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ИЗВЕШТАЈ 

од спроведената Самоевалуација за Меѓуетничка интеграција во образованието 

во СОУ Коста Сусинов  

( декември 2021 година ) 

 

Самоевалуацијата на училиштата има за цел да обезбеди увид во состојбата и напредувањето на 

училиштето во однос на меѓуетничката интеграција, низ перспективата на наставниците, учениците и родителите. 

Во таа смисла, на самоевалуацијата треба да се гледа како на средство што му овозможува на училиштето да развие 

стратегија за остварување на целите на меѓуетничката интеграција во образованието преку непосредно и активно 

учество на наставниците, учениците и родителите во текот на целиот процес – од идентификување на состојбата, 

па сè до креирање на плановите за подобрување на состојбата.  

Со оглед на тоа што подобрувањето на меѓуетничката интеграција преку образованието вклучува 

активности што се реализираат со учениците и од страна на наставниците, на промени во атмосферата и 

опкружувањето во училиштето, како и на соработката на училиштето со родителите, со општината и со други 

училишта, од наставниците, учениците и родителите се очекува да ги вреднуваат состојбите и да го следат 

напредокот на училиштето во сите овие категории активности.  

Самоевалуацијата се базира на задавање прашалник кој е подготвен така да на поголемиот дел од него 

може да одговараат сите три наведени групи учесници. Притоа, од нив се очекува:  

* да ја вреднуваат состојбата во училиштето во поглед на меѓуетничката интеграција онака како што се 

перцепира дека е, и  

* да ја проценат важноста и да ги искажат сопствените очекувања за тоа каква би требало да биде, односно 

каква би сакале да биде.  

На тој начин се стекнува увид не само во тоа што сметаат учениците, наставниците и родителите за тоа 

колку нивното училиште придонесува за меѓуетничка интеграција во образованието, туку и за тоа колку тие мислат 

дека е важно да придонесува. Доколку се добијат ниски проценки на тоа каква е тековната состојба во училиштето, 

многу е јасно дека училиштето ќе треба да преземе нешто за да се смени тоа. Меѓутоа, доколку се добијат ниски 

проценки во поглед на важноста ситуацијата да биде поинаква, тогаш училиштето ќе треба да вложи и во подигање 

на свеста на наставниците, родителите и учениците за потребата од меѓуетничка интеграција преку образованието.  

Доколку има разлики помеѓу перцепциите и/или очекувањата на наставниците, учениците и родителите, 

тоа значи дека групите имаат различно разбирање на ситуацијата и дека треба да работат на обезбедување 

заедничка основа за здружена интервенција. Сосема е очекувано и разбирливо наставниците повисоко да ја 

вреднуваат актуелната состојба во училиштето од учениците и родителите. Тоа не се смета за последица од фактот 

што тие најдобро ја знаат ситуацијата (како што вообичаено се аргументира), туку како резултат на некогаш 

свесната, а некогаш несвесната потреба да ја прикажат ситуацијата во подобро светло со оглед на тоа што се 

сметаат за главни субјекти во образовниот процес во однос на повеќето од користените критериуми за вреднување 

на училиштето. Од друга страна, учениците, како некои кои непосредно ги трпат или уживаат последиците од 

активностите на наставниците или на училиштето во целина, имаат најкритичен, а во многу случаи и најобјективен 
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однос кон она што е предмет на вреднување во користениот прашалник. Родителите не секогаш ги знаат состојбите 

– за некои работи може посредно да заклучуваат преку последиците по нивните деца или преку информациите 

што ги добиваат од нивните деца. Затоа и не би требало да зачудува фактот доколку нивните вреднувања во 

повеќето случаи се поблиски до оние на учениците, отколку до оние на наставниците. 

Тврдењата во прашалникот се групирани околу четири категории на индикатори дефинирани според 

активностите за промена што треба да се случат во училиштата во насока на подобрување на меѓуетничката 

интеграција преку образованието: 

(1) активности со/на учениците во училиштето ( 1-16 ), 

(2) активности на наставниците во училиштето ( 17-28 ), 

(3) атмосфера и опкружување во училиштето ( 29-38 ),  

(4) соработката со родителите/општината/други училишта ( 39 – 47 ). 

