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Р Е ЦЕ Н З И И

Пола Мекилвејн

Совет за интегрирано образование на Северна Ирска

Ми претставува огромно задоволство што сум меѓу првите што го прочитале новиот прирачник
за наставници насловен „Како до интеркултурно образование“, а изработен од страна на Нансен
дијалог центар Скопје. Ревизијата на овој документ ми претставува голема привилегија. Морам да
му честитам на НДЦ Скопје на високото ниво на стручност вложена при развој на овој современ
и инспиративен прирачник со кој се покажува колку значаен може да биде придонесот на
наставниците, доколку при реализација на наставата во мултиетничко општество прифатат еден
ваков вистински интеркултурен пристап. Во првиот дел од прирачникот се објаснети начините
на кои интеркултурното образование може да предизвика промена, преку своето потенцијално
позитивно влијание врз идниот развој на едно опшество како што е македонското. Дотолку повеќе
што наведените образложенија и пристапи може да се применат и на меѓународно ниво, во кое
било општество со предзнак на разновидноста насочено кон изградба на просперитет, инклузија и
кохезија за доброто на сите свои граѓани.
Вредно е да се пофалат детаљно образложените причини за усвојување на интеркултурниот пристап
во образованието, како и детаљните насоки за постепено усвојување на интеркултурниот елемент.
На пример, дадени се јасни насоки за вградување на интеркултурниот пристап во постојната
наставна програма за предметот Општество од прво до петто одделение. Овој јасен и сеопфатен
приказ, заедно со наведените видеозаписи, ќе им биде од огромна корист на сегашните наставници
во започнувањето на процесот на усвојување и имплементирање на интеркултурните пристапи или
пак, негово продолжување. Важноста на интеркултурните компетенции на наставниците е нагласена
и објаснета во понатамошниот дел од прирачникот. Во врска со тоа, морам да упатам честитки до
НДЦ Скопје што и понатаму продолжуваат со организирање на квалитетни обуки наменети за развој
на интеркултурните компетенции на наставниците, а насочени кон вградување на интеркултурниот
пристап во наставата.
Покрај тоа, ме воодушевува фактот што се нагласени бројни интерактивни методологии коишто
може да се усвојат за поттикнување на позитивната социо-емоционална клима и за развивање на
ученичките вештини низ отворена и конструктивна комуникација, мирно решавање на конфликтите,
надминување на пристрасноста, стереотипите и предрасудите и поттикнување на критичкото
мислење. Една од важните позитивни страни на овој прирачник е што со него се покажува дека сите
училишта и наставници во Македонија може да се вклучат во позитивна и планска интеркултурна
активност, но вреди да се напомене дека Нансен моделот за интеркултурно образование е нагласен
и во остатокот од прирачникот, каде што се изложени импресивните позитивни резултати коишто
овој модел ги остварува во областа на воннаставните активности.
Го изразувам својот восхит кон сите оние што вложиле труд и креативност при изработката на овој
труд. Со задоволство одвоив време за детаљно да го прочитам во целост, што го препорачувам на
сите. На сите субјекти вклучени во образовниот процес им посакувам сè најдобро при практичната
реализација на овој прирачник во нивните училници, училишта и заедници. Примената на
елементите на ова наставно помагало од страна на наставниците може да предизвика позитивна
промена, преку поттикнување на заемното разбирање и соработка помеѓу припадниците на
различни етнички заедници од коишто е составено македонското општество, што трајно ќе
придонесе за подоброто утре на Република Македонија.
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Проф. д-р Вера Стојановска
Прирачникот за наставници - Како до интеркултурно образование, содржински е обликуван во
согласност со Концепцијата за интеркултурно образование која нуди јасни насоки и решенија за
тоа, како може воспитно-образовниот систем во Р. Македонија да биде трансформиран и надграден
со интеркултурна ориентација и вредности. Тој е изработен со намера да ги запознае наставниците
со базичните постулати на интеркултурното образование, но и да им помогне во создавањето на
разновидни воспитно-образовни иницијативи со интеркултурен предзнак.
Појдовна точка во прирачникот е дефинирањето на интеркултурното образование и глобалните
принципи од кои наставниците треба да се водат при осмислувањето и планирањето на различните
приоди во остварувањето на интеркултурното образование во училишната средина. Во тој контекст
се наведени глобалните цели и задачите на интеркултурното образование кои на наставниците им
нудат широка платформа врз чија основа може да развиваат и градат различни воспитно-образовни
иницијативи со интеркултурен белег.
Во функција на давање позитивен придонес кон зајакнувањето на влијанието на интеркултурниот
аспект на наставата, во прирачникот се понудени насоки и препораки за промоција на
интеркултурното образование низ содржините дефинирани во наставните програми по Општество,
од I до V одделение. Но, исто така, понудени се и неколку креирани подготовки за наставни часови
по различни наставни предмети во кои се содржани можни модели на интеркултурни воспитнообразовни активности, кои се одличен патоказ и мотивирачки стимулатор на наставниците за
збогатување на редовната настава со интеркултурни вредности.
Со оглед на важноста од правилен избор на формите, методите и техниките кои на некој начин се
предуслов за интеркултурно образование, наставниците имаат можност преку овој прирачник да се
запознаат со четирите основни методски начела по кои треба да се водат при изборот на формите,
методите и техниките како и нивните модалитети во функција на реализирање на интеркултурните
димензии во училишната практика.
За успешна реализација на активностите од интеркултурен карактер важен е и квалитетот на
дидактичките ресурси кои се употребуваат за таа цел. Во таа насока се посочени разновидни
дидактички ресурси кои се податливи за реализирање на различни активности од интеркултурен
карактер. Посочените ресурси може да им послужат на наставниците за интеркултурно збогатување
на различни наставни содржини.
Како посебна структурална и мошне функционална компонента на прирачникот е интеркултурното
образование разгледувано низ призмата на воннаставните активности. Овде се говори за потребата
од иницирање, организирање, спроведување и координирање на повеќе видови воннаставни
активности со што би се збогатил квалитетот на интеркултурниот училиштен живот. Во контекст
на тоа, накратко е презентиран Нансен моделот за интеркултурно образование, кој како модел
во Р. Македонија овозможува успешна интеграција на учениците, родителите и наставниците од
различни етички заедници преку современ воспитно-образовен процес, базиран на мноштво
разновидни интеркултурни воннаставни и проектни активности. Овој модел на образование ги
негува, охрабрува и интегрира во себе мултиетничките вредности, двојазичноста и истовремено
ја промовира и поддржува соработката помеѓу учениците, наставниците и родителите која е
втемелена врз почитувањето на разликите, градејќи притоа една кохезивна заедница. Во овој
содржински дел, во изразито синтетичка форма се презентирани добрите практики и искуства од
досегашната реализација на воннаставните активности според Нансен моделот за интеркултурно
образование, кои се добар пример за наставниците за градење на успешни воннаставни практики.
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Посебна и логички заокружена целина претставува делот во кој се презентираат компетенциите кои
треба да ги поседуваат наставниците, за да можат успешно да остваруваат интеркултурен дијалог во
воспитно-образовниот процес и да го афирмираат интеркултурализмот меѓу учениците.
Во прирачникот е елаборирана и потребата од креирање амбиент и уредување на просторот
кој треба да биде космополитски дизајниран, но дадени се и насоки на наставниците за тоа како
успешно да се трансформираат училницата и училишниот простор во интеркултурна средина во која
различностите ќе бидат позитивно претставени и промовирани.
Во функција на зајакнување на процесот на поддршка на концептот за интеркултурно образование
од особена важноста е остварувањето на соработка со родителите од различните етнички заедници.
Затоа, во прирачникот е нагласена улогата на училиштата во иницирањето на соработката со
родителите преку разновидни организациони форми, но и на локалната општинска власт, во
креирањето и развивањето на стратегии за поддршка на културниот диверзитет во мултиетничките
училишта.
Со оглед на целокупната содржина третирана во прирачникот, може да се констатира дека тој
претставува мошне добра дидактичка поддршка на наставниците во градење на нови идеи во
функција на интегрирање на интеркултурната димензија во воспитно-образовниот процес.
Содржините што се опфатени и се разгледувани во него, во потполност го даваат одговорот на
прашањето - Како до интеркултурно образование? Тие на еден суптилен начин ги воведуваат
наставниците во интеркултурното образование, но на некој начин влијаат и поттикнувачки за негово
имплементирање во училишната практика.
Општо земено, прирачникот за наставници - Како до интеркултурно образование, претставува
иновативен поттик и големо мотивирачко олеснување на наставниците во дизајнирањето на
разновидни воспитно-образовни активности и содржини преку кои ќе ги негуваат интеркултурните
односи и интеграциските процеси и ќе ги промовираат културните различности и нивното
премостување во поширок општествен мултиетнички и мултикултурен контекст. А пак, во содржинска
смисла, овој прирачник претставува драгоцен извор на информации во однос на дидактичко методичките аспекти што се релевантни за квалитетно и ефикасно реализирање на процесот на
интеркултурното образование во училишната практика.

