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„Драги пријатели,
како директор на НДЦ Скопје којшто во 
изминатите осум години ја водам оваа 
организација, дозволете ми со гордост да дадам 
краток осврт за 2015 година која е и последна 
година од мојот втор мандат.  
2015 година е една од најуспешните години 
од постоењето на НДЦ Скопје, година во која 
е направен голем прогрес во остварување 
на нашата неколкугодишна стратегија и 
поставените цели.

Нансен моделот за интегрирано образование 
којшто од 2008 година како проект почнавме да 
го развиваме, промовираме и имплементираме 
во дел од мултиетничките основни и средни 
училиштата во Македонија, оваа година 
беше преточен во еден стратегиски документ 
„Концепција за интеркултурно образование“, 
којшто беше прифатен од страна на министерот 
за образование и наука како официјален 
документ на МОН.

Со овој голем исчекор од страна на Министер-
ството за образование и наука се дава можност 
на многу поголем број основни и средни 
училишта, наставници, ученици и родители 
да бидат дел од новиот образовен систем и да 
ги уживаат бенефициите од интегрираното/

интеркултурното образование, образование за 
кое потребата во општеството е сè поголема.
Покрај одредени предизвици, оваа година 
успеавме да го прошириме Нансен моделот за 
интегрирано образование во нови училишта на 
локално, но и на регионално ниво. Со помош на 
нашите колеги од Мостар, Босна и Херцеговина, 
со моделот беа опфатени едно основно (Прозор 
Рама) и едно средно училиште (Столац).
Тренинг центарот за интегрирано образование ја 
заокружува бројката со 220 обучени наставници 
од Македонија, Србија и Босна и Херцеговина кои 
во изминативе една и пол година ги посетуваа 
обуките од основно и напредно ниво.
За 2015 година да биде една од најуспешните 
години, немаше да биде можно без посветениот, 
стручниот и високопрофесионалниот тим кој 
го има НДЦ Скопје, поддршката на министерот 
за образование и наука, Абдилаќим Адеми, 
наставниците што беа реализатори на 
интегрираните активности, родителите, учени-
ците, нашите соработници и поддржувачи.
Голема благодарност до Министерството за 
надворешни работи на Кралството Норвешка кои 
се главен донатор на НДЦ Скопје.
Водени од долгорочната визија и стратегиските 
цели со Нансен моделот за интегрирано 
образование да бидеме локален но и 
регионален лидер во областа на интегрираното/
интеркултурното образование, и во наредната 
година како партнерска организација на 
Министерството за образование и наука 
остануваме целосно посветени во имплементација 
на „Концепцијата за интеркултурно образование“ 
која ќе има големо влијание во подобрување 
на квалитетот на наставата во училиштата, 
меѓуетничките односи и на подолг рок во мирот и 
стабилноста во земјата.
И за крај, ви посакувам да уживате во содржините 
на овој годишен извештај и продолжете да нè 
поддржувате преку социјалните мрежи, ја цениме 
вашата поддршка, затоа што таа ни е потребна“.

Сашо Стојковски
извршен директор на НДЦ Скопје

| 3Годишен извештај за 2015 година



Големиот визионер и лидер, Нелсон Мандела, кој ја водеше Јужна Африка низ тешката транзиција од 
деценискиот апартхејд во демократски систем на власт ја сфати суштинската важност на образованието 
во овој процес. Неговите зборови звучат вистинито не само за Јужна Африка, но и за сите земји и 
општества во светот кои произлегле  од конфликт.

Македонија е една таква земја, каде што улогата на образованието е од 
суштинско значење во надминување на повеќегодишната недоверба 
меѓу многуте етнички заедници кои коегзистираат во рамките на своите 
граници, но и за изградба на интегрирано и толерантно општество. Ова 
е уште поважно во општество кое во последниве години стана длабоко 
поларизирано со растечки тренд кон паралелно, па дури и сегрегација 
во образовниот систем кој ја влоши етничката поделба, тренд сосема 
спротивен на духот на Охридскиот рамковен договор од 2001 г.
Токму во оваа средина, Нансен дијалог центар Скопје го создаде и го 
развиваше Нансен моделот за интегрирано образование. Од скромни 
почетоци во 2007 г., Нансен моделот прерасна во една вистинска 
образовна платформа, почнувајќи од воспоставувањето на модел-

училиштата за интегрирано образование во основното образование. Подоцна се прошири и во 
средното образование во неколку општини низ целата земја. Успехот се должи не само на визијата 
за создавање модел кој нуди еднакви можности и пристап до образование за сите етнички заедници, 
туку исто така и инклузивен пристап кој ги вклучува наставниците, учениците, родителите и локалната 
заедница кои работат заедно со цел поттикнување на почитта, толеранцијата и прифаќањето на 
другоста, ослободени од стереотипите и предрасудите кои ги демнат мултиетничките општества во 
текот на годините.
„Инспириран од препораките на високиот комесар за национални малцинства при ОБСЕ за улогата 
на образованието во промовирањето на еднакви права и можности, особено во мултиетничките и 
мултикултурните општества, Нансен дијалог центарот стана централна точка за успешен интегриран 
образовен систем во Република Македонија, каде што учениците кои припаѓаат на различни 
етнички заедници учат, играат и заедно го истражуваат светот околу нив. Опфаќајќи ги наставните и 
воннаставните активности, Нансен моделот гарантира дека младите луѓе учат да се почитуваат едни 
со други од многу рана возраст, без оглед од која етничка заедница доаѓаат. Исто така, организира 
сеопфатни програми за обука на наставниците, и на тој начин обезбедува максимален ефект за својот 
пристап.
Во текот на изминатата година Нансен дијалог центарот Скопје ја продолжи својата пионерска улога, 
со помош на непрестајните напори за соработка со образовните кадри на национално ниво, барајќи 
поддршка за основање модел за интегрирано образование во земјата. НДЦ Скопје изготви и мошне 
важен документ Концепција за интеркултурно образование, кој има за цел интегрираното образование 
да стане дел од редовните наставни планови и програми во основното и средното образование. 
Јасно е дека поддршка на централната власт останува од витално значење не само на збор туку и 
на дело. Преку соработката со Нансен дијалог центар Скопје во спроведувањето на Концепцијата 
за интеркултурно образование, Владата ќе обезбеди инспиративен пример за партнерство влада: 
граѓанското општество.
Како дел од напорите да се добие признание и поддршка, како на национално исто така и и 
меѓународно ниво, Нансен дијалог центарот во Скопје на почетокот на годината ја основа Фондацијата 
за интегрирано образование. Чест е да се биде дел од оваа фондација и да се поддржи работата на 
Нансен дијалог центарот во промовирањето на интегриран образовен систем, каде што сите етнички 
заедници имаат еднакви можности и меѓусебна почит.
На Нансен дијалог центар Скопје и нивниот посветен кадар им посакувам успех во наредната година“.

