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Овие документи за јавни политики се изработени за да им помогнат на
граѓанските организации и на граѓаните воопшто, да водат информирана
дебата и да имаат пристап до стручни знаења, ставови и мислења на теми
од значење за ЕУ интеграциите. Подрачјата во кои Република Северна
Македонија ќе ги води преговорите се сложени и разновидни, а
реформите кои ќе ги преземаме ќе отвораат бројни дилеми за кои ќе биде
нужна експертска дебата. Содржините на проектот „Дијалог со
граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ
интеграциите" следете ги на www.dijalogkoneu.mk.
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Oва издание е достапно само во електронска форма.
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ВОВЕД
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„Чувај го својот јазик. Сакај ги неговите звуци, неговата модулација, неговиот ритам.
Но, обиди се да чекориш заедно со луѓето што имаат различен јазик од твојот,
а кои исто како и ти, посакуваат поправеден и почовечен свет“.[1]

Темел на секое општество е воспитно-образовниот систем. Затоа и секоја промена треба да почне
од оваа област. Во услови на општество поделено и паралелно по различни основи, како што е
нашето, каде што акцентот е ставен на бинационализмот и етноцентризмот, а не на
мултикултурализмот и интеркултурализмот и на постоењето различни заедници, освен
декларативно, потребно е преку воспитно-образовниот систем да се работи на интегративен
пристап и за заедниците што се под 20% од вкупното население во РСМ. Во РСМ заедниците се
именувани како Власи, Срби, Бошњаци, Турци, Роми и други. Како основа за поделеност е
етничката припадност, како и јазикот што со употребува во наставниот процес.

Образованието  –  клуч  за  мултикултурно  општество

РСМ како мултикултурно општество треба да работи во насока на мултикултурализам/
интеркултурализам како правец, не како живеење на етникумите едни покрај други, туку да оди
чекор понапред и посуштински, во насока на живеење едни со други преку комуникација и
соработка и од поделено да промовираме општество што ги прави граѓаните подеднакви и
порамноправни.

На следење на тенденцијата за мултикултурно живеење, укажуваат и многубројни меѓународни
организации, но и Европската Унија. Секоја држава, членка или аспирант за членство во Европска
Унија се соочува со истиот проблем - како во пракса да ги спроведе преземените меѓународно-
правни обврски во сферата на етничките права и на тој начин да воспостави рамнотежа помеѓу
реалните и практични барања на припадниците на малцинствата и капацитетите на домашните
институции и механизми за нивна примена и остварување.

Оттука, главен фокус на овој документ е ставен на мултикултурното образование и правото на
образование на припадниците на заедниците под 20% од населението во РСМ. Во оваа насока,
документот ги презентира меѓународните документи што ја третираат оваа проблематика. Освен
ова, претставено е и националното законодавство во оваа област, не само од аспект на
вграденост на одредби за правото на образование на мајчин јазик, туку и креирање на
наставните планови и програми во насока на мултикултурно образование. Во овој документ
особено е апострофирано и сфаќањето на мултикултурното образование во поширока смисла и
негово разбирање од страна на наставниците по сите наставни предмети заради соодветно
реагирање и минимизирање на отпорот кон мултикултурализмот.
Документот ја заокружува целината на разгледуваната проблематика со низа препораки и
заклучни согледувања.

[1] Helder Camara, Spiral of Violence (1971).

https://www.goodreads.com/work/quotes/2979511


Во услови на континуирано усогласување на правната регулатива со европското законодавство,
Република Северна Македонија прави обиди за создавање услови за економски раст, заштита на
правата на индивидуите, почитување и унапредување на правата на припадниците на заедниците
и др. Тоа претставува предизвик и обврска на секоја институција и поединец во државата.
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МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ – СТИЛ НА ЖИВЕЕЊЕ

Образованието  –  клуч  за  мултикултурно  општество

Правото на секој поединец да припаѓа на некоја заедница е право што се темели на наследното,
на потребата од припадност и идентификација со некој што на соодветен начин е близок. Станува
збор за избор на припаѓање во етничка заедница, културна заедница, религиозна заедница,
јазична заедница и др.

Основа на секое современо општество претставуваат различностите во социјалното живеење.
Почитувањето на различностите е потенцијалот за развој на секое современо општество.
Почитувањето на различностите доведува до раст и развој на поединецот и заедницата, но, од
друга страна, и до нивно пропаѓање поради нивно и непочитување.

Дефинирањето на терминот разновидност, гледан од секој аспект, истакнува една иста цел, дека
мултикултурализмот се темели на еднаквоста, признавањето на различностите и толеранцијата
меѓу единките. Акцентот е ставен на правото за култура, избегнување и искоренување на
стереотипите, како и истакнување на потребата за признание на автентичен идентитет.

Прифаќањето на мултикултурализмот во секојдневното живеење обезбедува услови за сигурен и
стабилен развој на здраво општество, а разновидноста се темели на толеранцијата на сите
членови во општеството.

Меѓународна правна рамка нa човекови и малцински права. Заштитата на малцинските права
има цел да спречи конфликти. Копенхашкиот документ на Комисијата за европска безбедност и
соработка - КЕБС од 1990 год. гласи: „Државите членки реафирмираат дека почитувањето на
правата на лицата што се припадници на национални малцинства како составен дел на
универзално признаените човекови права е суштински фактор за мир, правда, стабилност и
демократија во државите членки“.

Во преамбулата на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства (1995) на
Советот на Европа се наведува дека: „во моментите на пресврт во историјата на Европа се покажа
оти заштитата на националните малцинства е од суштинско значење за стабилноста,
демократската безбедност и мирот на овој континент”.

Единствено инструментите на Советот на Европа се правно обврзувачки, додека другите имаат
декларативен карактер и на државите им нудат упатства и препораки.

Во рамките на Декларацијата на ОН за правата на лицата припадници на национални или
етнички, религиски или јазични малцинства (1992), од особено значење се следниве одредби:

член 1 - ги повикува државите да го заштитат постоењето на национални или етнички, културни,
религиски и јазични идентитети на малцинствата што живеат на нивната територија и да
поттикнуваат поволни услови за промовирање на таквиот идентитет;

член 2 - го уредува правото на националните малцинства да ја уживаат сопствената култура, да ја
практикуваат својата религија и да го употребуваат својот јазик. Ефективно да учествуваат во
културниот, религискиот, општествениот, економскиот и јавниот живот. Да учествуваат во
процесот на донесување одлуки на државата на национално или регионално ниво, во врска со
прашања што директно ги засегаат. Да воспостават и да одржуваат свои здруженија и да имаат



слободен пристап и контакти со припадници на други малцинства, вклучително и од
прекуграничните земји;

6

член 3 – се однесува на недискриминацијата на поединци врз основа на нивната припадност на
одредено национално малцинство;

Преостанатите членови на Декларацијата се однесуваат на уредување на односите на соработка
помеѓу државите за прашања поврзани со националните малцинства.

