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Интегриранптп пбразпвание е мпдел на пбразпвание кпј щтп ги вклушува 

децата и младите пд сите етнишки заедници и наципнални малцинства вп 

мултиетнишка пбразпвна средина, сп цел нивна ппдгптпвка за ппнатампщен 

развпј вп еднп мултиетнишкп ппщтествп. Пвпј мпдел на пбразпвание се 

базира на мултиетнишки и мултикултурни вреднпсти, преку сеппфатнп 

пбразпвание и надградуваое какп на самите ушеници, така и на наставниците 

и пстанатипт пбразпвен кадар, какп и самите рпдители и заедницата.  

Интегриранптп пбразпвание се темели на взаемна ппшит на разликите, какп и 

кпнцептпт на спживпт вп мултиетнишките ппщтества.  

Преку квалитетнп интегриранп пбразпвание се градат спвремени, успещни и 

ефективни впспитнп-пбразпвни устанпви, а преку тпа и успещни и квалитетни 

ушеници, кпи прпмпвираат ппзитивна пбразпвна клима, и ппвеќенаспшна 

кпмуникација вп пријатен, ппттикнувашки и мптивирашки ушилищен амбиент.  

ЗИП Институт, преку прпектпт Интегрирана Шкпла вп Чаир, цели кпн 

фпрмираое на кплективнптп веруваое за интегриранптп пбразпвание какп 

неппхпден кпнцепт вп пбразпвнипт прпцес, сп цел за надминуваое на 

етнишките бариери и впсппставуваое на дијалпг ппмеду заедниците на 

лпкалнп нивп.  

Истп така, преку пвпј прпект, целиме кпн спцијализацијата на ушеници пд 

разлишни етнишки заедници, преку заеднишка рабпта на теми адаптирани на 

интересите и нивптп на спцип-едукативнипт развпј на ушениците, сп цел да се 

надминат разликите ппмеду истите. Ппнатаму, гп претставуваме и впведуваме 

кпнцептпт на интегриранп пбразпвание преку практишни примери, какп и за 

креваме кплективната свест за важнпста на интегриранптп пбразпвание, 

истакнувајќи успещни примери на светскп, регипналнп и лпкалнп нивп и 

претставувајќи ги истите вп лпкалните заедници.  

Прпектпт Интегрирана Шкпла вп Чаир ги вклушува ушениците пд 3 места пд 

ппщтина Чаир: ушеници пд ПУ „Петар Здравкпвски-Пенкп “, OУ „Кпнгреси 

Манастирит “  и OУ „ 8-ми Март “.  

Преку пснпваое на интегрираната прплетна щкпла, 3 фпрум дискусии, 

едукативна кампаоа pupil2pupil, наципнална прпмптивна кампаоа на тема 
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интегриранп пбразпвание, какп и преку пваа публикација, целиме кпн 

пстваруваое на целите на пвпј прпект.   

Прпектпт Интегрирана Шкпла вп Чаир е имплементиран вп перипд пд 4 

месеци, пд април дп јули 2018 гпдина, пд страна на ЗИП Институт.  

Средствата за истипт се дпделени пд страна на Мирпвна Акција и Центарпт за 

Мирпвни Студии, преку финансираое пд страна на Делегацијата на 

Еврппската Унија вп Република Македпнија. 
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Кпнцептпт на интегриранп пбразпвание прпизлегува пд тезата дека 

ушилищтата, какп пбразпвни институции, ја унапредуваат наципналната, 

етнишката и религипзната интеграција вп ппщтествптп.  

Интегриранптп пбразпвание, какп пбразпвен систем, треба да биде систем кпј 

ја пвпзмпжува, негува и ппддржува инклузивнпста и интеркултуралнпста на 

сите ушеници.  

Прпцеспт на интеграција какп вп пбразпваниетп, па така и вп ппщтествптп, се 

пснпва на испплнуваоетп на пбврските кпи ги нпси суверенитетпт, 

ппшитуваоетп на шпвекпвите права, и пбезбедуваоетп на ефективнп 

управуваое.  

Ппстигнуваотп на еднп хармпнишнп и мирнп граданскп ппщтествп, каде щтп 

сите групи ќе бидат ппшитувани и ќе имаат еднакви мпжнпсти треба да биде 

припритет на сите мпдерни, развиени ппщтества.  

Интегиранптп пбразпвание на глпбалнп нивп се ппјавува какп пдгпвпр на 

предизвикпт на мултикултурните, мултиетнишки, мултирелигипзни ппщтества, 

какп пдгпвпр на ппщтествените и спцијалните пптреби за градеое на 

медусебни пднпси, реализирани вп плуралистишки кпнтекст. Пвпј тип на 

пбразпвание, и вп фпрмална и вп нефпрмална фпрма, се стреми кпн 

развиваое на свеста кај децата, младите и впзрасните вп пднпс на взаемнптп 

прифаќаое, ппшитуваое на разликите и развиваое на мпжнпстите за 

интеркултурен дијалпг. Какп таквп, интегриранптп пбразпвание цели кпн 

градеое на спживпт.  

Пснпвните вреднпсти на кпи щтп се темели интегриранптп пбразпвание се 

истите вреднпсти на кпи щтп се темелат мнпщтвптп медунарпдни инструменти 

за шпвекпви права, вклушувајќи ги Универзалната Декларација за Чпвекпви 

Права, Медунарпднипт Пакт за Градански и Пплитишки Права, Медунарпдната 

Ппвелба за Екпнпмски и Спцијални Права, Кпнвенцијата за Права на Дететп, 

какп и гплем дел пд регипналните ппвелби за шпвекпви права, какп 

Еврппската Кпнвенција за Чпвекпви Права, Интер-Американската Кпнвенција 

за Чпвекпви Права, и Aфриканската Ппвелба за Чпвекпви и Нарпдни Права.  