Проф. д-р Хана Салиу
Прирачникот за наставниците подготвен од страна на Нансен дијалог центар Скопје, за унапредување
на работата на наставниците, добро ги објаснува и разграничува поимите мултикултурализам и
интеркултурализам. Во него јасно е дефинирано интеркултурното образование, како и неговите цели
и задачи, што ќе им биде од помош на наставниците за да ги адаптираат своите програмски цели со
вметнување на интеркултурните елементи.
Освен што овој прирачник ќе им биде од корист на наставниците,него можат да го користат и другите
вработени во училиштата и надвор од нив како директорите, стручната служба и родителите, како
патоказ како тие можат да придонесат во подобрувањето и надградувањето на воспитно-образовниот
систем и училиштата, каде толеранцијата, меѓусебната соработка и комуникација се високоразвиени,
додека предрасудите, стереотипите и конфликтите не постојат.
За да се постигнат овие цели, треба да се започне со едукација на наставниците и сите кои работат
во воспитно-образовната сфера, за да тие потоа едуцираат млади генерации, кои ќе растат со
интеркултурен менталитет.
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Анета Казиоска, Мируше Џафери
Наставнички тандем со повеќегодишно искуство во реализација на
Нансен Модел за интеркултурно образование при ООУ Гоце Делчев - Гостивар

• Прирачникот за наставници со неговите насоки и решенија го надградува воспитно-образовниот
процес со интеркултурна ориентација и вредности. Од неговите цели и задачи јасно се согледува
важноста на интеркултурното образование. Значењето на интеркултурното образование
се согледува промовирајќи ја низ содржината толеранцијата, меѓусебната доверба, почит,
рамноправност, недискриминација во мултикултурните заедници и средини. Овој прирачник
објаснувајќи го значењето на интеркултурното образование отвора простор за облагородување
на воспитно-образовниот процес за зајакнување на комуникацијата, соработката и разбирањето
меѓу припадниците на различни етнички заедници во воспитно-образовните институции.
• Прирачникот успешно ја објаснува важноста на интеркултурното образование појаснувајќи ја
разликата меѓу мултикултурализмот и интеркултурализмот. Се согледува важноста акцентирајќи
ги придобивките од соработката меѓу двата различни етникума, што подразбира почитување
на многу елементи. Прирачникот ги открива предизвиците на интеркултурното образование.
Нè запознава со процесот на интеграција во образовната сфера, ни ги открива разните видови
интеграција низ образованиот процес и неговите цели за развој на човештвото.
• Прирачникот позитивно влијае за надградување на програмските цели со интеркултурна
компонента. Покрај воннаставните активности и некои од постоечките воспитно-образовни
содржини од сите програмски подрачја, прирачникот помага и да се збогатат активностите од
интеркултурен аспект, за квалитетно живеење во опкружување кое е извор на многу различности.
Улогата на овој прирачник е преземање иноваторски пристап при реализирање на воспитнообразовниот процес и градење на хармоничен и компактен училиштен тим.
• Прирачникот поттикнува формулација на многу иницијативи и поддршка на заеднички
воннаставни активности, слободни активности, екскурзии, запознавање со учениците, дружење,
заемна почит меѓу паралелките, грижлив однос кон просториите на училиштето и училишниот
двор. Тој, всушност, дава насоки за тоа како да ги подготвиме новите генерации за живот. Улогата
на сите чинители во овој процес е активна преку постојана соработка со родителите, училишната
управа, професионалниот тим на НДЦ Скопје, локалната власт и други субјекти.
• Прирачникот го препорачувам на наставниците, бидејќи неговата содржина упатува како да
се изведе двојазично тандемско планирање и негово реализирање, меѓусебна интеракција и
соработка. Нуди одличен избор за организирање на богати мотивирачки содржини, креативни
игровни активности за непосредна соработка и зближување на учениците од различно етничко и
јазично потекло, како и соработување со родителите, конструктивно и тимски. Целите и задачите
се претставени плански, со промоција на секаков вид различности - културни, јазични, родови,
социјални, етнички и верски.
• Овој прирачник со неговата содржина ќе биде од помош за сите практичари во воспитно
образовниот процес во понудата на многу иницијативи со интеркултурен предзнак. Прирачникот
нуди насоки за наставниците за тоа како можат да се оплеменат неколку содржини од сите
програмски области со интеркултурни вредности како и нивна реализација за поддршка,
надополнување, поттикнување, интеграција и конструктивна соработка во група. Прирачникот
овозможува развој на способностите, дијалогот и соработка помеѓу учениците од различни
етнички заедници.
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ВОВЕД
Република Македонија е држава на мултиетничко и мултикултурно општество. Етнички хетерогената
структура на населението е показател дека образовен приоритет треба да биде поддржување на
конструктивни инцијативи за промоција на идејата за интеркултурно образование, како основна врска
за меѓусебна соработка и комуникација помеѓу различните етнички заедници. Образовниот систем во
Република Македонија се наоѓа пред голем предизвик за развивање на предуслови за интеркултурно
образование, како еден плански и долгорочен воспитно-образовен приод, кој ќе одговори на потребите
на нашиот општествен контекст, каде повеќе етничи заедници коегзистираат на ист простор, и се очекува
во континуитет да развиваат повеќенасочни културни врски и релации.
Интеркултурното образование, како филозофија и пристап, треба да биде клучна алатка во процесот на
инцирање и поддршка за градење на интерактивни и хармонични односи во заедницата.
Поради често поистоветување неопходно е јасно разграничување на поимите: мултикултурно и
интеркултурно општество / образование.
Мултикултурализам versus интеркултурализам се, всушност, два вида општествени концепти, помеѓу кои
се воочува важна квалитативна разлика, односно степенот на интерaкцијата помеѓу различните културни
групи во рамките на една општествена заедница.
Мултикултурализам упатува на постоење повеќе култури на еден географски простор, коишто не се
во задолжителен, секојдневен и постојан природен допир и интерaкција. Интеркултурализмот пак,
подразбира отворени интеракциски односи и врски помеѓу различни културни, национални и други групи,
коишто веруваат, но истовремено и промовираат вредности како толеранција, меѓусебно почитување,
рамноправност и отворена комуникација.
„Интеркултурното образование треба да биде организирано со цел реализирање на повеќеслојната
задача, т.е. образование за емпатија, солидарност, интеркултурно почитување и ненационалистички
начин на размислување (Еssinger,1987).“ „Тоа е образование за заедништво, солидарност, почитување,
меѓусебна толеранција, помагање, доверба и други универзални, хумани вредности (Концепција за
интеркултурно образование, 2016).“
Токму затоа, интеркултурното образование треба да се согледа како потреба на нашето општество, бидејќи
во него треба да се препознае можноста за соочување со предизвикот во изнаоѓањето на оптималниот
сооднос помеѓу културните разноликости и општествената кохезија.
Поаѓајќи од потребата за унапредување на мултиетничката и мултикултурната реалност во државата,
кон крајот на 2015 година, од страна на Нансен дијалог центар Скопје е изработена Концепцијата за
интеркултурно образование на Република Македонија, којашто како официјален, државен развоен
документ (усвоен од страна на Министерство за образование и наука на Република Македонија)
отвора простор за облагородување на воспитно-образовниот процес во правец на зајакнување на
комуникацијата, соработката и разбирањето меѓу припадниците на различните етнички заедници во
воспитно-образовните установи.
Концепцијата за интеркултурно образование нуди јасни насоки и решенија како може воспитнообразовниот систем во Република Македонија да биде трансформиран и надграден со интеркултурна
ориентација и вредности. Врз основа на нејзините структурни елементи содржински е обликуван и овој
прирачник, со намера да им помогне на сите воспитно-образовни практичари во создавaње инцијативи
со интеркултурен предзнак.
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1. Што е интеркултурно образование?

Интеркултурното образование претставува систем од повеќе систематски, плански и
долгорочни воспитно-образовни приоди со цел промоција на секаков вид различности
односно на другоста како културен, јазичен, родов, социјален, етнички и верски диверзитет,
што ќе влијае позитивно врз сензибилизирањето на воспитно-образовните субјекти за
препознавање, почитување и квалитетно живеење во опкружување кое е извор на разлики.

Почитување на културниот
идентитет на децата и учениците
преку обезбедување квалитетно
образование за сите.

А
ГЛОБАЛНИ ПРИНЦПИ
НА
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Стекнување знаења и
формирање ставови и
вештини кои се неопходни
за активно учество во
општествениот живот.

Б

В

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.

(Концепција за интеркултурно образование, 2016)
Овие принципи претставуваат патоказ при планирањето на различните приоди во остварувањето на
интегративните процеси во мултикултурните училишни средини и треба да бидат вешто вградени во
воспитно–образовната практика за да можат да се постигнат посакуваните состојби.
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2. Кои се цели и задачи на интеркултурното образование?
Целите на интеркултурното образование треба да го иницираат менувањето и надградувањето на воспитнообразовната практика во Република Македонија, преку лична и институционална трансформација како
основа за идни пошироки општествени промени.

Глобални цели на интеркултурното образование се:
•

градење на образовни политики и стратегии за еднакви можности за сите во сферата
на воспитно–образовната дејност;

•

гарантирање на правата на секој поединец во контекст на културен диверзитет;

•

промовирање на толеранција, меѓусебна доверба, почит, рамноправност и
недискриминација во мултикултурни заедници и средини ;

•

овозможување на социјална партиципација на секој поединец во интеркултурната
заедница;

•

негување на дијалог меѓу воспитно–образовните субјекти со различна етничка,
родова, социјална, културна, верска и јазична припадност;

•

остварување на социјална кохезија и мирна коегзистенција.

Глобалните цели на интеркултурното образование својата операционализација и непосредна реализација
ја базираат врз следниве задачи:
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•

преземање интеграциски и интеркултурни иницијативи од воспитно–образовен карактер во
согласност со реалните потреби намултикултурнитеучилишта;

•

развивање механизми и практики за непристрасно и недискриминирачко дејствување во сите
сегменти на воспитно – образовниот процес;

•

обезбедување услови за остварување повеќејазичен и културен диверзитет во предучилишните и
училишнитеустанови;

•

развивање вештини за отворена, непосредна и конструктивна комуникација и соработка меѓу
воспитно–образовните субјекти;

•

оспособување на сите учесници во воспитно–образовниот процес за мирно разрешување и транс
формирањенаконфликтниситуации;

•

сензибилизирање на субјектите во воспитно–образовната сфера за препознавање на изворите на
предрасудите и стереотипите, како и дизајнирање на стратегии за нивно успешно надминување;

•

развивање емпатија кон другиот, како носител на различни културни, социјални, јазични и верски
обележја;

•

поттикнување и негување на критичкото мислење во воспитно-образовната работа како фактор
за остварување на демократски и социјално-праведен општественамбиент;

•

создавање безбедно интеркултурно и инклузивно предучилишно и училишно опкружување;

•

воспоставување различни форми на интеркултурна соработка меѓу воспитно-образовните
институцииилокалнатазаедница.
(Концепција за интеркултурно образование, 2016.)

