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Меѓународната декларација за правата на детето и 
Декларацијата од Саламанка, чиј потписник е и РСМ, 
го гарантираат правото на секое дете на квалитетно 
образование. Уставот и законите во сферата на обра-
зованието и правата на заедниците во РСМ овозмо-
жуваат и гарантираат образование на мајчин јазик за 
припадниците на заедниците кои учествуваат со 20 
или повеќе проценти во популацијата на општината 
или државата. Овие документи ја обврзуваат држа-
вата преку нејзините институции да имплементира 
образовни мерки кои ќе бидат во најдобар интерес за 
учениците и ќе му овозможат на секој граѓанин една-
ков пристап и најдобри можни услови за квалитетно 
образование. Еден од факторите кои придонесуваат 
за квалитетно образование е на оние кои учат да им се 
овозможи настава на јазикот што најдобро го владеат, 
а тоа е вообичаено мајчиниот јазик или првиот јазик. 
Правото на образование на јазикот на својата етничка 
заедница е регулирано и со Законот за унапредување 
и заштита на правата на припадниците на заедниците 
кои се помалку од 20 % од вкупното население во РМ 
(„Службен весник на РСМ“, 2020).

Мерката со која на учениците им се овозможува да 
следат настава и да учат на мајчиниот јазик е афир-
мативна и прогресивна. Според Законот за основно 
образование („Службен весник на РСМ“, 2019), една 
од целите на основното образование е развивање на 
писменоста и на способностите на учениците за раз-
бирање, информирање и изразување, покрај на маке-
донски јазик и неговото кирилско писмо, и на јазикот 
и писмото на припадниците на заедниците кои збору-
ваат јазик различен од македонскиот јазик. 

Наставата на македонски и на албански јазик е под-
држана со голем број мерки на сите нивоа на образо-
вание, додека наставата на помалубројните етнички 
заедници - кои учествуваат со дваесет или повеќе 
проценти во популацијата на одредени општини - е 
многу поретко во фокусот на образовните иниција-
тиви. Затоа, ова истражување се фокусира токму на 
образованието на помалубројните етнички заедници 
во државата - турската, ромската, српската, влашката 
и бошњачката. 

Предмет на анализа е образованието на наставни-
от јазик на помалубројните етнички заедници, како и 
негувањето на јазикот и културата на заедницата, од-
носно реализацијата на мерките: 

а) настава на јазиците на помалубројните етнички 
заедници, и 

б) изборниот предмет Јазик и култура (на припад-
ниците на помалубројните етнички заедници).

Поконкретно, оваа анализа има за цел да се истра-
жи и да се дискутира за тоа:

 � како се поставени мерките за образование на 
јазиците на помалубројните заедници и избор-
ниот предмет Јазик и култура во регулативата 
и во стратешките државни документи;

 � каква е актуелната состојба со реализацијата 
на наставата на јазиците на помалубројните  
етнички заедници;

 � каква е актуелната состојба со реализацијата 
на предметот Јазик и култура; 

 � со какви предизвици се соочува реализацијата 
на овие мерки; 

 � дали постојат пречки и тешкотии во оствару-
вањето на целите на овие мерки, и 

 � какви се перспективите на овие мерки.

Како што е нагласено во Стратегијата за образо-
вание 2018-2025 (МОН, 2018), „за визија може да се 
смета заложбата да се обезбеди сеопфатно, инклу-
зивно и интегрирано образование насочено кон „уче-
никот“, со примена на современи програми што овоз-
можуваат идните генерации да се стекнат со знаења, 
вештини и компетенции во согласност со потребите 
на демократското мултикултурно општество, пазарот 
на трудот и новите предизвици во глобалниот науч-
но-технолошки амбиент.“

За да им овозможи вакво образование на учениците, 
училиштето треба да им обезбеди на учениците соод-
ветни наставни програми и соодветни ресурси, што 
секако подразбира наставниците да ги имаат потреб-
ните компетенции за предметите за кои се ангажира-
ни. Проценката на квалитетот на наставата на учени-
ците кои доаѓаат од помалубројните етнички заедници 
треба да опфаќа сознанија за тоа дали нивните настав-
ници ги имаат соодветните квалификации и компетен-
ции, како и дали наставата на јазикот на етничката за-
едница успешно ги подготвува децата за транзициите 
од едно ниво на образование на друго. 

Ако се земат предвид образовните и политичките 
околности во нашето општество, може да се претпо-
стави дека реализацијата на наставата на јазиците на 
помалубројните заедници и на изборниот предмет 
Јазик и култура на заедниците ќе се соочува со сери-
озни предизвици. 

Прво, квалитетна настава на јазиците на помалу-
бројните заедници подразбира ангажман на компе-
тентни наставници и достапност на соодветни ди-
дактички материјали. Оваа потреба веројатно уште 
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повеќе доаѓа до израз кога станува збор за припад-
ниците на ранливите и маргинализирани групи и за-
едници. Оттука, вистински предизвик за општество-
то и за образовниот систем е да се обезбедат овие 
предуслови за образованието на припадниците на 
помалубројните заедници. 

Второ, образованието на јазиците на помалуброј-
ните заедници неминовно треба да се анализира во 
контекст на главните политички тенденции во држа-
вата, а во овој контекст, на релација: мултикултурали-
зам-интеркултурализам, односно мултикултурно на-
спроти интеркултурно образование. Од повеќе фак-
тори (меѓу другото, и во Стратегијата за едно опште-
ство за сите, МОН, 2019) е нагласено дека начинот на 
практикување мултикултурализам во нашата држава 
во последниве две децении се одрази негативно на 
општествената кохезија. Консеквентно, сè посилно 
е инсистирањето на интеркултурализам и интер-
културно образование, односно на мерки што ќе ја 
зајакнуваат кохезијата во општеството. Притоа, како 
приоритет се нагласува негувањето заеднички јазик 
за комуникација меѓу заедниците. Затоа, може да се 
претпостави дека ваквите околности ќе се одразат на 
заложбите на припадниците на помалубројните за-
едници за квалитетно образование на јазикот на соп-
ствената заедница - на сите нивоа на образование. 

Прашањето за реализацијата на образованието на 
јазиците на помалубројните заедници и за изборниот 
предмет Јазик и култура на заедниците е согледано 
и од аспект на тоа како се третирани овие мерки во 
законската регулатива и во релевантните стратешки 
документи. Оттука, напоредно со анализата на акту-
елната состојба со реализацијата на мерките, во до-
кументот се прегледани следниве документи:

 � Стратегија за образованието 2018-2025 и Акциски 
план (МОН, 2018), 

 � Национална стратегија за развој на концептот за 
едно општество и интеркултурализмот 2020-2022 
година (работна верзија) (Влада на РСМ, 2019), 

 � Анализа на состојбите во воспитно-образовниот 
систем на учениците припадници на заедниците во 
Република Македонија (АОПЗ, 2017). 