 При вреднување на актуелната состојба, доколку тврдењето опишува нешто што воопшто не е така е 
заокружен бројот 1 што се наоѓа лево од тврдењето; ако малку е така заокружен е бројот 2. За да се означи дека 
многу е така (во повеќето случаи) заокружен е бројот 3, а за тоа дека во целост е така, заокружен е бројот 4. При 
вреднување на посакуваната состојба, доколку воопшто не треба да биде така како што е опишано во тврдењето, 
заокружен е бројот 1 што се наоѓа десно од тврдењето; ако испитаникот мисли дека малку е важно да биде така, 
го заокружува бројот 2. За многу е важно да биде така, се заокружува бројот 3, а за исклучително е важно да биде 
така, бројот 4. 

Секоја поголема добиена разлика меѓу актуелната и посакуваната состојба се смета за индикатор на можни 

проблеми во дадената категорија, на кои треба посебно да се работи, што може да се забележи кај индикаторот 4 

за соработката со родителите, општината и други училишта, според мислењето на учениците.  

Од друга страна пак, секоја посакувана состојба што се спушта под 3,5 укажува на недоволна сензитивност 

кај учесниците за потребата од преземање активности кои може да придонесат за подобрување на меѓуетничката 

интеграција преку образованието, што се забележува во нашата анализа кај индикаторот 1 од страна на 

наставниците. 

Исто така е важно, во оваа активност заеднички да учествуваат и наставниците и учениците и родителите, 

за да се избегне несоодветно припишување одговорност исклучиво според перцепцијата на присутните. Тоа ќе 

овозможи и родителите и учениците, а не само наставниците, да придонесат при воведување на промените. 

Главната цел на оваа активност е да се откријат слабостите на кои треба да поработи училиштето за да 

придонесе за подобрување на меѓуетничката интеграција преку образованието. Во идентификувањето на 

слабостите многу сериозно треба да се земе предвид мислењето на учениците и родителите, со полно почитување 

на нивното гледиште како сосема легитимно и основано. Само тогаш учениците и родителите ќе се почувствуваат 

како вистински партнери во процесот на внесување промени, чии заложби може во голема мера да придонесат за 

успешна реализација на промените. 

Во продолжение следува анализа на актуелната и посакуваната состојба според мислењето на 

наставниците, учениците и родителите во поглед на Меѓуетничката интеграција во нашето училиште, со цел 

надминување на слабите страни со стремеж и насока кон посакуваните ситуации во иднина. 
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АНАЛИЗА НА ПРАШАЛНИК ЗА НАСТАВНИЦИ 

 

Со прашалник за наставници беа анкетирани сите наставници во нашето уилиште или вкупно 60, од кои 58 од 

македонска и 2 од турска етничка припадност. Од нив пополнет прашалник доставија вкупно 50 наставници. 

Од графиконот може да се заклучи дека наставниците се целосно свесни за актуелната состојба на меѓуетничката 

интеграција во образовниот процес во нашето училиште и имаат свое добро мислење за актуелната состојба на 

активностите на и со учениците, за активностите на наставниците во училиштето, за атмосферата и опкружувањето, 

како и за соработката со родителите, општината и други училишта. Вредностите на овие индикатори за актуелната 

состојба се движат измеѓу 2,5 и 3,5 и не се чувствува голем разлика или нема големо отскокнување во поглед на 

посакуваните вредности кои се движат од 3,0 до нешто малку на 3,5. 

Што се однесува до првиот индикатор (1-16), наставниците сметаат дека најмногу задоволува ( речиси во целост, 

според прашалникот) фактот дека учениците од различните застапени етнички заедници учествуваат во заедничка 

прослава на матурската вечер., како и фактот дека секоја паралелка во училиштето има одделенска/класна 

заедница, избрана од страна на самите ученици, според однапред дефинирана демократска процедура (јасни 

критериуми, со тајно гласање, според мнозинство на освоени гласови...), која е активна во застапувањето на 

интересите на учениците пред наставниците и другите во училиштето. Тие најслабо го оцениле фактот, со 2,26: 

Учениците со различна етничка припадност се дружат меѓу себе надвор од училиштето. А сметаат дека, 

покрај заедникото прославување на матурската вечер, од исклучителна важност е  Училишната заедница 
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навремено и целосно ги информира другите ученици за сите работи во училиштето и вон него што се од 

непосреден нивен интерес, и тоа најчесто го прави во пишана форма (огласна табла...). 

