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• Учесниците од петтата група учествуваа на 

теоретските и практичните модули од основното 
ниво на обука

• Учесниците од третата и четвртата група 
учествуваа на предавањата со локалните 
експерти

• Основно ниво на обука - практична реализација 
на Нансен моделот за интегрирано образование 
за групите 3, 4 и 5

• Статии на учесниците во Тренинг центарот

• Започна реализацијата на новата програма за 
директори во рамките на Тренинг центарот  

• Календар на реализирани активности во Тренинг 
центарот- НМИО за периодот април - јуни 2014 
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• Редовна реализација на интегрираните 

воннаставни активности 

• Презентации на Нансен моделот во Гостивар и 
Тетово

• Организиран отворен ден во ССОУ „Моша 
Пијаде“ во Прељубиште, Општина Јегуновце

• Одбележан крајот на учебната година во 
училиштата што работат по моделот Нансен 

• Доделени сертификатите за учениците од 
втората генерација при првото интегрирано 
основно училиште
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• Претставници на НДЦ Скопје во посета на 

интегрирани училишта во Германија 

• Директорката на НИЦИЕ и директори на 
интегрирани училишта од Северна Ирска во 
посета на НДЦ Скопје

• Учество на Нансен семинарот во Лилехамер, 
Норвешка 

• Високиот комесар за национални малцинства при 
ОБСЕ во посета на НДЦ Скопје

ВО ОВА ИЗДАНИЕ:

АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА 
ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ 

АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА НАНСЕН МОДЕЛОТ 
ЗА ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
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Тренинг центар Нансен модел за интегрирано образование    
Во текот на периодот април - јуни, 2014 во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје беа реализирани 
планираните активности од основното ниво на обука за интегрирано образование. Програмата за 
обука беше реализирана за третата, четвртата и петтата група учесници (теоретски и практичен 
дел). Исто така, формирана е нова, шеста група учесници, во рамките на новата програма за директори 
на основни и средни училишта. Сите активности во рамките на Тренинг центарот беа реализирани 
според предвидениот план и програма која се однесува на компонентата за градење на капацитетите. 
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Учесниците  од  петтата  група учествуваа  на  теоретските и 
практичните модули од основното ниво на обука
Во периодот април - мај 2014 г. учесниците од петтата група продолжија со теоретските и 
практичните работилници од основното ниво на обука за интегрирано образование. Програмата 
за обука беше реализирана од страна на тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје во 
просториите на Тренинг центарот НМИО според следниот распоред:

2 aприл, 2014 г. - oсновно ниво на обука, трета работилница на тема: „Планирање и креирање 
на интегрирани воннаставни активности“, „Улогата и значењето на тимската и тандемската 
соработка“

29 aприл, 2014 г. - основно ниво на обука, четврта работилница на тема: „Видови комуникација 
во двојазичните групи“, „Двојазичната компонента во воннаставните активности “

24 jуни, 2014 г. - основно ниво на обука, петта работилница на тема: „Надминување на 
стереотипите и предрасудите во етнички мешани групи“, „Улогата на играта во интегрираните 
воннаставни активности“

На 9 мај, 2014 г.  учесниците од петтата група започнаа со практичниот дел од основното ниво 
на обука за интегрирано образование. Наставниците го посетија првото интегрирано основно 
и првото интегрирано средно училиште во Прељубиште, Општина Јегуновце, каде што имаа 
можност да присуствуваат на интегрираните воннставни активности како и на работилниците 
подготвени од тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје.
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Учесниците од третата и четвртата група 
учествуваа на предавањата со локалните експерти
На 17 и 23 јуни 2014 г. учесниците од третата и четвртата група во рамките на Тренинг центарот 
при НДЦ Скопје присуствуваа на обуките со локалните експерти организирани во состав на 
основното ниво на обука за интегрирано образование.