Рамковна конвенција на Советот на Европа за заштита на националните малцинства (1995)
(ФЦНМ) беше ратификувана од страна на Република Македонија и е составен дел на
националното законодавство[2]. Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства
применува општ и посебен пристап кога станува збор за уредување на малцинските права.

Општиот пристап е разработен, меѓу другото, и низ: зачувување и заштита на идентитетот (член
3,5), реална еднаквост, недискриминација (член 4) и дијалог помеѓу културите (член 5).

Посебната група на права ги опфаќа: јазичните права (член 9-11), правата на образование (член
12-14) и правото на учество (член 15).

Европската повелба за регионални или малцински јазици (1992) на Советот на Европа беше
потпишана, но не и ратификувана од РСМ, па поради тоа не може да се применува како дел од
домашното законодавство.[3] Сепак, во интерес е да се претстави. Повелбата ја уредува
употребата на јазиците на малцинствата во областа на образованието (член 8), пред судските
власти (член 9), при контакт со управната власт и јавните служби (член 10), во односите со
медиумите (член 11), при културни активности и контакти со културни установи (член 12) и за
потреби од областа на економското и општественото живеење (член 13). Земјата има план
наскоро да ја ратификува Повелбата.[4]

Освен ова, во ОБСЕ постои специјална институција – Висок комесар за национални малцинства
(ХЦНМ), формирана во 1992 година како инструмент за спречување конфликти преку рано
предупредување, а воедно служи за идентификување и изнаоѓање брзи решенија за етничките
тензии што можат да ги загрозат мирот, стабилноста или пријателските односи помеѓу државите
учеснички во ОБСЕ. Нејзиното основно начело е „Интеграција со почит кон различностите“. Во
неговиот мандат јасно е наведено дека: „Високиот комесар ќе обезбеди ’рано предупредување’ и
согласно потребите, ’брза реакција’ во најраната можна фаза на тензиите, кои опфаќаат прашања
поврзани со националните малцинства и кои сѐ уште не достигнале подалеку од фазата на рано
предупредување, но за кои Високиот комесар смета дека имаат потенцијал да прераснат во
конфликт на територијата на ОБСЕ, заканувајќи се по мирот, стабилноста или односите помеѓу
државите учеснички и барајќи внимание и дејствување од страна на Советот или Комитетот на
високи претставници“ [Мандат на ХЦНМ, Заглавје II, став.3, 1993].

член  4 – помеѓу другото, ја утврдува обврската на државите да создадат можности за
националните малцинства да можат да го изучуваат својот мајчин јазик или да можат да се
образуваат на својот мајчин јазик;

член 5 – ги повикува државите да внимаваат нивните национални политики и програми да се
планираат и спроведуваат со должна почит кон интересите на лицата припадници на
малцинствата.

[2] Види: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=157
[3] Види: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=148
[4]Во согласност со Националната програма за усвојување на Acquis на Заедницата (2014-2016), достапно на:
https://www.sep.gov.mk/post/?id=13

Образованието  –  клуч  за  мултикултурно  општество

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=157
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=148
https://www.sep.gov.mk/post/?id=13


(1998) Препораки од Осло за јазичните права на националните малцинства;

(1996) Хашки препораки за правото на образование на националните малцинства;

(1999) Препораки од Лунд за ефективно учество на националните малцинства во јавниот
живот;

 
(2003) Упатство за употреба на јазиците на малцинствата во емитуваните медиуми;

(2006) Препораки за вршење полициска служба во мултиетнички општества;

(2008) Препораки за националните малцинства во меѓудржавните односи, официјално
започнати во Болзано во октомври 2008 година;

(2012) Упатство од Љубљана за интеграција на општества што се одликуваат со
различности.

 

Високиот комесар дејствува преку доставување, меѓу другото, и на тематски препораки. Од
особена важност се:
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МАЛЦИНСТВАТА И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ

Малцинство и мултикултурализам – теоретски основи

Иако постои евидентен пораст на разни меѓународни правни акти и други документи што во
целост или делумно се занимаваат со проблемот на заштита на малцинствата, нема единствен
пристап во поглед на самиот поим. Нема општоприфатена дефиниција на поимот малцинство.
Има неколку критериуми за дефинирање на овој поим и тоа:

Објективни критериуми – малцинствата се разликуваат од мнозинството, односно имаат свои
специфични обележја во однос на мнозинството, кои најчесто се одликуваат со различна
национална или етничка припадност, т.е. потекло, верска припадност, јазични и културни
различности и сл. Припадниците на малцинските заедници се помалобројни од мнозинскиот
народ.

Субјективни критериуми – припадниците на малцинските групи имаат намера и желба да ги
зачуваат спецификите што ги разликуваат од мнозинството преку активно искажување на својата
национална или етничка припадност, практикување на сопствената религија, употреба на
мајчиниот јазик и сл.

Други критериуми – се земаат предвид временските критериуми во одредување на поимот
малцинство, односно долгогодишно или традиционално присуство на припадниците на
малцинската заедница на одредена територија (држава). Овој критериум прави разлика помеѓу
традиционално малцинство и нови или новонастанати малцински групи под кои најчесто се
подразбираат бегалци и мигранти. Припадниците на новите малцинства не ги уживаат истите
права како и припадниците на традиционалните малцинства.

Образованието  –  клуч  за  мултикултурно  општество
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Потребата за постоење на посебните малцински права произлегува од подредената положба што
малцинството ја има во однос на мнозинството. Таа подреденост може да се огледа не само во
помалата бројност во однос на мнозинскиот народ, туку и во помалото економско, политичко,
културно и друго влијание. Малцинските групи и нивните припадници често се изложени на
неразбирање, маргинализација, дискриминација итн. Со преземање посебни мерки и
остварување специфични малцински права, се тежи кон осигурување неопходни услови за
опстанок на малцинските групи и нивна интеграција во пошироката заедница со зачувување на
сопствениот идентитет и спречување недоброволна асимилација.
Со посебните мерки се создаваат еднакви можности за сите поединци да ги остварат сопствените
права, без оглед на постојните разлики.

Малцинство и мултикултурализам – македонскиот модел на партнерство

Во Република Северна Македонија во употреба е терминот заедница наместо малцинство, а тоа
произлегува од уставните измени направени во 2001 година. Со ваквата измена се прави
промена на моделот на доминација со моделот на партнерство.

Согласно официјалните податоци од пописот на населението спроведен во 2002 година, следува
табеларен приказ на сите заедници во РСМ.

