованието како процес на стекнување интеркултурални компетенции, 

дизјанот на курикулумот во интеркултурен контекст, улогата на семејството и образовните 

институции. Исто така, наставниот предмет Етнопедагогија е тесно содржински 

ориентиран кон развивањето на интеркултурна сензибилност кај студентите, преку 

запознавање со теоретските основи и практичните пристапи во етнопедагогијата и 

развивањето интерес за проучување на воспитните аспекти на народното творештво и 

оспособување за етнопедагошки истражувања. Како значајни изборни наставни предмети 

за развивањето на интеркултурните компетенции на студентите би ги посочиле и следните: 

Етика во образованието, Педагошка работа со ранливи деца, Педагошко водење, 

Медиумска култура, Интерактивни пристапи во наставата, Училишна педагогија, 

Стратегии на поучување, Развој на курикулум, Социологија, Педагошка психологија, 

Развојна психологија и други. 

 Од содржините понудени во рамките на изборните наставни предмети евидентно е 

дека поголем број од нив значајно го промовираат интеркултурното образование, со што 

студентите имаат можност со нивно избирање и учествување во нивната реализацијата да 

се стекнат со потребни знаења и искуства во функција на јакнење на нивните интеркултурни 

компентенции. 

 

Општи констатации и препораки 

 

Од извршениот увид во студиската програма по Одделенска настава на Педагошкиот 

факултет и на студиската програна по Педагогија на Институтот при Филозофскиот 

факултет може да се заклучи дека се присутни интеркултурни димензии во поголем број 

задолжителни и изборни наставни предмети. Тие особено се согледуваат во предложените 

теми во содржинскиот дел на одделните веќе посочени предметни програми, во 

дефинираните цели, како и во предвидените методи и форми на наставна работа. Се 

препознаваат наставни предмети кои нудат запознавање со универзалните хумани 

вредности, како и на културните вредности и традиции на припадниците на различни 

етнички заедници.  

Интеркултурното образование и развивањето на интеркултурната сензитивност кај 

студентите, идни наставници, не се остварува само преку еден посебен наставен предмет, 

туку преку трансверзален пристап во изучувањето на постојните наставни предмети во 

студиските програми.  

Речиси во сите предметни програми содржани во двете студиски програми 

евидентна е присутноста на разновидни методи и форми на наставна работа, од видот на: 

дискусии, дебати, работилници, самостојна работа, истражувачки активности, 

индивидуална, групна и тандемска работа, симулирање на ситуации, давање на задачи за 
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решавање проблемски ситуации, играње на учоги, размислување и „мисловно” симулирање 

на проблемски ситуации; практична едукација, базирана на реални ситуации (за време на 

изведувањето на педагошката практика во училиштата) и сл. Наведените методи на учење 

и поучување, меѓу другото го промовираат кооперативното учење, интеракцијата, 

критичкото размислување, каде што доаѓаат до израз различните способности, знаења, и 

ставови на студентите, користењето на животни ситуации во наставата кои придонесуваат 

за изградување различни гледишта за одредени појави. Додека пак, преку тандемската и 

групната форма на наставна работа, кај студентите се развиваат самодовербата, чувството 

за одговорност и социјалните вештини, како што се: соработката, помагањето, 

толеранцијата, активното слушање и комуникациските вештини.  Практикувањето на овие 

методи и организациони форми на наставна работа се значајни за стекнувањето на важни 

компетенции: вербална и невербална комуникациска компентенција, интерактивен однос 

со поинаквите од себе, способност за поголема критичност, флексибилност, толеранција, 

интеркултурно разбирање и сл. кои се значајни за водење интеркултурната комуникација. 

Како општа констација è и тоа што студентите од двете студиски програми, 

интеркултурните компентенции, вклучително интеркултурната комуникација и 

сензитивност, може да ги стекнат и развијат, освен преку содржините и практикуваните 

методи и форми на наставна работа, ѝ преку дидактичко-методичките хоспитации, 

практичната настава или таканаречената педагошка пракса која се реализира во 

училиштата. Вклученоста во животот и работата на училиштата, како и во наставната 

работа се добра основа за градењето, односно развивањето на интеркултурните 

компетенции кај студентите преку искуственото учење за интеркултурноста. 

Генерално, врз основа на направената анализа на студиски програми по Одделенска 

настава на Педагошкиот факултет и по Педагогија на Филозофскиот факултет, може да се 

заклучи, дека во двете студиски програми се присутни интеркултурни елементи (етнички, 

јазични, социјални, културни и тн..), односно дека се предвидени содржини важни за 

развивање на интеркултурната сензибилност на студентите, кои даваат солидна основа за 

развивање и унапредување на интеркултурната воспитно-образовна практика. Но, факт е 

дека 40% од наставните предмети од вкупниот број предвидени предмети со студиските 

програми спаѓаат во групата на изборни наставни предмети, меѓу кои се и наставните 

предмети Мултикултурно образование и Интеркултурно образование, кои во целост 

содржински нудат теми мошне значајни за успешно разбирање на интеркултурното 

образование и негово натамошно промовирање во училишната практика. Бидејќи сите 

студенти не бираат исти изборни наставни предмети, тоа дава за право да се костатира дека 

по завршувањето на формалното образование, тие не поседуваат исто ниво на 

интеркултурни компентенции.  

Актуелноста и значењето на интеркултурно образование на студентите, идни 

наставници, во контекст на реформите на нивното иницијално образование повеќе се 

нагласени поради сè поголемите културолошки разлики на ученичката популација. Затоа, 

збогатувањето на студиските и предметните програми со интеркултурни содржини на 

наставничките факултети се од круцијална важност, како што è и продолжувањето на 

стручното усовршување во тој контекст.  

http://fzf.ukim.edu.mk/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80-1-2-2-4-4-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-5-3-2-3-3-2-3-6-2-7-5-5-2-2-6-5-3-3-2/
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Во последните децении повеќе невладини организации даваат свој придонес во 

имплементацијата на различни приоди за унапредување на интеркултурните релации меѓу 

сите субјекти во воспитно - образовниот систем во Република С. Македонија. За 

поздравување се повеќето проектни активности кои изминатиот период со многу успех и 

голема посветеност се реализирани на полето на промоцијата на интекултурноста воопшто 

во нашата Република. Особено се значајни проектните активности што се реализирани во 

училишната средина, како и обуките за професионален развој на наставниот кадар во 

функција на нивно оспособување за квалитетно практикување на разновидни приоди на 

интеркултурализмот во наставните, воннаставните и другите воспитно – образовни 

активости во училиштата во коишто работат. Некои од невладините организации 

последниве години пројавија иницијатива за организирање на обуки за студентите од 

наставничките факултети во функција на збогатување, проширување и продлабочување на 

знаењата од интеркултурната област, но и пренесување на позитивните искуства и новини 

од оваа област. Ваквите проектни активности би биле добра поддршка на актуелните 

студиски програми на наставничките факултети во процесот на зајакнување на 

интеркултурните компетенции на студентите, идни наставници. Тоа би било од голема 

корист за студентите во креирањето на нивниот профил на интеркултурно покомпетентен 

иден наставник за одделенска настава.  