Од посочените цели и задачи, евидентно е колку е широка платформата врз основа на која може
да се развиваат и градат различни воспитно-образовни инцијативни и приоди, започнувајќи уште
од предучилишното, па сè до виското образование, и сите тие како елементи на интеркултурното
образование.

Станува збор за образование коешто никако не може да биде организирано како нов (дополнителен) наставен
предмет, ниту сведено само на содржини на еден наставен предмет. Овој вид образование претставува
континуиран процес, во кој приоритет е воспитно делување и влијание врз развивањето и градењето на
животните вештини кои се претпоставка за квалитетен соживот во нашата општествена заедница. Токму
затоа интеркултурно образование не може и не смее да биде организирано со цел стекнување нови
знаења за другиот, туку како процес на градење вредности, ставови, вештини, емпатија, толерантност
итн. Интеркултурното образование треба да биде присутно во сите циклуси на образованието, соодветно
приспособено на потребите на различни возрасни категории на ученици, воспитно и содржински.

Интеркултурното образование не може да се сведе на една или неколку тематски подрачја, области,
програмски ситуации и сл. (на пример, по повод одредени настани, празници и сл.), туку е неопходно
постојано креирање на интеркултурни воспитни стимулации за учениците во насока на нивно
интеркултурно сензибилизрање и градење на интеркултурна осетливост. Кај одреден број практичари
може да се сретне сомнеж дека е возможно да се постигне и оствари интеркултурно образование низ
сите наставни предмети и подрачја, алудирајќи на поголема податливост на содржините од јазичноуметничко, односно општествено-хуманистичко подрачје. Но не би требало да се занемари фактот дека
и природно-математичкото подрачје нуди содржини коишто би можеле да се облагородат и збогатат
со интеркултурна компонента (на пр. преку разновидни дидактички ресурси, иницирање проблемски
ситуации кои ќе го охрабрат и поттикнат соработничкото учење, допир со други култури и нивни научни
постигнувања и сл.).
Воедно треба да се нагласи дека тоа не може да се смета дека е приоритет на воспитно-образовен процес
на ученици со помала календарска возраст, напротив интеркултурното образование треба да се одвива
во сите циклуси од образованието. Интеркултурните компетенции им се неопходни и на учениците од
средното образование, но и на студентите, како идни активни чинители во нивните локални, работни
опкружувања.
Често е гледиштето на воспитно-образовните практичари според кое, преку интеркултурното воспитно
делување во редовната настава ќе се одземе премногу време, т.е. ќе бидат запоставени содржините од
задолжителен карактер. Напротив, интеркултурното образование што се остварува плански, систематски
и редовно може да биде вградено во куса воведна игра или во одредена завршна групна или тандемска
активност на учениците, како дел од проблемска ситуација. Тоа исто така може да биде вметнато преку кус
видеозапис, музичка песна, фотографии, други дидактички ресурси итн.
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Во насока на избегнување можни импровизации при операционализирање на целите и задачите
на интеркултурното образование, неопходно е да се воспостави стручен, плански и тимски
кроскурикуларен приод од страна на наставниот кадар, стручните служби и училишниот менаџмент,
којшто на ниво на стручни активи ќе креира заеднички планови за интеркултурно образование, а тие
потоа би биле структурирани компоненти на интеркултурни (краткорочни и долгорочни) стратегии на
самите училишта.
Интеркултурното образование како образовна политика и како воспитно-образовен приод, низ зацртаните
глобални цели и задачи би требало да изврши сеопфатно позитивно влијание и трансформирање на сите
аспекти на воспитно-образовната работа, како што се:
содржини за работа
форми, методи и техники на учење и поучување
учебници, материјали и други средства за работа
воннаставни активности
компетенции на воспитно-образовните субјекти
амбиентот во воспитно-образовните институции, како и
поврзаност на воспитно-образовните институции со пошироката заедница.
Во продолжение ќе бидат осветлени сите аспекти врз коишто воспитно-образованите практичари би
можеле позитивно да влијаат.

3. Интеркултурна димензија на воспитно-образовните содржини
При операционализација на целите и задачите на интеркултурното образование, голем предизвик
за воспитно-образовните практичари е како успешно да се воочат, одберат, обликуваат, реализираат и
евалуираат содржините, опфаќајќи ја притоа умешно интеркултурната компонента.
Филозофијата на интеркултурното образование треба да биде вградена низ содржините на сите наставни
предмети, при што континуирано би биле промовирани различни аспекти на култури, јазици, традиции,
вредности итн. не ограчинувајќи ги само на локалниот контекст, туку претставувајќи ги глобално.
Анализата на содржините на постојните наставни програми (како за задолжителни, така и за изборни
предмети), упатува на заклучок дека тие овозможуваат внесување на интеркултурни елементи како
резултат на облагородувањето на зададените содржини со интеркултурна димензија. Интеркултурното
образование целосно ќе ја загуби својата смисла и улога доколку се сведе на прикажување и меморирање
на фактографски информации за одредени култури, јазици, традиции и сл. Тоа е долгорочен процес
на развивање интеркултурна осетливост на учениците, што директно упатува на заклучок дека би бил
сосема неоправдан, погрешен и нелогичен приодот да се очекува дека квантитативно и нумерички
може да се вреднуваат стекнатите интеркултурни знаења кај учениците. Интеркултурното образование,
во согласност со глобалните задачи, треба да ги подготви новите генерации за живот во опкружувања
кои го носат предзнакот на диверзитет, благодарение на квалитетно изградени интеркултурни ставови,
вредности и вештини.
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Примарна задача на воспитно-образовниот процес би требало да биде континуирано
облагородување на постоечките воспитно-образовни содржини од интеркултурен аспект,
низ сите програмски подрачја, во текот на целата учебна година. Од друга страна, пак, тоа не
би требало да се сведе на карикирање со интеркултурната димензија, грубо наметнувајќи
ја, по секоја цена, во секој наставен час. Интеркултурното воспитно делување на воспитнообразовниот кадар подразбира и низа активности за кои воопшто нема потреба да се
посочува и пренагласува дека тие се интеркултурни. Постојаното суптилно воспитно влијание
ќе ја изврши сензибилизацијата и ќе ја поттикне осетливоста за различностите кај учениците.
Кај нив често нема потреба да се нагласува дека станува збор за интеркултурни елементи,
туку да се поддржи нивната љубопитност, интерес, позитивен став кон различностите,
овозможувајќи го истовремено процесот на трансформирање на стереотипи и предрасуди.

Постојат разновидни приоди, почнувајќи од стимулативни воспитно-образовни ситуации, дидактички
ресурси, педагошки дизајн на просторот во училницата итн.
Ќе наведеме неколку можни приоди кои не би требало да се сфатат како единствени и дефинитивни, на
пример:
•

презентација и симулирање на различни обичаи, верувања, традиции

•

претставување на музичко, ликовно, литературно, фолклорно, архитектонско светско наследство

•

решавање на проблемски ситуации со интеркултурен предзнак

•

реализирање на мноштво говорни, спортски, музички и сл. игри (со различно културно потекло)

•

презентации на различни јазици, писма, симболи

•

организирање на посети на различни културни институции, семејни посети

•

подготвување на прехрамбени артикли типични за различни култури

Постојат многу приоди со кои задолжителните наставни содржини може да се ползуваат во насока на
интеркултурно воспитание, но од друга страна истовремено се отвора и дилемата дали со толку широко
поле на делување се создава простор за импровизации и негативни влијанија на скриениот курикулум.
Токму затоа мора да се нагласи дека компетенциите за интеркултура на воспитно-образовниот кадар
се основен предуслов за успешна реализација на оваа комплексна воспитна задача. Тие компетенции
детаљно ќе ги осветлиме низ понатамошните содржини на овој прирачник.
Во насока на конкретно прикажување на неколку успешни модели на интеркултурно збогатување
на наставните содржини, ќе понудиме неколку програмски решенија кои се изведени врз основа на
содржините на предметот Општество (предвиден со aктуелниот наставен план за сите пет одделенија во
одделенската настава).
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Неопходно е да се акцентира дека ваков вид интеркултурни интервенции се можни и
добредојдени во рамките на сите наставни програми за утврдените предмети. Секако дека
постојат програмски цели коишто почесто можат да се надградат со интеркултурна компонента,
за разлика од одредени други поспецифични цели.
Целите се само еден до многуте можни приоди во промоција на интеркултурното образование, што
значи дека може лесно да бидат надградени, збогатени, видоизменети, надополнети со други дидактички
ресурси и сл.

3.1 Модели и насоки за промовирање на интеркултурното
образование преку целите по предметот Општество (1-5 одд.)
Интеркултурната димензија ги зема предвид сите аспекти на воспитно-образовната работа, како што се:
содржини за работа; форми, методи и техники на учење и поучување; учебници, материјали и другите
средства за работа; воннаставни активности; компетенции на воспитувачите, наставниците, стручните
соработници и директорите; амбиентот во воспитно-образовните институции, како и поврзаноста на
воспитно-образовните институции со пошироката заедница.
Тргнувајќи од фактот дека наставните програми за одделенска настава нудат и содржат редица
мултикултурни елементи, тие можат да се ползуваат како корисна подлога и основа за збогатување на
задолжителните наставни содржини со интеркултурните вредности, како претпоставка за негување на
позитивен став кон различностите и другоста. Токму затоа со помош на понудените насоки и препораки
за промоција на интеркултурното образование низ содржините дефинирани со наставните програми за
предметот Општество (од 1. до 5. одд.) сметаме дека ќе дадеме дополнителен позитивен придонес кон
зајакнување на влијанието на интеркултурниот аспект, како природна компонента на редовниот наставен
процес.
Насоките и препораките се патоказ за наставниците како може да се збогати редовниот воспитнообразовен процес со интеркултурни вредности, а притоа да биде реализирана примарната цел на
зададените теми во рамките на наставниот предмет Општество.

