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ИНТЕРКУЛТУРНОСТ ВО НАСТАВАТА:                                                     
КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА НА ПЛАНИРАНИ НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ ВО 

ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО МАКЕДОНИЈА 
 

Вовед 
Интеркултурното образование претставува долгорочен приоритет на македонското 

општество, што се потврдува со донесувањето на неколку стратешки документи од 
областа на образованието: Концепција за интеркултурно образование1, Стратегија за 
образованието2018-20252, Национална стратегија за развој на концептот за едно 
општество и интеркултурализмот 2020-20223. Еден од основните приоритети во сите 
документи е зајакнување на интеркултурноста во наставата, со цел „содржините, методите 
и активностите што се реализираат во училиштата да ги промовираат толеранцијата и 
почитувањето на разликите како вредности, како и да овозможат стекнување знаења и 
вештини за разбирање и почитување на другите“4. Клучен фактор за спроведување на овој 
приоритет е оспособеноста на наставниците да внесуваат интеркултурни елементи и 
активности во наставата и на тој начин да градат воспитно-образовен амбиент кој ќе ги 
промовира културните различности и ќе го поттикнува интересот кај учениците за 
меѓусебно запознавање и соработка.Токму затоа, Тренинг центарот за интеркултурно 
образование при Нансeн дијалог центарот во Скопје, во соработка со МОН и во 
согласност со Планот за имплементација на Концепцијата за интеркултурно образование, 
уште од 2012 година спроведува континуирани обуки за наставниците, стручните 
соработници и директорите од основните и средните училишта во Македонија, чија 
програма е насочена кон развивање на интеркултурните компетенции, односно кон 
усовршување на нивните персонални, интерперсонални и крос-курикуларни компетенции 
и когнитивни и креативни вештини. 
 
Цел и метод на истражување 

Со цел да се истражи дали наставниците кои се вклучени во обуките за 
интеркултурно образование организирани од страна на Тренинг центарот се 
сензибилизирани за идентификување на можностите за внесување на интеркултурни 
елементи во постојните наставни содржини и колку се подготвени и оспособени за 
осмислување и самостојно организирање на интеркултурни наставни активности  согласно 

 
1Крстеска-Папиќ, Б., Билал, С., Емин, О., Миовска-Спасева, С., Ачковска-Лешковска, Е., Стојковски, С.,  
Концепција за интеркултурно образование, МОН на РМ, 2015. 
2Стратегија за образованието 2018-2025 со акциски план, МОН на РМ, 2017. 
3Националнастратегијазаразвојнаконцептотзаедноопштество и интеркултурализмот2020-2022 година 
(верзија 3), Влада на РСМ, 2019. 
4Ibid., стр. 14. 
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наставните програми за различните предмети во основното и средното образование, 
извршена е квалитативна анализа на планирани наставни активности во основните и 
средните училишта во Македонија. Со истражувањето се опфатени 20 методски 
подготовки изработени од страна на 14 основношколски и 3 средношколски наставници, 
како и две работилници подготвени од стручни соработници (психолог и педагог) во 
основно и во средно училиште. Една од методските подготовки е изработена од 
дефектолог кој реализира настава со деца со пречки во развојот во специјално училиште 
за основно образование, додека останатите планирани активности се осмислени да се 
реализираат во редовни паралелки и со автентичен состав на учениците. 

Сите наставници добија унифицирани обрасци за методска подготовка на часот, со 
што е овозможена компарација и извлекување сумарни заклучоци за секој аспект од 
планираните активности. Во обрасците, вообичаените компоненти за планирање на часот 
се надградени со прашања кои ја акцентираат интеркултурната димензија, како и прашања 
за претпоставените предизвици со кои наставниците би се соочиле при реализацијата на 
часот. 

Вклучените наставници/стручни соработници во истражувањето се од училишта 
од градски, приградски и селски средини и работат со различен број ученици (од 5 до 30) 
со мешан полов состав. Во однос на етничкиот состав на учениците во паралелката, 4 
наставници реализираат настава со ученици од иста националност (само Македонци, само 
Роми, само Албанци) на мајчиниот јазик на учениците, 8 наставници со ученици од две 
националности (Македонци и Турчин/Турци; Македонци и Албанец/Албанци; Роми и 
Македонци; Роми и Бошњак), 6 наставници работат со ученици од три или четири 
националности (Македонци, Роми, Албанци и Срби; Роми, Турци, Македонци и Бошњаци; 
Македонци, Турци и Бошњаци; Македонци, Турчин, Ром, Бошњак и Сириец; Македонци, 
Ром и Турчин;  Македонци, Бошњаци и Албанец), а 2 наставника не ја навеле етничката 
припадност на учениците.  