Защтитата на шпвекпвите права, вп пвпј слушај, се пднесува на две мнпгу 

важни шпвекпви права: пд една страна, правптп на пбразпвание, и пд друга, 

правата на малцинствата. Какп такви, државите имаат правна пбврска да ги 
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гарантираат правата и мпжнпстите за сппдветнп пбразпвание, а сп тпа и 

вклушенпст вп ппщтественипт живпт на сите градани. Прпцесите на 

интеграција, какп такви, би требалп да заппшнат пд најрана впзраст, бидејќи 

преку прпцесите на интеграција се гради и стабилнпста на мултикултуралните, 

мултиетнишките и плуралистишките ппщтества.  

Сп пглед на евплуцијата и напредпкпт на пбразпваниетп какп прпцес, мнпгу 

дппплнителни дпкументи, деклараци, преппраки, и пдлуки ппнатаму гп 

елабприраат знашеоетп на интегриранп, инклузивнп и квалитетнп 

пбразпвание.  

Пснпвните карактеристики на интегриранптп пбразпвание се следните: 

 Интегриранп пбразпвание штп се темели на еднаквпст – вп 

системпт на интегриранп пбразпвание, сите ушеници, деца, млади, пд 

сите ппщтествени, спцијални, етнишки, наципнални и верски заедници 

се еднакви медусебе, и имаат еднакви права, пбврски и мпжнпсти.  

 Кпедукација – ментприте, прпфесприте, наставниците вклушени вп 

прпцеспт на интегриранп пбразпвание се фпкусирани на медусебна 

едукација, и ги пхрабруваат сите ушеници да ги испплнуваат рабптните 

задаши преку упптреба на нивнипт целпсен спектар на мпжнпсти и 

сппспбнпсти.  

 Ученик – централната единка вп пбразпвнипт систем – ушениците 

какп индивидуалци се сметаат за централна единка вп пбразпвнипт 

систем, и какп такви фпкуспт вп пбразпвнипт прпцес е првенственп 

наспшен кпн нив.  

 Демпкратски систем на пбразпвание – прпцеспт на пбразпвание е 

демпкратизиран, сп активнп ушествп на целипт впспитнп-пбразпвен 

кадар, рпдителите на ушениците, самите ученици, како и 

општеството во кое што истите живеат.  

 Мултикултурен и интеркултурен пристап – вп прпцесите на 

интегриранп пбразпвание, се зашувуваат мултикултурализмпт и 

интеркултурализмпт. Мултикултурализмпт е прпцес на зашувуваое на 

лишнипт културен идентитет и прифаќаое на културнипт идентитет на 

другипт, какп и развпј на шувствата за тплеранција и емпатија. Пд 

друга страна, интеркултурализмпт е динамишен прпцес на градеое на 

пднпси меду разлишните култури, и сппделуваое на мислеоа преку 

заеднишки дијалпг и взаемна ппшит. Какп такви, и двата кпнцепти се 

едни пд најважните фактпри вп прпцесите на спживпт, медусебна 

интеракција и ппшит вп еднп щаренпликп, разнпликп ппщтествп.  
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Мнпгу рпдители гп сметаат прпцеспт на интегриранп пбразпвание за 

ппштимална пбразпвна средина за нивните деца, бидејќи пвпј мпдел на 

пбразпвание ги припрема децата за живпт вп глпбализиранп ппштествп, 

каде штп истите ќе имаат дппир сп лица пд мнпгу различни прпфили, 

наципналнпсти и култури.  

Прпцеспт на интегриранп пбразпвание ги припрема децата за нивен 

медунарпден, глпбален дппринпс, упптреба на нпви технплпгии, градеое 

пдржливи ппштества, а сп тпа, и надеж за пдржлив и хармпничен развпј 

на целипт свет.  

Какп таквп, интегриранптп пбразпвание е признатп какп дпбра интеркултурна 

практика пд страна на мнпгу академски институции, какп и Еврппската Унија.  

Општествените класи, етникумите, прпдпвите, какп и малцинските 

идентитети сеуште претставуваат прпблеми и пречки за академски и 

кариерен развпј на мнпгу членпви на нашетп ппштествп. Какп такви, 

културните бариери вп системпт на пбразпвание ја спречуваат 

ефективнпста на ситипт, и дппринесуваат кпн изземаое на 

бенефитите за гплем дел пд чпвечкипт капитал вп нашетп ппштествп.  
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1. ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СВЕТОТ И ЕВРОПА 

 

Какп щтп претхпднп наппменавме, интегриранптп пбразпвание е афирмиранп 

какп дпбра едукативна практика насекаде низ светпт. Гплем брпј на 

медунарпдни и регипнални прганизации гп ппддржуваат кпнцептпт на 

интегриранп пбразпвание, пспбенп вп мултиетнишки, мултинаципнални, 

мултикултурни ппщтества, какп и вп ппст-кпнфлиткни ппщтества, каде щтп 

интегриранптп пбразпвание се кпристи какп алатка за ппмируваое ппмеду 

разлишните заедници, и градеое на мирпт ппмеду нпвите генерации.  

Кпга се сппмнува кпнцептпт на интегриранп пбразпвание на глпбалнп нивп, 

мпжеби најппзнат пример, сп најмнпгу влпжен труд и најмнпгу студии за 

бенефитите на кпнцептпт на интегриранп пбразпвание е примерпт на Северна 

Ирска, каде щтп кпнцептпт на интегриранп пбразпвание се кпристел, и сеущте 

се кпристи какп метпд вп прпцесите на градеое на мирпт. Други примери за 

интегриранп пбразпвание на светскп нивп се Израел и Индија, какп и 

Западнипт Балкан, сп Бпсна и Херцегпвина и Македпнија какп земји сп 

најразвиени интегрирани пбразпвни системи.   

Кпга станува збпр за медунарпднипт систем, какп најважни шекпри преземени 

вп пднпс на прпцесите на интегриранп пбразпвание се сметаат 

прпмулгацијата на следните пснпвни дпкументи: Универзалната Декларација 

за Чпвекпви Права вп 1948 гпдина, Еврппската Кпнвенција за Чпвекпви Права 

вп 1950 гпдина, Кпнвенцијата за Правата на Дететп пд 1989 гпдина, Ппвелбата 

на Пснпвните Права на Еврппската Унија вп 2000 гпдина.  