 � Извештај за реализацијата на Стратегијата за обра-
зованието 2018-2025 за 2018 година (МОН, МТСП, 
2019), 

 � Годишен план за работа за 2019 (МОН, 2019а), 

 � Стратешки план 2019-2021 (МОН, 2019б), 

 � Закон за основно образование („Службен весник 
на РСМ“, 2019),

 � Закон за правата на заедниците кои се помалку од 
20 % од населението во Република Северна Маке-
донија („Службен весник на РСМ“, 2020), 

 � Закон за учебници за основно и средно образова-
ние („Службен весник на РМ“, 2014), 

 � Концепција за интеркултурно образование (МОН, 
2016), 

 � Истражување на појдовната состојба во врска 
со меѓуетничката интеграција во образованието 
(Центар за човекови права и разрешување кон-
фликти, 2012), 

 � Анализа на јавните политики за правата на Ромите 
во Република Македонија (Хелсиншки комитет за 
човековите права на Република Македонија, 2018), 

 � Подобрување на учеството во демократските про-
цеси на етничките заедници под 20 %: Истражу-
вање, анализа и препораки (Хелсиншки комитет за 
човековите права на Република Македонија, 2012), 

 � Училиште што ја унапредува меѓуетничката инте-
грација во образованието, Проект за меѓуетничка 
интеграција во образованието (МЦГО, 2013),  и

 � Анализата на образованието на Ромите во Репу-
блика Македонија (ФООМ, 2011).

Документот е структуриран на тој начин што следу-
ваат два дела кои се однесуваат на клучните сфери на 
истражувањето: образованието (наставата) на јази-
ците на помалубројните етнички заедници и избор-
ниот предмет Јазик и култура. Потоа следува дел за 
дискусија, заклучоци и препораки.
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Во основното образование наставата се организира 
на македонски, албански, турски, српски и на босан-
ски наставен јазик, додека во средното образование 
на македонски, албански и на турски наставен јазик.

За изведување на наставата за припадниците на по-
малубројните етнички заедници, покрај МОН, надлеж-
на е и Управата за развој и унапредување на образова-
нието на јазиците на припадниците на заедниците (во 
натамошниот текст - Управата). До 2019 година, Упра-

вата беше орган во рамките на МОН, а сега претставу-
ва орган на Министерството за политички систем. За-
дача на овој орган е да обезбедува подобар пристап до 
сите степени на образование за сите маргинализира-
ни етнички групи, како и да ја координира работата на 
проектите кои имаат за цел јакнење на толеранцијата 
меѓу припадниците на различните етнички заедници 
во земјата. Управата е одговорна и за имплементација 
на Стратегијата за образование на Ромите и на Страте-
гијата за интегрирано образование. Управата ја сочи-
нуваат Одделението за албански, турски, српски, ром-
ски, влашки и босански јазик и Одделението за мир и 
правата на децата на сите заедници.

За анализа на успешноста на наставата на јазикот на 
заедницата, од суштинско значење се податоците за 
вклученоста на учениците во оваа мерка. Релевантен 
показател за успешноста на мерката би бил соодно-
сот меѓу бројот на ученици-припадници на заедници-
те и бројот на ученици кои следат настава на јазикот 
на својата заедница. Доколку постојат значителни от-
стапувања, тоа би бил сериозен индикатор за тоа дека 
постојат причини поради кои припадниците на заед-
ниците не ги уживаат овие права. 

Во времето на подготвувањето на овој документ, 
од Државниот завод за статистика1, како етнички се-

1  Извор: ДЗС, достапно на:  
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=19
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грегирани податоци за учениците кои посетувале 
настава на јазикот на заедниците, беа достапни само 
податоците за вкупниот број ученици кои завршиле 
основно образование и средно образование во учеб-
ната 2017-2018 година. Податоците за основно обра-
зование се дадени во Табела 1. 

Табела 1 
Редовни основни училишта според јазикот на кој се 

изведува наставата - крај на учебната 2017-2018 година.

Според податоците од ДЗС за средно образова-
ние, во учебната 2017-2018 година наставата на тур-
ски јазик се реализирала во 12 средни училишта, во 
78 паралелки. Во нив учеле вкупно 1.226 ученици (од 
кои 578 ученички), а во таа учебна година завршиле 
вкупно 343 ученици. Во овие училишта, во наставата 
на турски јазик биле вклучени вкупно 191 наставник. 

Бидејќи не се достапни податоци за вкупната попу-
лација ученици во основно и во средно образование 
од секоја етничка заедница, овие податоци не даваат 
јасна слика за тоа колкав е уделот на овие ученици во 
вкупниот број ученици од секоја од заедниците. 

Управата за развој и унапредување на образовани-
ето на јазиците на припадниците на заедниците соби-
ра податоци за бројот на ученици кои следат настава 
на секој од јазиците на заедниците, како и за бројот на 
ученици кои се вклучени во изборниот предмет Јазик 
и култура (на заедниците). Од базата на податоци на 
Управата за учебната 2018-2019 година2, може да се 
извлечат следниве наоди:  

Настава на турски наставен јазик се одвива во 40 
училишта во државата, во 27 општини. Во 15 од овие 
училишта настава на турски наставен јазик се одвива 
само од прво до петто одделение, а учениците од 

2 Податоците се добиени во лична комуникација со одговорните 
лица во Управата.

Ученици Ученици 
завршиле

Наставници 
вкупноУчилишта Паралелки Вкупно Ученички

Вкупно 988 10.818 188.517 91.428 20.554 15.798
Од тоа на:
Турски 63 376 6.445 3.114 523 661
Српски 5 21 159 75 19 42
Босански 2 19 264 131 27 38
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шесто до деветто одделение наставата ја продолжу-
ваат или на друг јазик или пак во околните училишта 
каде што има настава на турски јазик.

Настава на босански јазик, како експериментална 
програма, се спроведува од 2010 година, а како ре-
довна настава започна од учебната 2018-2019 годи-
на. Настава на босански наставен јазик се одвива од 
прво до петто одделение во две основни училишта: 
ПОУ „Дитурија“ во с. Љубин, Општина Сарај, како 
и во ООУ „Рајко  Жинзифов“ во с. Долно Оризари, 
Општина Велес. Предвидено е настава на босански 
јазик да се одржува и во ОУ „Алија Авдовиќ“ во с. Ба-
тинци, општина Студеничани , но таа не отпочната со 
реализација. 

Настава на српски наставен јазик од прво до де-
ветто одделение се одвива во три основни учи-
лишта: ООУ „Браќа Рибар“ во с. Табановце (Општи-
на Куманово), ООУ „Светозар Марковиќ“ во Ста-
ро Нагоричане и во ООУ „Кирил и Методиј“ во  
с. Кучевиште. 

Како што беше наведено претходно, една од точ-
ките на кои може да се базира анализата на мерката 
е соодносот на учениците припадници на одредена 
заедница со бројот на ученици од дадената заедница 
кои ја следат наставата на јазикот на својата заедни-
ца. Свој приказ на овој сооднос дава Агенцијата за 
остварување на правата на заедниците (АОПЗ, 2017), 
врз основа на податоците за учениците кои завршиле 
основно образование во учебната 2016-2017 година. 
Од наодите се извлечени следниве параметри:

Вкупниот број ученици кои се изјасниле како при-
падници на турската етничка заедница изнесувал 
8.902. Од нив, 69,12 % или 6.153 следеле редовна на-
става на турски наставен јазик, додека другите учени-
ци наставата ја следеле на македонски или на албан-
ски наставен јазик;

Од вкупниот број ученици (1.258) кои се изјасниле 
како припадници на српската етничка заедница, 13,11 
% или 165 следеле настава на српски наставен јазик; 

Од вкупниот број ученици (2.044) кои се изјасниле 
како припадници на бошњачката етничка заедница, 
13,84 % или 283 следеле експериментална настава на 
босански наставен јазик.

Во однос на средното образование, од јазиците на 
помалубројните етнички заедници настава се одвива 
само на турски јазик. Според анализата спроведена 
од Агенцијата за остварување на правата на заедни-
ците, а врз основа на податоците за учениците запи-
шани во средно образование во учебната 2016-2017 
година, таа година настава на турски јазик следеле 
1.365 ученици, или 47,9 % од вкупно 2.849 ученици кои 
се изјасниле како припадници на турската заедница. 

