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Во ова издание на билтенот:



1. Иницирање меѓународна соработка со образовни институции од Република Турција 

На 9 јули 2013 год. НДЦ Скопје беше домаќин на 
делегација составена од советници при Владата на 
Република Турција, универзитетски професори, како и 
претставници на образовни институции и организации. 
Делегацијата оствари средба со тимот на Нансен дијалог 
центар Скопје во просториите на Тренинг центарот.

Целта на посетата беше информирање и запознавање 
на делегацијата со програмските активности на Нансен 
дијалог центар Скопје во сферата на интегрираното 
образование, и наедно, разгледување на можностите 
за соработка со релевантните турски институции и 
организации.

Претставниците на НДЦ Скопје детаљно го претставија 
Нансен моделот за интегрирано образование односно 
неговите обележја, карактеристики и придобивките на 
образовниот систем од програмските активности кои се 
спроведуваат во училиштата во состав на НМИО.
Имплементираните активности во училиштата по 
моделот Нансен беа претставени со помош на видео запис 

од реализиран час, при што делегацијата имаше можност 
да долови дел од атмосферата на часот и методологијата 
на работа која се применува при реализацијата на 
интегрираните воннаставни активности.

Во текот на состанокот, претставниците на НДЦ Скопје 
ја претставија целта на основањето на првиот Тренинг 
центар за интегрирано образование, како и темите од 
основниот и напредниот пакет на обука за интегрирано 
образование кои се реализираат во рамките на Тренинг 
центарот.

Делегацијата изрази голем интерес за делокругот на 
работа на Нансен дијалог центар Скопје и изрази желба 
за посета на дел од училиштата кои го применуваат 
Нансен моделот за интегрирано образование.

Првичната средба меѓу претставниците на НДЦ Скопје и 
дел од претставниците на делегацијата беше остварена 
во текот на работната посета на Република Турција во 
периодот 17-20 јуни 2013 год.

 Нансен дијалог центар Скопје бележи зголемен интерес околу Нансен моделот за
 интегрирано образование и програмите за обука при Тренинг центарот. За таа
 цел, беа воспоставени многубројни меѓународни средби за промоција на моделот
  и споделување на најдобрите практики од полето на интегрираното образование



2. Проширување на Нансен моделот за 
интегрирано образование во Општина Виница
УШТЕ ЕДНО УЧИЛИШТЕ СТАНА ДЕЛ ОД СЕМЕЈСТВОТО НАНСЕН! 

Мотивирани од позитивните резултати и достигнувања на 
училиштата кои го спроведуваат Нансен моделот, Општина 
Виница изрази интерес за воведување Нансен модел за 
интегрирано образование во мултиетничкото основно 
училиште „Славчо Стојменски“. По првичните контакти меѓу 
претставниците на НДЦ Скопје и општинскиот сектор за 
образование, беше донесен заклучокот дека се исполенти 
потребните предуслови за отпочнување на подготвителната 
фаза за воведување на НМИЕ во предложеното училиште.

Во просториите на Општина Виница, на 9 јули 2013 год. Нансен дијалог 
центар Скопје и Општина Виница го потпишаа договорот за соработка 
со цел отпочнување на проектот Нансен модел за интегрирано 
образование во ОУ „Славчо Стојменски“. Договорот беше потпишан 
од страна на градоначалникот на Општина Виница, Емил Дончев, и 
извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски.

Во проектот ќе бидат вклучени ученици, наставници и родители од 
македонската и турската етничка заедница, а негова цел е зголемување 
на степенот на интеграција преку интегрирани воннаставни 
активности за ученици, обука за наставници и програма за соработка 
со родителите.

Општина Виница изрази подготвеност да обезбеди услови и поддршка 
за отпочнување на проектот во соработка со НДЦ Скопје. Нансен 
дијалог центар Скопје ќе стипендира обучување за дел од наставниот 
кадар кој ќе биде одговорен за непосредната реализација на 
интегрираните воннаставни активности според годишните програми, 
изготвени од страна на НДЦ Скопје, и воедно ќе обезбеди стручно-
консултативна поддршка на училишната управа и наставниот кадар 
при имплементацијата на зацртаните програмски активности во 
состав на проектот.