Во однос на вториот индикатор (17-28) наставниците сметаат дека нивните активности во поглед на меѓуетничката 

интеграција се на добро ниво, наставниците НЕ им дозволуваат на учениците да зборуваат негативни работи за 

другите етнички заедници и нивните припадници и реагираат кога тоа се случува, исто така тие подеднакво се 

однесуваат кон сите ученици во училиштето и подеднакво им помагаат на сите, без оглед на нивната етничка 

припадност. Најслабо го оценуваат фактот Наставниците видливо соработуваат за професионални и други 

потреби (како на пример, планирање на наставата, изработка на тестови, размена на наставни помагала 

и сл.) со наставници од друго училиште коишто изведуваат настава на друг јазик, со 2,80. Тие сметаат дека 

фактот Наставниците ДА НЕ зборуваат ништо негативно за другите етнички заедници и нивните 

припадници е од голема важност во овој поглед. 

Во поглед на атмосферата и опкружувањето на училиштето ( 29-38), наставниците исто така имаат добро мислење 

и сметаат дека во училиштето НЕМА закани, провокации, навреди и/или пишани графити со негативна содржина 

упатени кон припадниците на различните етнички групи, исто така не се случуваат конфликти на етничка основа, и 

директорот и помошниците на училиштето во своите одлуки ги зема предвид интересите на сите наставници и 

ученици, без оглед на нивната етничка припадност. Меѓутоа тие сметаат дека треба да се поработи на фактот Во 

холовите и другите заеднички простори во училиштето подеднакво се изложени слики или текстови што 

се однесуваат на учениците од сите етнички заедници што се значително застапени во училиштето, што 

го оцениле најслабо со 2,98. А мислат дека од исклуителна важност за успехот на нашето училиште е фактот Во 

училиштето да НЕ се случуваат конфликти на етничка основа, што го оцениле со 3,86. 

Што мислат наставниците за последниот индикатор (39-47)? Тие имаат и за овие активности добро мислење со 

оценка од 2,5 до 3,5 и мислат дека се применуваат во училиштето а и се од голема важност фактите како: 

Училиштето навремено и целосно ги информира родителите за сите работи во и вон него кои се од нивен интерес, 

а тоа го прави во пишана форма (индивидуални пишани информации, огласна табла, памфлети, годишен 

информатор, интернет...) и/или устно (родителски средби, индивидуални средби...), училиштето ги поттикнува и 

поддржува учениците на активности со кои ѝ помагаат на заедницата и учениците активно учествуваат во нив, и 

има заеднички Совет на родители (составен од родители на учениците од сите значително застапени етнички 

заедници) кој се занимава со прашања од интерес на сите ученици, независно од нивната етничка припадност. 

Наставниците сметаа дека најслаба карика во воспитнообразовниот процес во нашето училиште е фактот 

Родителите од различните етнички заедници застапени во училиштето заеднички учествуваат во 

активностите на учениците (на пример, преку работа на проекти/секции, во спроведување акции, во 

подготовка и реализација на приредби/прослави или други настани и сл.), што го оцениле со 2,52.    

Од анализата на прашалникот за наставници може да се заклучи дека во нашето училиште најслаби страни, 

односно малку застапени активности на кои треба да се работи во иднина, со оценка од 2,5 до 3,0, во поглед на 

меѓуетничката интеграција се следните ситуации: 

1) Учениците со различна етничка припадност се дружат меѓу себе надвор од училиштето. 

2) Наставниците видливо соработуваат за професионални и други потреби (како на пример, планирање на 

наставата, изработка на тестови, размена на наставни помагала и сл.) со наставници од друго училиште 

коишто изведуваат настава на друг јазик. 
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3) Во холовите и другите заеднички простори во училиштето подеднакво се изложени слики или текстови 

што се однесуваат на учениците од сите етнички заедници што се значително застапени во училиштето. 

4) Родителите од различните етнички заедници застапени во училиштето заеднички учествуваат во 

активностите на учениците (на пример, преку работа на проекти/секции, во спроведување акции, во 

подготовка и реализација на приредби/прослави или други настани и сл.). 

 

Додека пак, според нив најпосакувани ситуации и од исклучителна важност според 4те претходно наведени 

индикатори се: 

1) Училишната заедница навремено и целосно да ги информира другите ученици за сите работи во 

училиштето и вон него што се од непосреден нивен интерес, и тоа најчесто го прави во пишана форма 

(огласна табла...). 

