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Одделение и предмет 
Шесто одделение (26 ученици од мак. јаз.)
Македонски јазик 

Мултикултурна активност од редовната настава

Преглед на активноста
Во рамки на наставната тема „Медиумска култура: печатени и електронски 
медиуми“, 28 ученици се најдоа во улога на главни уредници, лектори, фотографи 
и новинари со предизвик да креираат детско списание што вклучува теми за 
културните карактеристики на етничките заедници што живеат во Македонија. 
Создавањето на списанието од страна на учениците се одвиваше во две фази. 
Во првата фаза,  учениците, поделени во четири групи, истражуваа на интернет 
за четири етнички заедници што живеат во Македонија: Турци, Албанци, Роми и 
Срби, како и за други теми што ќе се најдат во списанието. 
Посебен простор во списанието се одвои  за  интервјуа со претставници на 
етничките заедници за кои учениците претходно истражуваа. За таа цел, 
учениците подготвија прашања, кои по електронски пат им ги доставија на 
лицата избрани за интервју – Фланза, Фуркан, Милутин и Сунаи. Заедно со 
одговорите во електронска форма, пристигнаа и видeoзаписи во кои тие кратко 
им се обратија на учениците и ги поздравија на својот мајчин јазик. Покрај 
општите прашања поврзани со личниот и професионалниот живот, Фланза, 
Фуркан, Милутин и Сунаи отворено одговорија и на прашањето дали некогаш 
како припадници на друга етничка заедница во Македонија биле дискриминирани. 
На крај, учениците го одбраа дизајнот и ги одредија другите теми од списанието 
(музика, спорт, квизови итн.). 
Големиот продукт на малите новинари ја доживеа и својата промоција кога беше 
презентирана  печатената и електронската форма на детското списание.
Дискусијата во завршната активност покажа дека учениците преку запознавање 
со интервјуираните лица осознале повеќе за сличностите и разликите помеѓу 
етничките заедници во Македонија и ги намалиле предрасудите и стереотипите. 
Заклучок од дикусијата е дека без оглед на етничката припадност, Македонија 
им е подеднакво татковина на сите граѓани што живеат во неа. 
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