На 17 јуни 2014 г. учесниците од третата и четвртата група присуствуваа на предавањето 
реализирано од страна на проф. д-р Зоран Велковски од Институтот за педагогија при 
Филозофскиот факултет на тема „Дефинирање на цели и задачи на интегрираните воннаставни 
активности“ додека на 23 јуни, 2014 г. учесниците присуствуваа на предавањето реализирано 
од страна на проф. д-р Флорина Шеху од Педагошкиот факултет во Скопје на тема „Комуникација 
помеѓу тимовите и тандемите на наставници во мултикултурни училишта“. Учесниците активно 
учествуваа на сите сесии составени од мноштво интерактивни активности и вежби.  
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Во текот на април, мај и јуни 2014 г. учесниците на основното ниво на обука за интегрирано 
образование од групите 3, 4 и 5 реализираа интегрирани воннаставни активности според 
моделот за интегрирано образование Нансен.

Наставниците имаа можност практично да ги применат теоретските знаења од основното 
ниво на обука за интегрирано образование преку процесот на планирање, организирање и 
реализација на една интегрирана воннаставна активност под менторство на тимот за едукација, 
обука и развој при НДЦ Скопје.

Основно ниво на обука - практична реализација на 
моделот за интегрирано образование Нансен 



Статии на учесниците 
во Тренинг центарот 

Интеграцијата како термин кој во научната теорија 
на глобално ниво е одамна елабориран, полека се 
избори за своето место и во локален контекст. 
Врамувањето на образованието во параметрите 
на интеграцијата претставува сложен процес, 
особено кога станува збор за општества кои во 
одредени периоди (каков што е случајот со Република 
Македонија) се соочиле со конфликти кои во својата 
основа ја имаат етничката припадност. 

Во насока на одредување на значењето на моделот 
за интегрирано образование Нансен за моето 
професионално искуство, ќе се задржам на неколку 
моменти. Негувањето на мултиетничките 
вредности и двојазичниот приод како обележја на 
моделот се од фунадаментално значење за градење 
здраво општество, пред сè поради фактот што 
преку социјализацијата, поединецот го конструира 
сопствениот идентитет. Во услови на постојан 
контакт со различна култура од сопствената, 
особено кога станува збор за основното образование, 
се превенира појавата на сегрегација, етноцентризам, 
национализам или расизам. 

Тандемската работа отвори мноштво прашања кај 
учесниците на обуките, кои најчесто се однесуваа 
на тоа дали е можно да се изведува воннаставна 
активност доколку не се познава другиот јазик. 
Иако одговорот на прашањето го добивме веднаш, 
целосната слика ја доловивме при организираната 
посета на интегрираното училиште  во с. 
Прељубиште, Тетово. И покрај фактот што 
моделот Нансен нема за цел учење на уште еден јазик, 
секојдневните воннаставни активности кај овие 
ученици, на наше големо изненадување, придонесле во 
спонтано меморирање на одреден фонд на зборови. 

Добро осмислените обуки, заложбите на тимот 
во Тренинг центарот Нансен, учеството во 
Меѓународната конференција за интегрирано 
образование и излагањата на реномираните 
универзитетски професори, придонесуваат во 
креирањето профили на наставници чии компетенции 
ќе ги задоволат потребите на моделот.  

ИВАНА ИЛИЕВСКА      
учесничка од четвртата група во 
Тренинг центарот 
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Образованието кое го има предзнакот мултиетничко 
интегрирано, има за цел на учениците да им овозможи 
стекнување на мултикултурни компетенции, 
потребни за градење соодноси во едно општеството. 
Мултикултурализмот во наставата е процес кој 
поттикнува приспособување прифаќање и почитување 
на разликите. Но за да ја реализира оваа своја цел, 
образованието треба да се базира на училиштен 
курикулум кој имплементира мултиетичност. 
Поради ова, и наставните програми потребно е да 
бидат дополнети со содржини што ќе промовираат 
мултиетичност.

Вонаставните активности кај учениците се темел 
на училиштето, го поттикнуваат индивидуалниот 
развој, креативноста и интересите кај учениците. 
Тие кај учениците постигнуваат повеќе цели: 
стекнување нови квалитетни знаења, поттикнување 
на интересот, надареноста, и, како најважна 
компонента, запознавање со интересите на другите 
ученици. Одовде може да се увиди големото значење 
на НМИО, кој преку имплементација и реализација на 
интегрирани вонаставни активности може многу да 
придонесе во мултиетничноста во образованието на 
едно повисоко ниво.