Емил Дончев, градоначалник на 
Општина Виница

„Проектот ќе придонесе во насока 
на подобрување на образованието 
во Општина Виница, поточно во 
мултиетничкото училиште „Славчо 
Стојменски“, со цел децата да се 
запознаат меѓусебно, и во текот на 
нивното образование да настапуваат 
заедно при изведување на предвидените 
проектни активности“. 

Извршен директор на НДЦ Скопје
Сашо Стојковски

„Јазичната бариера ја надминуваме 
преку неформалните акивности, ја 
подобруваме комуникацијата, сора-
ботката меѓу учениците, наста-
вниците и родителите на учениците, 
при што се создаваат услови за 
растење и учење заедно едни со други, 
а не едни покрај други“. 



3. Поглавје за сеќавање:
одбележување на успехот на првата генерација ученици

Во 2008 година првата генерација ученици започна со следење на наставата во 
првото основно интегрирано училиште „Фридтјоф Нансен“ при ЦОУ „Шемшово“, 
во Прељубиште - Општина Јегуновце, Македонија. Ова училиште беше основата 
за понатамошно развивање и надградување на Нансен моделот за интегрирано 
образование. Првата генерација ученици ја заврши одделенската настава (од 1. до 5. 
одделение) збогатена со 5-годишни програми за интегрирани воннаставни активности 
составени од 23 тематски подрачја - секции. 



Сашо Стојковски
извршен директор на НДЦ Скопје

„Моделот што го изградивме заедно во 
2008 година докажа како успешно може 
да функционира едно мултиетничко 
училиште во кое сите ученици растат 
заедно едни со други, а не едни покрај други. 
Сакам да нагласам дека интегрираното 
образование е неминовна потреба на 
образовниот систем во Македонија, 
потреба која од ден на ден станува 
сè поголема. Се надеваме дека многу 
брзо ќе бидат надминати стравот 
од непознатото, неинформираноста, 
предрасудите и стереотипите, и дека, 
конечно, ваквиот вид образование ќе ù 
биде приоритет како на централната 
така и на локалната власт која 
е одговорна за образованието во 
Македонија“.

Стајнер Брин
основач на Нансен дијалог мрежата

„Има многу луѓе на кои треба да им 
се оддаде почит денес, но јас сакам да 
го потенцирам посебното значење на 
улогата на родителите. Без вашата 
поддршка, ова училиште немаше 
воопшто да започне со работа и 
немаше да опстои. Вие сте доказ дека 
при градењето на интегрираните 
општества, најважната група не се 
политичарите ниту пак наставниците, 
туку тоа се родителите. Вие донесовте 
важни одлуки за вашите деца - вие 
можете да отворите или да затворите 
прозорци за нив. Во овој контекст, вие 
дефинитивно отворивте прозорци. 
Треба да сте горди дека вашите деца го 
имаа најдобриот почеток во дадените 
околности“. 

Меџит Емурли
претседател на Советот на родители 

на првата генерација ученици

„Ние, родителите, сме задоволни со 
нашето учество во овој проект, кој 
претставува една добра основа за 
двете етнички заедници, македонската 
и албанската. Овој проект е 
показател дека ние сме подготвени за 
толеранција и соработка благодарение 
на иницијативата за воведување на 
концепотот за интегрирано образова-
ние од страна на Нансен дијалог центар 
Скопје. Јас сум убеден дека позитивните 
ефекти од проектот ќе се чувствуваат 
уште долго време во нашето општество. 
На почетокот имаше недоразбирања, но 
тие беа надминати со одлучноста на 
родителите да го спроведат овој процес 
до крај“.

Настанот во чест на првата генерација 
ученици од првото интегрирано ОУ 
„Фридтјоф Нансен“ (при ЦОУ Шемшово) 
во с. Прељубиште, Општина Јегуновце се 
одржа на 31 август 2013 година. НДЦ Скопје 
им додели сертификати и благодарници 
на наставниците, учениците, родителите 
и локалните соработници за нивниот 
исклучителен придонес при развојот на 
интегрираното образование во текот на 
последните 5 години.

Настанот започна со обраќањето на 
извршниот директор на НДЦ Скопје, 
Сашо Стојковски, кој ја потенцираше 
важноста на донесувањето големи 
заеднички одлуки со родителите и 
локалното население во текот на 2007 и 
почетокот на 2008, при основањето на 
првото интегрирано основно училиште 
во Прељубиште, Општина Јегуновце.

