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УДК 37.014:316.723-021.463 

(прегледен труд) 

MЕЃУЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИ ВО ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ 

Даниела Коцева 

 Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 

 

Апстракт: Република Македонија како мултиетничка, мултикултурна и мултиконфесионална држава, 

преку својата легислатива, им обезбедува остварување, како на индивидуалните така и на колективните 

права на сите етнички заедници. Во тој корпус на етнички права спаѓа и правото на образование на 

етничките заедници. Досегашната образовна политика на Република Македонија укажува на тоа дека се 

правени значајни напори за целосно интегрирање на припадниците на етничките заедници во образовниот 

систем на Република Македонија. Образовната легислатива во Република Македонија создава оптимални 

услови за образование на етничките заедници на сопствениот мајчин јазик и за негување на сопствениот 

културен идентитет.  Но, и покрај тоа што легислативата нуди нормални предуслови за образование на 

етничките заедници, во РМ понатаму нема нивна задоволителна вклученост во образовниот систем и онаму 

каде што се застапени, нивните постигнувања се на многу ниско ниво. Градењето на доверба меѓу заедници 

се гледа во зголемувањето на меѓусебната комуникација во сите сегменти на општествено живеење, а пред 

сè и над сè, во образовните институции од најниско до највисоко ниво. Имајќи предвид дека 

мултикултурализмот и добрите меѓуетнички односи се темел на кој се гради квалитетното образование, 

кое води до подобрување на резултатите на учениците, преземени се и конкретни реформи на национално 

ниво за унапредување на истото. Во трудот накратко ќе се анализираат меѓуетничките односи во 

образованието и политиката која се води кон нивно подобрување со цел да се изгради едно кохезивно 

општество. 

Клучни зборови: образовна политика, меѓуетнички односи, квалитетно образование, соживот, толеранција. 

 

INTERETHNIC RELATIONS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM 

Daniela Koceva 

Faculty of Educational Sciences, University “Goce Delchev” Shtip 

 

Abstract: Macedonia as a multiethnic, multicultural and multireligious state, through its legislation provides exercise 

of both individual and collective rights of all ethnic communities. This body of ethnic rights includes the right to 

education of ethnic communities. The current education policy of the Republic of Macedonia suggests that significant 

efforts are made for full integration of ethnic communities in the educational system of the country. The education 

legislation in the Republic of Macedonia creates optimal conditions for the education of ethnic minorities in their 

mother tongue and fostering their cultural identity. But, although the legislation provides normal preconditions for 

the education of ethnic communities, their involvement in the educational system in Macedonia is still not satisfactory, 

and where they are represented, their achievements are very low. The building of trust between communities is seen 

as increasing mutual communication in all areas of social life, and, above all, in educational institutions from the 

lowest to the highest level. Considering that multiculturalism and good inter-ethnic relations are the foundation for 

building qualitative education leading to improved student outcomes, concrete reforms have been undertaken at 

national level to promote these. This paper will briefly analyze ethnic relations in education and the politics that leads 

to their improvement in order to build a cohesive society 

Keywords: educational policy, interethnic relations, qualitative education, coexistence, tolerance. 

 

Анализа на моменталната состојба 

Во последно време, во медиумите и јавниот живот сѐ поактуелни и експонирани се 

извештаите за сѐ поизразена тенденција на поделба по етничка основа во училиштата. И покрај 

општо прифатените предности на мултикултурализмот во образованието и потребата од 

подобрување на меѓуетничките односи преку образованието, во училиштата сè позачестени се 



случаите на поделба по етничка основа. Целта на овој труд е да ги анализира основните причини за 

етничката поделеност во училиштата, и да укаже на можните насоки со кои би се зголемило 

вниманието, а со тоа и ќе ги поттикне сите граѓани, па и меѓународната заедница на активности 

преку кои ќе се обезбеди вградување на принципите на мултикултурализмот и градење на 

меѓуетничките односи. Оваа анализа поаѓа од нормативната рамка, владините програми и реформи, 

наставните планови и програми, учебниците, односите кои се остваруваат во училиштата во поглед 

на меѓуетничките односи во образовниот систем. Подобрувањето на меѓуетничките односи, 

претставува најважна карактеристика на квалитетното образование и придонесува за подобрување 

на човечкиот потенцијал и за градење на кохезивно општество. 