Токму со вакви содржини и активности се стекнав при 
следење на обуките во НДЦ. Но, големата придобивка 
од следењето на обуките можев директно да ја 
почувствувам во процесот на подготовка и реализација 
на интегрирана воннаставна активност, според 
НМИО. Сама по себе активноста која требаше да се 
реализира ме стави пред еден предизвик, како и колку 
успешно ќе ја реализирам во тандемската соработка, 
примена на парафразирање и игровни активности и 
примена на техники за кои претходно бевме обучувани. 

Со колешката Сихана Каба-Касами, со голема 
желба и интерес пристапивме кон осмислување на 
активностите кои, на наше задоволство, вродија со 
плод. Искуствата кои сега можам да ги споделам се 
во насока на тоа дека овие активности како прво беа 
многу позитивно прифатени од учениците, нивните 
чувства и желба за работа беа видливи, а со самото 
тоа и ние како тандем уживавме во спроведување на 
планираната активност. Во класот не се чувствуваше 
никаква поделба на учениците, работеа задоволно и 
среќно, се надополнуваа, даваа свои идеи за работа, 
со еден збор, и тие уживаа во реализација на дадените 
активности. Се надевам дека и во иднина ќе имам 
можност за реализација на вакви интегрирани 
воннаставни активности, кои придонесоа, и се 
надевам и во иднина ќе придонесуваат за мојот личен 
професионален развој.

ДАНИЕЛА АПОСТОЛОВСКА 
учесничка од петтата група во 
Тренинг центарот
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Одбирајќи да бидеме наставници имаме среќа но и 
голема обврска, да работиме со многу креативни 
„мали мозочиња“ кои од најмала возраст сакаат 
да истражуваат, творат и создаваат. Токму 
програмата за интегрирано двојазично образование 
на центарот нуди одлична можност за создавање на 
таква позитивна клима за работа.      

Почнувајќи од првата обука, кога за првпат се 
запознав со основите на интегрираното двојазично 
образование и начинот на неговото функционирање 
како дел од образовниот процес, постојано си го 
поставував прашањето дали ќе се вклопам и успешно 
ќе го реализирам практичниот дел на Нансен. 
Самиот процес на подготовка на интегрираната 
воннаставна активност беше предизвик за мене, 
затоа што стануваше збор за интересна тема 
која нудеше можност за голема креативност при 
подготовката. Всушност, анализирајќи ги самите 
месечни планирања по сите секции, може да се каже 
дека станува збор за многу интересни содржини 
кои се надополнуваат на наставните содржини од 
редовната настава, меѓутоа, на некој начин нудат 
многу поголеми можности за послободен пристап 
при подготовката, максимално вклучување на 
играта, како и многу други креативни и мотивирачки 
активности кои е потешко да се вклучат во 
реализацијата на редовната настава. 

Реализацијата на активноста беше едно големо 
искуство, затоа што беше задоволство да се работи 
во тандем со наставник чиј јазик не го зборуваш, 
но одлично се надополнувате и соработувате, а 
резултатот е одлично реализирана активност и 
задоволни лица на вашите ученици. 

Само среќен и исполнет ученик, кој не е ограничен 
во развивањето на својот талент, еден ден ќе биде 
успешен и најдобар во тоа што ќе го работи. Токму 
затоа претставува голема чест, предизвик и обврска 
да се биде дел од обуките на НМИО.   

МАЈА МИТЕВА
учесничка од четвртата група во 
Тренинг центарот

9



Во рамките на нашето основно образование беа 
иницирани многу проекти коишто беа краткорочни, 
и поради таа причина не бевме во можност да 
стекнеме дополнителни знаења и вештини со цел 
да ги примениме во нашата секојдневна работа со 
учениците. За разлика од овие проекти, Нансен дијалог 
центар Скопје има посебен пристап. 