* Забелешка:
Понудените интеркултурни приоди се издвоени по случаен избор за предметот Општество, во
согласност со структурата на актуелната наставна програма (2018/2019):

http://bro.gov.mk/docs/osnovno-obrazovanie/nastavni_programi/Opshtestvo/Nastavna-programa-opshtestvo-prvo.pdf
http://bro.gov.mk/docs/osnovno-obrazovanie/nastavni_programi/Opshtestvo/Nastavna-programa-opshtestvo-vtoro.pdf
http://bro.gov.mk/docs/osnovno-obrazovanie/nastavni_programi/Opshtestvo/Nastavna-programa-opshtestvo-treto.pdf
http://bro.gov.mk/docs/4_nastavni_programi.pdf
http://bro.gov.mk/docs/osnovno-obrazovanie/nastavni_programi/V-oddelenie/V_oddelenie_programi.pdf
Во периодот на изготвувањето на овој материјал, за предметот Општество нема достапни учебници
од 1. до 4. одд.
Како официјални ресурси се понудени прирачниците по Општество, подготвени од страна на Бирото
за развој на образованието на Република Македонија
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ОПШТЕСТВО – ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ
Цели и задачи
Содржини

Приоди
- иницирање на игровни активности со цел воочување
на различности и сличности помеѓу ученици од
различна раса, пол, културни обележја (на пр.носија)

- поттикнување интерес за
запознавање што повеќе
ученици (претставници
на други култури), како и
откривање на различни
културни обележја

Јас со
другите

*подредување на делови од сложувалка преку којашто
ќе биде претставено дете со бела, жолта и црна боја на
кожа
*спојување парови (преку играта Меморија) на машка и
женска носија од различни континенти
*проблемска ситуација (со драматизација со хартиени
или текстилни кукли): Помогни им на Денис и Тина имињата можат се приспособат на групата со која се
работи
- презентирање на кратки видео клипови и фотографии
со приказ на училишта ширум светот:

- поддржување на
позитивна слика за
училиштето како заедница
на различности

- негување чувстото
на припадност кон
сопствената семејна
заедница, како и почит кон
семејните вредности на
другите семејства

https://www.youtube.com/watch?v=at2gAjtsgtk
Моето
училиште

- заедничко креирање на симбол, знаме, лого на
одделението / училиштето
- иницирање на проблемска ситуација: Како би
постапил? (доколку на пр. некој ученик употребува
навредливи зборови или исмева друг ученик и сл.,
драматизирајќи го тоа со помош на кукли / куклен
театар)
- прикажување на семејни фотографии на семејства од
разични делови на светот

Моето
семејство

- иницирање на симболичка игра во групи (учениците се
делат во групи според соодветни симболи за одредено
прославување) и заедничко уредување, подготвување
свечена трпеза
- организирање повеќе игровни активности:
* спојување делови на сложувалка (групна активност)
кои претставуваат различни носии во РМ

- развивање интерес кај
учениците за откривање на
богатството на различни
културни обележја на
татковината

Каде живеам

*слушање различни мелодии типични за различни
етнички заедници во РМ, како и истовремено групно
цртање на тоа што го чувствуваат учениците слушајќи ги
мелодиите
*музички квиз: Откриј го инструментот (препознавање
на одредени типични музички традиционални
инструменти според звук, слика, како и поврзување на
слика со звук)
*препознавање на македонско знаме, помеѓу низа
знамиња од други држави
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ОПШТЕСТВО – ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ
- потхранување
позитивен став кон
Што ми се допаѓа
различностите како
кај себе...
предзнак за придобивка

- сензибилизирање на
учениците за важноста
на почитувањето на
мислењето на другите

Имам свое
мислење и
го почитувам
мислењето на
другите

- прикажување цртан филм: Прасето што сакаше да биде
птица:
https://www.youtube.com/watch?v=BKrWrSKTTLI
- иницирање проблемска ситуација со драматизација на
тема: Те слушам - ме слушаш ( на пр. еден ученик зборува,
а друг му упаѓа во збор; група деца коишто не можат да се
договорат за правилата на зедничката игра итн.)
- прикажување на видеозапис (за важноста на
меѓусебното слушање
https://www.youtube.com/watch?v=bu10OxyTkkU

- развивање на
Правила на
осетливост за потребите
заедничко
на останатите членови
живеење
на училишна заедница

- поттикнување
активен однос кај
учениците кон
воспоставениот
систем на права и
одговорности

- поттикнување на
интерес за откривање
на различни празници,
како и начини за
нивно обележување и
прославување

Права и
одговорности

- изработување на кодекс на правила за однесување
во училиштето, користејќи детски фигури со различен
надворешен изглед;
- прикажување на линкови
https://www.youtube.com/watch?v=RyLzsQKFpB0
https://www.youtube.com/watch?v=ggDAaANhxOs
https://www.youtube.com/watch?v=TZqFYtWCWXg
- прикажување на различни видеозаписи поврзани со
детските права:
https://www.youtube.com/watch?v=FGpYgJ02GSA
https://www.youtube.com/watch?v=abv0opArZnw
https://www.youtube.com/watch?v=xKBu2B8xZYE
https://www.youtube.com/watch?v=HX5LxLK8v5k
https://www.youtube.com/watch?v=NzEMFEwEJUU
- иницирање на проблемски ситуации: Како би
постапил/а? (на пр. да се искористат приказни со реални
ситуации во кои се прекршени одредени детски права)

Празнување /
Празници во
семејството

- поттикнување на различни игровни активности, како
на пр. брзо пренесување јајце во лажица преку пречки;
откривање на баклава преку нејзиниот мирис и вкус;
откривање на баклава помеѓу останататите благи
продукти (чоколадо, локум, алва итн.)
- прикажување на видеозаписи:
https://www.youtube.com/watch?v=XSp3NvIHmME
- креирање на илустрации, катче и сл. со цел визулено
внесување на симболи својствени за различни празници
ширум светот
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- откривање и
запознавање
со обележјата и
посебностите на
повеќе различни места
на живеење

Местото во кое
живеам / Мојот
дом

- прикажување на места на живеење и живеалишта
на ученици ширум светот (препознавајќи типични
живеалишта за различни континенти, подрачја, рурални/
урбани средини итн.)
- презентација:
https://www.youtube.com/watch?v=mVoLH7DLqaI

ОПШТЕСТВО – ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ
- иницирање на проблемска ситуација, на пр. како ќе
играш (комуницираш) заедно со девојче од Јапонија и
момче од Русија?
- развивање на
емпатија кон другите,
како и космополитски

Јас и ти, ние и
вие

дух кај учениците

- креирање мапа на светот (на контури на секој
континент, учениците организирани во групи
изработуваат апликации на деца со различен
надворешен изглед)
- прикажување на видеозапис:
https://www.youtube.com/watch?v=GpTR1wF4M6k

- негување на
толерантен и
емпатичен однос кон
другите

Моите права и
должности

- иницирање проблемски ситуации, на пр.: што би
направил, како би постапил доколку (ви е ускратено
одредено право, коешто групата ќе го извлече запишано
на ливче како заедничка задача...?
- прикажување на видеозапис:
https://www.youtube.com/watch?v=y_2nA49p3yw
- прикажување на видеозапис:

- препознзвање и
надминување на
родови стереотипи и
предрасуди

- сензибилизирање
на учениците за
позитивното влијание
на различностите во
соседството

Моето потесно
семејство
(родители, брак)

Роднини, соседи
и пријатели на
моето семејство /
Мојот роден крај

https://www.youtube.com/watch?v=pF1j22x-yU8
https://www.youtube.com/watch?v=8c3tFNHRX-U
- иницирање игри со вметнување на родови стереотипи
(на пр. Кој каде припаѓа...; Кој што работи..., надополнето
и збогатено со илустрации на професии што истовремно
ги извршуваат и мажи и жени)
- организрање на заедничко следење и анализа на
одредени секвенци од детската серија Наше маало (во
контекст на меѓусебно почитување во соседството)
- прикажување на видеото за цртаниот филм: Волшебна
комета:
https://www.youtube.com/watch?v=H-1FXmHcK3M
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ОПШТЕСТВО – ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ

- промовирање на
универзалната улога
на семејната заедница
ширум светот

Семеен живот
Видови семејства

- негување на интерес
за запознавање со
различни семејни
заедници и нивни
посебности ширум
светот

Семејствата низ
историјата и
денес

-сензибилизирање на
учениците за мноштво
традиционални
разлики како културно
богатство

https://www.youtube.com/watch?v=POofYM4ZiKg

- иницирање на игра за брзо и соодветно хронолошко
подредување на различни фотографии на семејства
(ширум светот) од различни временски периоди

- прикажување на видеозаписи што промовираат
различни обичаи поврзани со стапување во брак:
Брачен живот и
брачни улоги

https://www.youtube.com/watch?v=kcjv-yXv9Xg
- иницирање на дискусија за свадбените обичаи во РМ
(според искуствата на учениците)

- прикажување на делови од епизодите од серијалот
Наше маало

- потхранување на
позитивен однос кон
соседството

Соседство и
соседски односи

- продлабочување на
знаењата на учениците
за културното
наследство во РМ

Културниот
живот во
општината

- поттикнување
на активен однос
кај учениците кон
појавите, процесите
во непосредното,
но и поширокото
опкружување

Демократскиот
живот во
општината
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-прикажување на семејни албуми на семејства од
различни региони, различни континенти, како и на
видеозапис:

симулирање на различни проблемски ситуации во
соседството (на ниво на повеќе групи) и драматизација
на можни решенија

- организирање квиз (со цел препознaвање на различни
симболи, музички инструменти, носии итн. својствени за
локалното опкружување)

- прикажување на видеоматеријалот, како основа за
диксусија или дебата:
https://www.youtube.com/
watch?v=Arn8Fp1jyok&list=PL1775CD2417822B7A

ОПШТЕСТВО – ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ
- продлабочување
на информациите
кај учениците за
културни, јазични,
верски посебности на
населението во РМ

Население
на Република
Македонија

- организирање игра: Поврзи го традиционалниот
поздрав (напишани на јазик и писмо на повеќе етнички
заедници во РМ) со соодветна илустрација на носија
типична за одреден етникум во РМ

- негување на
позитивен став и
однос кон различните
култури

Културниот
живот и
институциите
на културата
во Република
Македонија

- организирање квиз преку кој ќе бидат поставени повеќе
прашања кои ќе понудат можност за препознавање на
повеќе различни традиционални мелодии, инструменти,
споменици, симболи, претстави, културно-уметнички
работници во РМ и сл. (квизот може да понуди игри
како асоцијација, препознај кој не припаѓа во низата,
меморија, што запомни од сликата и сл.)