Другите ученици наставата ја следеле на македонски 
или на албански јазик. 

Секако дека овие диспропорции се јавуваат делум-
но затоа што значителен број од припадниците на по-
малубројните заедници посетуваат настава во општи-
ни каде што нема законски основи наставата да биде 
организирана на јазикот на нивната заедница. Но, има 
повеќе училишта за кои се исполнети условите што 
ги налага регулативата, во кои наставата не се одви-
ва на јазикот на конкретната заедница. Исто така, во 
голем број училишта во кои се реализира настава на 
некој од јазиците на помалубројните етнички заедни-
ци, значително помал број ученици од евидентирани-
те припадници на заедницата (на чиј јазик се одвива 
наставата) го уживаат ова право и ја користат оваа 
мерка. Причините за ваквите појави можат да бидат 
различни. Честопати причина е неисполнетоста на 
кадровските услови. Во значителен број од овие учи-
лишта не може да се обезбеди соодветен наставен 
кадар од дадената етничка заедница. Во други случаи 
постои недоволен одзив од страна на учениците, од-
носно родителите не се заинтересирани да ги запи-
шат своите деца во паралелки во кои се одвива наста-
ва на јазикот на нивната заедница и нивните деца на-
ставата ја следат на јазикот на мнозинските заедници 
во општината. Може да се претпостави дека родите-
лите постапуваат на ваков начин затоа што веруваат 
дека ќе им обезбедат поквалитетно образование на 
своите деца, бидејќи сметаат дека ресурсите и када-
рот достапни за настава на јазикот на нивната заед-
ница можеби не се со задоволителен квалитет. Дали 
овие претпоставки се вистинити може да се утврди 
само со сериозен и искрен пристап кон ова прашање, 
ослободен од популизам, како и со истражување на 
ставовите и искуствата на релевантните фактори (ро-
дители, ученици, наставници, стручна служба и ин-
волвирани институции, како Управата и Агенцијата за 
остварување на правата на заедниците).  

Во однос на анализирањето на состојбите со приме-
ната на овие мерки, одредени активности спроведува 
и Агенцијата за остварување на правата на заедници-
те. Во соработка со мисијата на ОБСЕ во Скопје, во 
октомври 2017 година Агенцијата организирала Пар-
тиципативен форум насловен како „Подобрување на 
квалитетот на образованието на јазиците на припад-
ниците на заедниците“ (АОПЗ, 2017). На тематскиот 
состанок на кој учествувале претставници од влади-
ниот и од невладиниот сектор биле утврдени повеќе 
проблеми и потреби поврзани со образованието на 
помалубројните заедници. Имено, било констатира-
но дека сите заедници се соочуваат со проблемот на 
несоодветен стручен наставен кадар, што е една од 
главните причини за слабиот квалитет на наставата и 
за тоа што родителите и учениците го губат интересот 
редовната настава да ја следат на јазикот на својата 
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(од помалубројните) заедница. Наставниот кадар за 
наставните јазици на заедниците не е доволно вклу-
чен во обуки за нивно стручно усовршување. На Фо-
румот било констатирано дека во некои општини уче-
ниците кои припаѓаат на етничките заедници по завр-
шувањето на петтото одделение се принудени обра-
зованието во предметна настава да го продолжат на 
друг наставен јазик или да патуваат во други околни 
училишта. Треба да се посвети особено внимание на 
констатацијата дека учениците се „принудени“ об-
разованието да го продолжат на друг јазик. Ваквата 
констатација произлегува од очекувањето образо-
ванието за припадниците на сите заедници да биде 
реализирано на јазиците на заедниците. Овој при-
стап се рефлектира и во другите потреби кои биле 
идентификувани на споменатиот Форум. Имено, во 
документот се препорачува: обучувањето и усовршу-
вањето на наставниот кадар да се одвива на јазиците 
на заедниците; поради објективност во оценувањето 
на наставниот кадар од страна на Државниот просве-
тен инспекторат, инспекторите да го владеат јазикот 
на кој се одвива наставата; Стручната служба во учи-
лиштата (педагог, психолог, дефектолог) да го позна-
ва наставниот јазик на учениците; да се воспостават 
услови за настава на мајчин јазик или за изучување на 
изборен предмет во средното образование, со што 
учениците кои се припадници на заедниците би про-
должиле да развиваат свест за сопствената култура и 
за припадноста кон заедниците. 

Наведените барања произлегуваат од начинот на 
кој се спроведуваше мултикултурализмот во нашата 
држава во последните две децении. Резултатите од 
овој пристап во образованието се предмет на критич-
ка опсервација од страна на повеќе фактори, поради 
тоа што се во колизија со целите на интеркултурализ-
мот во образованието, промовиран во сите стратеш-
ки документи во последниве години. Во Стратегијата 
за образованието 2018-2025 (МОН, 2018) како преч-
ка за интеркултурното образование се смета тоа што 
во повеќејазичните училишта учениците се раздвое-
ни според јазикот на кој се одвива наставата, поради 
што немаат доволно можности за интеракција, како 
и тоа дека интеркултурното образование во настав-
ните и воннаставните активности, како и во некои од 
учебниците, е недоволно застапено. Од друга страна, 
во Стратегијата се нотира дека нема доволно дидак-
тички материјали и дидактички ресурси за настава-
та да се одржува на сите наставни јазици. Притоа се 
нагласува дека недостига механизам што обезбеду-
ва етнички сегрегирани податоци, како предуслов 
за креирање на политиките базирани на податоци, 
и дека законската регулатива не спречува собирање 
податоци по етничка основа заради подобрување на 
состојбите во образованието. Нотирано е дека голем 
број ученици Роми се надвор од образовниот систем, 

а како најчести причини за оваа состојба се наведува-
ат недоволното познавање на македонскиот јазик, ни-
скиот степен на образование на родителите и лошата 
социо-економска состојба. Во сферата на основното 
образование се смета дека е приоритетно да се зголе-
ми опфатот на учениците и да се подобри интеретнич-
ката интеграција, да се унапредува наставата што се 
одвива на помалку застапените наставни јазици и да 
се подобри ефективноста на процесот на одржување 
на наставата, без оглед на тоа на кој јазик се одржува. 

И во делот посветен на средното образование, во 
Стратегијата е нотирано дека интеркултурното обра-
зование не е отсликано во наставните или во вонна-
ставните активности и дека постојат бариери што ја 
попречуваат интеграцијата на учениците кои учат на 
јазик поинаков од нивниот мајчин јазик. Меѓутоа, фак-
тичката состојба покажува дека во училиштата во кои 
наставата се одржува на повеќе јазици, учениците кои 
учат на различен јазик најчесто посетуваат настава во 
друга смена, во друга зграда, на друг кат, па дури и со 
посебна училишна администрација, а дека истовреме-
но мотивацијата на училиштата и на наставниците за 
обезбедување интеретничка интеграција и инклузив-
но образование е многу ниска.