2) Наставниците ДА НЕ зборуваат ништо негативно за другите етнички заедници и нивните припадници 

3) Во училиштето да НЕ се случуваат конфликти на етничка основа, 

4) Училиштето да обезбедува професионална соработка на наставниците со наставници што предаваат 

на друг наставен јазик од друго училиште во општината или вон неа. 
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АНАЛИЗА НА ПРАШАЛНИК ЗА УЧЕНИЦИ 

 

Со прашалник за ученици беа анкетирани вкупно 70 ученици од кои 55 од македонска и 15 од турска етничка 

припадност. Од нив пополнет прашалник доставија вкупно 62 ученици. 

Од графиконот може да се заклучи дека и учениците се целосно свесни за актуелната состојба на меѓуетничката 

интеграција во образовниот процес во нашето училиште и имаат добро мислење за актуелната состојба на 

активностите на и со учениците, за активностите на наставниците во училиштето, за атмосферата и опкружувањето, 

како и за соработката со родителите, општината и други училишта. Вредностите на овие индикатори се движат 

измеѓу 2,5 и 3,0 што се генерално помали од вредностите кои тие ги посакуваат и кои се движат над  3,5. 

Што се однесува до првиот индикатор (1-16), учениците сметаат дека во нашето училиште, учениците од 

различните застапени етнички заедници учествуваат во заедничка прослава на матурската/полуматурската вечер, 

то се совпаѓа со мислењето на наставниците, донекаде училишната заедница навремено и целосно ги информира 

другите ученици за сите работи во училиштето и вон него што се од непосреден нивен интерес, и тоа најчесто го 

прави во пишана форма (огласна табла...), како и дека во училиштето се спроведуваат проекти и/или акции во кои 

заеднички учествуваат ученици што припаѓаат на сите етнички заедници што се значително застапени во 

училиштето. Тие се загрижени околу фактот Учениците од различните значително застапени етнички 

заедници заеднички прославуваат, без оглед на тоа дали прославата е по некој заеднички повод 
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(Новогодишна прослава, Ден на пролетта и сл.) или по некој повод што е значаен само за припадниците на 

одредена етничка/културна заедница (на пример, Бајрам, Велигден, Св. Кирил и Методиј, Ден на 

македонската револуционерна борба, Ден на албанското знаме, Меѓународен ден на Ромите, Ден на 

наставата на турски јазик и сл.), што го оцениле со ниска вредност 2,15 и на кој треба да се работи за 

подобрување во иднина. Тие сметаат дека од голема важност се следните факти Училишната заедница 

навремено и целосно ги информира другите ученици за сите работи во училиштето и вон него што се од 

непосреден нивен интерес, и тоа најчесто го прави во пишана форма (огласна табла...), како и Во 

училиштето се спроведуваат проекти и/или акции во кои заеднички учествуваат ученици што припаѓаат 

на сите етнички заедници што се значително застапени во училиштето, кои ги оцениле со 3,87 и 3,82. 

Во однос на вториот индикатор (17-28) учениците сметаат дека наставниците НЕ им дозволуваат на учениците да 

зборуваат негативни работи за другите етнички заедници и нивните припадници и реагираат кога тоа се случува, 

што исто така се совпаѓа со мислењето на наставниците, сметаат дека наставниците НЕ зборуваат ништо негативно 

за другите етнички заедници и нивните припадници, како и наставниците заеднички учествуваат во решавањето 

на проблемите во училиштето, без оглед на која етничка заедница се однесува проблемот. Сите овие активности 

на наставниците учениците ги оценуваат со вредности над 3. За најслаба активност од овој индикатор ја сметаат 

Наставниците видливо соработуваат за професионални и други потреби (како на пример, планирање на 

наставата, изработка на тестови, размена на наставни помагала и сл.) со наставници од друго училиште 

коишто изведуваат настава на друг јазик, што го оценуваат со 2,37 и исто мислат како и наставниците. Од 

исклучителна важност фо сметаат фактот Наставниците НЕ им дозволуваат на учениците да зборуваат 

негативни работи за другите етнички заедници и нивните припадници и реагираат кога тоа се случува, 

како и фактот Наставниците подеднакво се однесуваат кон сите ученици во училиштето и подеднакво им 

помагаат на сите, без оглед на нивната етничка припадност, то ги оцениле подеднакво со 3,82. 