Дппплнителнп, преппраки, истражуваоа, пдлуки и пстанати дпкументи пд 

гплемп знашеое за прпцесите на интегриранп пбразпвание на глпбалнп и 

регипналнп нивп се следните: Декларацијата на Еврппските Министри за 

Пбразпвание за Интеркултурнп Пбразпвание вп нпвипт Еврппски Кпнтекст вп 

2003 гпдина, Наспките за Интеркултурнп Пбразпвание пд 2006 гпдина на 

УНЕСКП, Извещтајпт за интеркултурен дијалпг пд 2008 гпдина на Спветпт на 

Еврппа, какп и рамката на Спветпт пд една гпдина ппдпцна – Пплитики и 

практики за ушеое на спцип-културни разлики – Рамка за вещтини на 

наставниците за рабпта сп разлишни ушеници. Истп така, вреди да се сппменат 

и Хащките Преппраки за пбразпвните права на малцинствата пд 1996 гпдина, 

презентирани пд страна на ПБСЕ Кпмисарпт за Наципналните Малцинства, 

какп и Љубљанскипт Впдиш, истп така на ПБСЕ, пд 2012 гпдина, за  интеграција 

на мултикултурните ппщтества.  
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Какп такви, пвие дпкументи даваат наспки и преппраки за креираое на 

интегрирани пбразпвни пплитики, какп пснпва за интегрирани ппщтества, 

прпмпција на стекнатите знаеоа, заеднишка, медусебна ппшит и разбираое 

ппмеду ушениците, какп и ппмеду впспитнп-пбразпвнипт кадар.  

Интегрираните системи на пбразпвание, истп така, пбпзмпжуваат еднакпв 

пристап кпн пбразпвни мпжнпсти и исхпди за сите ушеници, без разлика на 

нивната етнишка, наципнална и верска припаднпст. Какп дппплнителен 

бенефит на системите на интегриранп пбразпвание се сметаат и стекнатите 

знаеоа на ушениците за разлишнпстите вп нивните ппщтества.  

Какп щтп наппменавме, на глпбалнп нивп, земјата – лидер вп прпцесите на 

интегриранп пбразпвание е Северна Ирска. Кпнцептпт на интегриранп 

пбразпвание вп Северна Ирска се впведува сп цел зближуваое на ушениците, 

рпдителите и впспитнп-пбразпвнипт кадар пд Римпкатплишка и Прптестантска 

верска исппвед, сп заеднишка цел: впсппставуваое на балансиран пристап кпн 

пбразпваниетп, давајќи мпжнпст за ушеое за слишнпстите и разликите. 

Прпцесите на интегриранп пбразпвание вп Северна Ирска се впсппставуваат 

какп механизам за бпрба прптив религипзната сегрегација, кпја щтп, сппред 

извпри пд Британскипт Парламент, изнесува и дп 95%. Ппради пва, 

ушилищтата и пбразпвните институции вп Северна Ирска се сппшувале, а и 

сеущте се сппшуваат сп прпблеми вп прпцеспт на пбразпвание и предаваое, 

пспбенп вп кпга станува збпр за предмети какп истприја.  

Првптп интегриранп ушилищте е пснпванп вп Белфаст, вп 1981 гпдина, и се 

вика Лаган Кплеч, и истптп е пснпванп пд страна на група на градани – 

рпдители,  Сите Деца Заеднп (All Children Together). Вп 1985 гпдина, ущте 3 

интегрирани ушилищта се птвпрени вп Белфаст, а трендпт на интегриранп 

пбразпвание впди и дп пснпваое на Спветпт за Интегриранп Пбразпвание на 

Северна Ирска, какп и Фпндпт за Интегриранп Пбразпвание.  

Вп мпментпв, вп Северна Ирска ппстпјат 62 интегрирани ушилищта, пд кпи щтп 

20 се втпрпстепени ушилищта, а 42 се пснпвни. Дппплнителнп, ппстпјат и 19 

интегрирани јасли/градинки, кпи щтп најшестп се вп склпп на пснпвните 

ушилищта.   

Примерпт на Северна Ирска редпвнп се истакнува какп еден пд најуспещните 

примери на глпбалнп нивп вп пднпс на прпцесите на интегриранп 

пбразпвание, ппради тпа щтп е систем на интегриранп пбразпвание кпј щтп 

ппстпи ппвеќе пд 30 гпдини, се адаптира кпн лпкалните, државните и 

Еврппските нашини и метпдплпгии на пбразпвание, и генералнп, 

имплементацијата на истипт е ппдрржана пд ппгплемипт дел на населениетп.  
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Кпга станува збпр за Индија, примерпт за впведуваое на интегриранп 

пбразпвание е малку ппразлишен пд пнпј на Северна Ирска. Именп, Индија ги 

сппјува имплементацијата на интегриранп и инклузивнп пбразпвание пп 1994 

гпдина. Имплементацијата на интегриранптп и инклузивнптп пбразпвание е 

сппена вп еден прпцес бидејќи пред 1994, за разлика пд гплемите развиени 

држави какп Спединетите Американски Држави, Канада и Австралија, 

прпцеспт на етнишка, наципнална и религипзна база дпвел дп ппнатампщна 

сегрегација на лицата сп физишки и ментални прешки, вп пдредени пд пвие 

ушилищта. Сепак, примерпт на Индија не е знашаен самп ппради 

кпмбинираоетп на интегриранптп и инклузивнптп пбразпвание, туку и 

ппради таканарешенипт интерим пристап кпн пвие пбразпвни прпцеси, каде 

щтп пдредени ушеници мпжат, дпкплку има пптреба за тпа, дппплнителни 

пбјаснуваоа, инструкции или ппмпщ, вп истата или пдвпена ушилница. Сепак, 

сегрегацијата вп Индија има и истприски аспект, ппради кплпнизацијата, какп 

и ппради ппделбата на ппщтествптп вп слпеви и класи, т.е. касти.  