Од идентификуваните состојби и потреби во горе-
наведените документи може да се заклучи дека се ак-
центира потребата за унапредување на наставата на 
јазиците на помалубројните заедници, додека во исто 
време се констатира дека е загрозена интеркултур-
носта во образованието и интеретничката кохезија во 
општеството. Тоа е најсилно апострофирано во Стра-
тегијата за едно општество за сите (Влада на РСМ, 
2019), во која се нотира дека прашањето за образова-
нието на јазикот на помалубројните етнички заедници 
е неделиво од прашањето на интеркултурноста и мер-
ките што се преземаат за унапредување на интеркул-
турноста во државата. Во овој документ, како стожер-
на точка за развојот на концептот за едно општество 
и интеркултурализам, е нагласено значењето што го 
има јазикот и неговата употреба, а се додава дека ја-
зикот претставува главно средство за комуникација и 
интеракција меѓу поединците, различните општестве-
ни групи и заедници во државата, и дека преку јазикот 
се изразува и се негува идентитетот и се поврзуваат 
различностите во општеството. За таа цел, се смета 
дека постојано треба да се промовираат вредностите 
на јазичниот плуралитет и неговата кохезивна улога. 
Дополнително, во Стратегијата се нагласува дека тре-
ба да се обезбедат сите услови за ефективна и квали-
тетна употреба на македонскиот јазик, на службените 
и другите јазици во сите сфери на национално и на 
локално ниво, согласно Законот за употребата на ја-
зиците („Службен весник на РМ бр. 07/2019) и Зако-
нот за употребата на македонскиот јазик. Во таа насо-
ка, следејќи ги Насоките за интеграција на разнолики 
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општества на ОБСЕ, во Стратегијата се нагласува 
потребата да се градат инклузивни јазични полити-
ки и да се преземаат позитивни мерки со кои „ќе се 
постигне баланс помеѓу употребата на службените 
јазици како заедничка основа за меѓукултурен дија-
лог и интеграција на општеството, од една страна, и 
заштитата и унапредувањето на јазичните права на 
секој поединец во приватниот и во јавниот живот, од 
друга страна (стр. 5)“.

Исто така, во Стратегијата е силно изразена загри-
женоста дека во општеството се јавува изразена се-
грегација по јазична или по етничка основа и дека 
учениците што учат на различни јазици немаат многу 
можности за комуникација преку директен контакт 
со „другите“ и дека сè помалку можат да се разберат 
меѓу себе само со користење на јазиците на своите 
заедници. 

Едно истражување за состојбите со меѓуетничката 
интеграција во образованието, спроведено од Цен-
тарот за човекови права и разрешување конфликти 
(2012), покажува дека во време на спроведувањето, 
една четвртина од основните и средните училишта 
во Република Македонија биле двојазични или трија-
зични. Но, голем број од основните училишта кои 
официјално се водат како двојазични или тријазични 
не овозможуваат непосреден контакт меѓу ученици-
те кои учат на различни наставни јазици. Само во 13 % 
од училиштата во сите наставни години учениците од 
сите наставни јазици застапени во училиштето учат 
во ист објект. Во најголемиот број повеќејазични учи-
лишта, нема заеднички часови по ниту еден предмет. 
Во оние во кои има, тоа најчесто е предметот Физичко 
образование. Дополнително, проценето е дека пого-
лемиот дел од наставниците не се соодветно подго-
твени да работат со деца и со родители од различни 
општествени и културни позадини. 

Погореопишаните согледувања го одразуваат кон-
фликтот што се јавува на релација меѓу заложбите 
за интеркултурност и заложбите за мултикултурност 
– на начин на кој се спроведуваше мултикултурното 
образование во нашето општество. Ова прашање е 
важно за образованието на помалубројните заедни-
ци бидејќи начинот на кој ќе се надмине конфликтот 
во пристапите кон мултикултурноста и интеркултур-
носта ќе влијае и врз пристапот на припадниците на 
помалубројните заедници кон образованието на мај-
чиниот јазик, а ќе влијае и на тоа какви мерки ќе се 
воведуваат и колку и кои ресурси ќе се алоцираат за 
нивното унапредување.   

Со цел да се надмине подвоеноста меѓу етничките 
заедници и културите, во Стратегијата за едно опште-
ство за сите (Влада на РСМ, 2019) во областа на об-
разованието се идентификувани три приоритети и 
соодветни приоритетни цели и активности. 

Првиот приоритет е да се обезбеди интеракција 
меѓу учениците од различните етнички заедници и 
различните јазици на кои се изведува наставата во 
основното и во средното образование. 

Вториот приоритет е насочен кон тоа да се унапре-
ди учењето на јазикот на „другиот“, а во функција на 
овој приоритет се утврдени неколку приоритетни 
цели:

 � Зајакнување на јазичните компетенции на учени-
ците кои учат на немакедонски наставен јазик, во 
смисла на познавање и користење на македонскиот 
јазик, за што во Акцискиот план се предвидени ак-
тивности во насока на ревизија на наставната про-
грама за изучување на македонскиот јазик за заед-
ниците; адаптирање на учебниците за изучување на 
македонски јазик за заедниците, и соодветна обука 
на наставниците за новата наставна програма. 

 � Зајакнување на јазичните компетенции (позна-
вање на јазиците на заедниците) на ученици-
те кои учат на македонски наставен јазик, за што 
во Акцискиот план се предвидени активности за 
ревидирање на наставниот план, почнувајќи од  
IV одделение; воведување изборен предмет за ја-
зикот на другите етнички заедници, почнувајќи од 
IV одделение, за учениците кои учат на македонски 
јазик во повеќејазичните училишта/општини.

Третиот приоритет е насочен кон зајакнување на 
елементите на интеркултуралноста во наставните со-
држини, за што е предвидено ревидирање на учебни-
ците во насока на запознавање со културата на „дру-
гите“ и почитување на различностите, како и преку 
воведување нови проектни активности во насока на 
запознавање со културата и традицијата на сите заед-
ници. Со Стратегијата е планирано оваа приоритетна 
цел да се реализира преку неколку активности наве-
дени во Акцискиот план, меѓу кои и да се анализираат 
и ревидираат учебниците во духот на интеркултурно-
ста; да се создаде прирачник за реализација на про-
ектни активности за културата и традицијата на сите 
заедници и да се креира сектор или оддел во МОН 
одговорен за интегрирано, инклузивно и интеркул-
турно образование. 

Од посочените приоритетни цели може да се види 
дека со Стратегијата се предвидува македонските 
ученици да учествуваат во активности преку кои ќе се 
запознаваат со јазиците и културите на другите заед-
ници. Тоа е добра основа, но е неизвесно дали целите 
ќе бидат остварени доколку изучувањето на јазикот 
на другите заедници се нуди како изборен предмет, и 
тоа само во повеќејазични училишта/општини. При-
тоа, не е јасно дали тоа се однесува и на повеќејазич-
ните централни училишта кај кои во секое од подрач-
ните училишта наставата се одвива на еден јазик. 
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Во ситуација кога изучувањето на јазикот на други-
те заедници би имало статус на изборност, постои ве-
ројатност избирањето на предметот со кој се учи јази-
кот на другата заедница (што во најголем број случаи 
ќе биде албански јазик) да биде под силен притисок 
на етноцентристичката политизација, а како после-
дица на тоа предметот да биде избиран многу ретко. 
На тој начин, во најголем број случаи мерката би оста-
нала само на хартија. 

Од поставеноста на политиките и мерките може да 
се заклучи дека вистински предизвик за државата, за 
креаторите на политиките и за образовниот систем 
ќе биде да се обезбедат услови за негување на јазич-
ниот плуралитет и образование на јазиците на сите 
заедници, а во исто време да се гради и општествена 
кохезија и интеркултурност. 
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Законот за основно образование овозможува негу-
вање на јазикот и културата на помалубројните етнич-
ки заедници преку изборниот предмет Јазик и култу-
ра (на етничката заедница). Изборниот предмет Јазик 
и култура (на заедницата) се реализира за заедниците 
на Ромите, Власите, Бошњаците, а од учебната 2019-
2020 година и за заедниците на Турците и на Србите.  
Предметот се реализира со по еден час неделно во 
трето одделение и со по два часа неделно од четврто 
до деветто одделение. За реализација на наставата 
по изборниот предмет Јазик и култура (на заедници-
те) е надлежна Управата за развој и унапредување на 
образованието на јазиците на припадниците на заед-
ниците. 