Ерван Фуере

„Моќта на образованието се протега над развојот на вештините кои ни се потребни за економски 
успех. Може да придонесе кон развојот на нацијата и кон помирувањето“.  
- Нелсон Мандела, Говор во Јужна Африка, Преторија, 22 ноември 1997 г.
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За училиштата, наставниците и образованието за мир

„Училиштата не се одговорни за војните, и не треба да се очекува од нив тие да ги 
запрат. Тоа на што можеме да се надеваме е училиштата да бидат во можност малку 
да придонесат во насока на создавање генерација на ученици кои ќе бидат против 
војната и во поддршка на мирот. Сепак, училиштата се институции, зграда од која 
може да се очекува мала промена. 

Кога зборуваме за основните и средните училишта 
ние најчесто мислиме на наставниот кадар кој е 
одговорен за создавање на секојдневната реалност 
на училиштето. Проблемот е во тоа што тие се само 
делумно одговорни за создавање на овие реалности. 
Повеќе чинители се вклучени во создавањето на 
училишната реалност, како креаторите на политики, 
родителите, министерствата за образование, па дури 
и децата (израснати од страна на нивните родители) 
кои ги сочинуваат училниците. Тука спаѓаат владите 
и политичарите, како и голем број други носители на 
туѓи интереси кои се активно вклучени во создавањето 

контексти кои влијаат многу на нашите деца (ако не 
и повеќе) отколку влијанието што го имаат наставниците и просветните установи. 
Ова значи дека наставниците треба да имаат одговорен пристап кон образованието 
кој не треба да биде романтичен туку реален, и да се имаат предвид ограничените 
можности кои може да ги понуди образованието кога тие не се поддржани од страна 
на повеќето контексти кои го опкружуваат и обликуваат.
Обуката и образованието за наставници несомнено може да им помогне на 
наставниците да се справат со повеќе проблеми со кои се среќаваат во напорите 
насочени кон воведување на едукацијата за мир. Исто така, кога се размислува за 
воведување таков вид обука треба да се биде внимателен и да прифати критички 
пристап. Од друга страна, пак, војната не е поради (или не само поради) недостиг на 
разбирање или недостиг на знаење, ниту пак поради недостиг на вештини и ставови 
со кои може да се промовира мир, што укажува дека овие предмети нема да биде 
доволни како основа за наставната програма за обука на наставниот кадар.  
Конфликтот главно настанува поради структурни политички нееднаквости и тој 
најчесто претставува репродукција на различни форми на насилство. Политичките 
структури се ретко вклучени во образованието на наставниците и во нивниот 
професионален развој во оваа смисла, па така понудените можности во конфликтните 
и постконфликтните општества резултира со заслепување на структурно-
општествените разлики и поголеми политички конфликти. Наставниците (исто така 
и учениците) со леснотија откриваат што намерно се крие или се одбегнува, и тие 
со право се сомневаат во „мирољубивите” намери на општествените, политичките, 
образовните или други субјекти кои се одговорни за тие затскривања.
Во најмала рака, треба да се создаде сериозен пристап кон образованието за мир 
наменето за наставниците. Исто така, ќе треба да се излезе накрај со комплексноста 
на вклучените страни во создавањето на конфликтите, особено со мислењата и 
визиите на главните протагонисти, самите наставници“.

Зви Бекерман
Еврејски универзитет во Ерусалим

| 5Годишен извештај за 2015 година



Нансен Модел за 
интегрирано образование 
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НАЈДОБРА ПЛАТФОРМА ЗА 

ПОВЕЌЕСЛОЈНА ИНТЕГРАЦИЈА

2015 година беше одбележана со многу нови 

моменти и активности кои го унапредија Нансен 

моделот за интегрирано образование. Преку 

овој уникатен модел на образование НДЦ 

Скопје продолжува да ги промовира глобалните 

образовни трендови кои ја истакнуваат потребата 

за подготвување на идните генерации да живеат 

во мултикултурно и разновидно општество.

Спроведувањето на овој модел придонесува 

кон развојот на толерантни и космополитски 

перспективи меѓу учениците, наставниците, 

родителите и пошироката заедница.

Клучните компоненти на Нансен моделот за 

интегрирано образование се интегрираните 

воннаставни активности за учениците од 

основните и средните училишта, програмите 

за градење капацитети за наставниците и за 

училишниот персонал и програмата за соработка 

со родителите. Покрај овие, НДЦ Скопје исто така 

поддржа дополнителни интегрирани образовни 

активности во училиштата кои не се директно 

вклучени во проектот преку реализација на 

проектни активности. Ова беше одлична 

можност за наставниците за спроведување 

на интегрирани воннаставни активности во 

редовниот наставен процес и воннаставни 

активности со помош на Нансен методологијата 

на работа за мултиетнички училишта. Периодот 

на рапортирање беше обележан со многу настани 

кои означија нови почетоци на Нансен моделот 

за интегрирано образование во нови училишта, 

како и прослави за одбележување на успешната 

реализација на проектот во училиштата кои 

постигнаа исклучителни резултати во полето на 

интегрираното образование.

Во текот на 2015 година, НДЦ Скопје за првпат 

ја воведе наградата „Истакнати тандеми на 

наставници“ којашто претставува едно ново 

поглавје во одбележувањето на успехот и 

посветеноста на најуспешните реализатори на 

Нансен моделот за интегрирано образование.

Во текот на годината, посебен фокус беше 

ставен на развојот и имплементацијата на 

новите годишни програми за соработка со 

родителите во училиштата што работат по 

Нансен. Активното вклучување на родителите 

во овие модел-училишта промовира позитивна 

средина за учење во која учениците позитивно 

комуницираат со училишниот персонал и со 

нивните врсници.

Годината исто така ја одбележа и развојот на 

веб-платформата за реализаторите на Нансен 

моделот за интегрирано образование која 

беше развиена со цел да понуди поддршка на 

наставниците за унапредување на интегрираните 

воннаставни активности, споделувањето на 

најдобрите практики и практична комуникација 

со тимот за едукација, обука и развој на НДЦ 

Скопје.

Нансен дијалог центар Скопје ги објави 

ревидираните и надградените годишни програми 

за интегрирани воннаставни активности за 

основно и средно образование на македонски, 

албански и турски јазик и ги дистрибуираше 

публикациите во училиштата кои го применуваат 

Нансен моделот за интегрирано образование. 