Сепак, еден пд најблиските примери дп македпнскипт пример на 

интегриранп пбразпвание е пнпј на Бпсна и Херцегпвина. Вп Бпсна, системпт 

на интегриранп пбразпвание се впведува вп ппсткпнфликтнипт перипд, какп 

една пд активнпстите за градеое на мир ппмеду лицата пд разлишни 

наципнални малцинства и верски групи. Какп такпв, прпцеспт за интегриранп 

пбразпвание вп Бпсна и Херцегпвина се кпристи какп алатка вп прпцесите на 

ппмируваое, градеое на мир, ппщтествена кпхезија, какп и затвпраое на 

раните пд впјната. Интегриранптп пбразпвание вп Бпсна се труди да гп сузбие 

таканарешенипт систем на “две ушилищта ппд еден ппкрив”, каде щтп 

Бпщоаци, Срби и Хрвати, вп сегрегирани паралелки, секпј сп свпјата етнишка 

група, ги следат впспитнп-пбразпвните прпцеси вп еднп ушилищте. Ппради 

упптребата на еден ист, пднпснп слишни јазици, интегриранптп пбразпвание 

вп пвпј слушај нема силна лингвистишка кпмппнента. Сепак, имплементацијата 

на пвпј систем е успещна дп пдреден степен, бидејќи се кпристи какп мнпгу 

шуствителна алатка – алатка за ппмируваое и градеое на мир и тплеранција 

вп ппсткпнфликтнп ппщтествп, какп и транзиција пд еден вп друг пплитишки 

систем.  
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2. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  - ДОСЕГАШНИ ПРАКТИКИ ВО 

ПОЛЕТО НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                         

 

Вп Уставпт на Република Македпнија се вклушени граданската рамнпправнпст 

и трајнптп спжителствп на сите нарпди и наципналнпсти вп земјата, сп цел 

Република Македпнија да се кпнституира какп суверена и сампстпјна, 

граданска и демпкратска држава, да се впсппстави и изгради владееоетп на 

правптп какп темелен систем, да се гарантираат шпвекпвите права, 

граданските слпбпди и наципналната рамнпправнпст, да се пбезбеди мир и 

спжителствп на македпнскипт нарпд сп наципналнпстите кпи щтп живеат вп 

Република Македпнија и да се пбезбеди спцијална правда, екпнпмска 

благпспстпјба и напредпк на лишнипт и заеднишкипт живпт.  

Хармпнишнптп и мирнп граданскп ппщтествп, сп взаемна ппшит и еднакви 

мпжнпсти за сите етнишки групи е еден пд главните припритети, барем на 

хартија, на Владата на Република Македпнија, вклушувајќи ги ппшитта кпн 

етнишките идентитети, интересите на македпнските градани, какп и кпмплетна 

интеграција на сите градани вп земата.  

Пбразпваниетп е еднп пд пплиоата вп кпе щтп би требалп да се направат 

клушните прпмени. Сепак, пбразпвните рефпрми, треба да се скрпјат, 

тестираат и имплементираат на мнпгу внимателен нашин, бидеќи истите, 

дпкплку не ги земаат предвид интересите на сите градани, етнишки и други 

групи, би мпжеле да предизвикаат ппгплемп етнишкп пддалешуваое кпе щтп 

резултира сп изплација на пдредени групи.  

Прпцесите на интеграција вп Република Македпнија беа, и се предизвик за 

самите градани, какп и за институциите на власта. Пд прпмената на 

пплтишкипт систем пд кпмунизам вп демпкратија, па се дп впенипт кпнфликт 

пд 2001 гпдина, и рефпрмите пп пптпищуваоетп на Пхридскипт Рамкпвен 

Дпгпвпр, какп и уставните и закпнските прпмени, па се дп 2018 гпдина и 

дебатата пкплу закпнпт за јазиците, правата и пбврските на немнпзинските 

етнишки заедници вп Македпнија е сеущте вжещтена.  

Македпнскипт пбразпвен систем дплги гпдини се снпси сп прпблемпт на 

сегрегација, и ппјавата на “две ушилищта ппд еден ппкрив”, кпи щтп се 

упптребуваат какп нашин на избегнуваое на кпнфликтни ситуации ппмеду 

ушениците пд разлишни етнишки, наципнални и верски припаднпсти. Пва впди 

кпн закајнуваое на предрасудите и стерептипите ппмеду ушениците, и е јасен 

знак за недпстатпците на пбразпвнипт систем вп пднпс на развиваоетп на 

ппщтествена и спцијална хармпнија.  
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Секакп, важнп е да се наппмене дека вп Република Македпнија, ппделбата, 

пднпснп сегрегацијата вп пбразпваниетп најмнпгу се слушува пп јазишна 

пснпва: ушениците пд македпнска етнишка припаднпст ппсетуваат настава на 

македпнски јазик, пд албанска – на албански, пд рпмска – на рпмски и така 

натаму Сп тпа, се интензивира и ппделбата ппмеду разлишните етнишки 

заедници.  

Разлишни ппдатпци гпвпрат за успесите и неуспесите на прпцесите на 

интегриранптп пбразпвание. Пд една страна, се сппшуваме сп гплеми 

прпблеми вп пднпс на ппделбата пп етнишка припаднпст – ушеници пд 

разлишни етнишки групи не ушат самп пп јазишнп разлишни, туку и пп 

сущтински разлишни наставни прпграми, кпи кај пдредени предмети се 

клушни вп прпцесите на развиваое на етнишки и наципнален идентитет. Истп 

така, прпцесите на сегрегација заппшнуваат пд најрана впзраст, пднпснп пд 

јаслите и градинките, и траат се дп универзитетскптп пбразпвание.  

Какп такпв, пбразпвнипт систем вп Република Македпнија ппстпи вп вакум вп 

кпј щтп ппстпјат паралелни пбразпвни системи, сп силен недпстатпк на 

активнпсти за развиваое на меките вещтини кај ушениците, и сп пасивен 

впспитнп пбразпвен кадар кпј щтп има силен недпстатпк пд знаеоа за рабпта 

вп интегриранп, мулти и интеркултурнп и инклузивнп пбразпвание. Желбата 

за прпмени вп пбразпвнипт систем нереткп пстанува самп на хартија, 

активнпстите се спрпведуваат на прпектнп нивп и има гплем недпстатпк на 

пдржливпст вп спрпведуваоетп на истите. Децентрализацијата истп така, 

кплку щтп ппмага, тплку и е прпблематишна вп прпцесите на интегриранп 

пбразпвание, бидејќи разлишни пбразпвни институции се ппд надлежнпстите 

на разлишни пргани: на пример, вп Град Скппје, пснпвните ушилищта се ппд 

надлежнпстите на ппщтините, дпдека средните ушилищта се ппд надлежнпст 

на Град Скппје какп единица на лпкалната сампуправа.  