[5] Автор на дефиницијата е Франческо Капоторти.

Најчесто употребуваната дефиниција е таа според која, „Малцинство е недоминатна по број
етничка група на луѓе во однос на другото население во една држава, државјани на таа држава,
кои имаат етнички, религиозни или јазични карактеристики различни од другото население и
покажуваат дури и самоимплицитно чувство на солидарност со цел да ги зачуваат традициите,
религијата или јазикот“.[5]

Етничка припадност Број на жители %

Македонци

Албанци

Турци

Срби

Власи

Бошњаци

Роми

Други

Вкупно:

1.297.981

509.083

77.959

35.939

9.695

17.018

53.879

20.993

2.022.547

64,18

25,17

3,85

1,78

0,48

0,84

2,66

1,04

100
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Кога станува збор за мултикултурализмот, а особено мултикултурализмот во образованието,
различни истражувачи различно го дефинираат мултикултурализмот. Некои сметаат дека треба
да се направи промена во самата наставна програма, други, пак, дека мултикултурализмот треба
да се бара во самата училница и климата во неа. Но, и покрај големиот број различни мислења и
дефиниции, мултикултурализмот прави еден вид трансформација на целата педагошка практика.
„Мултикултурализмот во неговото најшироко значење признава широк спектар димензии за
раса, етничка припадност, јазик, пол, сексуална ориентација, возраст, класа, статус, образование,
верска и духовна ориентација и други културни димензии. Сите овие се критички аспекти на
етничкиот и расниот идентитет на поединецот“.[6]
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Кога би се направила поврзаност меѓу сите овие аспекти во областа на образованието, би му се
дала предност на главниот субјект, односно ученикот, кој во секоја смисла треба да има ист
третман како сите други од малцинството. Секој што е дел од мултикултурализмот треба да знае
како да учествува во општеството во кое живее. Самиот образовен процес треба да биде
фокусиран на учениците и на нивните претходни доживувања, да се развие разбирање и да се
постигне соживување со секојдневните проблеми со кои учениците се соочуваат.

Закони што содржат одредби за правата на заедниците се: Закон за правата на заедниците што се
помалку од 20 % од населението во Република Македонија („Сл. весник на РСМ“ бр.18/2020,
Закон за култура („Сл. весник на РМ“ бр.59/03), Закон за основно образование („Сл. весник на
РМ“ бр.161/019,бр.229/20), Закон за средно образование („Сл. весник на РМ” бр.52/02), Закон за
високо образование („Сл. весник на РМ“ бр.64/2000), Закон за локална самоуправа („Сл. весник“
на РМ бр.5/2002), Закон за употреба на јазикот („Сл. весник на РСМ“, бр.7/2019), Закон за
државни службеници („Службен весник на РМ“ бр.59/2000), Закон за употреба на знамиња на
заедниците во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.58/05) и Закон за празниците на
Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 21/90).

ОБРАЗОВАНИЕТО И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ

Мултикултурализмот и образованието – теоретски основи

[6] Guidelines on Multicultural Education, Training, Research, Practice, and Organizational Change for Psychologists, American Psychological
Association, p.380, Retrieved September 19, 2013 from: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/bias-free-language
[7]Прирачник за социјална правда (2009),Скопје: Фондација Институт отворено општество, стр. 70

Во многубројната литература има можност да се сретнат различни видувања што се однесуваат
на мултикултурното образование. Имено, за него се вели дека е „прогресивен приод за
трансформирање на образованието што холистички ги критикува и решава тековните
недостатоци, неуспеси и дискриминаторски практики во образованието“.[7]

Сето ова укажува на потребата од целосна трансформација, првенствено во самото општество, а
потоа и во сите институции. Целта е постигнување граѓанска промена, а потоа промена во
образовниот процес. Таму каде што педагогијата има водечка улога, таму се прават и првите
чекори. Само на тој начин учениците ќе бидат во центарот на вниманието, односно во прв план,
со што ќе се постигне критичко, креативно мислење, вештини и развивање на висока социјална
свест.

Во литературата се сретнуваат голем број дефиниции, некои конкретно и децидно го дефинираат
мултикултурализмот, други, пак, опширно го прикажува неговото значење.
Генерално гледано, мултикултурализмот е термин што подразбира различна култура, која не
треба да биде само декларативна, туку таа треба да се примени и во праксата.

Образованието  –  клуч  за  мултикултурно  општество

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/bias-free-language


Ова подразбира заедничко разбирање, почитување на самата личност, постоење толеранција
како и знаење за различната култура. Од практиката можеме да заклучиме дека проблемите
настануваат тогаш кога едните немаат доволно сознанија за разликите и сличностите со другите.
Меѓутоа, кога ќе се имаат предвид сите разлики и кога учесниците ќе ги увидат, може да се
разбере дека станува збор за интеркултурна комуникација, а со тоа да ги прошират погледите до
мултикултурализмот.
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За да се разбере мултикултурализмот, пред сѐ, треба да се разграничи и терминот
мултикултурален и терминот мултикултурализистички. Првиот поим се однесува на емпириски
вид за постојните културно различни групи во некои земји, а вториот подразбира позитивна и
активна ориентација за таа иста култура.

Подетално, мултикултурализмот има две интерпретации: политичка и културна. Првата тежнее
кон прифаќање на политичките права и признавање идентитет, а другата интерпретација се
однесува на групи што не се политички или социјално засновани.

[8] Fabrykant M. (2012 ). Beloruski drzavni univerzitet, Minks, Belorusija. Nacionalni istrazivacki univerzitet. Sankt Petersburk, Rusija.
Извадено од: https://www.academia.edu/3368493/Kulturni_identitet_interkulturalizam_multikulturalizam_-_istarska_iskustva
[9] Jelic J., Akulturacija. стр. 127. Извадено Јуни 21, 2013
[10] Kostovic S. Djermanov J., Izasovi interkulturalizma i škola. Novi Sad. Извадено Август 23, 2013

Мултиетничноста, мултикултурализмот и интеркултурализмот претставуваат реални состојби во
повеќето општества. „Додека поимот мултикултурализам се однесува на плуралитетната култура
на еден ист простор, на општествениот мозаик во кој групите и заедниците имаат различен јазик
и култура со тек на време се навикнуваат да живеат едни покрај други, поимот
интеркултурализам го нагласува односот меѓу културите и неопходноста од нивна
интеракција.“[10]

И двата термина се од исклучителна важност за образованието од каде што може да се види
нивната улога и во самите наставни програми од различни формални и неформални цели за
унапредување на односите во воспитно-образовниот систем. Мултикултурализмот се огледа и во
училницата, каде што учениците стануваат сè поразлични и каде што традиционалната содржина
на наставната програма започнува да се збогатува со проучувања на културите и за
мултикултурата. Од наставникот зависи како ќе го направи образованието да биде „вистинско“
образование, без разлика на нивната припадност на одредена заедница.