Во поглед на атмосферата и опкружувањето на училиштето ( 29-38), учениците сметаат дека генерално задоволува 

бидејќи тука не се појавуваат многу ниски вредности на фактите, така да тие мислат дека Директорот и 

помошниците на училиштето во своите одлуки ги зема предвид интересите на сите наставници и ученици, без 

оглед на нивната етничка припадност, во училиштето НЕМА закани, провокации, навреди и/или пишани графити 

со негативна содржина упатени кон припадниците на различните етнички групи, и во училиштето НЕ се случуваат 

конфликти на етничка основа, што покажува прилично добра состојба. Најслабо го оценуваат фактот, со оценка 

2,65, Во холовите и другите заеднички простори во училиштето подеднакво се изложени слики или 

текстови што се однесуваат на учениците од сите етнички заедници што се значително застапени во 

училиштето. За нив најпосакувана ситуација е во училиштето да НЕ се случуваат конфликти на етничка 

основа. 

Што мислат учениците за последниот индикатор (39-47)? Тие немаат многу високо мислење за ова поле. Најниско, 

со оценка 2,13, го оценуваат фактот Родителите од различните етнички заедници застапени во училиштето 

заеднички учествуваат во активностите на учениците (на пример, преку работа на проекти/секции, во 

спроведување акции, во подготовка и реализација на приредби/прослави или други настани и сл.), како и 

фактот Училиштето обезбедува заедничка работа на проекти со ученици од друго училиште (во општината 

или вон неа) во кое се значително застапени ученици од други етнички заедници. Тие сметаат дека од голема 

важност е Училиштето да ги поттикнува и поддржува учениците на активности со кои ѝ помагаат на 

заедницата и учениците активно учествуваат во нив, како и Општината да му овозможува на училиштето 

активно да соработува со училиште од друга општина на заеднички проекти/активности што вклучуваат 

наставници и ученици од различни наставни јазици. 
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Од анализата на прашалникот за ученици може да се заклучи дека во нашето училиште најслаби страни, односно 

малку застапени активности на кои треба да се работи во иднина, со оценка од 2,0 до 3,0, во поглед на 

меѓуетничката интеграција се следните ситуации: 

1) Учениците од различните значително застапени етнички заедници заеднички прославуваат, без оглед на 

тоа дали прославата е по некој заеднички повод (Новогодишна прослава, Ден на пролетта и сл.) или по некој 

повод што е значаен само за припадниците на одредена етничка/културна заедница (на пример, Бајрам, 

Велигден, Св. Кирил и Методиј, Ден на македонската револуционерна борба, Ден на албанското знаме, 

Меѓународен ден на Ромите, Ден на наставата на турски јазик и сл.), 

2) Наставниците видливо соработуваат за професионални и други потреби (како на пример, планирање на 

наставата, изработка на тестови, размена на наставни помагала и сл.) со наставници од друго училиште 

коишто изведуваат настава на друг јазик, 

3) Во холовите и другите заеднички простори во училиштето подеднакво се изложени слики или текстови 

што се однесуваат на учениците од сите етнички заедници што се значително застапени во училиштето. 

4) Родителите од различните етнички заедници застапени во училиштето заеднички учествуваат во 

активностите на учениците (на пример, преку работа на проекти/секции, во спроведување акции, во 

подготовка и реализација на приредби/прослави или други настани и сл.), и Училиштето обезбедува 

заедничка работа на проекти со ученици од друго училиште (во општината или вон неа) во кое се 

значително застапени ученици од други етнички заедници. 

Додека пак, според нив најпосакувани ситуации и од исклучителна важност според 4те претходно наведени 

индикатори се: 

1) Училишната заедница навремено и целосно ги информира другите ученици за сите работи во 

училиштето и вон него што се од непосреден нивен интерес, и тоа најчесто го прави во пишана форма 

(огласна табла...), како и Во училиштето се спроведуваат проекти и/или акции во кои заеднички 

учествуваат ученици што припаѓаат на сите етнички заедници што се значително застапени во 

училиштето, 

2) Наставниците НЕ им дозволуваат на учениците да зборуваат негативни работи за другите етнички 

заедници и нивните припадници и реагираат кога тоа се случува, како и фактот Наставниците подеднакво се 

однесуваат кон сите ученици во училиштето и подеднакво им помагаат на сите, без оглед на нивната 

етничка припадност 

3) во училиштето да НЕ се случуваат конфликти на етничка основа. 