Истражувањата и претпоставките за главните причини на ваквaтa тенденциja укажуваат на 

голем број слабости на национално и училишно ниво. За таа цел, согласно аспирациите за членство 

во ЕУ/НАТО и определбата за подобрување на квалитетот на образованието, во земјата се 

иницирани интензивни реформи во овој сектор.  Преку овие реформи во земјата е остварен 

значителен напредок во промоција на правото на образование на различните етнички заедници, 

особено преку обезбедување образование на мајчин јазик и преку воведување децентрализација, со 

што етничките заедници, преку локалната власт, добија поголема контрола врз училиштата.  Во 

земјата е остварен значителен напредок во зголемување на достапноста на сите нивоа на 

образование за децата од различните етнички заедници. Особен напредок се забележува во 

образованието на мајчин јазик, но исто така и во децентрализацијата со која општините се одговорни 

за управување со училиштата. Наставниот план за основното образование е сменет и ги содржи 

принципите на мултикултурализмот што е во согласност со примената на програмата Училиште по 

мерка на детето (УМД)** во рамки на реформите на национално ниво, како пристап базиран на 

правата на детето што се однесува на сите аспекти на образованието и нивниот придонес кон 

севкупниот детски развој.  

Анализирајќи ја моменталната состојба може да се воочи дека владините програми и 

правната рамка во Република Македонија сепак промовираат меѓуетничка комуникација. Иако со 

одредбите се забранува дискриминација, наместо да се промовираат наведените принципи. Од друга 

страна, примената на принципите на почитување, толеранција и прифаќање се сведува на 

овозможување на употребата на јазиците на различните етнички заедници во земјата и поддршка на 

развојот на сопствениот идентитет (преку организирање настава на различни јазици и содржини кои 

се однесуваат на традицијата и историјата на сопствениот идентитет). Во нормативната рамка се 

спомнуваат одредени посакувани вредности во духот на меѓусебното почитување, меѓутоа не е 

дадена обврска за имплементирање на овие вредности во образовниот систем и не се спомнуваат 

механизми за стимулирање/санкционирање на почитувањето/непочитувањето на овие принципи, 

како на национално ниво, така и на ниво на училиште. 

Новиот наставен план за деветолетката претставува добра основа за примена и промовирање 

на мултикултурализмот во училиштата. Наставниот план покажува напредок во однос на 

воведувањето на македонскиот јазик за припадниците на другите етнички заедници во прво 

одделение, но потфрла во воведување на учењето локален јазик за учениците Македонци. 

Наставните програми вклучуваат образовни цели кои промовираат мултикултурализам и 

почитување на етничките разлики (особено кога се работи за Образованието за животни вештини). 

Најпроблематични се тековните наставни програми по предметот Историја, кои иако нудат 

содржини за „другите“, не поставуваат експлицитни наставни цели преку кои би се обезбедило 

задолжително изучување на овие содржини, овозможувајќи изучувањето на историјата/културата 

на другите етнички заедници да зависи исклучиво од волјата на наставникот.  

Анализата на учебниците укажува дека учебниците стимулират етноцентризам наместо да 

даваат основа за градење граѓански и/или национален идентитет. Учебниците за сите предмети 

варираат по однос на квантитетот и квалитетот на содржините поврзани со мултикултурната 

реалност на земјата, но во повеќето од нив отсуствуваат содржини, ликови, слики и автори кои 

овозможуваат запознавање со културата и традицијата на „другите“ етнички заедници и увидување 

на заедничките основи.  



Во однос на јазично-етничката поделеност во училиштата во последните 5-10 години, бројот 

на повеќејазични основни училишта со настава на македонски и/или на албански јазик е намален 

(од 72 на 63), како што е намален и бројот на ученици Македонци и ученици Албанци кои учат во 

нив, главно заради намалување на наталитетот и иселување. Јазичната поделба во основните 

училишта води и кон етничка поделба. Најизолирани се учениците Албанци. Дел од учениците 

Македонци може да имаат припадници на другите етнички групи како соученици бидејќи некои 

припадници од другите етнички заедници, што не се Албанци, учат на македонски наставен јазик. 