Основачот на Нансен дијалог мрежата, 
Стајнер Брин, ја нагласи важната улога на 
родителите и семејствата на учениците 
од првата генерација при основањето на 
првото интегрирано основно училиште 
во с. Прељубиште, Општина Јегуновце.

Во текот на настанот присутните гости 
имаа можност да се потсетат на развојниот 

пат на Нансен моделот за интегрирано 
образование во Прељубиште, Општина 
Јегуновце, преку документарен филм 
подготвен од страна на НДЦ Скопје.

Во документарниот филм беше 
прикажана хронологијата на настани 
и активности од подготвителната фаза 
при воведувањето на Нансен моделот 
за интегрирано образование, сè до 
последните активности реализирани во 
текот на учебната 2012/2013 година.
Претставниците на НДЦ Скопје им 
доделија сертификати на одделенските 
наставници на првата генерација 
ученици кои наедно беа и реализатори на 
интегрираните воннаставни активности 
според моделот за интегрирано 
образование.

На учениците од првата генерација им 
беа доделени сертификати за активно 
учество во интегрираните воннаставни 
активности во текот на последните 
пет години во ОУ „Фридтјоф Нансен“ 
во Прељубиште, Општина Јегуновце. 
Сертификатите и подароците со 
училиштен прибор им беа доделени од 
страна на проект-менаџерите при НДЦ 
Скопје, Билјана Крстеска-Папиќ и Ветон 
Зеколи.

Во текот на настанот, посебна 
благодарност беше искажана кон 
родителите и семејствата на првата 
генерација ученици за нивниот 
исклучителен придонес и поддршка на 
првото интегрирано основно училиште 
и нивната активна соработка со 
училиштето и тимот на НДЦ Скопје при 
имплементацијата на интегрираните 
воннаставни активности. На семејствата 
на учениците им беа доделени 
благодарници од страна на основачот на 
Нансен дијалог мрежата, Стајнер Брин.

Во завршниот дел на настанот извршниот 
директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, 
им додели благодарници на локалните 
соработници за нивнта поддршка и 
посветеност при целокупниот процес на 
имплементација на Нансен моделот за 
интегрирано образование.

Нансен моделот за интегрирано 
образование беше применет и развиен 
во првото интегрирано основно 
училиште во Прељубиште, и наедно, 
училиштето служеше како одличен 
пример за останатите училишта кои 
подоцна започнаа со имплементацијата 
на проектот Нансен модел за интегрирано 
образование.





4.  Новини во одделот за 
публикации

Еден од приоритетите на тимот за 
едукација, обука и развој при НДЦ Скопје 
беше создавање прирачни материјали 
за наставниците и професорите - 
реализатори на НМИО. 
Во текот на месец септември 2013 
година НДЦ Скопје ја објави најновата 
публикација: Практикум за реализатори 
на Нансен модел за интегрирано 
образование. Главната цел на создава-
њето на овој практикум беше да се 
презентираат и понудат низа успешни 
и иновативни примери на интегрирани 
воннаставни активности од различни 
секции и наменети за различни возрасти 
на ученици. 

Практикумот за реализатори на НМИО 
нуди и прикажува повеќе практични 
модели на успешни и инвентивни 
интегрирани воннаставни активности 
кои треба да послужат само како еден 
вид образец, ориентир за наставничките 
тандеми кога пристапуваат кон планирање 
воннаставна активност со цел да ги 
задоволат главните обележја на Нансен 
моделот за интегрирано образование 
како: промоција на тимска и тандемска 
соработка; индивидуализиран пристап 
кон учениците во согласност со нивните 
можности, потенцијали, способности, 
интереси; поддржување активности 
низ игра како носечки метод на работа; 
задржување на двојазичната компонента; 
дизајн на мултикултурен училиштен 
простор и сл.
Сите предложени воннаставни активности 
се произлезени од различни секции од 
годишните програми за интегрирани 
воннаставни активности, но и намененти 
за различна возраст на ученици.
При изборот на видовите воннаставни 
активности се посвети внимание 
на меѓусебната корелација и тесна 
поврзаност меѓу дневните теми, со 
цел да се понудат различни приоди 
во планирањето, организирањето и 
реализирањето на тематски сродни и 
блиски теми од програмите.