4) Училиштето да ги поттикнува и поддржува учениците на активности со кои ѝ помагаат на заедницата 

и учениците активно учествуваат во нив, како и Општината да му овозможува на училиштето активно 

да соработува со училиште од друга општина на заеднички проекти/активности што вклучуваат 

наставници и ученици од различни наставни јазици. 
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АНАЛИЗА НА ПРАШАЛНИК ЗА РОДИТЕЛИ 

 

Со прашалник за родители беа анкетирани вкупно 70 родители од кои 55 од македонска и 15 родители од турска 

етничка припадност. Од нив пополнет прашалник доставија вкупно 42 родители. 

Од графиконот може да се заклучи дека родителите се целосно свесни за актуелната состојба на меѓуетничката 

интеграција во образовниот процес во нашето училиште и имаат добро мислење за актуелната состојба на 

активностите на и со учениците, за активностите на наставниците во училиштето, за атмосферата и опкружувањето, 

како и за соработката со родителите, општината и други училишта. Вредностите на овие индикатори се движат 

измеѓу 3,0 и 3,5 што не се многу помали од посакуваните вредности кои се движат од 3,5 до 4,0 која е идеалната 

посакувана состојба што некаде и некогаш може да се достигне.  

Што се однесува до првиот индикатор (1-16), родителите сметаат дека донекаде е задоволувачки ( 3 = многу е така, 

според прашалникот) фактот дека учениците од различна етничка припадност се дружат во (секции, проекти, 

работилници, прослави итн) и надвор од училиштето ( излети, екскурзии итн ), и посакуваат тоа дружење да се 

подобри. Тие најслабо го оцениле фактот, со 2,61. Учениците со различна етничка припадност се дружат меѓу 

себе надвор од училиштето. А сметаат дека е исклучително важно да Учениците од различните застапени 
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етнички заедници учествуваат во заедничка прослава на матурската/полуматурската вечер. што има 

највисока вредност 3,86. 

Во однос на вториот индикатор (17-28) родителите имаат високо мислење за актуаелната состојба на активностите 

што ги преземаат наставниците во училиштето во просечна вредност малку пониска од 3,5, а во тој поглед најниско 

го оценуваат фактот, со 2,85, Наставниците користат најразлични средства во наставата за да го 

поттикнат учеството на учениците во животот на училиштето и заедницата на тој начин што ги 

охрабруваат учениците самостојно да мислат и да заклучуваат, да се организираат и да преземаат акции 

за внесување промени во нивниот живот во училиштето и заедницата. Додека пак сметаат дека се од 

исклучителна важност фактите како Наставниците НЕ им дозволуваат на учениците да зборуваат негативни 

работи за другите етнички заедници и нивните припадници и реагираат кога тоа се случува. И 

Наставниците подеднакво се однесуваат кон сите ученици во училиштето и подеднакво им помагаат на 

сите, без оглед на нивната етничка припадност., што ги оцениле со 3,93. 

Во поглед на атмосферата и опкружувањето на училиштето ( 29-38), родителите исто така имаат високо мислење, 

сите оцениле со оценка над 3,0, меѓутоа најниско го оцениле фактот Во сликовниот и во пишаниот материјал 

што е изложен во холот и во другите заеднички простори во училиштето присутни се елементи кои се 

однесуваат на различни етнички заедници и на тој начин го отсликуваат 

мултикултурниот/мултиетничкиот карактер на Р. Македонија., кој иако е добро застапен би можел да се 

подобрува во иднина. Родителите сметаат дека фактот Во училиштето НЕ се случуваат конфликти на етничка 

основа, е од исклучителна важност за воспитно-образовниот процес и понатаму треба да се негува. 

Што мислат родителите за последниот индикатор (39-47)? Тие имаат и за овие активности добро мислење, постои 

заеднички Совет на родители (составен од родители на учениците од сите значително застапени етнички 

заедници), училиштето ги поттикнува и поддржува учениците на активности со кои ѝ помагаат на заедницата и 

учениците активно учествуваат во нив. меѓутоа сметаат дека најслабо е применет фактот Родителите од 

различните етнички заедници застапени во училиштето заеднички учествуваат во активностите на 

учениците (на пример, преку работа на проекти/секции, во спроведување акции, во подготовка и 

реализација на приредби/прослави или други настани и сл.), оценет со 2,73.  Како најпосакувана активност и од 

исклучителна важност родителите нагласија дека треба и понатаму Училиштето да ги поттикнува и поддржува 

учениците на активности со кои ѝ помагаат на заедницата и учениците активно учествуваат во нив. 