Изучувањето на овој предмет е операционализира-
но и со Наставниот план за деветгодишно основно об-
разование на Бирото за развој на образованието3, каде 
што е пропишано дека учениците, доколку се опреде-
лат да го изучуваат овој предмет, го изучуваат секогаш 
како втор, односно како трет изборен предмет. Тоа зна-
чи дека овие ученици секогаш имаат еден предмет по-
веќе од нивните соученици кои не избираат предмет 
Јазик и култура (на немнозинските заедници).

Регулативата предвидува дека училиштето органи-
зира изборна настава за изборните предмети за кои 
се пријавени најмалку 15 ученици од исто одделение, 
од иста или од различни паралелки, што е отежнувач-
ки фактор за реализација на овој предмет. 

За предметот Јазик и култура на Ромите се подгот-
вени учебници за трето, четврто и петто одделение. 
За предметот Јазик и култура на Власите и на Бошња-
ците се подготвени учебници за сите одделенија - од 
трето до деветто. За предметот Јазик и култура на 
Србите и на Турците, кој се воведе од 2019-2020, се 
изготвени наставни програми, а се очекува да излезе 
и конкурс за учебници4. 

3  Достапно на: https://www.bro.govmk/%D0 %BF%D0%BE%D0%
B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1% 
80%D0%B8%D0%B8/?idcat=29&customposttype=plans_category.

4  Извор: Управата за развој и унапредување на образованието на 
јазиците на припадниците на заедниците

Во поглед на подготвеноста на наставниците и 
потребните наставнички компетенции за реализа-
ција на програмата, вообичаено се бара наставникот 
„добро да го владее“ јазикот за заедницата. Поради 
ограничени кадри за предметот Јазик и култура на 
заедниците, нормативите често се прилично флекси-
билни во однос на ширината на листата на профили 
што можат да бидат вклучени во реализацијата. Вооб-
ичаено, за реализација на овој предмет се ангажираат 
наставници кои имаат завршено Педагошки факултет 
– Одделенска насока или Филозофски факултет – Пе-
дагогија (на наставниот јазик), а доколку кандидатот 
нема диплома на конкретниот наставен јазик, довол-
на е потврда за познавање на јазикот издадена од 
Филолошкиот факултет. За настава на српски или на 
босански јазик, потребна е диплома од Филолошки-
от факултет – наставна насока на Книжевност на на-
родите на поранешна Југославија, односно, Јужнос-
ловенска книжевност. За изведување на наставата 
по предметот Јазик и култура на Ромите, кандидатот 
треба да го говори ромскиот јазик и да има завршено 
високо образование: Педагошки, Филолошки, Фило-
зофски или ПМФ, а доколку нема кандидати со висо-
ко образование, може да биде ангажирано и лице со 
вишо образование од наставничките факултети5.  

За да се процени колку успешно се реализира 
мерката - Јазик и култура на заедниците, важно е да 
се анализира пропорцијата на ученици од конкрет-
на заедница вклучени во изборниот предмет Јазик 
и култура (на дадена заедница). Доколку постојат 
значителни отстапувања, тоа би бил сериозен инди-
катор за тоа дека има причини поради кои припад-
ниците на заедниците не ги уживаат овие права. Во  
Табела 2 се дадени сумирани податоци за тоа во 
колку училишта се одвива наставата по изборниот 
предмет Јазик и култура, за вкупниот број учени-
ци кои ја следат наставата, како и за вкупниот број 
ученици кои припаѓаат на истата етничка заедница  
(според податоците од Управата и анализата спрове-
дена од Агенцијата за остварување на правата на за-
едниците (АОПЗ, 2017)).

5  Извор: Биро за развој на образованието – Наставни програми

ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ 
ЈАЗИК И КУЛТУРА 
(НА ЕТНИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ)
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Табела 2
Опфат на наставата по изборниот предмет Јазик и 

култура (на помалубројните етнички заедници)

1Во табелата не се вклучени податоци за учениците 
кои се вклучени во наставата по предметот Јазик и кул-
тура на Србите и Јазик и култура на Турците, со оглед 
на тоа дека реализацијата започна во тековната учебна 
година (2019-2020), па податоците сè уште не беа со-
брани во времето на изготвувањето на овој документ.

Од табелата може да се види дека предметот се реа-
лизира во мал број училишта, а вкупниот број ученици 
вклучени во наставата по овој предмет е прилично мал. 
Највисок е бројот на ученици вклучени во предметот Ја-
зик и култура на Ромите, но треба да се има предвид дека 
80 % од нив се ученици од само две училишта. Тоа се 291 
ученик во ОУ „26 јули“ и 1.350 ученици во ОУ „Браќа Ра-
миз и Хамид“, обете училишта во Општина Шуто Ори-
зари во Скопје. Тоа значи дека надвор од границите на 
Општина Шуто Оризари овој предмет го изучуваат само 
429 ученици Роми, во само десет училишта. 

Според анализата спроведена од Агенцијата за 
остварување на правата на заедниците (АОПЗ, 2017), 
а врз основа на податоците за учениците кои заврши-
ле основно образование во учебната 2016-2017 годи-
на, од вкупниот број од 296 ученици кои се изјасни-
ле како припадници на влашката етничка заедница, 
74,66 %, или 221 ученик го следат изборниот предмет 
Јазик и култура на Власите. 

Од вкупниот број ученици кои се изјасниле како при-
падници на ромската етничка заедница, кој изнесувал 
9.356, само 23,98 % или 2.244 го следеле изборниот 
предмет Јазик и култура на Ромите. Од вкупниот број 
ученици кои се изјасниле како припадници на бошњач-
ката етничка заедница (2.044), само 13,84 % или 283 го 
следеле предметот Јазик и култура на Бошњаците.

Од овие податоци може да се види дека предметот Ја-
зик и култура (на заедниците) се реализира во мал број 
училишта, а вкупниот број ученици вклучени во наста-
вата е многу мал. Во Стратегијата за едно општество за 
сите (Влада на РСМ, 2019) се констатира дека понуде-
ните изборни предмети со кои на учениците им се овоз-
можува да ги изучуваат јазикот и културата на етничките 
заедници не се реализираат на задоволително ниво. 