Мултикултурализмот тесно се поврзува и со други поими. Конкретно мултикултурализмот се
поврзува со интеркултурализот, кој претставува „културна политика што прави рамноправни
размени меѓу сите култури што се во контакти во едно општество„[8]

Друг термин со кој се поврзува мултикултурализмот е алкутурацијата, која е добро позната како
„културен контакт и интеракција меѓу културите“[9], при што се доаѓа до промени во културните
вредности и начинот на однесување на единките во една група, за подоцна да се промени и
однесувањето на цела група. Како најопшт и прифатлив термин, кој тесно се поврзува со
мултикултурализмот, е глобализацијата.

Мултикултурното образование е реформско движење чијашто цел е трансформација на
училиштето во кое учениците од различните родови и од различните културни, јазични и етнички
групи ќе имаат еднакви можности за постигнување успех, во училиштето и во заедницата. Според
оваа идеја, сите ученици, без оглед на групите на кои им припаѓаат, а се поврзани со родот,
етничката припадност, јазикот, религијата, расата, културата, општествената класа или
посебноста, треба да имаат образовна рамноправност во училиштата.
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Мултикултурното образование училиштето го перципира како општествен систем составен од
силно поврзани делови и варијабли. Затоа, за да се трансформира училиштето и за да се постигне
образовна рамноправност, сите главни компоненти на училиштето треба да претрпат суштински
промени. Фокусот само на една од варијаблите во училиштето, како што е формализираниот
(пропишаниот) курикулум, не овозможува имплементација на мултикултурното образование, кое
е континуиран процес зашто поставените и идеализирани цели (како што се образовната
рамноправност и искоренувањето на сите форми на дискриминација) никогаш не можат да бидат
целосно остварени во човековото општество. Главна цел на мултикултурното образование е да
им помогне на учениците да ги унапредуваат знаењата, ставовите и вештините неопходни за
функционирање во своите микрокултури, во макрокултурата, со другите микрокултури и со
глобалната заедница заснована врз демократски принципи.

[11] Banks, J. A. & Cherry A. McGee Banks, Multicultural Education: Issues And Perspectives, John Wiley & Sons, USA, 2007, во главата со
наслов „Менување на традиционалните начини на поучување“, стр.20.
[12] Ibidem.
[13]Види: Banks, J. A. & Cherry A. McGee Banks, Multicultural Education: Issues And Perspectives, John Wiley & Sons, USA, 2007, стр.181

Мултикултирното образование треба пошироко да се дефинира и разбере од сите наставници по
сите предмети за да можат соодветно да реагираат и да се минимизира отпорот кон него.

Кога наставниците размислуваат за мултикултурното образование, многумина од нив мислат
единствено или примарно на содржините поврзани со етничките, расните и културните групи.[11]
Ваквото сфаќање на мултикултурното образование е проблематично од неколку причини.
Наставниците што не можат лесно да ја согледаат поврзаноста на нивната содржина со
културните прашања, лесно го отфрлаат мултикултурното образование со аргументот дека тоа не
е релевантно за предметот што го предаваат. Ова честопати се случува со наставниците по
математика и природна група предмети, кои често велат: „Мултикултурното образование е
одлично за наставниците по општествени науки и по литература, но нема никаква врска со мене.
Математиката и науката се исти, без оглед на културната припадност на децата“.[12] Токму тој
аргумент „ирелевантно за содржината“ може да постане легитимизирана форма на отпор против
мултикултурното образование кога тоа се сфаќа примарно како содржина.

Терминот педагогија не се однесува само на техниките на подучување, туку на целокупната
продукција на знаење во училницата. Педагогијата опфаќа различни релации меѓу наставните
материјали, наставниците и учениците (дидактички триаголник). Ваквото проширено сфаќање на
педагогијата е предизвик за вообичаените претпоставки за наставникот како „незаинтересиран“
експерт за наставните содржини како „објективни“ по својата природа и за методот на
предавање како ирелевантен за пораката. За да ги едуцираме учениците за сложениот,
мултикултурен свет во кој сите заедно живееме, треба да ги вклучиме перспективите и
мислењата на оние што традиционално не биле вклучени – жените од сите општествени слоеви,
луѓето со поинакво етничко и религиско потекло, со различна сексуална ориентација, боја на
кожата, како и сите што сметаат дека образованието не одговара на нивните потреби.
Антропологот Ренато Росалдо (Renato Rоsaldo, 1994) го формулирал начинот на кој разновидните
училници придонесуваат за новите структури во знаењето и ги менуваат односите меѓу
наставниците и учениците: „Прашањето со кое се соочуваме е како да подучуваме поефикасно во
изменетиот амбиент на училницата. Новите училници не се како старите... Во разнородните
училници, прашањето на ‘другиот’ почнува да се разложува. Кој ќе биде ‘ние’, а кој ‘другиот’
ротира ден за ден, во зависност од темата на дискусија. Набргу стабилната линија што ги двои
‘нас’ од ‘нив’ испарува во една поголема мешавина од разлики и солидарност.“[13]

И покрај големиот број различни дефинирања и концепти за мултикултурното образование, само
неколку од нив детално и јасно даваат основа за тоа да се разбере.
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Покрај потенцирањето на индивидуалните разлики на учениците доколку се гледа на нив како на
група, ќе се види дека сите тие имаат свои корени и според нив функционираат во сите сфери од
животот. И покрај тоа што е од исклучителна важност да се проучи и примени мултикултурното
образование, пред сѐ, треба да се знае што е тоа негова практична примена и која е таа работна
дефиниција за мултикултурното образование. „Мултикултурното образование е прогресивен
приод за трансформирање на образованието што холистички ги критикува и решава тековните
недостатоци, неуспеси и дискриминаторски практики во образованието“.[14]  Според
споменатата дефиниција, мултикултурното образование е суштинско за училиштата како
образовни центри, со цел токму таму да се почне и реализира целокупната трансформација на
учениците, а со тоа и менувањето на навиките што ги стекнало едно општество.

[14] Прирачник за социјална правда (2009), Скопје: Фондација Институт отворено општество, стр. 70
[15] Ibidem.
[16] Ibidem 22.
[17] Ibidem.
[18] Ibidem, стр.23.