Ова претставуваше еден мошне важен чекор 

за подобрување на целокупниот квалитет на 

воннаставните активности со богати содржини и 

внимателно структурирани активности.
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АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА 

НАНСЕН МОДЕЛОТ РЕАЛИЗИРАНИ 

ВО ТЕКОТ НА 2015 ГОДИНА

1. Активности во училиштата вклучени во проектот 
Нансен модел за интегрирано образование (НМИО)  

Следејќи го успехот од претходните години, моделот за интегрирано образование, развиен и надграден 

од страна на НДЦ Скопје, продолжи да ги нуди најдобрите практики за развој на локалните политики 

со цел поддршка на училиштата за да се соочат со предизвиците од нивното секојдневно работење. 

Наедно, преку моделот се вклучија и оние училишта кои се директно поврзани со поставувањето на 

мултикултурните вредности и принципи, и им се даде поддршка за активности кои придонесуваат кон 

превенцијата на конфликти и поделби во училиштата. Една од крајните цели на Нансен моделот за 

интегрирано образование е овозможување еднаков пристап до квалитетно образование збогатени со 

мултикултурни и инклузивни вредности.

Интегрираното образование беше промовирано и поддржувано преку систематски приод и реализа-

ција на програмските компоненти на НМИО наменети за учениците од основно и средно образование, 

наставниците, стручните соработници, директорите и родителите.

Активностите наменети за учениците од основните и средните училишта беа реализирани од обучени 

тандеми на наставници кои континуирано работеа на имплементација на двојазични воннаставни 

активности според годишните програми за интегрирани воннаставни активности за основно 

образование (1-9 одд.) и средно образование (1-4 год.). Интегрираните воннаставни активности беа 

реализирани двојазично на македонски и на албански, односно на македонски и на турски јазик со 

примена на парафразирање и методот на игра при реализацијата на разните секции од годишните 

програми во зависност од возраста на учениците.

Во текот на 2015 година, во Нансен моделот за интегрирано образование беа вклучени следните 

училишта:

• ООУ „Маршал Тито“ – Струмица

• ООУ „Славчо Стојменски“ – Виница

• ООУ „Страшо Пинџур“ – Карбинци

• ССУГС „8-ми Септември“ – Скопје

• ООУ „Лирија“ – Тетово

• ООУ „Братство- Миѓени“ – Тетово

• ООУ „Гоце Делчев“ – Гостивар

• ОУ „Гоце Делчев“ – Конче

• ООУ „Али Бекташи“, Осларе – Бујановац, Србија

• ООУ „Вук Стефановиќ- Караџиќ“, Левосоје – Бујановац, Србија

• ООУ „Никола Карев“, с. Борино и с. Саждено, Крушево

• ССОУ „Моша Пијаде“ – Тетово

8 | Нансен Дијалог Центар Скопје



Имплементацијата на Нансен моделот за интегрирано образование во училиштата беше реализирана 

преку разни активности кои активно ги вклучуваа наставниците, учениците и родителите. За 

нововклучените училишта и генерации на ученици, тимот за едукација, обука и развој во соработка со 

наставниците - реализатори на НМИО организираа воведни презентации за родителите.

Двојазичните презентации понудија детаљни информации за активностите кои се имплементираат 

во рамките на Нансен моделот за интегрирано образование како и за нивните цели и придобивки. Со 

помош на презентациите, родителите и наставниот кадар од училиштата се информираа одблиску за 

сите фази на реализација на програмата и како можат да придонесат кон збогатување на активностите 

со нивното активно учество. Во текот на 2015 година, сите презентации за родителите беа успешно 

организирани и родителите го одобрија учеството на нивните деца во интегрираните воннаставни 

активности во рамките на Нансен моделот за интегрирано образование.

Во насока на создавање оптимални услови за професионална реализација на Нансен моделот за 

интегрирано образование, НДЦ Скопје придонесе кон подобрување на инфраструктурните услови на 

училиштата односно училниците наменети за реализација на заеднички активности од интегриран 

карактер, што придонесе кон подобрување на квалитетот на редовниот наставен процес и подобрување 

на целокупниот училиштен етос, со цел училиштето да одразува интеграција и инклузија. Дидактичките 

средства, како и програмите доставени од страна на НДЦ Скопје, претставуваат помош за наставниците 

во планирањето, организирањето и спроведувањето на висококвалитетните активности кои беа 

привлечни и интересни за учениците.

Покрај учеството на учениците и наставниците во интегрираните воннаставни активности, во рамките 

на проектот беа организирани многубројни настани кои беа реализирани во училиштата и надвор 

од нив. Учениците од основните и средните училишта заедно со нивните наставници учествуваа во 

многубројни активности: екскурзии, настани од областа на културата, претстави кои беа организирани 

и поддржани од страна на НДЦ Скопје со цел да се збогати содржината на годишните програми за 

интегрирани воннаставни активности. Дополнително, во училиштата вклучени во Нансен моделот 

за интегрирано образование се организираа многубројни активности со цел да се поддржат 

интегрираните активности и социјализацијата меѓу наставниот кадар, учениците и родителите преку 

приредби, куклени претстави, спортски настани и натпревари, еколошки акции и иницијативи, 

декорации на училишните паноа и училниците, ликовни изложби итн.

Дополнителните активности организирани за учениците вклучени во Нансен моделот за интегрирано 

образование беа предвидени и планирани во рамките на новите годишни програми за интегрирани 

воннаставни активности за основно и средно образование и претставуваа одлично надополнување на 

интегрираните воннаставни активности.
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Реализација на програмата за соработка со родителите во Нансен 
модел- училиштата
Во текот на 2015 година, посебен фокус беше ставен кон градењето на позитивни релации со родителите 

на учениците вклучени во Нансен моделот за интегрирано образование. Зголемувањето на интересот 

на родителите за интегрираните активности беше постигнато со вклучување на родителите во 

креативните и едукативните работилници со теми поврзани со релевантни училишни активности од 

годишните програми за соработка со родителите развиени од Нансен дијалог центар Скопје. Во текот 

на годината, наставниците кои се директни реализатори на интегрираните воннаставни активности 

имаа многу важна улога во процесот на планирање и имплементација на програмата за соработка 

со родителите во блиска соработка со тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје. Во текот 

на училишната година, родителите редовно присуствуваа на многубројните настани и работилници 

кои беа организирани во училиштата вклучени во Нансен моделот за интегрирано образование. 