Овој центар нуди мноштво ресурси и решенија 
кои ја олеснуваат нашата работа во рамките 
на училиштата. При процесот на обука, ние 
обработивме разни специфични методи, техники и 
нови пристапи кои се однесуваат на воннаставните 
активности на коишто не посветувавме доволно 
внимание во минатото. Со помош на новите 
стекнати знаења за методот на парафразирање, 
игровниот приод, ние како наставен кадар ги 
согледавме позитивните резултати и значењето 
на воннаствните активности во рамките на 
училиштата. 

Нансен дијалог центар Скопје станува сè позначаен, 
поради фактот што ние, учесниците во програмата 
за обука во Тренинг центарот стекнуваме нови 
вештини и компетенции од високостручен кадар. 
Исто така, нам ни се овозможува практична 
имплементација на теоретските модули преку 
реализација на интегрираната воннаставна 
активност во тандем со наставник од различна 
етничка припадност во училиштата каде што 
успешно се применува НМИО.   

Резултатите од овие активности се исклучителни 
и видливи, сите ученици се дружат меѓусебно и 
соработуваат, без разлика на нивната етничка 
припадност. 

Јас длабоко верувам дека има потреба овој модел 
да се воведе и во редовниот наставен процес, 
поради фактот што претставува еден уникатен 
и репрезентативен модел кој носи позитивни 
резултати за краток временски период. 
 

СИХАНА КАБА-КАСАМИ 
учесничка од петтата група во 
Тренинг центарот
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Меѓуетничката интеграција е многу важна за 
учениците да научат да комуницираат едни со други, 
да се запознаат и почитуваат. Од активностите и 
обуките кои ги спроведува НДЦ Тренинг центарот 
се здобив со знаења и вештини кои ги проширува 
и продлабочува моите знаења за реализирање на 
воннаставните активности со деца од различен 
меѓуетнички состав.

Играта како основно средство за дружење меѓу 
децата и воспоставување комуникација е првиот 
чекор за реализирање на воннаставните активности 
со деца од различен меѓуетнички состав.

Во текот на подготовката за реализирање 
на интегрираната активност според НМИО, 
тандемската соработка беше солидна. Заедно се 
договаравме кои методи, техники и форми ќе бидат 
применети за успешна реализација.

Игровниот приод како основен чекор за реализирање 
на интегрираните активности беше успешно 
реализиран и прифатен од страна на учениците. 
Учениците активно работеа, соработуваа, се дружеа 
и си помагаа едни со други. Парафразирањето мислам 
дека успешно беше изведено од страна на нашиот 
тандем.

Успешноста на  реализирањето на интегрираните 
активности, секако, се должи на јасните и сеопфатни 
обуки на обучувачите од НДЦ кои несебично ни ги 
пренесуваа и знаењата и искуствата од досегашните 
реализирани интегрирани активности.

РАДИЦА АЦЕВСКА 
учесничка од четвртата група во 
Тренинг центарот

11
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На 18 јуни 2014 г. во рамките на Тренинг центарот НМИО беше реализирана првата обука од 
програмата за директори. Тема на првата обука, наменета за директорите од основните и 
средните училишта, беше „Проектен менаџмент во мултиетнички основни и средни училишта“. 
Обуката беше подготвена и реализирана од страна на проф. д-р Зоран Велковски (професор 
при Филозофски факултет во Скопје на Институтот за педагогија).

Тренинг центарот за интегрирано образование креираше програма наменета за директори на 
мултиетнички основни и средни училишта, структурирана со цел да овозможи запознавање на 
училишните директори со развојот, концептот и идејата за интегрираното образование, преку 
повеќе позитивни примери, искуства  и модели од неколку европски воспитно-образовни 
системи, кои беа појдовна основа при развивањето и градењето на Нансен, моделот за 
интегрирано образование, во Република Македонија.