Сите наставници ги имаат реализирано предвидените осум програмски подрачја  на 
обуката организирана од Тренинг центарот за интеркултурно образование при Нанесн 
дијалог центарот во Скопје: Предизвици за интеркултурно образование, Градење на 
интеркултурно училишно опкружување, Надминување на стереотипи и предрасуди во 
мултикултурни училишни средини, Непристрасен приод во образованието, Приоди за 
успешни интеркултурни активности, Позитивно образование, Комуникација и 
двојазичност, Меѓународни добри искуства и практики.  
 

Анализа на методските подготовки  
Анализата на поднесените методски подготовки се темели на неколку клучни 

аспекти на наставната работа во основните и средните училишта: 1) наставните содржини, 
2) наставните форми, методи и техники, 3) учебниците, материјалите и другите наставни 
средства што се користат за време на часовите, 4) корелацијата на предметните содржини 
со други наставни предмети и воннаставни активности и 5) поврзаноста на наставните 
активности со пошироката средина. Поединечната анализа на сите наведени елементи 
претставуваше основа за проценка на оспособеноста на 20-те наставници/стручни 
соработници за планирање и реализирање на интеркултурни активности во нивната 
воспитно-образовна работа.  
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1. Наставни содржини инивна релација со воспитно-образовните цели и задачи 
Планираните наставни активности се во рамките на следниве наставни предмети: 

ликовно образование (4), општество (3), македонски јазик (и литература) (3), англиски 
јазик (2), граѓанско образование (2), јазик и култура на Ромите, географија, биологија и 
дизајн на облека. Анализата покажува дека доминираат предмети од областа на јазиците, 
општествените науки и уметностите, што значи дека наставниците кои држат настава по 
овие предмети идентификувале поголеми можности за инкорпорирање на интеркултурни 
елементи во наставата.  

Темите за кои се определиле наставниците во рамките на предметите се податливи 
за организирање на активности од интеркултурен карактер и учење за другите 
(Интеркултурализмот во граѓанското општество, Култура и обичаи, Културата и 
културниот идентитет, Празници во мојата татковина, Заштитен знак и лого (моето знаме), 
Карактеристики на народната носија, Ние сме различни, Соседни држави на 
татковината,Запознавање со корените) иако кај некои планирани активности акцентот е 
ставен на сопствениот културен идентитет, а не на запознавањето на другите (Роми учат 
за потеклото на Ромите). Дури и при планирањето на наставни содржини кои не се со 
експлицитно интеркултурен карактер (на пример, Печатење со ритмичко повторување 
„Дезен на марама“-картон печат, Крвни групи), наставниците покажуваат умешност за 
вметнување на активности кои поттикнуваат интерес за специфичните карактеристики на 
другите. 

Кај повеќето приложени наставни активности избраните наставни содржини се 
соодветни на формулираните воспитни и образовни цели. Најчесто интеркултурните 
аспекти се потенцирани во воспитните цели („да се почитуваат различните од нас“; 
учениците да ги развиваат почитта и меѓусебните соработнички односи“; ,„прифаќање 
на разликите, почитување на другите и нивните потреби“, „да се запознаат со 
културните вредности на различните народи и истите да ги почитуваат“; „учениците 
да сфатат дека сите сме различни, но и дека имаме сличности“, „почитување на 
културните различности во Македонија“,„промовирање толеранција,меѓусебна доверба, 
почит и недискриминација кон соседите на својата татковина“, „рамноправност и 
недискриминација во мултикултурните средини и заедници“,„препознавање на родови 
предрасуди и градење позитивен став кон родова еднаквост“,„да се развие свеста за 
постоечките родови предрасуди и да се изнајдат начини за надминување на 
истите“,„надминување на стереотипи“. Во четири писмени подготовки отсуствуваат 
цели кои укажуваат на интеркултурна димензија, иако содржат активности од 
интеркултурен карактер.  