Педагогија на непристрасност. Наставниците по секој предмет треба да ги анализираат своите
постапки и стилови во наставата за да определат до кој степен тие ги одразуваат
мултикултурните прашања и проблеми. Педагогија на непристрасност постои кога наставниците
го модификуваат своето поучување така што ги олеснуваат академските постигања на учениците
од различни етнички, родови, расни, културни и општествено класни групи. Тука спаѓа
користењето разни наставни стилови и пристапи што се усогласени со широкиот опсег на стилови
на учење кај различни културни и етнички групи, кога од учениците треба да се очекува
персонализиран начин и користење кооперативни техники на учење по математика и по
природни науки за да се подобрат академските постигнувања на учениците од микрокултурите.
[16]

Контакт хипотезата на Олпорт (Allport, 1954) содржи корисни насоки за поддршка на учениците
во градењето позитивни меѓуетнички и меѓурасни ставови и постапки во ситуации што
овозможуваат контакти. Тој тврди дека „контактите меѓу групите ги подобруваат интергрупните
односи кога се исполнети следниве услови: 1) рамноправен статус, 2) соработка, а не натпревар,
3) санкции од овластените лица (во наши услови: наставниците, директорот и стручните служби)
и 4) интерперсонални интеракции преку кои учениците се запознаваат како личности“.[15]

Подобрување на училишната култура. Културата и организацијата на училиштето треба да се
преиспитаат од целиот персонал со заедничко учество на сите во нивната реконструкција. Важни
варијабли што треба да се испитаат за создавање училишна култура за учениците од разните
родови, етнички и расни групи, се: практиките на групирање и етикетирање, учеството во
спортските активности, (не)пропорционалноста помеѓу постигањата и вклученоста на
специјалните образовни програми за надарени, како и интеракцијата на персоналот и на
учениците по родова и етничка линија.

Според Бенкс, за успешно да се имплементира мултикултурното образование, „училиштето треба
да се претстави како општествен систем во кој сите главни варијабли се тесно меѓусебно
поврзани“.[17] Ова подразбира дека треба да се формулира и иницира стратегија за промена што
ќе го реформира вкупниот училиштен амбиент за да се имплементира мултикултурното
образование (слика 1).[18] Реформирањето на која и да е од претставените варијабли, како што е
пропишаниот курикулум или наставните материјали, е неопходно, но не и доволно.
Мултикултурните и сензибилизираните наставни материјали немаат ефект во рацете на
наставници што имаат негативни ставови кон различните родови, етнички, расни и културни
групи. Тие ретко би ги користеле мултикултурните материјали или веројатно би ги користеле
на штетен начин.
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Намалување на предрасудите

Оваа димензија се фокусира врз
карактеристиките на родовите,
етничките и расните ставови на

учениците и како тие можат да се
модифицираат со наставните

методи и материјали.

Таа постои кога наставниците го
модификуваат своето подучување на
начин што ги олеснува академските
постигнувања на учениците од
различни културни, родови и
општествено-класни групи.

Интеграцијата на содржината се
занимава со степенот до којшто
наставниците користат примери
и содржини од разни култури во
наставата.

Интеграција на содржината
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Оттука, поддршката на наставниците и на стручните служби во училиштата да стекнат знаења за
различните групи и за демократските ставови и вредности се од пресудна важност кога се
имплементираат мултикултурни програми.

[19] Ibidem.

За да се имплементира мултикултурното образование во училиштата, Бенкс сугерира „...да ги
реформираме односите на моќ, вербалната интеракција меѓу наставниците и учениците,
училишната култура, курикулумот, воннаставните активности, ставовите кон јазиците на
малцинствата (Beykont, 2000), програмата за тестирање и практиките на групирање“.[19]

Мултикултурно
образование

Мора да се испитаат практиките на групирање и етикетирање, учеството во
спортски активности, диспропорцио налноста во академските постигнувања
и интеракцијата меѓу персоналот и учениците по родови, етнички и расни
линии за да се создаде училишна култура што ги зајакнува учениците што
припаѓаат на различни родови, етнички и расни групи.

Педагогија на непристрасност

Подобрување на училишната култура

Градење знаења

Наставниците треба да им помогнат
на учениците да сфатат, да испитаат
и да определат како имплицитните

културни претпоставки, критериуми,
перспективи и предрасуди во некоја
дисциплина влијаат на начинот на

коштој се гради знаењето.

Сл. 1 Димензии на мултикултурното образование

Односно, кога веќе се прават вакви промени, односно реформи, пред сѐ, треба да ги имаме на ум
промените што им се нанесуваат на учениците, промените со кои се соочуваат учениците и
промените во кои учествуваат учениците. Не случајно е кажано дека промената најпрво треба да
ја направиме со самите себе, а потоа доколку позитивно влијаеме, таа може да се примени и кај
другите.

Едукаторите, односно наставниците мора да продолжат да практикуваат учење во кое ќе се
применува мултикултурализмот. Во никој случај не е дозволено да се доведат во прашање
можноста и способноста на нашите училишта да постигнат едно високо ниво за развивање на
свеста кај учениците, но истовремено не е отфрлена можноста во секоја образовна институција
да се појави обесправување на одредена група ученици.
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Институционалните норми, општествените структури, исказите во врска со причините и
верувањата, вредностите и целите на училиштето треба да се трансформираат и да се
реконструираат. Големо внимание треба особено да му се посвети и на латентниот курикулум на
училиштето, како и на неговите имплицитни норми и вредности. Очигледниот курикулум се
состои од следните фактори: насоки, учебници, огласни табли и наставни планови. Овие аспекти
на училишниот амбиент се важни и мора да се реформираат за да се создаде училишна култура
што промовира позитивни ставови кон различните културни групи и им помага на учениците од
овие групи да постигнат академски успех.

[20] Ibidem, стр. 14.
[21]Ibidem, стр. 14.

При разгледувањето на училиштето како општествен систем, тој се состои од повеќе главни
варијабли и фактори: училишната култура, принципите и политиката на училиштето,
пропишаниот курикулум и програмата на училиштето.[20] Секој од овие фактори може да биде во
фокусот на првичната училишна реформа, но во секој од нив треба да се случат промени за да се
создаде и одржи ефикасен мултикултурен училиштен амбиент. Кога се формулираат плановите
за мултикултурното образование, едукаторите треба да изготват концепт за училиштето како
микрокултура, која има свои планови, норми, вредности, статуси и цели како и другите
општествени системи. Училиштето има доминантна култура, но тоа содржи и разни микрокултури
и на некој начин е општествен систем (слика 2).[21]

Мултикултурното образование ја наметнува потребата од промена во самите училишта, што
подразбира трансформација во образовниот систем и неопходност од критичко мислење на сите
аспекти од воспитно-образовниот процес, преку кои треба да се потенцираат потребите од едно
мултикултурно училиште.