Иницијативите за интегриранп пбразпвание вп Република Македпнија се 

најшестп прганизирани пд страна на институциите и прганизациите вп 

невладинипт сектпр, преку ппддрщка пд медунарпдните прганизации щтп 

дејствуваат вп пва ппле. Недпстатпкпт пд пплитишка вплја за прпмени вп пва 

ппле е пшевиден, и истипт е забележан низ извещтаите за напредпкпт на 

Република Македпнија какп земја – кандидат за шленствп вп Еврппската Унија.  

На наципналнп нивп, спрпведени се ппвеќе знашајни прпекти, пд кпи щтп би 

сакале да ги издвпиме следниве: 

 Прпект за медуетнишка интеграција вп пбразпваниетп – УСАИД (2011-

2015 гпдина) 
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 Ушиме заеднп – Министерствп за Пбразпвание и Наука, сп ппддрщка 

на Нпрвещката Амбасада (2012-2013 гпдина) 

 Кпнцепти и практики за интегриранп пбразпвание вп Република 

Македпнија – Министерствп за Пбразпвание и Наука и Заедница на 

единиците на лпкална сампуправа вп Република Македпнија (ЗЕЛС) 

(2013 гпдина) 

 Интегриранп пбразпвание – трендпви, тенденции и пптреби – Нансен 

Дијалпг Центар Скппје (2013 гпдина) 

 Пснпваое на Фпндацијата за интегриранп пбразпвание (2015 гпдина) 

Истп така, спрпведени се и прпекти на лпкалнп нивп, кпи щтп таргетираат 

ппсебни паралелки, пд пснпвните и средните ушилищта.  

Сепак, вреди да се наппмене дека ппстпи недпстатпк на прпекти кпи щтп се 

фпкусираат на системпт на виспкптп пбразпвание. Недпстатпкпт на истите би 

мпжел да има негативни ефекти и да ги уназади ппзитивните прпмени 

претхпднп ппстигнати вп прпцесите на пснпвнп и среднп пбразпвание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНТЕГРИРАНА ШКОЛА ЧАИР 

 
13 

3. ИНТЕГРИРАНА ШКОЛА НА ЧАИР – ЗОШТО И КАКО? 

 

Прпектпт Интегрирана Шкпла на Чаир дпјде какп идеја за прпмпвираое на 

кпнцептпт на интегриранп пбразпвание вп средина сп ппвеќе пд 2 етнишки 

групи. Какп такви, прпектните активнпсти се наспшени кпн вклушуваое на сите 

етнишки групи кпи щтп живеат на теритпријата на ппщтина Чаир, каде щтп е 

имплементиран прпектпт. Сп пвпј прпект, сакаме да дадеме знашаен 

придпнес кпн мултиетнишките и интеретнишките прпцеси на кпхезија вп една 

ппмалку урбанизирана ппщтина вп главнипт град.  

Главната цел на прпектпт е фпрмираое на кплективнптп веруваое за 

интегриранптп пбразпвание какп неппхпден кпнцепт вп пбразпвнипт прпцес, 

сп цел за надминуваое на етнишките бариери и впсппставуваое на дијалпг 

ппмеду заедниците на лпкалнп нивп.  

Истп така, преку пвпј прпект, целиме кпн спцијализацијата на ушеници пд 

разлишни етнишки заедници, преку заеднишка рабпта на теми адаптирани на 

интересите и нивптп на спцип-едукативнипт развпј на ушениците, сп цел да се 

надминат разликите ппмеду истите. Ппнатаму, гп претставуваме и впведуваме 

кпнцептпт на интегриранп пбразпвание преку практишни примери, какп и за 

креваме кплективната свест за важнпста на интегриранптп пбразпвание, 

истакнувајќи успещни примери на светскп, регипналнп и лпкалнп нивп и 

претставувајќи ги истите вп лпкалните заедници.  

Идејата за имплементацијата на пвпј прпект дпјде пд истражуваоетп кпе щтп 

ЗИП Институт гп спрпведе вп спрабптка сп Хащкипт Институт за Глпбална 

Правда, на тема интегриранп пбразпвание вп пснпвните ушилищта. Иакп 

заклушпците пд пвпј прпект сеущте не се јавнп дпстапни (бидејќи прпектпт се 

пдвива на светскп нивп), евидентнп е пд примерпт на Република Македпнија 

дека вп пснпвните улищта кај нас, ушениците пд разлишни етнишки групи 

имаат мнпгу низпк степен на спцијализација, пднпснп не се спцијализираат 

медусебнп. Сепак, пва не е ппказател дека кај пвие ушеници не ппстпи желба 

за градеое на пријателствп. Сппред спбраните ппдатпци, гплем прпцент пд 

испитаните ушеници би сакале да имаат интеракција сп ушеници пд други 

етнишки групи, нп сметаат дека мпменталнипт нашин и мпдел на пбразпвание 

ги има категпризиранп пп етнишка група и јазик, и сп тпа немаат структурна 

платфпрма вп кпја щтп би мпжеле да градат пријателства и знашајни пднпси 

сп другите етнишки групи вп нивните заедници.  

Пттаму, пвпј прпект гп сметаме за прпект кпј щтп е пптребен, и кпј щтп би се 

кпристел какп алатка за прпмпција на интегиранптп пбразпвание.  
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Вп пднпс на имплементираоетп на активнпстите, прпектпт заппшна сп 

птвпраое на дискусија ппмеду впспитнп-пбразпвнипт кадар пд таргетираните 

ушилищта, претставници пд невладинипт сектпр кпи щтп рабптат на 

прпблематиките ппврзани сп (интегриранптп) пбразпвание, какп и 

преставници пд централната и лпкалната власт. Се дискутираще за 

најразлишни аспекти на пбразпвнипт систем, бенефитите и целите на 

интегриранптп пбразпвание, какп и важнпста на ушеоетп за спцијалната и 

ппщтествената кпхезија пд најмала впзраст.  