Тематските активности за родителите беа одлична можност за активно учество на родителите во разни 

воннаставни активности, поддршка при подготовки за приредби, одбележување на традиционални 

празници, помош при декорирање на училишните простории итн. Наставниот кадар заедно со 

тимот на НДЦ Скопје забележаа зголемен интерес од страна на родителите за учество во програмата 

наменета за родителите.

Преку програмата за соработка со родителите, наставниците редовно ги информираа родителите 

за програмските содржини и активностите кои се планирани да се реализираат со учениците. На 

родителите исто така им беа поделени информативни брошури со информации за реализираните 

активности со учениците. Активностите со родителите беа реализирани по истиот принцип како и со 

учениците преку двојазичниот приод со парафразирање. Овој принцип помогна во подобрувањето на 

комуникацијата помеѓу родителите од различни етнички заедници и во редуцирањето на стереотипите 

и предрасудите поврзани со нивното етничко, верско и културолошко потекло.

Опсервации на активности, менторство и стручно-консултативна поддршка

Со цел да се следи спроведувањето на сите програмски компоненти кои се дел од Нансен моделот 

за интегрирано образование, во текот на 2015 година, НДЦ Скопје реализираше редовни теренски 

опсервации на активностите реализирани во рамките на Нансен моделот за интегрирано образование. 

Тимот за едукација, обука и развој одблиску ја следеше имплементацијата на интегрираните 

воннаставни активности во училиштата вклучени во проектот, преку спроведување на директни 

опсервации на активностите преку интерните протоколи за опсервација и евалуација. НДЦ Скопје 

одржуваше позитивни односи со училишниот персонал и администрација преку редовна комуни-

кација за тековните активности.

Врз основа на реалните потреби на наставниците, тимот за едукација, обука и развој обезбеди 

менторство и стручно-консултативна поддршка за наставниците кои се директни реализатори на 

интегрираните воннаставни активности според годишните програми изготвени од страна на НДЦ 

Скопје. Консултациите беа спроведени со цел да се понудат нови идеи и решенија за подобрување 

на квалитетот на активностите и одржување на позитивна работна динамика со учениците. Реализи-

раните  консултации беа во врска со секојдневната структура на интегрираните активности, изборот на 

дидактички средства, методите на работа, училишните паноа, организирање на училишните настани 

итн.

Редовната комуникација и консултациите со наставниците, исто така, беа од голема важност при 

организирањето на училишните настани и активности со родителите, набавувањето на дидактички 

средства и помагала, консултации во врска со различни програмски и инфраструктурни прашања на 

училиштата вклучени во Нансен моделот за интегрирано образование.

10 | Нансен Дијалог Центар Скопје



| 11Годишен извештај за 2015 година



„Правилното функционирање на една образовна институција зависи од 
многу елементи кои се тесно поврзани. Искуството од соработката и 
работата во основните и средните училишта во Македонија, како и во 
други европски земји ми овозможија да создадам преглед базиран на 
стандарди како основа за правилно функционирање на едно успешно 
училиште.
Првите впечатоци на училиштето се стекнуваат од кратката прошетка 
во дворот на училиштето и од главните влезни врати кои водат до 
зградата на училиштето. Тоа е многу важен момент за учениците, 
нивните родители, наставници, како и за случајните посетители. 
Нашите хоризонти се создаваат со продолжување на прошетката 
во училишната зграда која спонтано треба да ни обезбеди топлина 
на храм кој се грижи, ги негува и подготвува идните генерации со 

знаења и животни вештини. Одејќи понатаму во просториите на училиштето и училниците, ги бараме 
изработките на учениците во паноата, кабинетите и училниците исполнети со соодветна опрема која 
помага во реализацијата на образовниот процес. За жал, нашата прошетка и потрага по сите овие 
елементи ќе заврши набргу, затоа што реалноста е различна од очекувањата.
Првиот контакт со наставниците е секогаш позитивен, особено кога ќе почнат да говорат за тоа 
што во моментот се работи со учениците, кои секогаш ни посакуваат добредојде во нивниот втор 
дом. По неколку моменти разговорот зема нов пресврт, сега професорот изразува желба за подобри 
услови, наведувајќи дека би било подобро ако тие имаат нови клупи, насликани ѕидови со различни 
бои, нови прозорци со цел да се спречи студот, добра врата која се затвора и функционира правилно, 
бидејќи старата има скршена рачка. Понатаму, изразуваат потреба за проектор за реализација на 
повеќе наставни единици, бидејќи во училиштето има само еден до кој не може да се дојде на ред 
да се искористи, поради тоа што сите имаат потреба. Наставниците знаат точно што им треба на 
дневна основа, бидејќи тие се соочуваат со слични проблеми секој работен ден и нивните барања се 
многу скромни и претставуваат основни потребни услови за правилно функционирање на наставниот 
процес.
Нашата прошетка продолжува со разговор со управата на училиштето кои гордо го претставуваат 
бројот на ученици во ова училиште, историјатот на училиштето и нивните достигнувања. Исто така, 
управата на училиштето не заборава да ги спомене проблемите со кои се соочуваат, потребата за 
поправка на покривот на училиштето, бидејќи тој е оштетен и се појавило протекување за време 
на поројните дождови и снегот, потребата од реконструкција на санитарните јазли, нови прозорци, 
реконструкција на подовите итн.
Во последните 10 години, во текот на спроведувањето на проектите, Нансен дијалог центар Скопје 
континуирано соработува со многу основни и средни училишта во Македонија и во регионот. Во 
овој период, во директна соработка со училиштата, ние сме работеле во насока на спроведување на 
програмските аспекти и активности, но исто така и во реконструкција на училници, стручни кабинети, 
училишни простории, тоалети и училишни дворови. Ние ги идентификувавме клучните проблеми со кои 
се соочува поголемиот број на основни и средни училишта и заклучивме дека успехот на образовниот 
процес е тесно поврзан со добрите инфраструктурни услови и расположливите дидактички средства и 
помагала во образовните институции.
Нансен дијалог центар Скопје досега помогнал во подобрувањето на инфраструктурните услови и 
снабдувањето со професионална опрема на повеќе од 30 училишта во земјата. Ова е само минимален 
чекор кон подобрување на условите во основните и средните училишта, земајќи ја предвид евидентната 
потреба од итна интервенција во други училишта во земјата. Ние длабоко веруваме дека условите кои 
ги нуди училиштето влијаат на успехот и ефикасноста на спроведувањето на целокупниот образовен 
процес“.