Принципите и политиката
на училиштето

Персоналот во училиштето:
ставови, перцепции,
верувања и постапки

Стилови и стратегии
во наставата

Формализираниот
(пропишаниот) курикулум и

програма на училиштето

Наставни материјали

Постапки за тестирање
и оценување

Педагошка програма

Учество и придонес
на заедницата

Јазиците и дијалектите
во училиштето

Стилови на учење
во училиштето

Училишната култура и
скриениот курикулум

Сл. 2 Училиштето како општествен систем
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Училиштето треба да претставува културен амбиент, во кој ќе се одвива динамична интеракција,
низ којашто наставниците и учениците во меѓусебните односи усогласуваат некои од гледиштата,
перспективите и етосот. Низ овој процес, наставниците и учениците ги збогатуваат своите
знаења, а академскиот успех на учениците од различните групи се подобрува зашто нивните
перспективи постануваат легитимни во училиштето. И наставниците и учениците стекнуваат
бенефити од овој процес на културна размена и интеракција, којшто резултира со етаблирање
одржлива патека на соживот преку разбирање, респект и дијалог помеѓу припадниците на
различните културни групи.

[22] Усвоена и прогласена со Резолуција на Генералното собрание на ОН 217 (III) од 10 декември 1948 г.: 48 држави гласале за, а
ниедна против, додека 8 држави биле воздржани (меѓу кои Југославија, Саудиска Арабија, Јужна Африка и СССР). Во неа се
изнесени начелата што и натаму имаат силно влијание во целиот свет. Иако Декларацијата сама по себе не е обврзувачка, многу
правници би го изнеле аргументот дека станала правно обврзувачка преку меѓународниот обичај и практика, преку примената во
уставите и правните случаи на многу земји.

Ако се земе предвид современата настава, која постојано го фаворизира ученикот, односно го
става во прв план пред сѐ друго, јасно е дека станува збор за педагогијата како наука, која како
предмет на истражување го има главниот субјект во образовниот систем. Бидејќи
мултикултурализмот во образованието бара меѓусебно почитување, разбирање и учење еден за
друг, искуствата што ги имаат учениците треба да бидат во преден план во самата настава. На тој
начин не само што ќе се постигне активност на учениците, туку самата настава може слободно да
се нарече интерактивна и успешна. Кога над сето тоа ќе се знае дека промените или
трансформациите се направени уште на самиот старт во наставните планови и програми, јасно е
дека станува збор за желба и упорност кон надминување на предрасудите, стереотипите и
дискриминацијата. Промената не смее да се однесува само на воспитно-образовниот систем,
наставниот план и програма, туку задолжително треба да се спроведат промени и во наставниот
час и во начинот на оценување.

Република Северна Македонија е држава што се стреми кон евроатлантските интеграции, држава
што има намера да покаже пред светот дека го заслужува своето „место под сонцето“, а
мултикултурализмот претставува поле на кое гледа како на предизвик, преку почитување на
правата на човекот. РСМ се справува со предизвикот на внатрешна реорганизација и дејствување
и надворешна промоција на почитувањето на човековите права. Во овој дел се посочува на
процесот на преточувањето на мултикултурните вредности во законските решенија во Република
Северна Македонија и законските решенија за мултикултурното живеење во Македонија и
практичните решенија во поглед на мултикултурното образование.

Мултикултурализмот и образованието – македонскиот модел на разноликост

Човековите права се базираат на признавањето, прифаќањето на човекот со сите негови
различности. Универзалната декларација за човекови права на Организацијата на обединетите
нации (ООН)[22] се усвои како резултат на потребата на државите членки на ОН да ја прогласат
вербата во основните човекови права, во достоинството и вредноста на човековата личност, како
и да ги поттикнат општествениот напредок и унапредувањето на условите за поголема слобода
преку учењето и воспитувањето.

Принципот дека човечките суштества се еднакви и дека имаат еднакви права е јадро на
концептот за човековите права и основни слободи, но и негов постојан стремеж и предизвик.
Овој принцип е темел на филозофско-правната мисла врз основа на која се гради концептот дека
луѓето не биле третирани како еднакви во минатото, ниту е тоа постигнато во сегашноста.
Принципот на недискриминација се провлекува како константа низ целокупната меѓународна
регулатива. Во теоријата, за најшироко сфаќање на терминот дискриминација станува збор кога
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властите, институциите или поединците ги третираат луѓето различно врз основа на некои нивни
лични карактеристики, што во најголема мера се должи на стереотипите и предрасудите.
Стереотипите и предрасудите се најчеста причина за неприфаќање на „другоста“ и на одбивање
или негирање на нејзините вредносни системи, затоа и реакцијата манифестирана преку
одбивање врз основа на стереотипите и предрасудите често се нарекува „предрасуда во акција“,
што резултира со дискриминација, преку нејзините многубројни манифестации - ксенофобија,
расизам, сексизам и сроден вид нетолеранција.[23]

[23] Види во: Прирачник за отстранување на дискриминацијата врз основа на етничка припадност, Фондација Институт отворено
општество – Македонија, Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетничкиот дијалог и развој на заедницата „Заеднички
вредности“, 2009.

Европската димензија на образованието се темели на потребите на младите да се запознаат со
заедничкото духовно наследство и историска поврзаност на културата на европските народи, да
развиваат толеранција на разлики и солидарност со другите во духот на заедништвото и
обединувањето на народите преку Европската Унија (ЕУ). Особено поради фактот што повеќе
држави во Европа се карактеризираат со културно различие, повеќејазичност, етничка и
конфесионална припадност на населението, односно речиси и да нема јазична и етнички
хомогена држава. Глобализацијата и демократизацијата на општествата наметнуваат потреба од
усогласување на универзалноста на човековите права со разноличието на културите. Оттаму,
современите мултикултурни општества се принудени да ги решаваат проблемите на културна
хомогенизација и интеграција на различните културни групи во општеството. Сферата што
значајно придонесува за ваквата интеграција е образованието, кое треба да овозможува постојан
развој на свеста на граѓаните за нивната припадност на широката заедница. Тоа треба да
овозможи припадниците на различните културни групи, односно припадници на различен
етникум, род, раса, религија, да ги негуваат и развиваат културата, јазикот и идентитетот како
карактеристика по која се разликуваат од другите културни групи.

Откако воспостави дипломатски односи со ЕУ во декември 1995 година, Република Северна
Македонија стана легитимен партнер и вистински сојузник на ЕУ. Реформите во образованието и
следењето на процесот на европска интеграција во образованието и науката, активностите околу
хармонизацијата на законите и подзаконските акти во образованието и науката со тие на ЕУ,
остварувањето на обврските зацртани во Охридскиот рамковен договор, се евидентни докази
дека Република Северна Македонија има цел да ги преземе критериумите и стандардите за да
стане полноправна членка на ЕУ.