Во релација со избраните содржини и воспитно-образовните цели кои се 
однесуваат на интеркултурната димензија на часот/работилницата е и перцепцијата на 
наставниците/стручните соработници кое програмско подрачје на обуката од НДЦ 
најмногу им помогнало во осмислувањето на планираните активности. Во половината од 
методските подготовки подрачјето е експлицитно наведено, а во останатите или 
отсуствува одговор на тоа прашање или е парафразирана една од целите на часот. Може 
да се констатира дека во најголемиот број случаи (70%) е посочено програмското подрачје 
Надминување на стереотипи и предрасуди, а со помала застапеност се Предизвици на 
интеркултурното образование, Позитивно образование и Комуникација и двојазичност. 
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2. Наставни форми, методи и техники 
Во однос на планираните наставни форми, најголем дел од наставниците во 

своите методски подготовки се определуваат за комбинација од групната, индивидуалната 
и фронталната форма на работа, а помал дел и за работа во пар. Со оглед на тоа што една 
од задачите на обуките во Тренинг центарот е да се промовира индивидуализираниот 
пристап во наставата и да се оспособат учесниците за правилна и успешна примена на 
тандемската и тимската форма на работа, врз основа на приложените планирани 
активности може да се заклучи дека најголем дел од наставниците се свесни за важноста 
од групни и индивидуални активности за време на наставата. „Сите избрани наставни 
форми, освен фронталната форма, се со цел да ја поттикнат креативноста и да 
придонесат за искажување на мислењето и ставовите на учениците“ вели една 
основношколска наставничка, а друга го истакнува значењето на индивидуалниот пристап 
во наставата: „Индивидуалната работа му помага на ученикот да се запознае себе си и 
својата култура и идентитет, но и преку активно слушање да ги запознае своите 
соученици“. 

  Доминантни наставни методи во методските подготовки на наставниците се 
методот на разговор, демонстрација, игра, илустрација, практична работа, текст методот и 
усно излагање (директно поучување) кое се практикува најмногу во главниот дел на часот 
за презентирање на некоја содржина од страна на наставникот. Наставниците истакнуваат 
дека избраните форми и методи придонесуваат за промовирање на интеркултурноста,  
бидејќи овозможуваат учениците од различни националности „да се дружат на лесен и 
спонтан начин“, „да соработувааат и другаруваат без разлика на пол,религија и 
вера“,„да се почитуваат меѓусебно и да ги почитуваат различните мислења“; „кај 
учениците се развива блискост“, „поголема мотивираност“ и „поттикнување на 
учење“, се развива критичко мислење, добра емоционална клима и преку двонасочна 
комуникација и размена на мислење се овозможува надминување на стереотипите и 
предрасудите кај учениците“. Еден стручен соработник ја истакна и важноста на 
поставувањето правила на однесување  во групата „со цел да се создаде безбедна средина 
во која секој може да се изрази без да биде исмеван, навредуван или прекинуван од 
другите, средина во која сечие мислење се цени.“ Воедно, се укажува и дека со примената 
на методи на интерактивно учење „наставникот ги реализира своите цели на еден 
спонтан и забавен начин.“ 

Од наставните техники најмногу се користат гроздот, Веновиот дијаграм и бурата 
на идеи, но и други техники за стимулирање на критичкото мислење, како ЗСН (знам-
сакам да знам-научив) и СТОП, со чија примена „учениците активно размислуваат, 
поставуваат прашања и даваат идеи“. 