Ветон Зеколи
проект-менаџер при НДЦ Скопје
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„Спроведувањето на Нансен моделот за интегрирано образование 
во ООУ „Лирија“ во Тетово официјално започна во текот на 
учебната 2014/2015 година. Проектот започна со ангажирање 
тим на наставници составен од наставничките Мирсада 
Идризи и Радица Ацевска. НДЦ Скопје овозможи реновирање и 
опремување на училниците, кои се неопходни за спроведување 
на интегрираните образовани активности.
Во почетната фаза на проектот, училиштето обезбеди потпишана 
согласност од родителите, кои ја изразија својата поддршка 
за интегрираните активностите и можноста непосредно да се 
вклучат во проектот преку Програмата за соработка со родителите 
развиена од страна на НДЦ Скопје.

Целите на програмата за соработка со родителите се:

• унапредување на соработката помеѓу родителите и училишниот кадар;

• промовирање на активната улога на родителите за време на имплементацијата и 
вреднувањето на образовните и воннаставните активности;

• зајакнување на кооперативните односи помеѓу родителите од различни етнички, верски и 
културни средини;

• развивање на животните вештини кај родителите и поддршка на доживотното учење;

• развивање на позитивни односи во заедницата.

Преку програмата за соработка со родителите, НДЦ Скопје поддржува различни активности 
со родителите кои постигнуваат подобра комуникација помеѓу двете етнички заедници - 
македонската и албанската.
Покрај вклучувањето на наставниците во програмата за обука, во програмите на НДЦ Скопје 
исто така се вклучени во стручните соработници на училиштата, педагогот, психологот, како и 
управата на училиштето. Оваа година беше збогатена со повеќе активности организирани во 
рамките на училиштето, вклучувајќи интегрирани активности, заеднички екскурзии и активности 
од мултиетнички карактер.

По една година од успешната соработка меѓу нашето училиште и НДЦ Скопје, се зголеми 
бројот на вклучени наставници во програмата за обука за реализација на Нансен моделот за 
интегрирано образование  што резултираше со вклучување дополнителни класови на ученици 
во интегрираните активности.

Подобрувањето на квалитетот на наставата и меѓуетничките односи претставуваше големо 
задоволство за нашето училиште. Во текот на оваа учебна година, работата на нашите наставници 
вклучени во проектот беше  многу ценета и наградена и бевме почестени што наставничките 
Мирсада Идризи и Радица Ацевска беа избрани за најдобар тандем на наставници за учебната 
2014/2015 година, според критериумите за реализација на Нансен моделот за интегрирано 
образование. Бевме особено горди што плодната работа на нашите наставници може да послужи 
како пример за соработка за другите мултиетнички училишта.
Со поддршка на НДЦ Скопје, нашето училиште одбележа нов почеток во спроведувањето на 
меѓуетничките активности и градење на позитивни односи во пошироката заедница преку 
интегрираното образование“.

Шпреса Исеини
директорка на ООУ „Лирија“ - Тетово

| 13Годишен извештај за 2015 година



„Како реализатор на  Нансен моделот за интегрирано образование можам 

да кажам дека придобивките се големи, затоа што преку реализирањето 

на воннаставните интегрирани активности кои ги нуди овој модел се 

овозможува успешна интеграција на учениците, родителите и наставниците 

од различни етнички заедници.

Користејќи ја играта како основен метод на овие активности се овозможува 

учениците од различните етникуми да соработуваат, да се почитуваат и 

разбираат меѓу себе, како и да ги негуваат и развиваат мултиетничките 

вредности.

Од досегашната реализација на интегрираните активности можам да забележам дека учениците од 

различните етнички заедници подобро се запознаа меѓу себе, се зближија, соработуваат и си помагаат 

за време на активностите, иако секој зборува на својот мајчин јазик.

Двојазичниот приод кој се користи при изведување на интегрираните активности овозможува секој 

да се развива и учи на својот мајчин јазик, а во исто време спонтано и ненамерно да се слуша и учи 

јазикот на другата етничка заедница.

Сметам дека како резултат од изведувањето на интегрираните активности се постигнува еден многу 

значаен момент, а тоа е дека преку децата, а со тоа  и кај родителите се влијае врз разрешувањето на 

предрасудите и стереотипите кои постојат меѓу децата и родителите за другата етничка заедница.

Мислам дека работата на наставничкиот тандем кој ги организира и реализира интегрираните 

воннаставни активности исто така е од големо значење, затоа што наставничкиот тандем е тој кој ги 

организира воннаставните интегрирани активности, а истовремено насочува, поттикнува, мотивира 

и помага во разбивањето на предрасудите кај родителите и децата. Исто така наставничкиот тандем 

помага во развивањето на една позитивна клима во училницата во која се работи со ученици 

од различна етничка структура, како и во сензибилизирањето на учениците за почитувањето на 

меѓусебните различности“.

Радица Ацевска
ООУ „Лирија”- Тетово
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2. Истакнати настани во рамките на Нансен моделот 
во 2015 година

Одбележување 5 години реализација на Нансен моделот за 
интегрирано образование во Струмица

На 10 јуни 2015 година Нансен дијалог центар Скопје организираше настан за доделување сертификати 

за учениците и наставниците вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование во 

ООУ „Маршал Тито“, Струмица, во периодот 2010 - 2015 година. 

На присутните им се обратија директорот на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, и менаџерот на Тренинг 

центарот, Биљана Крстеска-Папиќ, кои дадоа осврт за процесот на имплементација на Нансен моделот 

за интегрирано образование во ООУ „Маршал Тито“ во Општина Струмица. Покрај доделувањето на 

сертификатите за учениците вклучени во проектот, НДЦ Скопје им врачи признанија на наставниците 

кои беа непосредни реализатори на интегрираните активности. Признанијата им беа доделени 

на наставниците Љубинка Цветанова, Мејдин Усинов и Даниела Митева, кои во текот на нивните 

обраќања си споделија впечатоците поврзани со придобивките и резултатите од примената на Нансен 

моделот за интегрирано образование. 

Поради одличната соработка со секторот за образование при Општина Струмица, НДЦ Скопје 

додели благодарница на Соња Чурлинова, поранешен претставник од секторот за образование 

при Општината. Во нејзиниот говор, Чурлинова ја нагласи важноста за примена на интегрираното 

образование и потребата од поширока поддршка од сите заинтересирани страни.
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„Да се биде наставник – реализатор на Нансен моделот за интегрирано образование е голема 

трансформација за самиот наставник, истовремено претставува голем предизвик и, секако, има 

големи придобивки. Како наставници, ние се трансформиравме од наставник којшто реализира 

класична настава во современи наставници кои ги реализираат часовите со помош на различни 

активности. Благодарение на начинот на којшто учевме за традициите и различните култури на 

народностите, докажавме дека бариерите не треба да постојат, всушност, различностите треба 

да ги зближуваат учениците. Како наставници, ние покажавме и докажавме многу. Од наставник - 

ЈАС се трансформиравме во наставник - НИЕ. Ги споделувавме различните искуства, соработувавме 

и заедно ги согледувавме сите идеи. Обуките коишто ги следевме во НДЦ Скопје ни помогнаа многу 

да се трансформираме во тим и тандем и при имплементацијата на воннаставните активности“.