Во услови кога РСМ е во потрага по создавање и практикување модалитети на применлива и
одржлива политика на културната разноликост, прашањето за третманот на „другоста” и
„различноста“ се наметнува како едно од приоритетните. Живеејќи во време на постојани
промени и реформи, образовниот систем во РСМ ја има истата судбина на тој пат. При напуштање
на старото и прифаќање и прилагодување кон новото, дел од вредностите и постигањата се
занемаруваат и се забораваат за сметка на нови и свежи пристапи и решенија. Најверојатно е
дека културниот, етничкиот и религискиот диверзитет во македонското општество обезбедува
богат контекст за да децата и младите, преку солидно воспоставена наставна програма со
широко опфатен мултикултурен аспект стекнуваат мултикултурно разбирање и вештини за
ефективно функционирање на сите нивоа: во локалните заедници, на национално ниво и
глобално во светот.

Една од главните улоги на образованието е овозможување на децата и младите да развиваат
интелектуални, социјални и практични умеења, да ги разберат и применат методите за градење
на демократијата и учество во демократските процеси како идни професионалци и граѓани.
Напредокот на демократските процеси, значи и еднакво вклучување на културите на различните
групи во сите сегменти и на сите нивоа на образованието во општеството.
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Личноста, нејзиното сознавање и свесноста за културниот идентитет се формираат во периодот
на основното образование преку добивањето информации и знаења, стекнување вештини,
формирање ставови и воспоставување интеракција во процесот на социјализација во и вон
училиштето. Во училиштето, се градат и ставови за начинот на однесување кон општествените
норми и односи. Под влијание на целокупниот училиштен етос се обликува психо-социјалниот
идентитет на родовите, така што на учениците, припадници на различен род и културна група им
се поставуваат задачи и очекувања чиешто исполнување и прифаќање доведува до различна
психо-социјална адаптација и одговорност. Воспитно-образовниот процес, особено основното
образование, има клучна улога врз формирањето на ставовите кај учениците од аспект на
припадност на различни културни групи.

Обезбедувањето наставни содржини, учебници и материјали што се културно чувствителни во
однос на јазикот, илустрациите, примерите што ги содржат или прикажуваат преку
експлицитните и имплицитните пораки што ги испраќаат, ставови и статусни симболи, значајно
влијаат врз квалитетот на образованието и односите на училишниот час и во целокупниот
образовен процес. Оттаму, унапредувањето на мултикултурното образование не е ограничено
само на промени во курикулумот (Бенкс & Бенкс, 2004), туку подразбира промени во вкупниот
училиштен етос и комплетното образовно опкружување.

Постојните констелации во нашата држава укажуваат на потребата од преиспитување на целите,
задачите и содржините на курикулумот (наставните планови и програми) во образованието.

Компоненти на курикулумот се наставниот план и програма, наставните методи и практики во
училиштето, наставните материјали, дополнителните материјали за учење, оценувањето на
постигањата кај учениците и законските одредби.

Со оглед на тоа дека мултикултурализмот во Република Северна Македонија, а и пошироко во
светот, не се однесува само на разликите меѓу групите, туку на работите што се содржани во
културата, пред сѐ, во начинот на живеење, верувањата и навиките, една група луѓе себеси и
светот го разбираат според сопствените потреби. Токму затоа борбата има една јасна цел, да се
избори со прифаќање на различните етнички групи, религиите, јазикот и идентитетот. Кога би се
анализирала состојбата на мултикултурализмот во нашата земја, би се видело дека има одредени
специфики што зависат од етничките заедници што живеете токму во границите на државата.
Конкретно, мултикултурализмот во едно општество е од пресудно значење за толеранција и
поттик на мултикултурализмот во образовниот систем, односно во самите образовни институции.

Образованието е една од клучните форми на запознавање на припадниците на заедниците со
своите посебности, култура и јазик, а истовремено и механизам што обезбедува интеграција на
единката во општеството. Значењето на образованието на припадниците на заедниците што се
помалку од 20% од популацијата на РСМ може да се согледа преку неколку параметри, а, пред сѐ,
клучно прашање претставува пристапот на припадниците на овие заедници до квалитетно
образование користејќи ја притоа можноста да го користат својот мајчин јазик.

РСМ има обврска преку образованието да им овозможи на различните етнички групи развивање
на чувството на припадност на нивните заедници, вклучување и инклузија на заедниците во
општеството преку образовниот процес, а истовремено преку него да го едуцира мнозинството и
да ја јакне свеста меѓу граѓаните за разноликоста и мултикултурноста на нашето општество.
Образованието е еден од клучните форми на запознавање на припадниците на заедниците со
своите посебности, култура и јазик, а воедно и првенствено единствен механизам што
обезбедува интеграција на единката во општеството.

Во РСМ во зависност од степенот и видот на образовниот процес, ова право од страна на
заедниците се остварува на различни нивоа како: право на образование и следење на наставата 

Образованието  –  клуч  за  мултикултурно  општество



18

на мајчин јазик, право на запознавање и учење на мајчиниот јазик и право на следење
на наставата по изборен предмет - Запознавање со јазикот и културата на заедницата.

Северна Македонија е една од преовладувачкиот број држави во светот во кои се зборуваат
повеќе јазици. Притоа, пет јазици се јазици на образованието, односно наставата се реализира на
македонски, албански, турски, српски и босански наставен јазик во основното образование, кое
трае девет години, и настава на македонски, албански, турски и српски наставен јазик во
средното образование, кое е задолжително и во траење од три или четири години, а во јавните
средни училишта е бесплатно.

Основно образование. Основното образование во РСМ трае 9 години и е задолжително и
бесплатно согласно концепцијата за деветгодишно основно образование, мултикултурноста на
македонското општество бара основното училиште да го промовира развивањето на вредностите
кај учениците за заедничко живеење, почитување на разликите меѓу луѓето и нивната култура,
јазикот и традициите. Согласно Уставот на РСМ, припадниците на заедниците имаат право на
настава на својот јазик во основното образование, а во училиштата во кои образованието се
одвива на друг јазик се изучува и македонскиот јазик.[27]

Предучилишно воспитание и образование. Згрижувањето и образованието на децата од
предучилишна возраст се остварува во детските градинки. Согласно домашната правна
регулатива, општинска детска градинка основа општината и општината на градот Скопје[24] ,
додека приватна установа за деца може да основа домашно правно или физичко лице врз основа
на одобрение издадено од Владата.[25] Во детската градинка активностите се изведуваат на
македонски јазик и кирилско писмо, а за децата на припадниците на другите заедници на јазикот
на соодветната заедница.[26] Лицето работник во установа за деца вклучено во групите во кои
воспитно-образовните активности се изведуваат на јазикот на припадниците на заедниците
треба да го познава јазикот и писмото на кој се изведува дејноста.