Причините за ваквата состојба не се нотирани во 
службени документи. Во „Анализата на образовани-
ето на Ромите во Република Македонија“ (ФООМ, 
2011), како можна причина се наведува статусот на 
предметот. Имено, учениците кои избираат да го из-
учуваат предметот Јазик и култура, всушност, имаат 

Етничка заедница
Број на училишта во кои се 

спроведува предметот Јазик 
и култура (на заедницата)

Вкупно ученици вклучени во 
изборниот предмет Јазик и 

култура (на наведената заедница)

Вкупно запишани 
ученици од етничката 

заедница1

Бошњачка 7 593 2.058
Влашка 11 318 267
Ромска 13 2.070 9.679

еден предмет повеќе од  другите ученици кои не го 
избираат овој предмет. Во ситуација кога често ста-
нува збор за припадници на ранливи и економски 
обесправени заедници, оваа разлика може да има 

значително влијание врз тоа дали предметот ќе биде 
избиран или не. За учениците, овие часови се допол-
нителна обврска и дополнително време поминато на 
училиште, вообичаено на крајот на смената. Во таква 
ситуација, врз изборот на изборниот предмет влијаат 
повеќе фактори. Тоа што овие деца продолжуваат со 
настава кога сите други деца се ослободуваат од учи-
лишните обврски, може да влијае на атрактивноста 
на предметот и на односот кон него. На оваа линија 
се надоврзува и моментот што на крајот на смената 
со часови, децата од економски обесправените гру-
пи веројатно се гладни, а честопати и на очекување-
то на родителите децата да дадат свој придонес на 
семејната економија. Дополнително, самиот момент 
на поделба на децата на оние кои си заминуваат од 
училиште и оние кои продолжуваат со настава „затоа 
што се различни“, можеби има негативно влијание 
на доживувањето и на прифаќањето на овој предмет. 
Засега, не постојат емпириски наоди за тоа кои се 
причините за ваквите состојби со реализацијата на 
предметот Јазик и култура (на заедниците) и дали на-
ведените претпоставки се точни.  

Како реакција на ваквите состојби, во Годишниот 
план за работа на МОН (МОН, 2019а) за 2019 година, 
во мерките за основно образование е предвидено 
само информирање на родителите/старателите за 
можноста за избор на предметот Јазик и култура на 
Ромите, Бошњаците и Власите. 

Од погоренаведените приоритетни цели во Стра-
тегијата за едно општество за сите (МОН, 2019), може 
да се види дека се предвидува да се осмислат и да се 
воведат нови проектни активности во насока на запо-
знавање со културата и традицијата на сите заедници. 
Кај оваа цел, има две точки кои се клучни, а спорни. 
Имено, дел од предвидените активности се замисле-
ни на ниво на проектни активности, а не како систем-
ски решенија за редовната настава, со што се намалу-
ва веројатноста за успешност. Притоа, се предвидува 
воведување нови активности, а занемарена е можно-
ста да се искористат постоечките програми за Јазик 
и култура (на заедниците) и да се направи соодветна 
компилација во еден предмет што би го изучувале 
учениците од мнозинските заедници. 
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 Имплементацијата, квалитетот и перспективите на 
образованието на припадниците на помалубројни-
те етнички заедници и на предметот Јазик и култура 
(на заедниците) се директно условени од стратешки-
те цели на државата во сферата на образованието и 
употребата на јазиците. Од сите законски документи 
и стратегии може да се види дека клучни заложби на 
Владата и на МОН во контекст на образованието и 
употребата на јазиците се инклузивноста, интеркул-
турното образование и мултикултурализмот. Важно 
прашање е како е позиционирано образованието 
на јазиците на помалубројните етнички заедници во 
констелација со овие заложби за интеркултурно об-
разование и мултикултурализам? 

Во клучните документи (Стратегијата за образо-
ванието 2018-2025, Стратегијата за едно општество 
за сите, Програмата за работа на Владата 2017-2020 
(Влада на РМ, 2017), Стратешкиот план на МОН за 
2019-2021 година) во контекстот образование -јази-
ци, клучни приоритети и цели се инклузивноста, ин-
теркултурното образование и мултикултурализмот. 
Образованието на припадниците на помалубројни-
те етнички заедници подиректно се спомнува само 
во воведите на документите, односно во описот на 
актуелната состојба во државата, каде што обично 
се наведува дека основното образование се реали-
зира на пет јазици, а средното на три. Но никаде не 
се наведуваат заложби, приоритети или цели за уна-
предување на образованието на припадниците на 
помалубројните етнички заедници, односно цели или 
мерки што би ги дефинирале активностите во насока 
на подобрување на квалитетот на образованието на 
припадниците на помалубројните етнички заедници 
на јазикот на својата заедница.   

Доколку се смета дека овие цели се подразбираат 
сами по себе во концептот за инклузивно образова-
ние, тоа не е нужно така. Мерките честопати се пла-
нираат и се спроведуваат на тој начин што институ-
циите се повеќе насочени кон физичко вклучување 
на што повеќе деца во образовниот процес, отколку 
на суштинско, инклузивно и квалитетно образова-
ние. Инклузивното образование подразбира обезбе-
дување услови за сите деца да можат да учат, да ги 
остварат своите потенцијали и да постигнуваат мак-
симум во постигањата. Но дали сите деца кои денес 
се на училиште имаат квалитетно образование? Ми-
лениумските развојни цели веќе не се спомнуваат, а 
според нив до 2015 година сите деца требаше да би-
дат во можност (квалитетно) да го комплетираат сво-
ето основно и средно образование!  

Оттука, подобрувањето на инклузивноста и меѓует-

ничката интеграција нужно не подразбира и не гаран-
тира унапредување на образованието на припадни-
ците на помалубројните етнички заедници, доколку 
фокусот се задржи само на вклучување на учениците 
со попречености во редовното образование (сфа-
тено како инклузивно образование) и лимитирани 
заеднички училишни и вонучилишни активности на 
децата од различни етнички заедници (сфатено како 
интеркултурно образование). 

Дополнително, на образованието на различни јази-
ци честопати се гледа како на фактор за одвојување по 
етнички линии или како на генератор на сегрегација. 
Поради тоа, се бараат начини за кохезија во мерките 
за интеркултурно образование и образование во кое 
наставниот јазик ќе биде причина за обединување, 
а не за натамошно подвојување. Прашањето што се 
наметнува во ситуација кога поради политичката моќ 
на двете најголеми етнички заедници, образованието 
на македонски и на албански јазик е неприкосновено 
во поглед на средствата и достапните мерки, е дали 
постои ризик заложбите за интеркултурно образо-
вание да се одразат инхибиторно на заложбите за 
развивање на образованието на припадниците на по-
малубројните етнички заедници? Дали во практиката 
овие две заложби имаат спротивни насоки? Доколку 
е така, перспективите на образованието на припад-
ниците на помалубројните етнички заедницине се 
оптимистични и јасни. Во реалноста, образованието 
на учениците од помалубројните етнички заедници 
се одвива само во основното образование (освен 
образованието на турски јазик, кое се реализира во 
десет средни училишта), при што во некои училишта 
само до петто одделение. Клучниот проблем може да 
настане при преодот на учениците на погорно ниво 
на образование, затоа што можат да имаат сериозни 
тешкотии при адаптирањето на настава на друг јазик, 
кој тие не го владеат солидно. Квалитетот на образо-
ванието е суштински условен од поддршката на уче-
ниците при овие преоди. Во овој контекст, не е јасно 
кои се критериумите или аргументите на кои се теме-
лат одлуките до кое ниво ќе се реализира наставата 
на јазикот на одредена заедница (на пример, со на-
ставата на босански јазик, која се реализира до петто 
одделение). Дали при носењето на ваквите одлуки е 
направена анализа за потребната поддршка и дали 
се вклучени мерки за поддршка на децата во фаза на 
транзиција кон погорно ниво на образование што ќе 
се реализира на друг наставен јазик? Дали образова-
нието на припадниците на помалубројните етнички 
заедници се реализира на начин што ќе поддржи раз-
вој на компетенциите на учениците со помош на кои 
тие ќе можат успешно и квалитетно да го продолжат 

ДИСКУСИЈА И ЗАКЛУЧОЦИ



ОБРАЗОВАНИЕ НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПОМАЛУБРОЈНИТЕ ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ

13

образованието на друг јазик? На оваа линија, квали-
тетното образование на припадниците на помалу-
бројните етнички заедници подразбира и развивање 
квалитетен и компетентен кадар за негова реализа-
ција. Не е доволно да се даде можност целата настав-
на доколку притоа не се обезбедени предуслови за 
квалитетно образование на сите ученици кои ќе би-
дат опфатени со таа мерка. А нормативите се неретко 
флексибилни во поглед на потребните компетенции 
на наставниците кои треба да се вклучат во реализа-
цијата на наставата. 