Даниела Митева
наставник - реализатор на НМИО

„Во прво одделение кога започнавме со проектот, ги изградивме темелите на една куќа каде 

што живееше едно големо семејство. Семејство, во кое сите се еднакви, сите се почитуваат и 

кое претставува пример за соседите и пријателите. Учениците вложија многу труд, работеа 

вредно, постепено се запознаваа и градеа нови вредности. Заедно, ние докажавме дека можеме 

да постигнеме многу и дека заедно сме посилни. Училиштето беше нашиот втор дом и ние 

наставниците заедно со учениците бевме главните мотиватори и реализатори на програмата 

по која станавме препознатливи не само во рамките на општината, туку и надвор од неа. 

Учениците докажаа дека пријателството нема граници, религија или националност. Тие докажаа 

дека можат да се почитуваат меѓусебно и да бидат вистински пример за останатите. Учениците 

се нашата гордост, гордост на Нансен дијалог центар Скопје и на Општината“. 

Мејдин усинов
наставник - реализатор на НМИО

„Како наставници кои сме одговорни за реализација на редовниот наставен процес, преку овој 

проект ние сфативме дека не е важно да се научи само наставната содржината туку учениците 

да научат повеќе едни за други. Ние го препорачуваме ова искуство за сите идни наставници, 

бидејќи не е важно учениците да стекнат само основни знаења, туку и да научат едни за други, да 

научат што е вистинско пријателство и да бидат во можност да го пренесат нивното искуство 

на нивните идни пријатели. Активностите беа голем предизвик за нас, нешто ново и интересно, 

нешто што ни помогна во нашиот професионален развој во образованието. Можам да кажам дека 

на почетокот ние бевме еден тим којшто беше поддржуван од страна на сите кои ја почитуваа и 

ценеа нашата работа како наставници. Беше потребен голем труд и посветеност за вклучување 

на сите ученици во активностите, како и да се подготват активности коишто се соодветни 

за нивната возраст и дневна активност. Кога еден тим работи заедно и го избира тоа што е 

најдобро за учениците и за тимот - тогаш успехот е неминовен“.

Љубинка Цветанова
наставник - реализатор на НМИО
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Награда за истакнати тандеми на наставници за учебната 2014/2015 година

Еден од главните настани кои ја одбележаа 2015 година беше номинацијата и селекцијата 
на најуспешните тандеми на наставници кои се во улога на реализатори на интегрираните 
воннаставни активности според Нансен моделот за интегрирано образование.

Истакнатите тандеми на 
наставници беа избрани 
врз база на постигнатите 
резултати при процесот на 
планирање и реализација на 
интегрираните активности 
кои беа поткрепени со 
евалуација и редовни опсер-
вации.
На 10 јуни 2015 г. беше 
организиран настан на кој НДЦ 
Скопје им додели признанија 

на истакнатите тандеми на наставници за континуираната успешна имплементација 
на Нансен моделот за интегрирано образование во текот на учебната 2014/2015 година. 
Признанијата им беа доделени на: Зујца Стојанова и Дениз Реџепов од ООУ „Гоце Делчев“ 
- Конче, Габриела Мерџаноска и Нагихан Снопче од ООУ „Гоце Делчев“- Гостивар, Радица 
Ацевска и Мирсада Идризи од ООУ „Лирија“- Тетово.

На 19 и 22 јуни, 2015 година, 
директорот на Фондацијата 
за интегрирано образование, 
Ветон Зеколи, ги врачи 
наградите на истакнатите 
тандеми на наставници за 
учебната 2014/2015 година 
кои беа номинирани и 
селектирани од страна 
на Нансен дијалог центар 
Скопје. Наградата „Истакнати 
тандеми на наставници“ за 

првпат се воведува оваа година со цел да се оддаде признание и поддршка за наставниците 
кои се истакнуваат со нивниот професионализам, посветеност и континуирана квалитетна 
имплементација на програмите за интегрирано образование според Нансен моделот за 
интегрирано образование во рамките на нивните училишта.
Во оваа пригода, Фондацијата за интегрирано образование им додели лаптопи  на 
наставниците кои беа номинирани и избрани од страна на НДЦ Скопје како најдобри 
тандеми за учебната 2014/2015. Наградата ќе се доделува традиционално секоја година 
од страна на Фондацијата за интегрирано образование во партнерство со Нансен дијалог 
центар Скопје со цел препознавање, поддршка и промовирање на истакнати наставници во 
полето на интегрираното образование.
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Објава на новите „Годишни програми за интегрирани воннаставни 
активности“

Нансен дијалог центар Скопје ги објави новите изданија на годишните програми за интегрирани 

воннаставни активности надополнети со нови содржини наменети за реализација на Нансен моделот 

за интегрирано образование почнувајќи од учебната 2015/2016 година.

Програмите го покриваат целосниот циклус на основно и средно образование. Годишните програми 

за интегрирани воннаставни активности се изготвени од страна на Тимот за едукација, обука и развој 

при Нансен дијалог центар Скопје користејќи го долгогодишното искуство од основањето, примената 

и развојот на интегрираното образование во Македонија благодарение и на меѓународното искуство 

од Норвешка и Северна Ирска.

Програмите се во тесна корелација со содржините од официјалните наставни програми, збогатувајќи 

ги во меѓувреме интегрираните воннаставни активности со двојазичниот приод и методот на игра. 

Инвентивните интегрирани воннаставни активности преку индивидуализираниот пристап кон секој 

ученик, двојазичниот приод, како и континуираната тимска и тандемска форма на работа влијаат 

врз подобрувањето на квалитетот на целокупниот воспитно-образовен процес, како и на развојот на 

мноштво компетенции и животни вештини кај учениците, наставниците и родителите неопходни за 

квалитетен соживот во заедници со мултиетнички карактер.

Годишните програми за интегрирани воннаставни активности наменети за основно и средно 

образование нудат содржински богати воннаставни активности кои ќе им овозможат на учениците 

развивање на нови вештини, збогатување и стекнување на нови знаења, градење на самодовербата 

како и промовирање на комуникацијата, социјализацијата, дијалогот, толеранцијата и надминувањето 

на стереотипите и предрасудите.