Во добар дел од основните училишта со повеќе наставни јазици вон-наставните активности се 

организираат одделно, според јазикот на наставата. Има и училишта кои поделбата според јазикот 

на настава ја вовеле во последните 5-10 години. Училиштата во земјата се поделени по 

етничка/јазична основа. Моделот на паралелизам и поделеност во образовниот систем е 

попрефериран во однос на моделот на интеграција кога се работи за споделување на физичкиот 

простор од страна на учениците, но исто така и кога се работи за вклучување во заеднички 

активности. Јасно е изразена поделбата на ние наспроти тие. И кај учениците Македонци и кај 

учениците Албанци се забележува високо ниво на оптовареност (поизразено кај учениците 

средношколци) со негативни етнички стереотипи и предрасуди за „другиот“. Истражувањата 

покажале дека помалите деца (и Македонци и Албанци) се чувствуваат поуплашени од 

припадниците на „другата“ етничка група, додека пак поголемите ученици Македонци перципираат 

позачестени форми на насилство и се чувствуваат позагрозени од „другите“ во споредба со нивните 

врсници Албанци. Меѓу девојчињата и момчињата од иста етничка заедница не постојат разлики во 

тоа како гледаат на насилството во училиште. Поизразена осетливост за насилство имаат и 

наставниците и родителите Македонци споредено со наставниците и родителите Албанци. 

Македонците се убедени дека степенот на насилство сега е повисок отколку што бил порано. 

Одговорноста за постоечката ситуација во училиштата возрасните Албанци и Македонци ја 

припишуваат главно на политичките влијанија, а многу малку на себе си. 

И наставниците и учениците сметаат дека во рамките на локалната заедница постои подобра 

комуникацијата и повеќе дружењето со припадници на другата етничка заедница, отколку во 

училиштата. Во училиштата се користат најразлични стратегии за да се оневозможат директни 

контакти меѓу учениците Албанци и учениците Македонци, кои се состојат во временско или 

просторно дистанцирање на учениците по етничка линија. Вистинската причина за тоа е да се 

избегне меѓуетничко насилство, кое е присутно во најразлични форми (од психолошко, па сè до 

физичко), иако често се наведуваат и други изговори, како што се просторните услови или 

наследената состојба. Овие состојби во средните училишта се поизразени отколку во основните. 

Наставниците, барем на декларативно ниво, изјавуваат дека немаат проблем да се засили 

интеракцијата меѓу учениците Македонци и Албанци преку организирани заеднички активности во 

училиштето, но не секогаш мислат дека тоа ги подобрува интеретничките односи.  

Поголема резерва за учество во заеднички активности пројавуваат наставниците Албанци, 

главно заради јазикот на кој активностите вообичаено се одвиваат. На декларативно ниво, постои 

соработка меѓу повеќето наставници од двете етнички заедници, која најчесто се состои во 

извршување на училишните обврски, а многу помалку е иницирана од потребата за професионално 

поврзување. Соработката е површна, без вистинска интеракција. 

Училиштата немаат капацитети за конструктивно разрешување на конфликтите. Кога се 

случуваат конфликти меѓу учениците кои припаѓаат на двата етникума, често пати или се 

игнорираат или само површно се адресираат, во обидот да се спречи да добијат етничка димензија. 

На наставниците и управата им е многу важно да спречат конфликтите што добиваат етничка 

конотација да излезат во јавноста, за да не станат предмет на политичка и медиумска манипулација. 

Стручните служби не се доволно подготвени да се справат со конфликтите и насилството, 

иако тоа од нив се очекува. Од друга страна пак, наставниците (и родителите) придонесуваат за 

интеретничка нетолеранција на тој начин што ги потхрануваат перцепциите за Албанците како 

насилници, а за Македонците како провокатори или како мирни. Пораката што им ја праќаат на 

учениците е да се воздржат од меѓусебна комуникација, за да се заштитат од „другите“. Постоечката 



нетолеранција произлегува и од тоа што учениците, наставниците и родителите од двете етнични 

групи ги сметаат учениците од „другата“ група за попривилегирани на одреден начин. Кога 

Македонците посочуваат на нееднаков третман, се фокусираат на критериумите за оценување 

(„учениците Албанци добиваат повисоки оценки за помалку знаење“), а кога Албанците зборуваат 

за нееднаквост, се фокусираат на условите за учење („преоптовареноста на паралелките на албански 

јазик со ученици, недостапност на учебници на албански јазик, полоши инфраструктурни услови“). 