Наставата се изведува на пет наставни јазици - македонски, албански, турски, српски и босански
наставен јазик.

Власите и Ромите немаат редовна настава на својот мајчин јазик и го изучуваат преку изборниот
предмет - Јазик и култура на заедницата од трето до деветто одделение со по два часа неделно.
Иако и двете заедници имаат уставно право за редовна настава, досега државата не им го
овозможила тоа и се сведува на изучување само изборен предмет. Во 2019/2020 година српската
и турската заедница покрај редовната настава, добиваат право и за изучување изборен предмет
Јазик и култура за заедницата.

Босанскиот јазик беше воведен како експериментална настава во 2009/2010, а во 2018/2019год.
како редовна настава. Наставата на босански јазик е билингвален модел на настава, при што дел
од наставата се изведува на македонски јазик , а дел на босански јазик поради недостаток на
наставен кадар.

[24] Закон за заштита на децата („Сл. весник на РСМ“ бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 46/2009,
83/2009, 156/2009, 51/2011, 157/2011), чл. 69 ст. 1 и 2.
[25] Ibid, чл. 76 и 77.
[26] Ibid, чл. 47 ст. 1 и 2.
[27]Амандман VIII на Уставот на РСМ, 2001.

Средно образование. Средното образование е задолжително за секој граѓанин, а во јавните
средни училишта е бесплатно. Во РСМ се дозволува основање општински, државни и приватни
средни училишта. Согласно Уставот на РСМ, припадниците на заедниците имаат право на настава
на својот јазик во средното образование, а во училиштата во кои образованието се одвива на друг
јазик се изучува и македонскиот јазик. Наставата се изведува на четири наставни јазици -
македонски, албански, турски и српски.
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Високо образование. Високообразовните установи може да бидат јавни, приватно- јавни
непрофитни установи, приватни (профитни или непрофитни) установи. Согласно домашното
законодавство, наставата на високообразовните установи се изведува на македонски јазик.
Сепак, припадниците на заедниците, заради изразување, негување и развивање на својот
идентитет, имаат право наставата на јавните високообразовни установи, по соодветни студиски
програми и содржини да ја изведуваат на јазикот на заедницата, во согласност со законот за
високо образование и статутот на високообразовната установа. Финансирањето од страна на
државата се обезбедува за високото образование и за јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
населението во РСМ, односно е ограничено само на образование на албански јазик, а не на некој
од јазиците на петте помалобројни заедници. Наставата на јавните педагошки високообразовни
институции може да се одвива и на јазиците на припадниците на другите заедници кои не се
мнозинство во РСМ.

На Педагошкиот факултет „Свети Климент Охридски“ наставата на студиските групи за
одделенска настава и предучилишно воспитание се изведува на македонски, албански и турски
наставен јазик. Во Државниот универзитет – Тетово, во чиј состав има 11 факултети, наставата се
изведува на албански јазик. Што се однесува до изучувањето на јазиците на помалобројните
заедници, на Филолошкиот факултет во Скопје долги години постојат посебни катедри за турски
јазик и за српски јазик и книжевност. Од академската 2010/11 год. прв пат се воведува ромскиот
јазик како изборен предмет на Филолошкиот факултет. Влашкиот јазик има можност да се
изучува на Педагошкиот факултет во Штип како изборен предмет во две студиски програми -
предучилишно воспитување и одделенска настава.

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

На мултикултурализмот во Македонија му се дава посебен акцент, особено во областа на
образованието. Имено, одредени заедници следат редовна настава на својот мајчин јазик, а
другите заедници иако го имаат тоа право, ја немаат таа можност и тоа е сведено на изборен
предмет. Од друга страна, ова доведува до определена контрадикторност изразена преку
затворање на заедниците секоја за себе.

И покрај постоењето на одлична правна рамка во РСМ во однос на унапредувањето и заштитата
на правата на заедниците, во практиката се евидентира определен степен на недоволност за
подобрување на состојбите.

Апсолутното инсистирање и реализирање на посебна едукација на мајчин јазик и потполна
поделба на учениците во сите степени на образование, доведува до дезинтеграција и отуѓување
на учениците, што доведе до живеење едни покрај други, потполно изолирани и секој да живее
во своето гето. Преку образовниот процес не се промовира облик на интеракција помеѓу
припадниците на заедниците, туку уште повеќе се потхранува паралелизмот по етничка линија и
придонесува за етноцентризам. Веројатно, изворот на проблемот е тоа што познавањето само на
мајчиниот јазик и непознавањето на другите јазици ги ограничува контактите меѓу припадниците
на заедниците поради отсуство на заеднички јазик.

Претставената широка слика на меѓународна и домашна правна рамка за заштита на правата на
заедниците, со посебен осврт на образованието и мултикултурализмот, не подразбира дека може
да се зборува за општество на еднакви граѓани.

Не е доцна да се започне со преземање и други соодветни мерки во повеќе области на
општественото живеење, во смисла на почитување на културата, начелото на соодветна и
правична застапеност, заштитата од дискриминација, родовиот аспект при креирање политики
што се однесуваат на правата на заедниците и секако неизбежниот момент на информирање на
мајчин јазик на заедниците.
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ПРЕПОРАКИ

Да се воспостават услови за настава на мајчин јазик или изучување изборни предмети во
средното образование со што учениците припадници на заедниците би продолжиле да ја
развиваат свеста за сопствената култура и припадноста кон заедницата.

Министерството за образование и наука да обезбеди соодветно вработување и
континуираното обучување и стручна надградба на наставниот кадар што држи настава на
еден од јазиците на заедниците или предава некој од изборните предмети за јазикот и
културата на некоја од заедниците.

Се препорачува интегриран систем на образование. Целта е да се изгради толерантно
општество преку поддржување програми и мерки во образованието со кои ќе се унапреди
комуникацијата меѓу младите и потреба од интензивна интеркултурна комуникација.

Зголемена интеракција на учениците од различни етнички заедници, односно јазици на кои се
изведува наставата, преку заеднички воннаставни активности и преку различни предмети во
училиштата.

Нудење за изучување, како изборен предмет, на јазикот и културата на другите заедници.

Подобрено ниво на познавање на македонскиот јазик на учениците што следат настава на
други наставни јазици.

Ревидирање на учебници и збогатување со интеркултурни содржини.

И за крај, градењето мултикултурно општество е сериозен предизвик. Но, ќе биде олеснето
доколку најпрво се почне со мерки во областа на образованието, бидејќи на тој начин се
поставуваат здрави темели врз кои се надградуваат другите процеси во општеството во
остварувањето на целта - еднакво општество за сите.
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