Некои наставници укажуваат дека за успешна примена на планираните методи и 
техники  се потребни соодветни просторни услови („поголем слободен простор за игровни 
активности и подготвен простор за групна работа“), соодветна временска организација 
(„можеби е потребно повеќе време за обработка на оваа содржина, односно повеќе од 
еден наставен час“) и негување на позитивна клима и мотивација во одделението („добра 
атмосфера и добро расположение за работа од страна на учениците“). 
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3. Учебници, материјали и други наставни средства 
 Во согласност со преференцијата за наставни методи и техники кои промовираат 
активна настава, наставниците во своите подготовки навеле изобилство на материјали и 
средства со цел да ги активираат когнитивните и мотивациските процеси кај учениците. 
Половината од наставниците планирале употреба на дигитална технологија, а многумина 
се определиле и за флип чарт или класични училишни табли, ЛЦД проектори, наставни 
ливчиња, хамери и листови во боја, маркери, четки и боја, слики, учебници и други 
книги.Значителен број од наставниците ја истакнуваат предноста од користењето на 
информациско-комуникациската технологија при организирањето на интеркултурни 
активности („Би ми помогнале видеа од ученици од друг град/држава кои би имале сосем 
различни информации во тркалото на идентитети, во споредба со моите ученици“; „Би 
ми помогнало ако часот го држам во медијатеката на училиштето, да им пуштам 
кратки филмови на учениците кои симболизираат примери на интеркултурни училишта, 
заедници и општества“), но и потребата од нејзината достапност во училиштата 
(исправност на техничките уреди, брз и стабилен интернет, техничка поддршка од 
проектор и печатач). Дел од наставниците како пожелни предуслови за успешна 
реализација на предвидените часови ги нагласуваат и информатичките вештини на 
учениците, а се истакнува и важноста од достапност на фотографии, литература и и други 
материјали во функција на планираните активности.  

Во однос на прашањето „Дали содржината од учебникот нуди интеркултурни 
елементи или Вие ја надградивте со нивно вклучување во активноста?“, половината од 
наставниците укажуваат дека содржините од учебникот делумно нудат интеркултурни 
елементи, но тие се надградени со дополнителни активности осмислени од наставникот, 
како, на пример, презентации, игровни или истражувачки активности на учениците.  Во 
тој контекст една наставничка изјавува: „Во содржината веќе има некои интеркултурни 
елементи, на пример, обичаите, културата, јазикот, но и дополнително е надоградена 
содржината со тоа што учениците се вклучени да ја истражат облеката што ја носат 
ликовите во драмата, како и песните и ората што се пеат“. Само два одговори, дадени 
од  наставнички по англиски јазик, се афирмативни  во прилог на учебниците („Да, 
учебниците по англиски јазик секогаш нудат содржини со запазени интеркултурни 
елементи“.).Наспроти тоа, четири наставнички (по биологија и јазик и култура на Ромите 
во предметна настава, ликовно образование и општество во одделенска настава) 
истакнуваат дека содржините што ги обработува учебникот не реферираат на 
интеркултурната димензија („Во учебникот нема интеркултурни елементи во 
содржината, јас ја надградив“). Тројца наставници сведочат за отсуство на учебници по 
предметите кои ги држат (дизајн на облека во средно училиште, општество и ликовно 
образование во одделенска настава) и затоа „користејќи го знаењето стекнато во текот 
на обуката“,„по лично видување“, вклучуваат интеркултурни елементи „во наставните 
содржини (листови)“ кои ги подготвуваат и користат.  

 
4. Корелација на планираните содржини со други наставни предмети и 

воннаставни активности 
  Мал број од наставниците согледуваат можности за поврзување на избраната 

наставна содржина со другите наставни предмети („Оваа наставна соджина може да се 
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раализира во коорелација со предметите: општество, музичко образование, ликовно 
образование.“; „Оваа наставна единица може да се надгради со корелација со другите 
предмети (македонски јазик, ликовно, музичко)“, а една наставничка смета дека темата 
што се реализира на часот може да претставува поттик за дополнителни истражувачки 
активности на учениците во училиштето („Во рамки на секција или воннаставна 
активност може да се направат и пошироки истражувања на тема „Културни 
идентитети во светот“. Во тој случај би се истражувале и презентирале култури од 
различни континенти“). 