 „Тимот за едукација, обука и развој започна со создавање на пет 
практикуми како поддршка за сите наставници - реализатори на НМИО 
во процесот на непосредна реализација на воннаставните активности. 
Практикумите ќе бидат во тесна врска со тематските подрачја од 
годишните програми за интегрираните воннаставни активности, 
но воедно ќе бидат опфатени и подетаљно разработени одредени 
обележја на НМИО.

Првиот практикум, објавен на 18 септември 2013, е приказ на успешни 
и репрезентативни модели на воннаставни активности, реализирани 
од страна на повеќе наставнички тандеми во неколку училишта кои го 
имплементираат НМИО.

Целта на овој практикум е да ги стимулира и поттикне реализаторите 
во процесот на подготовка на оригинални и инвентивни двојазични 
активности, коишто во исто време би ги промовирале спецификите на 
самиот модел.

Овој концепт на приказ на позитивни, успешни и репрезентативни 
воннаставни активности ќе биде практикуван во текот на целата 
учебна година, со што темите на активностите ќе бидат усогласени 
со актуелните настани и случувања во текот на учебната година.
Првиот практикум е подготвен тријазично (македонски, албански и 
турски јазик) и тој ќе биде проследен на сите наставници во улога на 
реализатори на Нансен моделот“. 

Аница оносимоска
координатор за едукација, обука и развој



5.  Напредно ниво на обука: чекор напред кон 
стекнување нови вештини и компетенции 
за интегрирано образование  
Во текот на месец септември 2013 год. наставниците коишто 
успешно го завршија основното ниво на обука за интегрирано 
образование присуствуваа на првата работилница од напредното 
ниво на обука за интегрирано образование. Во напредниот циклус 
на обука се вклучени 50 наставници поделени во две групи кои се 
пријавија на обуката со цел да стекнат нови знаења, вештини како 
и искуство во полето на интегрираното образование. 

Повикот за пријавување на напредното ниво на обука како и целокупниот 
процес на аплицирање беше спроведен на почетокот на месец септември 2013 
год.

Обуката започна со првата работилница реализирана во септември, 2013 год. на 
тема „Интегрираното образование како образовен тренд и тенденција“ во текот 
на која учесниците имаа можност да се запознаат со различни интегративни 
процеси во образовната сфера. Работилницата беше реализирана со примена 
на разни форми и техники на работа и ги имаше следните цели:

• Препознавање на видовите интеграција преку настава во рамките на 
различни образовни системи; 

• Споредба на интегрираното образование во Република Македонија со 
други образовни системи.

Првата работилница за првата група наставнци беше реализирана на 12 
септември 2013 год., а пак, учесниците од втората група учествуваа на првата 
работилница од напредното ниво на обука на 19 септември 2013 год.



„Напредниот пакет на обука е наменет за 
наставниците коишто успешно го завршиле 
основото ниво на обуки за НМИО. 

Станува збор за исклучително мотивирана група 
наставници што доаѓаат од повеќе региони од 
Република Македонија, а воедно се претставници 
на македонската, албанската и турската етничка 
зедница. Оваа група наставници е составена од 
сите непосредни реализатори на интегрираните 
воннаставни активности според Нансен модел 
за интегрирано образование, кои на овој начин 
ќе ги зајакнат своите вештини и компетенции 
за успешна промоција на НМИО и неговите 
посебности. 

Дел од групата се и наставници кои се истакнати, 
активни и посветени просветни работници од 10 
различни општини во РМ, во кои сè уште засега 
не се имплементира НМИО, што е пак од друга 
страна, силен индикатор дека овие наставниците 
ја препознале улогата, важноста и придобивките 
од овој вид обука.

Преку напредното ниво на обука наставниците ќе 
имаат можност да ги прошират и продлабочат 
информациите и предзнаењата за концептот 
на интегрирано образование како глобална 
тендендција и тренд во образованието.

Напредното ниво на обука содржи 6 тематски 
подрачја кои ќе бидат реализирани од страна на 
тимот на НДЦ Скопје и локалните експерти, но 
исто така ова ниво на обука ќе понуди предавања 
од страна на меѓународните предавачи и 
истакнати професори од Северна Ирска, Норвешка, 
Турција и други земји. Нивното присуство ќе биде 
искористено за пренесување позитивни примери, 
искуства, исчекори, предизвици, проблеми и сл. 
со кои се соочуваат во процесот на промоција на 
концептот за интегрирано образование.