Обуката наменета за училишни директори воедно има за цел да им понуди на училишните 
директори информации, знаења и вештини неопходни за креирање на стратегии за поддршка 
на моделот за интегрирано образование Нансен во матични училишни опкружувања, како 
структурна компонента на годишните програми за работа на училиштата во насока на градење 
на етос на интегрирано училиште.
Преку обуката училишните директори ќе имаат и непосредна можност за надградување 
на познавањата од областа на проектниот менаџмент, како и од сферата на изнаоѓање и 
обезбедување различни извори на финансирање на интегрирани училишта и на нивната 
севкупна воспитно-образовна дејност.

Програмата за обука на директори ќе понуди четири еднодневни предавања коишто ќе се 
реализираат до крајот на 2014 година.

Започна реализацијата на новата програма за 
директори во рамките на Тренинг центарот 
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2 април, 2014 г. - група 5, основно ниво на обука, трета работилница на тема: „Планирање 
и креирање на интегрирани воннаставни активности“, „Улогата и значењето на тимската и 
тандемската соработка“; 

29 април, 2014 г. - група 5, основно ниво на обука, четврта работилница на тема: „Видови 
комуникација во двојазични групи“, „Двојазичната компонента во воннаставните активности“;

17 јуни, 2014 г. -  група 3 и 4, основно ниво на обука (предавања со локални експерти) на тема: 
„Дефинирање цели и задачи на интегрирани воннаставни активности“;

18 јуни, 2014 г. -  група 6, програма за обука на директори, прва обука на тема: „Проектен 
менаџмент во мултиетнички основни и средни училишта“;

23 јуни, 2014 г. - група 3 и 4, основно ниво на обука (предавања со локални експерти) на тема: 
„Комуникација помеѓу тимови и тандеми на наставници во мултикултурни училишта“;

24 јуни, 2014 г. - основно ниво на обука, петта работилница на тема: „Надминување на 
стереотипите и предрасудите во етнички мешани групи“, „Улогата на играта во интегрираните 
воннаставни активности“;

април - јуни 2014 г. – група 3, 4 и 5, основно ниво на обука, практични модули „Практична 
реализација на интегрирана воннаставна активност според моделот за интегрирано 
образование Нансен “. 

Тренинг центар НМИО, календар на реализирани 
активности за периодот април - јуни 2014 г. 
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Имплементацијата на интегрираните воннаставни активности во периодот април- јуни 
2014 г. беше реализирана во рамките на училиштата вклучени во проектот Нансен модел за 
интегрирано образование според изготвените програми од страна на НДЦ Скопје. Тимот за 
едукација, обука и развој беше редовно присутен во училиштата со цел да изврши опсервација 
на предвидените активности, а исто така да понуди и стручно-консултативна помош и 
поддршка. Редовните интегрирани воннаставни активности беа збогатени со содржините од 
практичниот дел од основното ниво на обука од групите 3, 4 и 5 коишто реализираа интегрирано 
воннаставни активности според НМИО.  

Покрај реализацијата на планираните активности во состав на НМИО, НДЦ Скопје оствари 
координативни состаноци во неколку училишта и општини кои изразија интерес за воведување 
на Нансен моделот во нивните училишта односно општини. За оваа цел, беа реализирани 
неколку активности за процена на условите и можностите за проширување на НМИО во нови 
училишта и општини во Република Македонија. 

НАНСЕН МОДЕЛ
Нансен модел за интегрирано образование - 
Редовна реализација на интегрирани воннаставни активности 

14
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Презентации на Нансен моделот за интегрирано 
образование во Гостивар и Тетово 
На 22 мај 2014 г. НДЦ Скопје организираше презентација на НМИО пред родителите на учениците 
од второ одделение од македонската и албанската настава во рамките на ЦОУ „Гоце Делчев“ 
во Гостивар. Презентацијата беше реализирана од наставничките Нагихан Снопче и Габриела 
Мерџановска со поддршка од тимот на НДЦ Скопје. На презентацијата беа присутни директорот 
на училиштето, Сашо Шарески, и заменик-директорот, Сефер Елмази.

На 25 јуни 2014 г. презентацијата на моделот беше реализирана во ЦОУ „Братство - Миѓени“ во 
Тетово. Презентацијата беше реализирана од страна на наставничките Даниела Апостоловска, 
Александра Кундевска, Букурије Кахримани и Сихана Каба-Касами. На презентацијата беше 
присутен и директорот на учиништето, Харун Реџепи.  