Пптпа, се пдржа таканарешената “pupil2pupil” кампаоа, пднпснп кампаоа за 

распрпстануваое на инфпрмации пд ушеници дп ушеници, каде щтп вп сите 3 

пснпвни ушилищта на теритприја на ппщтина Чаир, ушениците дпбија 

инфпрмации за кпнцептпт на интегриранп пбразпвание, какп и сите 

активнпсти кпи щтп истипт ги вклушува.  

Ппмеду “pupil2pupil” кампаоата и пснпваоетп на интегрираната щкпла, 

пращалници беа дистрибуирани ппмеду впспитнп пбразпвнипт кадар вп 

ушилищтата, каде щтп наставниците, педагпзите, психплпзите, и пстанатипт 

кадар ги дадпа свпите мислеоа на тематиките ппврзани сп интегриранптп 

пбразпвание.  

Мпжеби најважната активнпст пд прпектпт е пснпваоетп на интегрираната 

щкпла, сп 25 ушеници пд сите наципналнпсти и етнишки групи пд Чаир, каде 

щтп преку садеое на цвеќиоа имаа щанса директнп да ушествуваат вп 

прпцесите на интегриранп пбразпвание.  

Заклушнп, се пдржа и наципналната кампаоа за интегриранп пбразпвание, 

преку патувашки караван, вп  4 плански регипни на Република Македпнија: 

Пплпщкипт регпн, Скппскипт регипн, Северп-истпшнипт регипн и Југп-

западнипт регипн.  

 

Наципналната кампаоа, преку 8 дена испплнети сп активнпсти, вклушуваще и 

ппсета на лпкални пснпвни ушилищта вп ппщтините вп гпренаведените 

регипни, какп и вп лпкалните институции сп надлежнпсти вп пбразпваниетп. 

Истп така, се дистрибуираа флаери и прпмптивни материјали на граданите, сп 

цел истите да се заппзнаат сп кпнцептпт на интегриранп пбразпвание, а и да 

се прпмпвираат резултатите и инфпрмациите пд претхпднп пдржанптп 

интегиранп ушилищте.  
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4. ЗАКЛУЧОЦИ ОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ 

 

Прпектпт Интегрирана Шкпла на Чаир се ппкажа какп навистина успещен 

прпект, кпј щтп ја прпмпвираще вреднпста на прпцесите на интегриранп 

пбразпвание на лпкалнп нивп. Сметаме дека преку истипт, ги мпбилизиравме 

и активиравме некпи пд клушните актери и таргет групи кпи щтп се вклушени, 

пднпснп би требалп ппвеќе да се вклушат вп прпцесите на интегриранптп 

пбразпвание. 

Пд пспбена важнпст е да се наппмене дека успесите на пвпј прпект се мнпгу 

знашајни ппради директната вклушенпст на ушениците, кпи щтп се вклушија вп 

прпектпт преку мптивација, и без никаква примпранпст и задплжителен 

карактер на прпектпт вп прпектните активнпсти.  

Сепак, ппадаме пд фактпт дека дури и вп “мещани” ппщтини какп щтп е 

ппщтина Чаир, вп кпја щтп живеат припадници пд скпрп сите етнишки групи 

кпи щтп ппстпјат вп Република Македпнија, спцијалната кпхезија е на нискп 

нивп. Затпа, наместп да ги идентификуваме пплитиките кпи щтп ппстпјат на 

хартија на централнп нивп, рещивме преку практишен пример да ги ппкажеме 

бенефитите на интегиранптп пбразпвание, пспбенп кај најмладите.  

Затпа, рещивме да пснпваме една традиципнална, фпрмална, нп сепак 

интегирана паралелка, кпја щтп преку директна вклушенпст би ги ппкажала 

мпжнпстите за лишен раст, развпј, ушеое, какп и градеое на интер-етнишки 

дијалпг и спцијална кпхезија ппмеду младите пд разлишните етнишки 

заедници.  

Мпбилизацијата и птвпраоетп на дијалпг ппмеду сите засегнати страни 

вклушени вп прпцесите на нпсеое пплитики, рефпрми, легислатива, какп и 

имплементираое на прпцесите на интегиранптп пбразпвание пд една, и 

дирекнп вклушенипт впспитнп-пбразпвен кадар пд друга страна се ппкажаа пд 

круцијалнп знашеое за пвпј прпект.  Преку наципналната кампаоа, беа 

таргетирани преку 4000 градани вп 4 плански регипни вп Република 

Македпнија, каде щтп преку разгпвпр, дијалпг, пращаоа и пдгпвпри и 

прпмптивни материјали беще сппделена ппраката за мпжнпстите и 

ппзитивната прпмена кпја щтп ја нуди интегиранптп пбразпвание.  

Ппраката за тплеранција, мир, спживпт и спцијална кпхезија се секакп дел пд 

пвпј прпект.  

Сп имплементацијата на пвпј прпект на лпкалнп нивп, би сакале да ги дадеме 

следните преппраки кпн сите вклушени и засегнати страни вп 
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традиципналнипт пбразпвен прпцес, какп и вп прпцеспт на интегиранптп 

пбразпвание: 

Сметаме дека треба ппгплема дирекна вклушенпст на нпсителите на пдлуки на 

централнп и лпкалнп нивп, преку внимателнп набљудуваое на придпбивките 

и недпстатпците вп прпцесите на интегиранп пбразпвание, и нпсеое на 

пдлуки пд заеднишки бенефит пп изврщени внимателни анализи и тестпви.  

Пд клушнп знашеое се зајакнуваоетп на капацитетите и птвпренипт дијалпг 

ппмеду впспитнп-пбразпвнипт кадар вп сегрегираните ушилищта, кпи щтп 

преку примери пд прва рака би мпжеле да дппринесат преку премпстуваое 

на разликите и дппплнителна интеграција на ушениците.  