- развивање на
толеранцијата, како
и почитувањето на
религиските разлики
во РМ

Религиите
и верските
институции
во Република
Македонија

- лепење, поставување соодветни апликации на значајни
верски објекти на соодветни места на мапа на РМ (на
ниво на група ученици)
- дебата со учениците на некои од поставените прашања
во видеото:
https://www.youtube.com/watch?v=PIqmZBVVH0c

- надградување
на вештините
на учениците
за самостојно
препознавање
на причините за
конфликти, како и
нивно самостојно
решавање

Конфликтот
и неговото
решавање

- промовирање на
улогата на

Правата на
децата како
човекови права

- воочување на
позитивно влијание
на мноштво култури
врз оформување на
културното наследство
во РМ

Културното
наследство
на тлото на
Република
Македонија

- правилно подредување на сликички на коишто е
претставена причината за конфликтот, а секоја од
групите осмислува потоа свое решение
- видеопрезентација:
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
како и симулирање на процесот за решавањето на
конфликтот
- прикажување на видеа со осврт на улогата на Малала
Јусафзаи

- иницирање дебата со учениците на тема: Што е култура
/ мултикултура во РМ
- групно креирање на минимакети со одредени културни
објекти во РМ
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* Забелешка:
Овој модел на градење на интеркултурни воспитно-образовни приоди може да биде применет
на ниво на сите наставни предмети. На тој начин би се овозможило креирање на развоен план за
интеркултурни активности на ниво на одделенија, стручни активи, стручна служба, што би била
основа за градење на училиштен развоен план за поддршка на сите инцијативи за интеркултурно
воспитно делување.

3.2 Модели на интеркултурни воспитно-образовни активности
Развивањето на интеркултурните вештини кај учениците, тргнува пред сѐ, од поседувањето позитивна
слика за себе, за сопствениот идентитет, слободно изразување на сопственото мислење, развивање
почит и емпатија кон различните од себе, воспоставување отворена комуникација, подготвеност за
помагање, споделување, разменување, соработување, како и манифестирање доверба кон другите;
воочување на сличностите помеѓу поединци од различно потекло; разбирање и негување на принципите
за разрешување на конфликтните ситуации во групата; активно слушање; прифаќање различни мислења
и сл.
Тргнувајќи од горенаведените цели на интеркултурното образование, во прилог се понудени пет можни
модели на воспитно-образовни содржини и активности од различни предмети и образовни циклуси
на основно образование, што можат да послужат како пример за други потенцијални интеркултурни
интервенции во задолжителните воспитно-образовни содржини.

I
Одделение
Наставен
предмет
Програмска
тема
Поединечна
цел

Прво

-

ученикот да препознаe и да именува предмети и карактеристики на предметите
околу себе според нивната должина

Резултати
од учењето

-

воочува и именува предмети од непосредната околина
споредува предмети по должина: долго - кратко, високо - ниско

Математика
Мерење и решавање на проблеми

Учениците се делат во неколку групи по случаен избор (на пр. боја на ливче залепено
под нивното столче), по што се поттикнуваат заеднички да ги состават сложувалките
(со помал број елементи) преку кои ќе се добијат жирафи со различна должина на
вратот.

Предлог
структура на
активност
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По нивното правилно подредување, се дискутира за разликите во должината на вратот
на жирафите, односно за разлики во височина на жирафите.
Во насока на интеркултурното сензибилизирање на учениците, воведната активност
се дополнува со кусо видео за начинот и местото на живеење на жирафите како
животински вид.
https://www.youtube.com/watch?v=bNYXweQ81vI
https://www.youtube.com/watch?v=fYqlSaLmxUc
Учениците се поттикнуваат за вклучување во дидактичката игра: Препознај кусо
– долго. Во една кутија се ставаат повеќе предмети со различна должина (на пр. шал,
метар, парче волница, молив, врвка итн.). Кутијата се подава од рака в рака, додека
свири музичката песна:
https://www.youtube.com/watch?v=m5pGNeQ83fc
https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM
https://www.youtube.com/watch?v=BSqDLROyafg
Учениците се поттикнуваат за индивидуална работа на работните листови, преку кои ќе
треба да ги определат разликите во должина и висина на различни предмети, животни
и сл.
http://cleverlearner.com/number-activities/images/taller-or-shorter-numbers-activities-02.pdf
http://cleverlearner.com/number-activities/images/measurement-worksheets-tall-and-short-2b.jpg
http://cleverlearner.com/number-activities/images/measurement-worksheets-tall-and-short-1b.jpg
http://cleverlearner.com/number-activities/images/measurement-worksheets-tall-and-short-3b.jpg
Активноста се заокружува со игра: Пореди ги по височина. Учениците организирани во
парови добиваат картички, апликации со деца, различни по височина, при што имаат
за задача да ги наредат од најниско до највисоко.

25

26

27

II
Одделение

Второ

Наставен
предмет

Музичко образование

Програмска
тема

Слушање музика

Поединечна
цел

-

да се оспособи да препознава ритам, брзина и јачина во музичка творба

-

препознава ритам во музички дела

-

следи зададен ритам

-

разликува брзина во музичка творба (бавно- брзо)

-

разликува јачина во музичка творба (силно- тивко)

-

се обидува да применува ритам со користење детски музички инструменти
(ДМИ)

Резултати од
учењето

Активноста започнува со прикажување на куси музички инсерти со различна
брзина и јачина.
Учениците се поттикнуваат да ги препознаат според нивната брзина и во
согласност со брзината да го кренат соодветниот знак (зајак – за брзо темпо, желка
– за бавно темпо).

Предлог
структура на
активност

Во насока на потенцирање на разликата помеѓу брзо и бавно темпо, на учениците
им се пушта видео со приспивна песна од Брамс:
https://www.youtube.com/watch?v=t894eGoymio, а учениците притоа ја бараат соодветната
фотографија во „волшебна“ музичка кутија (со цел помеѓу понудените фотографии
од настани или суштества како роденден, фудбалски натпревар, мајмуни во џунгла,
пикник, мајка / татко / баба / дедо / брат / сестра итн. со бебе што се успива, да ја
најдат таа што соодветствува со музичкиот приказ).

28

29

Се нагласува видот на темпото во приспивните песни, без оглед на јазикот на којшто
се пеат или на местото од каде што потекнуваат.
Учениците се поттикнуваат да ја откријат улогата и намената на овие песни.
Се охрабруваат да споделат лични искуства, сеќавања на приспивните песни од
нивните семејни опкружувања.
Се најавува приспивна песна од Јапонија, при што секој ученик ќе биде вклучен во
изработка на перничето oјами, како симбол за спиење и мирен сон (користејќи зрна
грав и парчиња ткаенина, врзувајќи ги во горниот дел).
https://www.activityvillage.co.uk/otedama-games

30

Активноста се надополнува со подавање на перничето oјами од рака в рака, во
согласност со темпото на приспивната песна.

Сето тоа се заокружува со музичко–моторна игра: Следи го темпотo. Учениците се
организираат во повеќе групи со 4-5 члена, застанати еден зад друг (како вовче),
при што секоја група треба да се обиде да го следи зададеното темпо од различни
музички песни, но притоа меѓусебно координирајќи ги чекорите и движењата што
ги задава првиот во колоната.

31

III
Одделение

Трето

Наставен
предмет

Општество

Програмска
тема

Моето потесно семејство

Поединечна
цел

-

Ученикот да ја сфати улогата и значењето на семејството

Резултати од
учењето

-

умее да го претстави своето семејство
искажува емоции за своето семејство (вербално и невербално)
знае дека домот може да биде во куќа или во зграда

Активноста започнува со делење на учениците во групи, по што во рамките на
секоја група учениците се поттикнуваат да ја состават сложувалката (со помал број
елементи), на која ќе бидат претставени семејства од различни делови на светот (на
пр. семејство од Африка, Индија, Европа; семејства со различен број членови итн.).

Предлог
структура на
активност
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Се акцентира дека секоја сложувалка претставува одредена семејна заедница,
по што секој ученик пристапува кон цртањето на сопственото семејство и
украсувањето на семејниот портрет во рамка, креирана од различни природни
материјали.
Учениците се охрабруваат да ги претстават своите семејни портрети и да ги
постават во семејното катче во училницата.
По тоа, следува презентација на кус видеоматеријал со семејства од различни
делови од светот, но и во минатото и денес:
https://www.youtube.com/watch?v=y2r2C26RCYs
https://www.youtube.com/watch?v=POofYM4ZiKg
Активноста се збогатува со презентација на места на живеење и живеалишта на
деца ширум светот (препознавајќи типични живеалишта за различни континенти,
подрачја, рурални / урбани средини итн.);
https://www.youtube.com/watch?v=TbfaacV1s6k
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IV
Одделение

Седмо

Наставен
предмет

Биологија
Луј Пастер и неговата работа на пастеризацијата
*забелешка:

Програмска
ситуација

Поединечна
цел

Понудените цели и резултати од учењето, како и структурата на активноста
се преземени од официјалната наставна програма за предметот Биологија, 7.
одделение, досташни на следниов линк: http://bro.gov.mk/docs/nastavni-programi/Cambridge/VIIIX/Nastavna%20programa-Biologija-VII%20odd%20devetgodisno.pdf
Во неа дополнително е внесена интеркултурната димензија, којашто ќе биде
обележана со друга боја заради полесно воочување.
- Ученикот го открива значењето на процесот на пастеријзацијата, како техника за
чување храна
- Знае за улогата на габите, бактериите и вирусите и нивните улоги во разградувањето
на органските материи, создавањето храна и предизвикување на болести, вклучувајќи
ја и работата на Луј Пастер.