Дел од наставниците ја истакнуваат потребата од сензибилизација на учениците во 
однос на интеркултурализмот и мултикултурализмот во текот на сите часови по сите 
предмети. Сепак, се забележуваат разлики во нивното размислување, зашто некои сметаат 
дека „поради нивното претходно вклучување во ваков вид активности, а реално, години 
наназад се реализирани низа часови по редовните предмети и многу воннаставни 
активности, тоа веќе им станува практика“, но кај двајца наставници е присутна скепса 
во однос на специфичните компетенции или предзнаења на учениците, особено во однос 
на „културата, обичаите јазикот и фолклорот на сите етникуми што живеат во 
нашата држава“ за успешно изведување на активностите („Учениците може да не ги 
разбираат поимите мултикилтурни и интеркултурни елементи, односно да не прават 
разлики меѓу овие два поима.Токму заради тоа сметам дека со повеќе часови во кои ќе се 
вметнуваат и интеркултурни елементи на други содржини,учениците полесно би ги 
сфатиле и разбрале поставените барања при реализација на наставната активност.“). 
За две наставнички меѓусебната соработка меѓу наставниците и учениците од различна 
националност претставува значаен фактор за успешно реализирање на интеркултурните 
активности. 

 
5. Поврзување на планираните активности со пошироката средина 

Ниту една од приложените методски поготовки не предвидува поврзување на 
планираните наставни активности со локалната или пошироката средина. Единствено 
неколку наставници сметаат дека во реализирањето на предвидените активности би им 
помогнала посетата на установи кои се поврзани со темата која се обработува на часот (на 
пр. галерија, етнолошки музеј и сл.). 

 
На крај, од наставниците се бараше да проценат што би помогнало да се реализира 

часот онака како што го замислиле и со кои предизвици би можеле да се соочат при 
имплементацијата на активностите. Повеќето наставници ја истакнуваат добрата 
опременост на училиштата со информациско-комуникациска технологија, нагледни 
средства и работни материјали како предуслов за поуспешно одвивање на планираните 
активности. Речиси никој од наставниците не предвидува наидување на тешкотии при 
имплементацијата, а две наставнички ја елиминираат оваа можност, затоа што веќе 
реализирале такви активности со учениците. 
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Заклучни согледувања 
 Како резултат на извршената анализа на планираните наставни активности врз 
основа на петте аспекти на воспитно-образовната работа, можат да се изведат следниве 
заклучоци кои се однесуваат на интеркултурните компетенции на 20-те 
наставници/стручни соработници: 

• Сите наставници се сензибилизирани за идентификување на можностите за 
внесување интеркултурни елементи во предметните содржини од јазиците, 
општествените науки и уметностите согласно наставните програми. Стручните 
соработници, исто така, демонстрираат умешност за планирање работилници со 
ученици од основно и средно образование со кои на спонтан и забавен начин 
влијаат кај учениците да се изградат интеркултурни компетенции. 

• Речиси сите наставници умеат да направат избор на теми и да осмислат наставни 
активности од интеркултурен карактер. Скоро половина од наставниците ги 
надградуваат содржините од постојните учебници со интеркултурни елементи 
или, во отсуство на учебници, самостојно организираат воспитно-образовни 
активности кои поттикнуваат запознавање и интеракција меѓу различните. 

• Наставниците се сензибилизирани за почитување на различностите во 
училишната средина и манифестираат заложби за негување на дружењето, 
соработката и довербата меѓу учениците со кои работат, како и за поттикнување 
на нивниот интерес за запознавање на културата на другите.   

• Мнозинството наставници обработиле теми и содржини од различни наставни 
предмети кои им овозможуваат да ги едуцираат учениците како да ги препознаат, 
разберат и надминат негативните предрасуди и стереотипите од различен вид 
(културни, етнички, родови, социјални). Доминантноста на овој избор може да се 
толкува повеќеслојно, од согледана потреба да се интервенира токму во овој 
сегмент заради неговата широка распространетост и отпорност кон промени, па 
се до  поголема податност на содржините во наставните програми и учебниците 
за акцентирање токму на овој интеркултурен аспект. 

• Наставниците ја согледуваат важноста од примената на методи и техники кои 
поттикнуваат активно учење и интеракција меѓу учениците за време на наставата 
и најголем дел од нив демонстрираат умешност за правилна и успешна методска 
организација на планираните активности. 

• Крос-курикуларните компетенции за наставниците не се изразени, зашто е мал 
бројот на оние наставници кои укажуваат на можностите за поврзување на 
планираните активности со другите предметни содржини и воннаставни 
активности.  

• Сите наставници осмислуваат активности кои се реализираат исклучиво во 
училница, а незначителен е бројот на оние кои укажуваат на придобивките од 
нивното поврзување со локалната и пошироката средина.  

 

 