Билјана Крстеска - Папиќ
менаџер за едукација, обука и развој

(обучувач при ТЦНМИЕ)

6. Напредно ниво на обука: 
информации од обучувачите при 
НДЦ Скопје



Програмата на напредното ниво на обука содржи 
6 програмски подрачја како комбинација од 
предавања, работилници и практична проектна 
активниост. Циклусот на обука ќе се реализира во 
текот на еден семестар. Теми на програмските 
подрачја се:

• Интегрираното образование како образовен 
тренд и тенденција;

• Националниот курикулум како предуслов за 
интегрирано образование;

• Учебникарска литература за основно и средно 
образование во контекст на концептот за 
интегрирано образование;

• Дизајн на мултиетничко училишно 
опкружување;

• Развој на идејата за интегрирано образование 
во македонски општествен контекст;

• Евалуација на структурните компоненти на 
концептот за интегрирано образование.

Предуслов за стекнување сертификат за успешно 
завршено напредно ниво на обука ќе биде редовно 
присуство и активна партиципација во текот на 
предавањата, како и реализирање на две проектни 
задачи со цел заокружување на овој циклус на обука.

Осман Емин
координатор за едукација, обука и развој 

(обучувач при ТЦНМИЕ)



Обуката се реализира на локалните јазици 
(македонски, албански, турски) во Република 
Македонија, со помош на активно применување на 
техниката парафразирање.

Ова ниво на обука паралелно се реализира за две 
категории учесници, т.е. прва група наставници 
- реализатори на НМИО, додека пак втора 
група наставници од повеќе општини во РМ се 
стипендисти на НДЦ Скопје кои го заокружуваат 
циклусот на обука започнат минатата учебна 
година.

• Програмата за обука ги има следните 
карактеристики:

• Интерактивен начин на работа;
• Двојазичен/тријазичен приод;
• Работа во мали групи;
• Групна дискусија;
• Симулации;
• Учење по пат на решавање проблеми;

• Играње улоги.

Сонај Билал
координатор за едукација, обука и развој 

(обучувач при ТЦНМИЕ)



„Покрај фактот дека доаѓам од моноетничко училиште, 
јас бев заинтересирана да се стекнам со нови знаења и 
вештини преку напредниот циклус на обука и да го пренесам 
моето искуство на моите колеги со цел да се подигне свеста 
зашто, иако нашата земја е составена од различни етнички 
заедници, ние сме сите еднакви, и од особена важност е 
да се воспостави комуникација меѓу децата уште од мала 
возраст. Како резултат на тоа, децата ќе научат како да ги 
препознаат и ценат различностите.

Јас одлучив да се пријавам на напредниот циклус на обука 
за Нансен моделот за интегрирано образование поради 
уникатната можност да стекнам нови вештини и 
компетенции како наставник, исто така, и да ги споделам 
позитивните искуства со моите колеги наставници коишто 
ја следат обуката. Темите кои се нудат во рамките на обуката 
се навистина уникатни и мошне интересни и ги следев со 
големо задоволство. Со помош на обуката реализирана во 
рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје јас научив 
многу нови работи за првпат поврзани со интегрирано 
образование, градење кохезија во општеството, воннаставни 
активности како и видови комуникација со наставници и 
родители коишто можам да ги применам во редовниот 
наставен процес. Јас сум убедена дека ние, наставниците, 
можеме да дадеме значаен придонес во насока на превенција на 
понатамошните етнички поделби во нашето општестство. 

Децата треба да научат како да живеат заедно, и ние 
треба да се залагаме да им ги пренесеме мултикултурните 
вредности уште од рана возраст. Тоа може да се постигне со 
воведување на Нансен моделот за интегрирано образование 
во училиштата, каде што децата имаат простор за 
заеднички активности, за социјализација, препознавање на 
различностите и сличностите и заедничка дружба.

И во случај училиштето да е моноетничко, ние можеме да 
работиме со учениците во текот на редовната настава 
на теми коишто се поврзани со почит кон различностите, 
намалување на стереотипите и предрасудите, учење за 
различни култури итн.

Основниот и напредниот пакет на обука за интегрирано 
образование нуди спечифични тематски подрачја и 
компетенции коишто немавме можност да ги стекнеме во 
текот на нашите студии и целокупниот процес на формално 
образование. Овде, ние учиме многу инетерсни и применливи 
методи на работа коишто можеме да ги користиме не 
само со нашите ученици туку и со колегите и родителите 
на учениците. Една од најголемите придобивки за мене како 
наставник беше тоа што научив како да направам детаљно, 
структуирано и организирано планирање на часовите и 
дневните теми, вештина што ја стекнав во текот на 
обуката“.