Резултати од
учењето

- Донесува прецизни заклучоци, вклучувајќи мерење.
- Планира како да се извршат истражувањата, земајќи ги предвид варијаблите за да
контролира, изменува или набљудува.
- Може да ја опише и објасни важноста на прашањата, доказите и објаснувањата
Активноста може да биде збогатена во воведниот дел со организирање ученици во
групи, со цел заедничко правилно подредување на измешаните букви од името на Луј
Пастер, како и миниквиз, каде секоја група треба што побрзо да понуди точни одговори
со плочките ДА/НЕ, на некои од прашањата, на пример:
Дали е роден во Швајцарија?; Дали предавал на универзитет? Дали предавал биологија?;
Дали живеел во Франција?
Дали е роден на почетокот на 20. век? и сл.

Предлог
структура на
активност

Потоа следува презентација на кус видеоматеријал со куса биографијана Пастер и
улогата на процесот на пастеризацијата: https://www.youtube.com/watch?v=OXdbQ1JkX7c
•

Учениците ги набљудуваат резултатите од експериментот со млеко. Тие пишуваат
за експериментот и запишуваат какви било промени на боја, текстура, мирис и
киселост во соодветна табела со резултати.

•

Дискутирајте за резултатите, забележувајќи дека млекото, обработено на
многу висока температура, и млекото во прав подобро се чуваат. Побарајте од
учениците да укажат на следното: Зошто поголем дел од млекото се продава како
пастеризирано млеко? Зошто се нарекува пастеризирано млеко? По кого мислат
тие дека е именувана техниката.

•

Дискутирајте за работата на пастеризацијата од страна на Луј Пастер и зошто
е важно да се загрева млекото на точна температура. Како мислите дека Пастер
успеал да ја најде оваа температура?

•

Учениците можат да планираат како би ја нашле најдобрата температура
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V
Одделение

Осмо

Наставен
предмет

Физика
Сили и движење
*забелешка:

Програмска
област

Понудените цели и резултати од учењето, како и структурата на активноста
се преземени од официјалната наставна програма за предметот Физика за 8.
одделение, достапни на следниов линк: http://bro.gov.mk/docs/nastavni-programi/Cambridge/VIIIX/Nastavna%20programa-Fizika-VIII%20odd%20devetgodisno.pdf
Во неа дополнително е внесена интеркултурната димензија, којашто ќе биде
обележана со друга боја заради полесно воочување.

Поединечна
цел

Резултати од
учењето

-

Да се оспособи ученикот за пресметување на брзината врз основа на
податоците за поминатото растојание и време

-

Пресметува средна брзина и средно забрзување

-

Прави мерења со соодветна точност

-

Користи различна опрема правилно

-

Претставува резултати соодветно во табели, дијаграми и со графикони.

-

Прави едноставни пресметувања

-

Идентификува резултати со отстапка и предлага подобрувања на
истражувањето.

Воведниот дел може да се збогати со откривање на знамето на Јамајка преку
правилно подредување на сложувалка на знамето, во групи (за што покусo време –
рекорд), по што би следувало најавувањето на видеото за рекордот на Х. Болт
http://www.freeflagicons.com/country/jamaica/puzzle/download

Предлог
структура на
активност
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•

Колку можеш да поминеш за 10 секунди? Покажете видеоснимка кога Хусеин
Болт го постигнува светскиот рекорд од 100 m за 9,58 секунди. Дискутирајте за
тоа дека тој податок само покажува време, а не брзина. Како знаеме дека тој е
најбрзиот?

Активноста може да се надгради со прикажување на видеоматеријал за постигната
брзина на Х. Болт при остварувањето на светскиот рекорд:
https://www.youtube.com/watch?v=SyY7RgNLCUk, како и со видеата за хронологијата во
постигнувањето на светските рекорди на 100м од страна на мажи / жени:
https://www.youtube.com/watch?v=-Yskggtat84
https://www.youtube.com/watch?v=5LvoGdyOxz8
•

Објаснете им на учениците дека ќе истражуваат колку можат да поминат за
10 секунди. Потсетете ги за важноста да се соберат резултатите на организиран
начин. Побарајте од учениците да направат табела во која може да ги внесуваат
резултатите. Ако е потребно, потсетете ги како да нацртаат табела и покажете
пример.

•

Однесете ги учениците на место каде може да поминат долги растојанија (пр,
надвор или во сала), да трчаат, да одат, потскокнуваат или да скокаат 10 секунди.
Ако имате некој скејтборд или велосипед, тогашитиеможедасеупотребатвотест
отод 10 секунди. За секоја активност учениците треба да го измерат поминатото
растојание и да ги внесат резултатите во нивните табели. Потоа може да го
пресметаат средното растојание кое го поминале за 10 секунди за секоја
активност.

•

Учениците се враќаат во училницата и дискутираат за резултатите. Дали ова
беше фер тест? Колку беа точни мерењата? Имаше ли некои резултати кои
отстапуваат? Како може да се подобри истражувањето?

Заклучете дека брзината може да се пресмета од податоците за поминатото
растојание и времето. За да споредуваме брзини, треба да се добијат точни
резултати преку фер тест.
Активноста би можела да се заокружи со куса проблемска ситуација, преку која
учениците би се поттикнале да ги посочат животните коишто во согласност со
својата брзина би можел да ги претрка Хусеин Болт. Оваа задача може групно да
биде реализирана, а би се надополнила со презентација на видеото:
https://www.youtube.com/watch?v=KzjWZjG8mmE што ќе даде одговор на поставениот
проблем.
Исто така учениците во тандем може да извршат пресметување на брзината
со којашто се движеле тркачите при постигнувањето на рекордите на 100 м (низ
различни периоди и на различни натпревари), како и да подготват статистички
преглед на тоа колку златни / сребрени / бронзени медалји на 100м биле освоени за
различни држави.
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4. Форми, методи и техники како предуслов за интеркултурно образование
Важна компонента и претпоставка за успешно реализирање на активности и содржини од интеркултурен
карактер е соодветен, правилен избор на наставни методи, техники, како и на формите на работа
со учениците. Интеркултурните приоди би требало да ја овозможат интеракцијата, непосредната
повеќенасочна комуникација, да го поттикнат критичкото, флексибилното мислење, да ја потхранат
љубопитноста, емпатијата, да придонесат за преиспитување, менување на ставовите, да ја унапредат
соработката итн. Веќе нагласивме дека давањето на фактографски информации за другите култури,
народи и сл. или пак, фронталното поучување и пренесување знаења за конфликти, стереотипи и
предрасуди, важноста на соработка и сл., нема само по себе да значи дека се остварени целите и задачите
на интеркултурното образование. Напротив илузорно е да се зборува за интеркултурно образование,
ако учениците немаат можност за непосредно остварување на личен, природен и постојан контакт со
различностите.
Не смее да се заборави дека интеркултурното образование се остварува со ученици од различна возраст,
трансверзално низ сите наставни предмети.

При избор на форми, методи и техники на интеркултурно образование, треба да се
појде од четири основни методски начела:
•

партиципација,

•

интеракција (соработка и заедничко дејствување),

•

рефлексија

•

антиципација

(Концепција за интеркултурно образование, 2016).

Токму затоа сметаме дека индивидуална, тандемска или групни форми на работа нудат разновидни
можности за поттикнување на љубопитноста кај учениците за откривање и осознавање на различностите
од повеќе аспекти, како и поддржување на соработнички релации во групата, дебатирање, активно
слушање, меѓусебно помагање итн.
Исто така, методите на дијалог, игра, илустрација, демонстрација, практична работа и сл. се инструменти
кои лесно ќе овозможат содржините и активностите кои се дел од редовниот наставен процес да бидат
надградени со интеркултурни елементи.
Наедно, образовните техники дополнително ќе ги збогатат активностите, овозможувајќи им на учениците
да развијат активен однос кон содржините, но истовремено ќе иницираат употреба на богат дидактички
материјал, како и стимулирање, негување на позитивна социо-емоционална клима во групата, односно
групите.
Сосема неприродно би било интеркултурното образование да биде сведено на процес на поучување,
наместо развивање вештини за отворена и конструктивна комуникација, мирно разрешување на
конфликтни ситуации, надминување на пристрасност, стереотипи, предрасуди, негување на критичкото
мислење итн.
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5. Интеркултурна димензија на дидактичките ресурси
Реализирање на активности од интеркултурен карактер отвора уште една крупна дилема околу видот и
квалитетот на дидактичките ресури кои се употребуваат со таа цел. Секако најдостапни и во најголема
мера се користени учебниците, при што е евидентно дека и стручната јавност и практичарите често
се судруваат со несоодветен избор на содржини, кај кои не само што отсуствуваат интеркултурните
вредности, туку тие се извор на етноцентризам, стереотипи, предрасуди, пристрасно прикажување на
одредени содржински компоненти и сл.
Но од друга страна пак, треба да се истакне фактот дека учебникот ја има функцијата на наставно помагало,
како и дека воспитно-образовниот процес се одвива во согласност со официјалните наставни програми, а
не според содржините што се застапени и обработени во учебниците.
Колку и да има негативни примери во учебникарската литература, за жал уште потешка станува ситуацијата
кога тие се пренесуваат без никаков критички осврт или нивно проблематизирање, дискутирање (особено
со учениците од повисоките одделенија) и сл., иницирано од страна на наставниците. Негативните
елементи во учебниците можат да бидат трансформирани во поучни лекции со поддршка на наставниците
што научиле што е интеркултура и кои го стекнале чувството за интеркултура. Во соработка со учениците,
тие негативни елементи можат да послужат како еден вид дополнителен стимул и инцијатива за
интеркултурно дејствување.
Секако, ова не значи и не подразбира дека нема потреба од сериозно систематско анализирање и
ревидирање на учебниците од интеркултурен аспект, што како една важна претпоставка за интеркултурно
образование го акцентира и Концепцијата за интеркултурно образование.
Освен учебниците, многу други дидактички ресурси можат да бидат погодни за унапредување на
интеркултурноста, како на пример:
одредени апликации на флора и фауна од различни географски предели
носии на различни народи ширум светот
знамиња на држави од различни континенти
географски мапи
фотографии на истакнати научници, уметници, писатели и сл. од различни епохи и држави
аудиовизуелни извори со повеќе традиционални песни, приказни, басни, преданија
градби, споменици ширум светот
поздрави на разични јазици и напишани со различни писма
макети на различни живеалишта
традицонални музички инструменти од различни светски региони
Посочените ресурси можат да послужат за интеркултурно збогатување на различни наставни содржини,
а во нивниот избор клучна улога имаат воспитно-образовните практичари.
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6. Интеркултурно образование низ призма на воннаставните активности
Преку иницирање, организирање, спроведување и координирање на воннаставните активности би се
збогатил дополнително квалитетот на интеркултурниот училиштен живот. Разновидните воннаставни
активности и проектни училишни активности треба да бидат, пред сè, одраз на универзални хумани
вредности во насока на поддршка на интеркултурен дијалог, соработка и соживот; како и на ученичките
интереси, нивните афинитети и потенцијали, но првенствено промовирајќи ја воспитната функција,
социјализацијата и оспособувањето за успешно соработување во група, пар, како и самостојното
истражување и откривање.
Училиштата треба да го поддржат процесот на непосредно функционирање на многубројните воннаставни
активности, базирани на различни ученички секции и клубови.
Нивните содржини може да бидат од повеќе разновидни области како: ликовна уметност, филм,
фотографија, музика, театар, графика и дизајн, опкружување, образование за мир, спорт, урбана култура,
граѓанско образование, наука и техника и сл.
При осмислувањето на програмските рамки на воннаставните содржини, акцентот треба да се стави на
активности од:
- интеркултурен,
- билингвален карактер,
- одржувањето на континуитетот, редовната динамика и сукцесивноста во организирањето на
активностите, како една важна, надоградена алка на редовниот воспитно-образовен процес. Оваа алка
истовремено ќе помогне и во подобрувањето на квалитетот на редовниот наставен процес, но исто така
и во задржувањето на активен, позитивен и мотивиран однос кон процесот на учењето од страна на
учениците.
Основните проектни и воннаставните активности треба да извршат позитивна промоција на различностите
од: етнички, културен, верски, јазичен, родов, социо-економски и развоен карактер.