Наципналните кампаои за прпмпвираое на разлишнпстите, тплеранцијата и 

спживптпт, сп мпжнпст за ппставуваое на пращаоа и дискусија се пд пгрпмнп 

знашеое и укажуваат на недпстатпкпт на инфпрмации кај пппулацијата, нп се 

и пдлишна мпжнпст за стекнуваое на знаеое и инфпрмираое на граданите.  

Какп најгплем бенефит е директната вклушенпст на ушениците вп вакви 

активнпсти, пд најмала впзраст, преку кпи щтп тие директнп се заппзнаваат сп 

пние кпи щтп се разлишни пд нив, и преку игра, разгпвпр и заеднишки 

пбразпвни активнпсти ги премпстуваат разликите, без гплеми наппри.  

Сметаме дека ситуацијата на лпкалнп нивп вп Република Македпнија би 

мпжела знашителнп да се ппдпбри преку редпвната имплементација на 

иницијативи пд вакпв карактер, и би изградила генерација на млади лица, 

какп и впспитнп- пбразпвен кадар кпј щтп ги има вреднпстите на 

интегиранптп пбразпвание какп дел пд свпјпт, лишен систем на вреднпсти.  

Образпваниетп какп прпцес не дпведува самп дп стекнуваое на знаеое и 

заппзнаваое сп факти, туку и дппринесува дп градеое на систем на 

трајни, ппзитивни вреднпсти. Образпваниетп ппттикнува критичка 

мисла, ги руши предрасудите и стерептипите, и е впдилка кпн траен 

напредпк на индивидуите, семејствата, заедниците и пптествата.  
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5. Oсврт на теренското истражувањето во рамки на 

проектот ‘’Интегрирана Школа Чаир’’  
 

Главната цел на пвпј прпект беще надминуваое на етнишките предрасуди на 

теритпријата на ппщтина Чаир преку спцијализација и инклузија на ушеници 

пд разлишни мултиетнишки заедници. Сп ппмпщ на пвпј прпект се згплемува 

ппщтествената свест за ппшитуваое и тплеранција на етнишката, верската и 

наципналната припаднпст. На пвпј нашин се гради и стимулира спцијалната 

кпхезија кпја е пд пспбена важнпст за градеое на ппщтествп кпе ќе гп 

ппшитува културнипт, пднпснп наципналнипт диверзитет меду населениетп.  

Какп дел пд прпектпт беа спрпведени следниве активнпсти : 

 Истражуваое за свеснпста пд бенфититте пд интегриранптп пбразпвание  

Пваа активнпст беще спрпведена преку распределба на пращалници и 

анкетираое на наставници и ушеници пд ПУ „Петар Здравкпвски-Пенкп “, OУ 

„Кпнгреси Манастирит “  и OУ „ 8-ми Март “ 

Врз пснпва на ппштествената перцепција за важнпста пд спцијална 

инклузија 81.4 % пд испитаниците пдгпвприле дека разлишните заедници вп 

Македпнија треба ппдеднаквп да придпнесат кпн интеграција и защтита на 

разлишните етникуми вп ппщтествптп. Следнп, самп 65.7% пд нив пдгпвприја 

дека немаат предрасуди кпн лица щтп припадаат на разлишна наципнална 

припаднпст. 

Ппнатаму, вп пднпс на тпа кпј има најгплемп влијание врз пднпсите на лудетп 

кпи припадаат на разлишна наципнална припаднпст 48 % пд испитаниците 

пдгпвприле дека наставниците се пние кпи се највлијателни вп спздаваое на 

тие етнишките предрасуди.  

Пд друга страна вп ппглед на желбата за интеракција и заппзнаваое сп луде 

пд друга наципнална припаднпст 59.8 % пд анкетираните пдгпвприле дека 

сакаат да се заппзнаваат сп луде пд разлишна наципналнпст, 42.2 % пд нив 

пдгпвприле дека вп нивнптп ушилищте ппстпи дружба меду ушеници и 

наставници пд разлишна наципнална припаднпст и 44.6 % пдгпвприле дека 

имаат мнпгу пријатели пд разлишни наципнални заедници. 

 

Вп пднпс на желбата ппблиску да се пспзнае истпријата на другите заедници 

44.1 % пд анкетираните пдгпвприле дека истпријата на нивнипт нарпд е 

сппдветнп претставен вп ушебниците, 48 % пд нив пдгпвприле дека сакаат да 
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ја заппзнаат културата и истпријата на другите заедници вп Македпнија и 

најважнп 76.2 % пд нив се спгласуваат дека е пд пспбена важнпст вп секпе 

ушилищте да биде пружена мпжнпста за ушеое на истпријата на нивнптп 

наципналнп пптеклп.  

Штп се пднесува на улпгата на училиштата вп балансираое на заштитата и 

интеграцијата 70.6 % пд наставниците и ушениците пдгпвприле дека 

ушениците пд разлишна наципнална припаднпст треба да ппсетуваат заеднп 

настава, 60 % пд ушениците пдгпвприле дека нивните рпдители им 

дпзвплуваат да се дружат сп ушеници пд разлишна наципнална припаднпст. За 

крај сп 32.4% пд испитаниците беще изгласанп дека Директприте на 

ушилищтата и наставниците се највлијателни врз тпа какп децата пднпснп 

ушениците гледаат на ушениците пд разлишна наципнална припаднпст. 

Втпрата активнпст кпја беще реализирана вп рамките на пвпј прпект беще : 

 Интегриранптп пдделение – „Инскул“. 

Пваа активнпст беще реализирана на 16. 05. 2018 вп Паркпт на Ппщтина Чаир 

преку садеое на цвеќиоа. Целта на спздаваое на пва интегриранп пдделение 

беще ушениците пд мещан етнишки спстав (Албанци, Бпщоаци, Македпнци и 

Рпми) да ппминат двпшаспвнп дружеое вп кпе медусебнп ќе се заппзнаат 

преку ушеое и спвладуваое на јазикпт на другипт спушеник. На тпј нашин тие 

ќе мпжат ппслпбпднп да гп изразат свпетп мислеое или идеа за некпја 

активнпст а тпа ќе придпнесе дп заеднишкп ушествп вп пстваруваое на таа 

активнпст.  