Во двете училишта родителите изразија голем интерес и поддршка за проектот и ги дадоа 
потребните согласности за учество на нивните деца во интегрираните воннаставни активности 
кои се дел од НМИО. Презентацијата пред родителите е почетен чекор за воведување на 
моделот Нансен во рамките на ЦОУ „Гоце Делчев“ Гостивар и ЦОУ „Братство - Миѓени“ во Тетово. 
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Организиран отворен ден во ССОУ „Моша Пијаде“ 
во Прељубиште, Општина Јегуновце
На 27 мај 2014 г. во просториите на ССОУ „Моша Пијаде“ во Прељубиште, Општина Јегуновце, 
беше организиран отворен ден за сите заинтересирани ученици кои изразија интерес да 
го продолжат нивното средно образование во рамките на ова училиште. Отворениот ден 
беше организиран од страна на учениците, професорите и претставниците на НДЦ Скопје. 
Посетителите имаа можност да се запознаат со условите и програмата на училиштето, а исто 
така присуствуваа на изложбата на макети, изработени од страна на учениците во текот на 
стручните предмети.

ССОУ „Моша Пијаде“ во Прељубиште, Општина Јегуновце, е подрачно училиште на ССОУ „Моша 
Пијаде“ во Тетово. Училиштето започна со работа на 1 септември 2010 година. Целосниот 
процес на изградба и опремување на училиштето беше раководен од страна на НДЦ Скопје со 
финансиска поддршка од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка.

Со цел подобро информирање на учениците кои изразија интерес да го продолжат нивното 
средно образование во рамките на ССОУ „Моша Пијаде“ во Прељубиште, Општина Јегуновце, 
НДЦ Скопје во соработка со учениците и професорите од училиштето, изработи промотивно 
видео во кое се претставени сите потребни информации околу процесот за запишување 
како и за наставната програма (редовна настава, воннаставни активности), услови, опрема и 
понатамошни опции по успешното завршување на средното образование. 
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Завршна приредба на учениците при ОУ „Фридтјоф Нансен / Шемшово“ во 

Општина Јегуновце
На 28 мај 2014 г. учениците од првото интегрирано основно училиште „Фридтјоф Нансен 
/ Шемшово“ заедно со нивните наставници и тимот на НДЦ Скопје ја реализираа завршната 
приредба со наслов „Патувам со музика низ просторот и времето“ одржана со цел да се одбележи 
крајот на учебната година. На претставата присуствуваа родителите и семејствата на учениците 
и таа беше одлична пригода за одбележување на успехот на школската година збогатена со 
интегрирани воннаставни активности. По завршувањето на приредбата, учениците заедно со 
нивните родители имаа можност за заедничка дружба и коктел во дворот на училиштето.

Завршна приредба на учениците при ОУ „Славчо Стојменски“ во Општина 
Виница
На 3 јуни 2014 г. учениците и наставниот кадар вклучени во проектот Нансен модел за 
интегрирано образование во рамките на  ОУ „Славчо Стојменски“ во Виница ја реализираа 
завршната приредба со наслов „Во светот на приказните“ со цел да се одбележи крајот на 
учебната година. На приредбата присуствуваа родителите на учениците, училишната управа и 
претставници на Општина Виница.

Настан за одбележување на крајот на учебната година во Општина Чаир
На 5 јуни 2014 г. учениците и наставниците вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано 
образование при ОУ „Рајко Жинзифов / Исмаил Ќемали“ во соработка со тимот за едукација, 
обука и развој при НДЦ Скопје организираа изложба и кореографија со цел да се одбележи 
крајот на учебната година. Родителите имаа можност да ги видат изложените изработки на 
учениците од интегрираните воннаставни активности.
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Доделени сертификатите за учениците од втората 
генерација при првото интегрирано основно училиште 

На 21 јуни 2014 г. НДЦ Скопје организираше свечен настан по повод доделувањето на 
сертификатите за втората генерација ученици (2009-2014) запишани во првото интегрирано 
основно училиште „Фридтјоф Нансен“ (Шемшово) во Прељубиште, Општина Јегуновце. Настанот 
се одржа во просториите на Тренинг-центарот при НДЦ Скопје. 