Глобалните цели на воннаставните проектни активности со интеркултурен карактер
се насочени кон:
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•

продлабочување на конструктивни соработнички односи помеѓу воспитнообразовните субјекти од различна етничка припадност;

•

сензибилизирање за почитувањето на меѓусебните различности;

•

градење стратегии за надминувањето на стереотипите и предрасудите во училишните
средини и опкружувања;

•

поттикнување на толерантен однос кон различностите од социјален, етнички, културен
карактер;

•

оспособување за конструктивно соработување, помагање, меѓусебно поддржување;

•

развивање позитивна емоционална клима во групите со хетерогена структура;

•

поддржување на интересот и љубопитноста за јазикот на „другиот”;

•

зајакнување на интеракцијата, соработката и довербата помеѓу училиштето и
семејствата;

•

развивање таленти и способности во согласност со индивидуалните потенцијали на
учениците;

•

поддржување на љубопитност, оригиналност и творечки потенцијали;

•

развивање на логичното, флексибилното, дивергентното и критичкото мислење.

(Концепција за интеркултурно образование, 2016 .)

Воннаставните активности со интеркултурен предзнак можат успешно да бидат организирани, како во
моноетничките така и во мултиетничките училишта, благодарение на различниот пристап.
Во моноетничките училишта треба се поддржи реализирање на содржини кои се однесуваат на промоција
на универзални хумани вредности како запознавање со различни култури, традиции, обичаи, јазици и сл.
Во мултиетничките, повеќејазични училишта фокусот треба да се стави врз унaпредувањето на
двојазичното, тандемско планирање, организирање и изведување на воннаставни и проектни училишни
активности, во кои рамноправно ќе бидат вклучени ученици од различни етнички заедници, со различно
говорно потекло.
Проектните училишни активности особено нудат можности за вмрежување на ученички и наставнички
тимови на локално, регионално ниво, при спроведување на проектни активности со подолгорочен и
истражувачки карактер, што би се надградиле со повеќејазичен пристап, учење на далечина, меѓусебна
интеракција и соработка.

6.1 Добри практики и искуства – Нансен модел за интеркултурно образование
Нансен моделот за интеркултурно образование (НМИО) е модел на образование во Република
Македонија кој овозможува успешна интеграција на учениците, родителите и наставниците од различни
етнички заедници преку современ воспитно-образовен процес, базиран на разновидни интеркултурни
воннаставни и проектни активности.
НМИО е модел на образование кој ги негува, охрабрува и интегрира во себе мултиетничките вредности,
двојазичноста и истовремено ја промовира и поддржува соработката помеѓу учениците, наставниците и
родителите која е втемелена врз почитувањето на разликите, градејќи притоа една кохезивна заедница.
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Моделот е развиен и практично применет во 2007 година по двегодишна работа на проекти за дијалог
и помирување во постконфликтните и поделени општества во Македонија. Од тогаш, моделот успешно
се применува во повеќе одбрани основни и средни училишта низ различни општини во Македонија и
регионот и покажува одлични резултати.
Моделот е базиран на воннаставните активности, т.е. на повеќе видови ученички секции кои се изведуваат
двојазично од страна на наставнички тандем, во групи ученици со мешан етнички состав.
Воннаставните активности се мост преку кој учениците од различни етнички заедници имаат можност
и простор за меѓусебни, секојдневни средби, спонтана, слободна комуникација, соработка, помагање,
меѓусебно учење и дружење. При осмислувањето на воннаставните активности неопходно е постојано
да се водиме по прашањата: Какви активности би сакале учениците секојдневно прават? Како треба да се
организираат активностите со цел да се задржи вниманието и мотивацијата кај учениците? Кои области
предизвикуваат интерес и љубопитност кај учениците?
Во редовниот наставен процес во оваа смисла недостасува простор за игровни и истражувачки активности
и проекти. Воннаставните активности веднаш се покажаа како одличен избор и форма за организирање
на богати, мотивирачки, креативни игровни активности преку кои лесно ќе може да се придобијат сите
ученици, но и континуирано ќе се потхранува нивната мотивација. Токму затоа разновидни игровни
ситуации се основа преку која лесно може да дојде до непосредна соработка, зближување и поврзување
на учениците од различно етничко и јазично потекло.
Нивниот распоред го утврдуваат наставничките тандеми, но важно е да се напомне дека тој е максимално
флексибилен и дека секогаш треба да се излезе во пресрет на актуелните училишни случувања или
поважни настани на локално, општинско ниво.
Воннаставните активности треба да бидат во функција на развој на ученичките таленти, вештини,
способности, како и во насока на зајакнувањето на нивната самодоверба, позитивна слика за себе, но и
позитивен однос и слика за училиштето.

Улогата на учениците
Учениците и родителите се најважните партнери и поддржувачи на Нансен моделот за интеркултурно
образование. Особено се внимава на односот кон учениците како рамноправен субјект во обликувањето
и креирањето како на редовниот наставен процес, така и на воннаставните содржини. При осмислувањето
на воннаставните содржини, неопходно е да се почитуваат предзнаењата, желбите, интересите и
способностите на учениците. Токму од овие причини, низ воннаставните содржини треба континуирано
да се промовира индивидуализираниот пристап, каде што сложеноста на задачите ќе соодветствува со
развојните можности на учениците, но истовремено ќе има и содржини што ќе бидат во функција на
поттикнување на нивниот развој. Непосредната реализација на интеркултурните воннаставни содржини
јасно упатува на заклучок дека секојдневно планираните содржини (во рамките на сите предвидени
секции) се градени и презентирани на различни нивоа на сложеност; сé со цел сите ученици да можат
самостојно да дојдат до посакуваниот резултат. Обврска на наставниците е да препознаат со која брзина
и темпо секој од учениците ќе може да ја оствари зацртаната цел, а притоа да не биде обесхрабрен или
демотивиран поради сложеноста на тековните активности.
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Резултатите од воннаставните активности според Нансен модел за интеркултурно
образование се:

•

подобрена и збогатена дидактичка компонента во сите групи, надградба на знаењата,
стекнување вештини за успешен пристап кон другите култури, доминација на
интерактивни активности и работа во групи, индивидуализиран пристап кон секој
ученик и индивидуален напредок; подобрени и совладани техники за активно и
независно учење на учениците;

•

постигнат исклучително висок индекс на групна кохезија, компактност во сите групи
ученици, што го потврдува отсуството на каков било потенцијален ризик од меѓуетнички
тензии и конфликти во етнички мешаните групи;

•

континуирано промовирана инклузивна компонента, т.е. постојано вклучување
и осамостојување на учениците со посебни потреби за активна партиципација во
воннаставните активности преку кои се прифатени како рамноправни членови на
групата. Прогресијата кај нив се одвива на две нивоа - на социјален план, но и на план
на учењето;

•

надминати бариери за учење на „другиот” јазик, успешно остварен културен дијалог
помеѓу учениците од различни етнички заедници, елиминирана образовна ексклузија
кај учениците поради јазични бариери;

•

мултиетничкиот карактер на групите визуелно доловен преку успешниот интеркултурен
дизајн на училишниот простор, осмислен од самите ученици;

•

подобрени резултатите во редовниот наставен процес, под влијание на интеркултурните
воннаставни активности;

•

развиени вештини кај учениците за конструктивно решавање на конфликтите,
критичко мислење, флескибилен приод кон проблемските ситуации, оспособеност за
конструктивен приод кон истражувачките ситуации и во рамките на воннаставните
активности, но и во процесот на редовната настава;

•

постигната динамична, повеќенасочна комуникација без јазични бариери, збогатена со
вештини за невербална комуникација и разбирање;