Од анализата на прашалникот за родители може да се заклучи дека во нашето училиште најслаби страни, односно 

малку застапени активности на кои треба да се работи во иднина, со оценка од 2,5 до 3,0, во поглед на 

меѓуетничката интеграција се следните ситуации: 

1) Учениците со различна етничка припадност се дружат меѓу себе надвор од училиштето. 

2) Наставниците користат најразлични средства во наставата за да го поттикнат учеството на 

учениците во животот на училиштето и заедницата на тој начин што ги охрабруваат учениците 

самостојно да мислат и да заклучуваат, да се организираат и да преземаат акции за внесување 

промени во нивниот живот во училиштето и заедницата. 

3) Во сликовниот и во пишаниот материјал што е изложен во холот и во другите заеднички простори 

во училиштето присутни се елементи кои се однесуваат на различни етнички заедници и на тој 

начин го отсликуваат мултикултурниот/мултиетничкиот карактер на Р. Македонија 
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4) Родителите од различните етнички заедници застапени во училиштето заеднички учествуваат во 

активностите на учениците (на пример, преку работа на проекти/секции, во спроведување акции, 

во подготовка и реализација на приредби/прослави или други настани и сл.), 

 

Додека пак, според нив најпосакувани ситуации и од исклучителна важност според 4те претходно наведени 

индикатори се: 

 1) Училишната заедница навремено и целосно ги информира другите ученици за сите работи во 

училиштето и вон него што се од непосреден нивен интерес, и тоа најчесто го прави во пишана 

форма (огласна табла...). 

2) Наставниците подеднакво се однесуваат кон сите ученици во училиштето и подеднакво им 

помагаат на сите, без оглед на нивната етничка припадност. 

3) Во училиштето НЕ се случуваат конфликти на етничка основа. 

4) Училиштето ги поттикнува и поддржува учениците на активности со кои ѝ помагаат на 

заедницата и учениците активно учествуваат во нив . 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Од спроведената анализа на прашалниците за наставници, ученици и родители за Самоевалуација на 

меѓуетничката интеграција во нашето училиште може да се заклучи дека кај сите испитаници се појавуваат истите 

тврдења како слаби страни, односно се совпаѓаат нивните мислење во поглед на актуелната ситуација. На нив 

понатаму треба да се обрати внимание и сите чинители да се стремат кон нивно надминување и подобрување, а 

тоа се следните тврдења: 

 

1) Учениците со различна етничка припадност се дружат меѓу себе надвор од училиштето, 

2) Учениците од различните значително застапени етнички заедници заеднички прославуваат, без оглед на тоа 

дали прославата е по некој заеднички повод (Новогодишна прослава, Ден на пролетта и сл.) или по некој повод 

што е значаен само за припадниците на одредена етничка/културна заедница (на пример, Бајрам, Велигден, Св. 

Кирил и Методиј, Ден на македонската револуционерна борба, Ден на албанското знаме, Меѓународен ден на 

Ромите, Ден на наставата на турски јазик и сл.)., 

3) Наставниците користат најразлични средства во наставата за да го поттикнат учеството на учениците во животот 

на училиштето и заедницата на тој начин што ги охрабруваат учениците самостојно да мислат и да заклучуваат, да 

се организираат и да преземаат акции за внесување промени во нивниот живот во училиштето и заедницата., 

4) Наставниците видливо соработуваат за професионални и други потреби (како на пример, планирање на 

наставата, изработка на тестови, размена на наставни помагала и сл.) со наставници од друго училиште коишто 

изведуваат настава на друг јазик, 

5) Во холовите и другите заеднички простори во училиштето подеднакво се изложени слики или текстови што се 

однесуваат на учениците од сите етнички заедници што се значително застапени во училиштето., 

6) Родителите од различните етнички заедници застапени во училиштето заеднички учествуваат во активностите 

на учениците (на пример, преку работа на проекти/секции, во спроведување акции, во подготовка и реализација 

на приредби/прослави или други настани и сл.). 