Во текот на настанот беа доделени сертификати за учениците, како и благодарници за наставниот 
кадар и за семејствата на учениците. По формалниот дел, учениците заедно со нивните семејства 
и тимот на НДЦ Скопје присуствуваа на пригодната забава организирана за овој настан. 

НДЦ Скопје изрази голема благодарност до учениците, родителите, наставниот кадар и 
соработниците за континуираната поддршка на моделот за интегрирано образование Нансен и 
за исклучителните резултати постигнати во текот на овој петгодишен процес.   



19

Зајакнувањето на соработката со постојните партнерски организации и институции како и 

со новите меѓународни организации е важна компонента на развојниот процес на НДЦ Скопје, 

во правец на зајакнување на капацитетите и разменување на искуства и најдобри практики 

на меѓународно ниво. Во периодот април - јуни 2014 г. НДЦ Скопје реализираше неколку 

меѓународни посети и исто така беше домаќин на неколку делегации од меѓународните 

партнерски организации. 

Меѓународна соработка 
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На 3 април 2014 г. извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, и проект- менаџерот, Ветон 
Зеколи, го посетија интегрираното училиште „Шарнхорст гезамтшуле“ (Scharnhorst Gesamtschule) 
во Дортмунд, Германија, во кое наставата ја следат 1040 ученици од различна етничка и верска 
припадност. Во текот на денот претставниците на НДЦ Скопје се сретнаа со г. Реинар Копф од 
организацијата „Forum fur eltern und schule“. 

Во текот на работната посета на Германија претставниците на НДЦ Скопје реализираа посети и 
состаноци во неколку интегрирани училишта и организации.

Претставници на НДЦ Скопје во посета на 
интегрирани училишта во Германија
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Целта на посетата беше запознавање со програмските активности на НДЦ Скопје во полето на 
интегрираното образование, посета на училиштата што го применуваат моделот за интегрирано 
образование Нансен како и придонес кон развојот на програмата за соработка со директорите 
на училиштата.

На 7 мај делегацијата ги посети просториите на НДЦ Скопје и Тренинг центарот каде што 
проследија презентации, подготвени од страна на извршниот директор на НДЦ Скопје Сашо 
Стојковски, проект-менаџерот Ветон Зеколи, менаџерот на тимот за ЕОР Билјана Крстеска-
Папиќ и координаторот за ЕОР, Сонај Билал.

Директорката на НИЦИЕ и директори на 
интегрирани училишта од Северна Ирска во 
посета на НДЦ Скопје 

Во периодот 7-10 мај 2014 г. НДЦ 
Скопје ја посети делегација од 
Северна Ирска составена од Норин 
Кембел, директорка на НИЦИЕ, 
Патриција Муртаг, директорка на 
ИОУ „Хејзелвуд“, Најџел Арнолд, 
директор на ИОУ „Гленгормли“, 
Олвен Грифит, директорка на 
интегрираниот колеџ „Блеквотер“ 
и Најџел Фрит, директор на 
интегрираниот колеџ „Друмрах“. 
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На 8 мај делегацијата од Северна Ирска го посети 
ОУ „Славчо Стојменски“ во Општина Виница 
каде што присуствуваа на една интегрирана 
воннаставна активност реализирана од 
наставничките Шенај Амедова и Сања 
Смиланска. Потоа, делегацијата оствари средба 
со градоначалникот на Виница, Емил Дончев и 
директорот на ОУ„Славчо Стојменски“, Јорданчо 
Стојанов.

На 9 мај гостите го посетија првото интегрирано 
основно училиште „Фридтјоф Нансен“ во 
Прељубиште во Јегуновце и првото средно 
интегрирано училиште „Моша Пијаде“. Во текот 
на посетата на Јегуновце, делегацијата оствари 
средба со градоначалникот Тони Коцески кој ги 
пренесе неговите впечатоци од придобивките на 
интегрираното образование.