•

развиени персонални и социјални компетенции на учениците неопходни за живот во
реален мултиетнички (училиштен, локален) контекст (www.nmie.org)
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7. Интеркултурни компетенции
Во остварувањето на намерите за трансформацијата на образовната установа преку прифаќање на овој
модел и будење на свеста за промена, централна улога има воспитно-образовниот кадар. Тој треба да биде
подготвен ефикасно да го олесни животот во училиштето за секој поединец, без оглед колку е културно
сличен или различен од другите. Оттаму, компетенциите кои наставниците треба да ги поседуваат за
успешно остварување на интеркултурниот дијалог во воспитно-образовниот процес и афирмацијата на
интеркултурализмот меѓу учениците, го претставуваат факторот кој има носечка улога.
Поседувањето интеркултурни компетенции кај воспитувачите, наставниците, стручните соработници
и претставниците на училишната управа би овозможиле полесно препознавање и прифаќање на
различностите, како и постојана интеракција со нив. Тие се постигнуваат преку познавање на сопствената
но и културата на другите, односно поседување свест и осет за тоа. Само онаа личност која истовремено
ги има развиено двете димензии, т.е. културна свесност, но и осетливост, може успешно да ја вгради
интеркултурната димензија во воспитно-образовниот процес.
Интеркултурните компетенции во себе ги вклучуваат следниве категории:
•

Персонални и интерперсонални компетенции кои се однесуваат на развиена самосвест,
самодоверба, самовреднување, одлучност, посветеност, контрола на емоции, флексибилност,
подготвеност за активно слушање, успешна и ефективна комуникација, индивидуална и тимска
работа, решавање конфликтни ситуации, временска организација на активностите итн.

•

Кроскурикуларни компетенции кои опфаќаат планирање, програмирање, интеграција на
наставни со воннаставни содржини, ефективно користење на информатичко-комуникациската
технологија во сферата на интегрираното образование, истражување итн.

•

Когнитивни и креативни способности и вештини кои овозможуваат решавање проблеми,
критичко мислење, донесување одлуки, иновативност, оригиналност, дивергентно мислење
итн. (Концепција за интеркултурно образование, 2016 ).

Воспитувачите, наставниците, стручните соработници и другите коишто успешно ги вклучиле
интеркултурните елементи во непосредната воспитно-образовна работа со децата и учениците,
благодарение на развиените интеркултурни компетенции, секогаш ќе внимаваат на:
•

правилно, точно изговарање и пишување на име и презиме на секое дете/ученик

•

вредности, ставови, очекувања на децата/учениците

•

доследно почитување на вредности, ставови, мислење на семејството околу различни аспекти на
воспитно-образовата работа

•

разлики во стилови на учење на учениците со различно социјално и културно потекло
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•

пристапот при усвојувањето на содржините, со цел секој ученик да може да постигне што
повисоки резултати. (Водич за унапређење интеркултуралног образовања, 2007.)

•

училишната иконографија како во училницата, така и во останатите училишни простории

•

стил на комуникација кој го промовираат во училницата

•

непристрасен приод како кон учениците, родителите, останантите вработени во училиштето,
така и при презентирање на одредени комплексни наставни содржини (коишто самите во себе
можат да имаат вградено контроверзни, збунувачки податоци и сл.) или пак, при обележување
на одредени настани, празници, организирање на соодветни училишни манифестации и сл.

Интеркултурните компетенции на наставниците ќе произлезат како резултат на континуиран и квалитетен
систем на обука, но тие воедно ќе бидат стимулирани, поддржани и со процес на севкупна трансформација
на мултиетничките училишта во интеркултурни воспитно-образовни установи.

8. Интеркултурен педагошки амбиент
Во насока на успешна трансформација на училиштата во интеркултурни средини, важно е да се напомене
дека за ова е потребно да се создаде соодветен амбиент со космополитска димензија.
Тој амбиент во континуитет треба да се збогатува и надградува со нови интеркултурни елементи, со цел
поттикнување љубопитност, отвореност за запознавање, откривање на сличности и разлики од културен
и јазичен карактер.
Просторното уредување на училиштето треба да го рефлектира позитивниот аспект на сите култури,
односно диверзитетот (јазичен, верски, родов, социјален, културен итн.) да биде претставен реално и
целосно, во позитивна конотација.
На овој начин различностите ќе бидат перципирани како заедничка придобивка.

Училиштата треба да развијат долгорочен план за креирање на интеркултурен
амбиент, базиран на:
•

охрабрувачки, стимулативни мултилингвални пораки, мото;

•

фотографии, илустрации, апликации и симболи кои се културно разновидни;

•

експонати со интеркултурен предзнак (на пр. носии, предмети и сл.);

•

разновидни ученички катчиња од флексибилен карактер (на пр. етнокатче, музичко катче,
роденденско катче, катче за творење, читање, играње, разрешување конфликти) итн.
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Интеркултурното училиште би требало да се стреми кон обликување на динамичен, разигран
и разнобоен училиштен простор, во чиешто уредување свој печат би оставиле и самите
ученици, како и нивните семејства. Во ваков простор добредојдени би биле поздрави,
знамиња, симболи, препознатливи градби, носии и слично, што потекнуваат од различни
географски региони, понатаму, успешни примери на познати личности како на пример,
научници, спортисти, актери, музичари и уметници

Педагошкиот дизајн, како и самиот училиштен амбиент е силна поддршка на севкупната воспитнообразовна работа, коишто секојдневно и суптилно влијаат и придонесуваат за развој на интеркултурна
свесност и осетливост кај учениците.

9. Интеркултурно образование и културен диверзитет во пошироката заедница
Родителите на учениците од различни етнички заедници се клучни партнери на училиштата, но и
промотори на процесот на поддршка на концептот за интеркултурно образование. Првенствено
родителите и училиштата треба да изградат заеднички интеркултурни врски кои би го промовирале
процесот на трансформација на:
•
•
•
•

учениците,
семејствата,
училиштето,
локалната средина.

Од училиштата се очекува да инцираат соработка со родителите, да организираат педагошкопсихолошко образование на родителите со цел нивно успешно учество и помош во водењето, следењето
и поттикнувањето на учениците низ воспитно-образовниот процес во училишни средини отворени за
различности од поучен карактер.

Глобални цели за соработка со родителите на учениците, во насока на интеркултурно
образование се очекува да бидат фокусирани на:
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•

потхранување на позитивната слика за училиштето како безбедна, интеркултурна и
стимулативна средина;

•

сензибилизирање за вредностите, принципите и важноста на концептот за интеркултурно
образование;

•

поттикнување процес на социјализација преку охрабрување на тимската форма на
соработување;

•

зајакнување на соработничките односи меѓу родителите со различно етничко, верско,
културно и социјално потекло;

•

градење стратегии за успешно надминување на изворите на стереотипите и предрасудите
во мултикултурни училишни и локални опкружувања;

•

поддршка на позитивно влијание на воспитно-образовниот процес;

•

унапредување на соработката и довербата на родителите кон училиштето и
наставничкиот тим;

•

помош во препознавање афинитети интереси и таленти на учениците;

•

активна партиципација во донесувањето на одлуките пресудни за квалитетот на
севкупното училишно живеење;

•

поттикнување на самодовербата кај родителите како и на позитивен однос кон другите
членови на групата.

Горенаведените цели можат да се операционализираат низ разновидни форми на соработка помеѓу
училиштето и родителите на учениците, кои би биле спроведени во групи со хетероген етнички состав,
организирани двојазично од страна на училишните тимови:
•

заеднички родителски средби и состаноци

•

советувалиште за родителите

•

заеднички училишни акции со родителите

•

заеднички проектни активности

•

посети на училиштето од страна на родителите и партиципација во секојдневниот училиштен
живот во интеркултурен амбиент

•

учество на совет на родители во развојот на училишни политики и планови

•

печатен, информативен материјал, брошури, каталози и прирачници за родители од двојазичен/
тријазичен карактер

Посочените форми на соработка ќе имаат особено позитивно и стимулативно влијание врз зајакнувањето
на чувството на доверба и позитивна слика за училиштето; развивање на активен и партиципативен
однос кон обликувањето на училишното опкружување во сите сегменти; надминување на стереотипите
и предрасудите кон одредени аспекти на училишното функционирање или кон одредени училишни
субјекти; подигнување на нивото на информираност за различни иновативни исчекори на училиштето;
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Усовршување на родителските вештини неопходни за правилно партнерско насочување (со училиштето)
и поддршка на комплексниот процес на подготвување на учениците од различно потекло за живот во
средина со предзнак на различности.
Покрај родителите, важна улога во промовирањето на културниот диверзитет во мултиетничките
училишта има и локалната општинска власт, која би требало да креира и развива стратегии за поддршка
на културниот диверзитет во мултиетничките училишта. Мултиетничките и повеќејазичните училишта би
требало да имаат соработка и поддршка од страна на општините за одржување на нивниот мултикултурен
статус, со цел да се спречи преливот на бројот на учениците во овој вид училишта, како и да се превенира
тенденцијата за нивен премин од мулти кон моноетничка структура на ученици и вработени.
Позитивната дискриминација во мултиетничките училишта, на ниво на локална заедница, би овозможила
унапредување на нивната соработка со институциите од јавен, културен, образовен, спортски карактер,
како локалните медиуми и сл. со цел поголема видливост на овие училишта, како и на нивните придобивки
во воспитно-образовната дејност на локало ниво. Самата општинска власт би било пожелно во своите
развојни, стратешки планови, да стави акцент на реализација на заеднички активности од неформален
повеќејазичен карактер, наменети за сите членови на локалната заедница (наместо нивното паралелно
остварување во повеќе сфери од јавното живеење).
Видливоста на мултиетничките училишта ќе се зајакне доколку тие се и дополнително финансиски
поддржани и стимулирани со цел континуирано и систематско спроведување на концептот за
интеркултурно образование во нивните училишни средини. Дополнителната финансиска поддршка на
мултиетничките училишта би требало да биде предвидено и од страна на надлежните министерства,
кои би овозможиле непречено спроведување на интеркултурното образование, со што тоа воедно би го
потврдило својот статус како долгорочен државен приоритет.
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