Следна, трета активнпст на пвпј прпект беще : 

 Фпрум дискусија за Интегриранп пбразпвание 

Пваа Фпрум дискусија беще пдржана на 25.07.2018 г. Вп прпстприите на 

Ппщтина Чаир пд 10:00 шаспт. На неа ушествуваа претставници пд  надлежните 

пбразпвни институции (директпри, наставници, ушеници пд Интегриранптп 

пдделение), рпдители и претставници на владини и невладини  прганизации.   

 

Присутните на дискусијата имаа мпжнпст ппблиску да се заппзнаат сп 

кпнцептпт и знашеоетп на интегриранп пбразвание и пптребата за негпва 

ппгплема практишна имплементација преку прганизираое на ппвеќе наставни 

и впн-наставни активнпсти.  

Какп заклушпк беще усвпенп дека е пптребнп да се впсппстави ппгплема 

кпмуникација и спрабптка меду ушилищтата нп и истите тие да бидат 
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ппддржани пд пдгпвпрните институции , бидејќи самп на тпј нашин ќе 

мпжеме да спздадеме ппинклузивнп пбразпвание за сите пние пд разлишна 

наципнална припаднпст. 

И за крај какп ппследна активнпст на прпектпт е :  

 Едукативна кампаоа „ученик на ученик“ 

Распределбата на прпмптивнипт материјал (флаери) беще спрпведена пд 

04.07.2018 гпдина. Група пд пп 4 ушеника пд Интегриранптп пдделение ги 

ппсетија ушилищтата вп Чаир. Тие збпруваа за спрпведуваое на заеднишки 

активнпсти какп щтп се ушеоетп на јазик, сппрт, уметнпст. Целта на пвие 

заеднишки активнпсти би била зближуваое и заппзнаваое на ушеници пд 

разлишна културна , наципнална и верска припаднпст и нивнп ппнатампщнп 

спцијализираое вп иднина. Реализацијата на пвие активнпсти била истп така 

спрпведена вп ушилищта надвпр пд ппщтина Чаир нп истп така беще успещнп 

спрпведена вп ушилищтата вп ппщтина Чаир.  

 Заклучпк  

Прифаќаое на диверзитет вп пбразпваниетп е пд пспбенп важнпст за 

ппттикнуваое на тплерантнпст, ппшитуваое и прифаќаое на ушениците и 

кплегите пд разлишна верпсиппвед. Тпкму ппради тпа е неппхпднп да се 

ппкрене свеста кај ппгплемптп население за важнпста на 

мултикулутурализмпт вп еднп ппщтествп. Ппшитуваоетп на разлишните 

култури , пбишаи и традиции се стплбпт за градеое на еднп либералнп и 

демпкратскп ппщтествп.  
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Во следниве графишки прикази илустрирани се резултатите пд Исражуваоетп  

направенп сп испитаници пд Ппщтина Чаир. 
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ЗА ЗИП ИНСТИТУТ 

ГЛОБАЛНО ЗНАЕЊЕ – ЛОКАЛНО ВЛИЈАНИЕ! 
 

ЗИП Институт е независна, невладина прганизација кпја щтп се стреми кпн 

ппдпбруваое на демпкратските прпцеси, владееоетп на правптп и 

развитпкпт на граданскптп ппщтествп вп Република Македпнија, преку 

напдаое кпнкретни рещенија на главните ппщтествени, спцијални и системски 

прпблеми.  

Клушна пдлика на рабптата на ЗИП Институт се деталните и сеппфатни 

анализи, иницијативи и акции на лпкалнп, наципналнп и регипналнп нивп, и 

ппврзуваоетп на прпцесите на истражуваое и анализа сп кпнкретни рещенија 

и креираое на пплитики.  

Преку спрабптка сп засегнати страни, државни, невладини и регипнални 

институции, ЗИП Институт има мисија да ги зајакне демпкратските прпцеси вп 

Република Македпнија, да ги идентификува ппщтественп девијантните ппјави 

и да сугерира рещенија за нив, да ги набљудува прпцесите на ппшитуваое и 

защтита на шпвекпвите права и да придпнесе кпн пбезбедуваое на 

најсппдветни рещенија на прпблемите на граданите и институциите вп 

македпнскптп ппщтествп.  

Една пд пснпвните вреднпсти на ЗИП Институт е ппщтествената и спцијалната 

инклузивнпст. Преку свпјата рабпта, ЗИП Институт секпгащ се труди да дппре 

дп ранливите и маргинализирани заедници, ги ислуща нивните пптреби и ги 

вклуши вп прпнапдаоетп на видливи рещенија на нивните прпблеми. Сп пглед 

на тпа дека спцијалната инклузија и премпстуваоетп на разликите се стплбпт 

на рабптата на Институтпт, преку балансиран пристап, ЗИП придпнесува кпн 

спживпт меду разлишнпстите.  

ЗИП Институт има за цел да служи какп катализатпр за ппзитивни 

ппщтествени прпмени, преку прпактивен пристап кпн рещаваое на 

прпблемите вп прпцесите на демпкратизација и има визија за Република 

Македпнија какп виспкп развиена демпкратска земја, шленка на Еврппската 

Унија, сп спцијалнп активни градани сп развиена ппщтествена, кплективна 

свест.  
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ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ: 

 

 Демпкратизација на македпнскптп ппщетствп 

 Владееое на правптп и дпбрп владееое 

 Активен градански сектпр 

 Зајакнуваое на граданската свест  

 Инклузивни пплитики  

 Спрабптка и дплгпрпшен дијалпг меду невладинипт сектпр и државните 

институции 

 Прпмпција на нефпрмалнп пбразпвание 

 Прпмпција на пдржливи прпцеси на фпрмалнп пбразпвание 

 Мултиетнишкп, мултикултурнп ппстпеое и спживпт 

 Прпмпција на мпжнпстите за регипнална спрабптка 

 Прпмпција на мпжнпстите за еврпинтеграција  
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Пваа публикација е изгптвена сп ппмпщ на Еврппската Унија. Спдржината на публикацијата е 

единствена пдгпвпрнпст на ЗИП Институт и на никакпв нашин не мпже да се смета дека ги 

пдразува гледищтата на Еврппската Унија. 
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