Николетка Панева
ООУ „Кирил и Методиј“, Свети Николе
учесничка од втората група

7. Осврт од страна на учесниците во 
однос на програмата за обука при 
Тренинг центарот 



„Јас учествував на основното ниво на обука 
за интегрирано образование според Нансен 
моделот за инетгрирано образование и решив да 
продолжам со напредното ниво на обука со цел да 
ги збогатам моите вештини, да нучам нови приоди 
кон образованието, и исто така, да стекнам нови 
знаења за теми со коишто се сретнувам за првпат.  

Еден од главните мотиви за учество на оваа обука 
беше одличната комуникација што ја имавме со 
обучувачите и начинот на кој тие ни го пренесуваа 
нивното знаење и искуство. Во текот на напредното 
ниво на обука кое започна во септември 2013 год. 
очекувам да се стекнам со нови знаења и вештини. 
Јас работам во мултиетничко училиште во кое 
наставниот процес го следат ученици од четири 
етнички заедници: македонската, албанската, 
турската и ромската етничка заедница. Ние како 
наставен кадар вложуваме напор да работиме со 
сите ученици, и јас верувам дека знаењата стекнати 
во текот на оваа програма за обука ќе ми бидат од 
помош при осмислување, организација и реализација 
на разни активности со нов пристап кој се разликува 
од оној којшто досега сме го применувале во текот 
на редовниот наставен процес. 

Јас сум воодушевена од организацискиот дел 
на обуката и општо, од Нансен моделот за 
интегрирано образование, посебно од изготвените 
програми за интегрирани воннаставни активности 
коишто наставниците - реализатори на моделот 
ги добиваат пред непосредната реализација 
на акивностите со учениците. Тоа што ми се 
допаѓа најмногу кај програмите е воведувањето 
на методот на игра и како истата се користи за 
пренесување на воспитни пораки до учениците.
Морам да ја нагласам одличната комуникација 
воспоставена меѓу нас, учесниците на обуката. 
Овој вид комуникација треба да се практикува на 
нашите работни средини како модел на успешна 
соработка“.

Мерита сејдини
ООУ „Санде Штерјоски“, Кичево

учесничка од втората група



Александар Петровиќ
ССОУ „Моша Пијаде“, Тетово 
учесник од првата група - реализатор на НМИО

„Сета обука што ја следев во рамките на Тренинг 
центарот ми овозможи да планирам и организирам 
подобри интегрирани воннаставни активности 
како и подобри часови во редовниот наставен 
процес. Еден од најкорисните аспекти на обуката се 
неконвенционалните методи на работа што можат 
да се применуваат во текот на воспитно-образовниот 
процес како што се: методот на игра со сите негови 
категории: игри за енергичност, игри за запознавање 
итн. Освен на воннаставните активности, нив ги 
применуваме и во редовниот наставен процес со цел 
да создадеме позитивна социоемоционална клима меѓу 
учениците.

Интегрираното образование е процес што бара многу 
работа и посветеност, затоа овие обуки се многу важни 
за секој наставник кој сака да стекне практично искуство и 
компетенции, со цел да биде успешен при неговата работа 
и комуникација со учениците, родителите и училишната 
управа“. 

„Јас бев многу мотивиран на продолжам со напредното ниво 
на обука, поради позитивното искуство и добрите впечатоци 
од основното ниво на обука. Обуката нуди широк спектар на 
можности за стекнување нови вештини, како и запознавање со 
други настаници - колеги и споделување на нашите искуства. 
Тоа што ми остави најголем позитивен впечаток е меѓусебната 
поддршка на наставниците, еднаквата можност за сите нас да се 
изразиме на нашиот мајчин јазик и исто така да научиме повеќе за 
различните култури.

Тематските подрачја кои се обработуваа во текот на обуката се 
применливи во нашиот училиштен контекст, и јас сум среќен што 
сум еден од наставниците што ги спореведува годишните програми 
за интегрирани воннаставни активности според Нансен моделот 
за интегрирано образование. Вештините стекнати во текот на 
обуката ни овозможуваат да имаме подобро сфаќање за почитувањето 
на различностите, и успешно да ги вклучиме нашите ученици, колегите 
и родителите на учениците“.