Во последниот ден од посетата, 10 мај, НДЦ 
Скопје организираше состанок со 20 директори 
на основни и средни училишта од Република 
Македонија кои изразиле интерес за воведување 
на моделот во рамките на нивните училишта. 
Во текот на состанокот директорите имаа 
можност да дознаат повеќе информации околу 
интегрираните училишта во Северна Ирска 
преку презентациите подготвени од страна на 
директорите од интегрираните училишта од 
Северна Ирска. Претставниците на НДЦ Скопје 
детаљно го претставија моделот за интегрирано 
образование Нансен и ја потенцираа важноста 
на интегрираното образование во македонскиот 
општествен контекст.

Посетата на групата директори од училиштата и 
директорката на НИЦИЕ е од особена важност за 
НДЦ Скопје, и претставува основа за размена на 
нови информации и искуства, продлабочување 
на соработката и иницирање нови полиња на 
соработка во иднина.
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Во текот на семинарот, учесниците ја истражуваа улогата на 
дијалогот во процесот на градење мир преку споделување 
искуства од меѓународната работа во сферата на дијалогот. 
Преку повеќе видови работилници, учесниците на семинарот 
ги зајакнаа нивните вештини во сферата на дијалогот со 
помош на обучувачите од НЦМД и меѓународните обучувачи. 
Семинарот им овозможи на учесниците да ги споделат нивните 
досегашни искуства, а исто така и да дискутираат околу 
методолошкото надградување на дијалогот. На работилниците, 
предавањата и презентациите учествуваа претставници на 
мировни движења, организации за поддршка на дијалогот, 
претставници од дијаспората, студенти, истражувачи и 
партнерски организации на НЦМД, Академијата Нансен и 
Нансен дијалог-мрежата. 

Учество на Нансен семинарот во Лилехамер, 
Норвешка 

Во периодот од 12 до 15 јуни, 2014 г. Нансен центарот за мир и дијалог (НЦМД) го организираше 
традиционалниот Нансен семинар. Семинарот се одржа во просториите на НЦМД во Лилехамер, 
Норвешка. Од канцеларијата на НДЦ Скопје на овогодинешниот семинар учествуваше 
координаторот за едукација, обука и развој, Сонај Билал. 
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На 11 јуни 2014 г. делегација предводена од високиот комесар за национални малцинства при 
ОБСЕ, Астрид Торс, вишиот советник на ВКНМ, Стефани Марсал, и личниот советник на ВКНМ, 
Сирпа Рауцио, беа во посета на НДЦ Скопје.

Делегацијата оствари средба со претставниците на НДЦ Скопје и со група наставници и професори, 
реализатори на моделот за интегрирано образование Нансен, и учесници на обуките во рамките 
на Тренинг-центарот за интегрирано образование. Во текот на состанокот, претставниците на 
НДЦ Скопје ги претставија главните цели и придобивки од моделот за интегрирано образование, 
а исто така и структурата и програмата на Тренинг-центарот за интегрирано образование. 

Во таа пригода наставниците и професорите ги споделија нивните впечатоци по однос на 
придобивките и предизвиците при реализацијата на интегрираните воннаставни активности во 
рамките на училиштата.

Високиот комесар за национални 
малцинства при ОБСЕ во посета 
на НДЦ Скопје



Ул. Бахар Моис бр. 4, 1000 
Скопје Република Македонија

www.ndc.net.mk
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www.tcnmie.org

Тел: +389 (0) 2 3209 905
         +389 (0) 2 3209 906

contact@ndc.net.mk 

НАНСЕН ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР СКОПЈЕ  

Доколку сакате да ги добивате билтените на НДЦ Скопје, Ве молиме испратете електронска порака со наслов Subscribe на 
адресата: newsletter@ndc.net.mk. Бидете меѓу првите кои што ќе ги дознаат најновите вести од полето на интегрираното 
образование и програмите за градење на капацитетите на наставниот кадар. 