Во повеќето училишта постојат ученички заедници, но нивната улога е формална и 

маргинална, што произлегува од отсуство на свесност и кај наставниците и кај учениците за 

значењето на партиципацијата на учениците. Учениците многу малку се прашуваат за мислење и 

скоро никогаш не учествуваат во донесување на одлуките што се однесуваат на нивните активности 

или проблеми во училиштето. Тоа значи дека не учествуваат во дискусии за заедничките активности 

и за меѓуетничките прашања во училиштето. Во сите училишта постојат родителски совети, кои 

главно не партиципираат во донесување на битните одлуки во училиштето, па така се исклучени и 

од решавање на проблемите врзани со меѓуетничките односи. Тогаш кога стануваат поактивни, тоа 

е најчесто како израз на потребата за етничко подвојување, наместо за меѓуетничка соработка. 

Училишните одбори имаат мешан состав, меѓутоа многу малку учествуваат во решавањето на 

прашањата поврзани со меѓуетничката комуникација. Всушност, решавањето на актуелни проблеми 

во училиштето законски не се во нивна надлежност, но одборите не ја користат законската можност 

да креираат политики и стратегии за меѓуетничка интеграција. Кога станува збор за комуникацијата 

со општината, се смета дека е задоволителна иако е главно формална и пред сè од финансиски 

карактер. Општините се малку инволвирани во меѓуетничките прашања што ги тангираат 

училиштата, освен кога одделни конфликтни ситуации ескалираат, па се принудени да се вклучат. 

 

Конкретни мерки за подобрување на меѓуетничките односи во училиштата 

Од образовниот систем се очекува да преземе конкретни чекори за да го воведе моделот на 

интеграција на местото на моделот на етничка поделеност кој сега доминира во училиштата. За таа 

цел треба да се воведат промени на национално ниво и на ниво на училиште во неколку различни 

домени. 

За да се обезбеди подобра имплементација на принципите на мултикултурализмот во практиката 

треба: 

Некои наставни програми да се редефинираат/преработат или поконкретно да се преземат одредени 

чекори со цел: 

• да се внесат задолжителни содржини за „другите“ во предметот Историја, кои ќе промовираат 

интеракција преку претставување на етничките заедници како дел од исти случувања и/или 

заеднички стремежи, 

• да се обезбеди учењето на некој од јазиците на етничките заедници (на пр. албански, турски, 

српски) да биде третирано како побитно од учењето на втор странски јазик и 

• да се создадат услови јазикот на некоја од етничките заедници кој ученикот ќе го избере, да се 

совлада во текот на редовното образование најмалку на ниво на основна комуникација. 

За да се овозможи да се пишуваат учебници што ќе промовираат меѓусебно почитување и ќе 

помогнат за интегрирање на сите етнички заедници во македонското општество, неопходно е да се 

операционализираат критериуми за вреднување на учебниците од аспект на мултикултурноста. 

Критериумите треба да се однесуваат на: презентирање и промовирање интеракција меѓу 

припадниците на различните етнички заедници во земјата преку обезбедување присуство на сите 

етнички заедници во прикажувањето на секојдневните активности и случувања (користење на 

имињата и белезите на другите етнички заедници во контекст на објаснување на секојдневниот 

живот или како дел од секојдневниот живот), 

• запознавање со историјата, културата и традицијата на „другите“ етнички заедници преку 

обезбедување присуство на содржини, ликови, слики и автори (и машки и женски) кои 

произлегуваат од различните етнички заедници или се однесуваат на нив, 



• прикажување на специфичностите на различните етнички заедници кои живеат во земјата, со 

нагласување на заедничките основи кои произлегуваат од меѓусебните влијанија и мешањето на 

културите во минатото и денес и 

• нудење содржини и пристапи кои ќе го развиваат граѓанскиот и националниот идентитет кај 

припадниците на сите етнички заедници во земјата, наместо такви кои го негуваат етноцентризмот 

и се фокусираат исклучиво на етничкиот идентитет. 

Подигнување на самосвеста и самокритичноста за сопствениот удел во постоечката состојба во 

меѓуетничките односи во училиштето – секогаш други се сметаат за виновни, без оглед на тоа дали 

се работи за ученици, родители или наставници од „другата“ етничка заедница, или за политички 

партии и медиуми. 