Мејдин Усинов
ООУ „Маршал Тито“, Струмица

учесник од првата група - реализатор на НМИО



8. Споделување на најдобрите практики: делегација од Босна и 
Херцеговина во посета на НДЦ Скопје 

НДЦ Скопје продолжува да ги споделува најдобрите практики локално и регионално, и ја нуди 
потребната поддршка и експертиза, со цел да се поддржи процесот на воспоставување на интегрира-
ното образование во регионот како глобален образовен тренд и тенденција.

Препознавајќи го успехот на НДЦ Скопје во полето на интегрираното образование, владини претставници од 
кантонот Херцеговина – Неретва остварија студиска посета на НДЦ Скопје во периодот 20-21 септември 2013 
година. Делегацијата беше предводена од премиерот Денис Ласиќ, министерот за образование, култура и 
спорт, Златко Хаџиомеровиќ, шефот на кабинетот на премиерот, Веселко Черкез, и советникот на министерот 
за образование, Амир Кадрибеговиќ. 

Посетата беше организирана од Нансен дијалог центар Мостар и е дел од заложбите за подобрување на 
квалитетот на образованието и воведување на концептот за интегрираното образование во кантонот 
Херцеговина - Неретва. Владините претставници се запознаа со почетните подготвителни фази за воведување 
на интегрираното образование во Македонија реализирани од страна на НДЦ Скопје. По повод посетата, НДЦ 
Скопје организираше низа посети и консултации со дел од клучните поддржувачи на иницираната идеја за 
интегрирано образование.

На 20 септември 2013 година делегацијата се сретна со градоначалникот на Општина Јегуновце, Тони Коцески, 
при што беа дискутирани предизвиците со кои се соочувала Општината при отпочнувањето на проектот 
Нансен модел за интегрирано образование, како и придобивките за целото население кои произлегле како 
директен резултат на проектот. 



По состанокот во Општина Јегуновце, делегацијата беше во посета на првото интегрирано основно и 
средно училиште во Прељубиште каде се сретнаа со наставниците и учениците, и наедно присуствуваа на 
една интегрирана воннаставна активност во средното училиште. Во Скопје делегацијата оствари средба со 
министерот за животна средина и просторно планирање, Абулаќим Адеми, кој бил еден од поддржувачите 
на проектот за дијалог и помирување како и на Нансен моделот за интегрирано образование. Министерот 
Адеми ги сподели неговите впечатоци и размислувања по однос на заложбите и подготовките кои треба 
да се преземат за да се постигнат оптимални резултати во полето на интеграцијата, и ја пренесе пораката 
дека упорноста е клучен фактор за постигнување успех при имплементација на проекти од овој вид.

Во текот на посетата, делегацијата оствари средба во Министерството за образование и наука каде беа 
пречекани од заменик-министерот за образование и наука, Сафет Незири. Г. Незири даде еден осврт на 
општата образовна клима во Република Македонија и клучните фактори кои треба да се земат предвид 
при постепеното воведување на концептот за интегрирано образование. Акцентот беше ставен на потре-
бата за добра комуникација меѓу владините претставници од различно етничко потекло како силна порака 
до општеството.

На 21 септември 2013 година делегацијата ги посети канцелариите на НДЦ Скопје со цел подобро запознавање 
со работата на центарот и добивање јасна слика за активностите реализирани за отпочнување на проектот, 
вклучувајќи ги и подготвителните консултации пред основањето на првите интегрирани училишта.

Извршниот директор на НДЦ Скопје одржа презентација за проектот Дијалог и реконсилијација, кој 
наедно ја претставува основата за понатамошен развој на Нансен моделот за интегрирано образование. Г. 
Стојковски ја презентираше структурата на проектот и постигнатите резултати, како и предизвиците со кои 
се соочил тимот на НДЦ Скопје во текот на почетните фази на проектот. Менаџерот на тимот   за едукација, 
обука и развој, Билјана Крстеска - Папиќ, го претстави развојниот пат на Нансен моделот за интегрирано 
образование како и неговите обележја и карактеристики. Во продолжение на презентацијата, присутните 
гости имаа можност да се запознаат со улогата на Тренинг центарот за интегрирано образование и неговата 
важна улога во сферата на интегрираното образование.
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