Прашањето дали реализацијата на наставата на 
јазиците на помалубројните етнички заедници и из-
борниот предмет Јазик и култура се успешни мерки 
не може да се одговори без етнички сегрегирани 
податоци. Нужно е бројките на учениците вклучени 
во мерките да се споредат со бројките на вкупната 
популација ученици од конкретните помалубројни 
етнички заедници. Барањето за сегрегирани пода-
тоци што би се користеле за унапредување на обра-
зованието се провлекува повеќе години, но без да се 
реши конструктивно. Во Извештајот за реализацијата 
на Стратегијата за образованието 2018-2025 за 2018 
година (МОН, МТСП, 2019) е наведено дека е склучен 
договор меѓу МОН и ДЗС за електронска размена на 
податоци. Притоа, не е јасно дали тоа ќе овозможи да 
се добијат етнички сегрегирани податоци неопходни 
за подобрување на образованието на припадниците 
на помалубројните етнички заедници. 

Во многу училишта, иако се исполнети условите 
што ги налага регулативата, наставата на јазикот на 
одредена заедница честопати не се одвива поради 
неисполнетост на кадровските услови или недоволен 
одзив од страна на учениците, односно родителите. 
Недоволниот одзив може да биде резултат на неза-
интересираноста за мерката од страна на родителите 
на учениците, но и на недоволната информираност 
или отсуството на поддршка и насоки од страна на 
училиштата и другите релевантни фактори. 

Во многу училишта во кои се реализира наставата 
на одреден јазик на помалубројните етнички заедни-
ци, во неа се вклучени значително помалку ученици 
од бројот на евидентирани припадници на заедница-
та (на чиј јазик се одвива наставата). Тоа значи дека 
значителен број ученици не ја користат мерката (и не 
го уживаат правото) да учат на својот прв јазик, однос-
но на јазикот на својата заедница. Причините можат 
да бидат различни, а една од нив, повторно, може да 
биде незаинтересираноста од страна на родителите.  

Сите овие можни причини заслужуваат посебно 
внимание и истражување. Од посебна важност е да 
се откријат причините за евентуалната незаинтере-
сираност од страна на родителите да ги вклучат сво-
ите деца во наставата на јазикот на својата заедница. 

Дали тоа е резултат на незадоволството од квали-
тетот на наставата? Доколку е така, дали причината 
лежи во перципираниот низок квалитет на образов-
ните ресурси, во смисла на некомпетентни настав-
ници и неквалитетни дидактички материјали? Дали 
можеби некои родители заклучуваат дека во најдо-
бар интерес за развојот на нивното дете е тоа да учи 
на друг наставен јазик, на јазик што ќе му овозможи 
подобра основа за продолжување на образованието 
и натамошно вклучување во општествените проце-
си? Доколку е така, тоа најверојатно би бил јазикот на 
мнозинската заедница во државата или во општината.  

Дали тоа е причината за ваквата состојба може да 
се знае само доколку се истражи перцепцијата на 
релевантните фактори (родители, ученици, настав-
ници, стручна служба и инволвирани институции, 
како Управата) за тоа каков е квалитетот на наставата 
на јазикот на помалубројните етнички заедници. Со 
оглед на тоа дека квалитетот на образованието во др-
жавата и онака е на ниско ниво, доколку во одредени 
училишни средини квалитетот на наставата на јазикот 
на заедницата се перципира како уште понизок, тоа 
ќе ги обесхрабри родителите да ги вклучуваат деца-
та во оваа програма. Доколку перцепцијата за квали-
тетот на наставата на јазикот на заедниците е непо-
волна или доколку преовладува перцепцијата дека 
можностите за академски развој на децата кои своето 
образование го стекнале на јазикот на заедницата се 
огранични, тогаш овие перцепции стануваат барие-
ра за реализација на оваа мерка и за уживање на ова 
право од страна на припадниците на помалубројните 
етнички заедници.  

Какви се реакциите на креаторите на политиките на 
ваквите состојби со образованието на припадниците 
помалубројните етнички заедници? Од релевантните 
стратешки документи, во Годишниот план за работа  
на МОН за 2019 година (МОН, 2019а) не е предвидена 
ниту една мерка која е специфично насочена кон уна-
предување на образованието на наставата на јазици-
те на помалубројните заедници. Во Стратешкиот план 
на МОН за 2019-2021 (МОН, 2019б), како најактуелен 
и воедно најиндикативен документ во поглед на тоа 
што се стратешки приоритети на Министерството во 
рамките на основното и средното образование, цели-
те се општо формулирани во насока на  подобрување 
на квалитетот на образованието на сите нивоа. Освен 
воведувањето на наставата на босански јазик во ре-
довното образование, во зацртаните приоритети и 
цели во документот не се предвидени активности кои 
конкретно ќе бидат насочени кон унапредување на 
образованието на јазикот на помалубројните етнички 
заедници.  

Во однос на изборниот предмет Јазик и култура (на 
заедниците), достапните податоци покажуваат дека 
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тој се реализира во мал број училишта, а вкупниот 
број ученици вклучени во наставата е многу мал. Се-
риозен проблем за реализацијата на овој предмет е 
начинот на кој тој се перципира и доживува. Доколку 
овие часови се доживуваат како дополнителна обвр-
ска во време кога сите други ученици се ослободе-
ни од училишните обврски, тоа секако негативно ќе 
влијае на атрактивноста и на односот кон предметот. 
Ваквата состојба бара преосмислување на пристапот 
кон изборните предмети во кои се изучуваат јазиците 
и културите на заедниците во државата. Ова е особе-
но важно во контекст на иницијативата учениците кои 
посетуваат настава на македонски јазик да ги изучу-
ваат јазиците и културите на другите заедници. Треба 
да се изнајде начин изучувањето на јазикот и култу-
рата на заедниците да биде фактор на обединување 
на културите, а не на нивно подвојување. Тој предмет 
треба да биде посакуван ангажман за учениците, а 
не да биде доживуван како товар или како генератор 
на подвојување. За тоа се потребни искрени мерки и 
поддршка, а средствата од централниот и од локал-
ниот буџет да се искористат за програми што ќе би-
дат атрактивни и кои ќе ги обединуваат учениците. Во 
Стратегијата за едно општество за сите (МОН, 2019) 
се предвидува создавање прирачник за реализација 
на проектни активности за културата и традицијата 
на сите заедници, а во приоритетот 2-2.3 се предви-
дува учениците кои учат на македонски јазик во по-
веќејазичните училишта/општини почнувајќи од IV 
одделение да имаат изборен предмет за јазикот на 
другите етнички заедници. Сепак, се чини дека овој 
исчекор е мал. Доколку изучувањето на јазиците и 
културите на другите заедници има статус на изборен 
предмет, макар и поддржано со проектни активности 
за запознавање на културата и традицијата на сите 
заедници, може да се претпостави дека посетеноста 
на овие предмети ќе биде мала, а проектните актив-
ности стихијни и ретки. Можно решение за кое треба 
да се размислува е статусот на предметите со кои се 
изучуваат јазиците и културите на заедниците да се 
промени во задолжителен. Припадниците на пома-
лубројните заедници би го изучувале јазикот и култу-
рата на сопствената заедница, додека припадниците 
на мнозинските заедници би ги изучувале, на базично 
ниво, јазиците и културите на другите заедници во др-
жавата. На тој начин, покрај бенефитот во прилог на 
интеркултурализмот, сите ученици би биле во рам-
ноправна положба и во поглед на оптовареноста со 
бројот на часови.   