Целосната содржина на годишните програми за интегрирани воннаставни активности е достапна само 

во печатена верзија и е наменета за непосредните реализатори на Нансен моделот за интегрирано 

образование во училиштата вклучени во проектот, како и во училиштата коишто го применуваат 

моделот преку проектни активности.
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Промоција на новата е-платформа за реализаторите на НМИО

На 9 ноември 2015 година Нансен дијалог центар Скопје ја промовираше е-платформата за реали-

заторите на Нансен моделот за интегрирано образование за основно и средно образование. 

Е-платформата е нова иновативна алатка развиена со цел да им понуди на наставниците ресурси 

и материјали кои им се потребни за планирање, организација и реализација на висококвалитетни 

активности кои се составен дел на Нансен моделот за интегрирано образование. Со помош на 

платформата ќе се овозможи унапредување на воннаставните активности, споделување на добри 

практики, комуникација помеѓу реализаторите како и комуникација помеѓу тимот за едукација, обука 

и развој со реализаторите на НМИО.

Платформата за реализаторите на Нансен моделот нуди лесен пристап до сите програмски содржини, 

вклучувајќи:

• годишни програми за интегрирани воннаставни активности за основно и средно образование;

• дидактички пакети за основно и средно образование;

• 3 изданија на практикуми за реализатори на НМИО;

• прирачник за родители;

• прирачник за реализатори на НМИО.

Покрај потребните ресурси за имплементација на Нансен моделот за интегрирано образование, 

корисниците на платформата ќе имаат можност да користат дополнителни алатки за меѓусебна 

комуникација како што се интерните форуми, дискусии, разговори како и поднесување на дневни/

месечни извештаи за подготовките во рамките на платформата.

Е-платформата ќе нуди значајни придобивки за реализаторите на НМИО коишто се поврзани 

со олеснета достапност на програмските ресурси, заштеда на време и ресурси, унапредување 

на компјутерски вештини, голем избор на материјали и идеи за планирање и организирање на 

интегрирани воннаставни активности.
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3. Активности во училиштата кои го спроведуваат 
Нансен моделот преку проектни активности  
На 10 август 2015 г. Нансен дијалог центар Скопје го објави отворениот повик за наставниците коишто 

изразија интерес за спроведување на Нансен моделот за интегрирано образование преку проектни 

активности во нивните матични училишта.

Отворениот повик беше инициран поради изразениот интерес од страна на наставниците за 

имплементација на Нансен моделот за интегрирано образование преку слободни и проектни 

активности и одлуката на НДЦ Скопје да понуди поддршка на сите наставници кои успешно го завршиле 

основното и напредното ниво на обука за интегрирано образование.

Преку овој отворен повик, наставниците коишто го завршиле основното и напредното ниво на обуки за 

Нансен модел за интегрирано образование, како и досегашните наставнички тандеми од училиштата 

со коишто НДЦ Скопје има повеќегодишна соработка, имаа можност во „Годишните програми за 

работа на училиштата за учебната 2015/2016 година“, како и во сопствените годишни програми да ги 

приложат програмите по кои се спроведува Нансен модел за интегрирано образование.

Реализација на проектни или слободни ученички активности според Нансен моделот подразбира 

отстапување на годишна програма за одредена секција (во согласност со возраста на учениците), 

која би била реализирана во групи ученици коишто зборуваат различни јазици и се претставници на 

различни етнички заедници.

За професорите од средните училишта постои можност преку овој вид слободни активности да ги 

дополнат своите неделни фондови на часови, додека пак, наставниците од одделенска и предметна 

настава беа советувани да ги запознаат своите училишни управи за оваа иницијатива, со цел 

дефинирање на статусот на овие часови.

Во текот на времетраењето на отворениот повик се пријавија тандеми на наставници коишто изразија 

интерес за спроведување проектни активности според Нансен моделот за интегрирано образование. 

Организацијата на ваков вид активности е планирано да се реализира 1-2 пати месечно, а како 

нивни реализатори се наставнички тандеми од различни говорни подрачја (македонски - албански, 

македонски - турски, македонски - влашки).

НДЦ Скопје ќе ги обезбеди сите неопходни и потребни работни и дидактички материјали за 

сите пријавени тандеми, кои континуирано во текот на целата учебна година ќе учествуваат во 

спроведувањето на проектните активности.

Во текот на 2015 година Нансен моделот за интегрирано образование беше применет преку проектни 

активности и во редовниот наставен процес во следните училишта:

• ООУ „Никола Карев“ – Крушево;

• ООУ „Братство Единство“ – Охрид;

• ООУ „Кирил и Методиј“ – Канатларци;

• СГУС „Васил Антевски- Дрен“- Скопје;

• ООУ „Страшо Пинџур“- с. Калаузлија.

Активностите беа планирани и организирани според одредени секции изведени од годишните 

програми за интегрирани воннаставни активности изготвени oд страна на НДЦ Скопје. Забележителен 

беше зголемениот интерес на учениците за учество во активностите, па за таа цел, НДЦ Скопје ќе 

продолжи да ги поддржува овие иницијативи и во рамките на училиштата кои не се директно вклучени 

во Нансен моделот за интегрирано образование.
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„Успешниот наставник мора постојано да биде во тек со сите новитети 
во наставата и постојано да наоѓа начини за соодветно да одговори на 
постојаните предизвици на кои наидува секојдневно. Работата со деца 
е комплексен процес на постојано трагање по најсоодветно решение 
за пренесување на знаењето на креативен и интересен начин, и на 
тој начин привлекување на вниманието кај учениците и мотивирање 
за успешно совладување на материјалот. Дополнителен предизвик за 
еден наставник е кога тој процес се одвива во училница во која учат 
ученици од мешан етнички состав, но и активностите кои треба да се 
реализираат не се дел од редовната настава.
Во нашето училиште веќе втора година се реализираат проектни 

активности според Нансен моделот за интегрирано образование, на македонски и влашки јазик. 
Активностите кои се реализираат се поврзани со наставната програма, меѓутоа не се дел од 
редовната настава. Играта има примарна улога во реализацијата на активностите и тоа е 
главната причина за големата мотивираност кај учениците за работа и за успешно завршување 
на задачите. Исто така, многу им е интересен и двојазичниот пристап, преку кој, и покрај тоа што 
не го разбираат и зборуваат другиот јазик (учениците од македонската националност), активно 
слушаат и ги разбираат инструкциите на наставникот, а тоа доведува до несвесно усвојување на 
јазични конструкции на влашки јазик. Наставниците се мотивирани за работа затоа што имаат 
голема слобода во изборот на соодветни наставни средства и помагала, како и во можностите 
за реализирање на содржината од проектната активност. Исто така, Нансен дијалог центарот 
постојано обезбедува соодветни материјали за реализација на активностите.
Интегрираното образование е составен дел од денешното образование, и затоа секој наставник 
треба постојано да се надоградува и да одговара на сите предизвици со кои се соочува во училницата 
на 21 век. Нансен моделот за интегрирано образование е одличен пример за приспособување на 

потребите на наставниците, родителите и учениците во една мултикултурна средина“.