Во доменот на управување и раководење со училиштата, училиштата треба да развијат и применат 

стратегии за да го прекинат и сменат трендот на поделеност и изолација со кои: 

• ќе се обезбедат просторни и временски услови кои ќе овозможат повеќе контакти меѓу учениците: 

повеќе „мешани“ училишта, згради, спратови, смени, 

• ќе се обезбеди рамноправен третман на јазиците во наставата и на учениците кои учат на 

различните наставни јазици и еднаква застапеност на јазиците и културите во заедничкиот простор 

(повеќејазичност на сите видливи написи во училиштето и рамноправна застапеност на сликите, 

симболите и пораките кои се поврзуваат со културниот идентитет на учениците), 

• ќе се обезбеди мултиетнички состав на стручната служба и ќе се промовира билингвалност во 

работата на стручната служба, 

• училишниот одбор ќе се насочи на внесување на мултикултурноста во актите, плановите и 

програмата на училиштето и 

• ќе се изградат механизми за мониторирање на сите активности кои се однесуваат на почитување 

на принципите на мултикултурализам во училиштето, како и на процедури за известување и 

постапување во случаи на нарушување на тие принципи. 

Во сферата на справување со насилство и разрешување конфликти училиштата треба: 

• да ги подигнат капацитетите на учениците, управата, наставниците и родителите (преку користење 

на информативни материјали и спроведување обуки) да ги препознаваат сите облици на насилство, 

да ги осудуваат и да и се спротиставуваат и 

• да подготват правила и процедури за постапување во случај на конфликт и да се овозможи 

управата, стручната служба и наставниците да се обучат за ненасилно разрешување на конфликтите. 

Кога се работи за мултикултурноста и интеграцијата во наставните активности неопходно е: 

• да се зајакне реализацијата на образование за животни вештини во основните училишта и да се 

воведе образование за животни вештини во наставниот план и програма за средните училиште и да 

се обучат наставниците за негова реализација, 

• училиштата до максимум да ја користат можноста за организирање заеднички наставни активности 

како што се, на пример, заеднички часови по физичко образование, информатика, странски јазици 

и 

• учениците Албанци да се стимулираат да го учат и користат македонскиот јазик, а учениците 

Македонци да го учат и користат албанскиот јазик. 

Во доменот на развивање на капацитетите на наставниците неопходно е: 

• да се обучат наставниците да ги препознаваат етничките стереотипи и предрасуди кај себе и кај 

другите и да можат активно да им се спротиставуваат на предрасудите кои се манифестираат во 

училишната практика, 

• да се обучат наставниците да работат на заеднички активности во етнички/јазично мешани тимови 

и со етнички/јазично мешани групи ученици, 

• да се обучат наставниците да ги користат понудените наставни материјали и да избираат и 

користат алтернативни наставни материјали на начин кој ќе обезбеди промовирање на етничката 

интеграција, наместо етничка поделба и 



• наставниците од различните јазици во наставата да се стимулираат редовно и долгорочно да 

соработуваат на професионален план (од подготовка за настава и оценување на учениците, до 

решавање на тековни проблеми). 

Кога се работи за заеднички воннаставни активности во училиштет: 

• самите училишта да иницираат и спроведуваат заеднички воннаставни активности (секции, 

приредби/прослави и др.) и вонучилишни активности (излети/екскурзии, учества на меѓуучилишни 

натпревари, посета на културни настани и др.) кои вклучуваат поголем број ученици, се одвиваат 

почесто и траат подолго и 

• да се идентификуваат проекти што се/биле иницирани и спроведувани од невладини и други 

организации, а покажале позитивни резултати во промовирање на меѓуетничка соработка и да се 

обезбеди нивна одржливост. 

Во сферата на партиципација на учениците потребно е училиштата да создадат услови за: 

• ученичките заедници да се формираат според демократските принципи и 

• да се обезбеди учество на учениците (директно и преку ученичката заедница) во процесите на 

одлучување во училиштето, особено во однос на прашањата што се однесуваат на меѓуетничката 

соработка. 

Кога се работи за соработка на училиштето со родителите неопходно е: 

• родителите активно да се вклучат во активностите на училиштето наменети за етнички/јазично 

„мешани“ групи ученици и 

• родителите помасовно и суштински да се вклучат во донесувањето одлуки и решавањето на 

проблемите во училиштето, особено за оние што се од сферата на меѓуетничките односи. 

Во контекст на погоре спомнатите наоди и препораки, анализата дава основа за активирање на сите 

засегнати страни како министерствата, институциите, локалната власт, училиштата и заедниците. 

Сите овие страни се одговорни за создавање училишта каде што културните и етничките разлики не 

треба да се причина за поделби, туку ќе бидат промовирани, прифатени и почитувани, во насока на 

градење на толерантно, кохезивно општество. 
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