Кога се има предвид заедницата на Ромите, како 
најранлива, потребно е да се осмисли начин како култу-
рата на Ромите да се поврзе со предметот Јазик и култу-
ра на Ромите, на начин што дополнително ќе гради кон-
структивен и позитивен однос кон образованието, како 
вредност и посакувана цел во ромската култура.

Заклучоци
 � Од прегледот на релевантните документи може да 
се заклучи дека освен веќе постоечките активности 
за настава на турски, српски и босански јазик, како и 
изборниот предмет Јазик и култура (на помалуброј-
ните етнички заедници), документите не предвиду-
ваат конкретни активности за евалуација на нивната 
ефикасност, ефективност и квалитет, ниту пак ана-
лиза на застапеноста и евентуални бариери;

 � Регулативата и стратешките цели во државата во 
сферата на образованието не содржат мерки за 
поддршка на квалитетното образование на припад-
ниците на помалубројните етнички заедници, а - во 
одредени аспекти - активностите и тенденциите се 
дури и спротивставени;

 � Регулативата не содржи јасни одредби во врска со 
прибирањето сегрегирани податоци што би се ко-
ристеле за унапредување на образованието;

 � Малиот број ученици вклучени во наставата на јази-
ците на помалубројните етнички заедници отвора 
прашања во врска со квалитетот на образованието 
на јазиците на помалубројните етнички заедници и 
перципираниот бенефит со вклучувањето во оваа 
мерка. Можна причина за тоа е малата заинтереси-
раност на корисниците на оваа мерка, поради пер-
ципираниот понизок квалитет на образованието на 
јазикот на заедницата, како и поради проблемите 
при транзицијата кон повисокото ниво на образова-
ние;

 � Негативните перцепции за квалитетот на образова-
нието на јазикот на заедницата се бариера за реали-
зација и развој на оваа мерка и за можноста ова пра-
во да го уживаат припадниците на помалубројните 
етнички заедници;

 � На ниво на креатори и имплементатори на полити-
ките, не постојат јавно достапни анализи и емпири-
ски истражувања за овие прашања, а консеквентно 
отсуствува суштинска поддршка на квалитетното 
образование на јазиците на помалубројните етнич-
ки заедници. 

Предизвици
Ако се земат предвид стратешките цели во сфера-

та на образованието во државата, реализацијата и 
унапредувањето на мерките за образование на при-
падниците на помалубројните етнички заедници и 
изборниот предмет Јазик и култура се соочуваат со 
повеќе предизвици: 

 � Како да се осмислат ефективни и квалитетни мерки 
за унапредување на наставата на јазиците на пома-
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лубројните етнички заедници во контекст на опиша-
ната колизија на релација мултикултурност-интер-
културност?

 � Барањето за собирање етнички сегрегирани по-
датоци се соочува со сериозни отпори, со што се 
загрозува можноста за валидна и релевантна про-
ценка за квалитетот и ефективноста на мерките за 
образование на припадниците на помалубројните 
етнички заедници и предметот Јазик и култура;

 � Како да се надмине конфликтната ситуација во која 
остварувањето на правото на образование на мај-
чин јазик понекогаш може да го загрози правото на 
еднаков пристап до квалитетно образование (пора-
ди можноста за понизок квалитет на образовните 
ресурси на јазикот на помалубројните заедници)?

 � Како да се надмине конфликтната ситуација во која 
остварувањето на правото на образование на мај-
чин јазик може да води кон сегрегација на ученици-
те и да ги загрозува заложбите за интеркултурно об-
разование и интеркултурно општество? Тешкотиите 
во остварувањето на овој државен приоритет може 
да има влијание врз развојот на образованието на 
јазиците на помалубројните етнички заедници и 
предметот Јазик и култура.

Ова прашање е важно бидејќи доколку оствару-
вањето на правото на припадниците на помалуброј-
ните етнички заедници на образование на мајчин 
јазик создава негативен спореден ефект врз приори-
тетите во државата, тогаш може да се очекува дека 
заложбите на креаторите на политиките за оствару-
вање на ова право ќе бидат незначителни, а во кон-
текст на реализацијата ќе бидат повеќе декларатив-
ни, формални и подложни на популизам. 

Препораки
За поуспешна реализација и унапредување на об-

разованието на припадниците на помалубројните ет-
нички заедници и изборниот предмет Јазик и култура, 
се препорачуваат неколку активности и мерки:  

 � Да се истражи дали се остваруваат проектирани-
те цели со воведувањето на мерките за настава на 
јазиците на помалубројните заедници и изборниот 
предмет Јазик и култура (на заедниците); 

 � Да се истражи дали наставата на јазиците на при-
падниците на помалубројните етнички заедници 
и предметот Јазик и култура опфаќаат релевантен 
удел од популацијата ученици од конкретните заед-
ници? Доколку не, да се истражи кои се причините 
и пречките; 

 � Емпириски да се истражи дали реализацијата на об-

разованието на припадниците на помалубројните ет-
нички заедници се соочува со одредени пречки? Да 
се истражи дали образованието на јазик на помалу-
бројните етнички заедници создава одредени тешко-
тии при преминот на повисоко ниво на образование? 

 � Емпириски да се истражи перцепцијата и сфаќања-
та на родителите и на децата, како и на другите ре-
левантни фактори (наставниците, стручната служба, 
претставниците на Управата и на Агенцијата) за тоа 
што им овозможува можноста да учат на јазикот на 
својата заедница? 

 � Што им овозможува изучувањето на изборниот 
предмет Јазик и култура? Дали тоа им носи бе-
нефит и на кој начин? 

 � Дали реализацијата на образованието на при-
падниците на помалубројните етнички заедни-
ци е поврзана со појавата на одредени тешкотии 
за квалитетен академски развој на учениците? 

 � Дали на учениците од помалубројните етнички 
заедници им се овозможува квалитетно образо-
вание? Дали им е овозможен еднаков пристап 
до квалитетно образование или тоа образование 
води кон сегрегација?

 � Во контекст на воведувањето изборен предмет за ја-
зикот на другите заедници, се препорачува да се раз-
гледа можноста за воведување предмет за изучување 
на јазиците и културите на заедниците во РСМ, кој би 
се вовел како задолжителен предмет за сите ученици, 
или да се воведат теми во постоечките задолжителни 
предмети, на пример во Граѓанско образование;

 � Да се реформира регулативата и да се развијат 
насоки за релевантните институции за собирање 
етнички сегрегирани податоци во функција на уна-
предување на образованието;

 � Да се истражи улогата на општината, односно дали 
таа ги приспособува своите планови и активности 
на специфичностите на сите нејзини граѓани и дали 
развива и поддржува програми и активности во учи-
лиштата кои ќе ги одразуваат  етничката, културната 
и религиозната различност?

 � Врз основа на емпириските наоди, да се осмислат 
специфични мерки за унапредување на образова-
нието на припадниците на помалубројните етнички 
заедници, во смисла на унапредување на програми-
те, наставничките компетенции, учебници и другите 
дидактички материјали; 

 � Да се преиспита и да се дефинира позицијата на об-
разованието на припадниците на помалубројните 
етнички заедници и предметот Јазик и култура (на 
заедниците) во контекст на стратешките државни 
цели за интеркултурно образование. 
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