Тодорка Нане - ООУ„Никола Карев “- Крушево

„Нансен моделот за интегрирано образование е нов, уникатен образовен 
модел кој е пример за образование за сите етнички заедници во едно 
мултиетничко општество. Овој модел на образование ги интегрира 
и вклопува во себе сите мултиетнички вредности, образование и 
надградување на учениците, наставниците и родителите.
Чест и гордост е што нашето училиште е вклучено преку проектни 
активности на македонски и влашки јазик во овој модел на интегрирано 
образование. Како дел од наставничкиот тандем на македонски и 
влашки јазик, среќна сум што рамноправно се застапени двата јазици 
како и ученици од двете заедници, главно, преку игровен карактер до 
постигнување на целта а тоа е соработка, толеранција, комуникација 

на двата јазици во склоп на тој нераскинлив триаголник: ученици, наставници, родители.
Оваа година имаме цел реализација на проектни активности по двапати месечно со ученици од 
второ, трето, четврто и петто одделение да реализираме содржини од Сообраќајната секција. 
Програмите комплетно  се подготвени од тимот при НДЦ Скопје.
Придобивките од реализацијата на двојазичните активности според овој модел за интегрирано 
образование се големи за нас како наставници во поглед на комуникација, соработка и надградување, 
но исто така и за родителите. Најголеми придобивки имаат учениците кои по пат на игри и 
интересни активности се воведуваат во сообраќајните правила, развиваат навики за безбедно 
движење, се развива детската љубопитност и интерес за соработка, поттикнување на детската 
фантазија, збогатување на речникот со нови поими од областа на сообраќајот на двата јазици и 
сл. Преку изработка на многу интересни паноа и нивно истакнување во посебно катче се збогатува 
и украсува нашата работна просторија, а тоа е неизмерна среќа за учениците секојдневно да го 
гледаат својот труд.
Голема благодарност до целиот тим при НДЦ Скопје за незаборавните обуки, соработката и 
можноста да бидеме дел од овој модел за интегрирано образование преку проектни активности на 
македонски и влашки јазик, со надеж на понатамошна соработка“.

Захарица Рујаноска - наставник во одделенска настава
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„Би сакала да ја изразам мојата благодарност до 

Сашо Стојковски за поканата да придонесам со 

мој осврт во прилог на овој годишен извештај 

за напредокот на партнерството меѓу Советот 

за интегрирано образование на Северна Ирска 

(НИЦИЕ) и Нансен дијалог центар Скопје.

Проф. д-р Зви Бекерман од Еврејскиот универ-

зитет во Ерусалим во една пригода истакна: 

„Парадоксално, но има нешто добро во тоа 

да знаете дека и други се соочуваат со слични 

проблеми. Ако ја споделите вашата приказна, ќе 

сфатите дека не е толку уникатна, кога стекнувате 

нови знаења за предизвиците на другите добивате 

нова перспектива, и што е поважно, нови 

сознанија за проблемите и нивните решенија“.

Реализацијата на образовниот процес со младите 

луѓе во поделени простории или училишта често 

се гледа како прифатлив метод за избегнување на 

конфликтите од типот „овде немаме проблеми“. 

Сегрегацијата е огромен проблем, а еден од 

исходите од тоа е насилство помеѓу учениците. 

Имаше многу причини за да се поврземе со 

колегите од Македонија кои работеа во истиот 

правец како и НИЦИЕ, да ги образуваат децата 

заедно.

Првата фаза од партнерството меѓу НИЦИЕ и НДЦ 

Скопје беше изготвувањето на меморандумот за 

разбирање меѓу двете организации. По извесен 

период на заеднички консултации, меморандумот 

беше прифатен и ратификуван од страна на 

одборот на директори на НИЦИЕ. Во текот на 

наредните години партнерството продолжи да се 

продлабочува и да расте.

Во присуство на министерот за образование и 

наука на Република Македонија, овој меморандум 

беше потпишан меѓу НИЦИЕ и НДЦ Скопје. 

Преку овој меморандум, двете страни се обврзаа 

да се поддржуваат во унапредувањето на 

интегрираното образование преку споделување 

на искуства и експертизи. Во текот на годините 

што следуваа, меморандумот претставуваше 

основа за понатамошен развој на партнерските 

активности.

НИЦИЕ имаше посебно задоволство кога 

секој месец март од годината, учениците 

од интегрираните училишта во Македонија 

учествуваа во активностите за одбележување 

на „Неделата на интегрираното образование“ со 

реализација на разновидни тематски активности 

и соработка со учениците од Северна Ирска преку 

видеоконференција.

Реализирани се чести посети на меѓу Белфаст 

и Скопје. Тимот на НИЦИЕ учествуваше во 

реализацијата на обуките во конференциите 

организирани од страна на НДЦ Скопје. НИЦИЕ, 

локалните интегрирани училишта и пошироката 

заедница во Северна Ирска имаа можност 

да дознаат повеќе за спроведувањето на 

интегрираното образование во Македонија.

Имав посебна чест да ја посетам Македонија со 

група директори на интегрирани училишта во 

Северна Ирска. Беше посебна привилегија да 
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се посетат училиштата во различни региони и да се 

дознае повеќе за тековната работа на училиштата. 

Ние бевме импресионирани од заложбите на 

училиштата и наставниот кадар за унапредување на 

интегрираното образование со цел да се постигне 

придобивка за учениците, родителите и училишниот 

кадар.

Преку континуирана комуникација и планирани 

посети, партнерството меѓу НДЦ Скопје и НИЦИЕ се 

развиваше со одлично темпо. Со особена гордост ги 

следевме меѓусебните успеси и се охрабрувавме кога 

напредокот беше бавен.

Студијата „Интегрираното образование во поделе-

ните општества“ која говори за тешкотиите при 

воведувањето и примената на интегрираното 

образование во конфликтните зони вели: „Во сите 

овие општества е тешко да се иницира интегрирано 

образование, комплексно е за да се одржи и 

предизвикува сомнение за локалните заедници кои 

се историски поделени. Сепак, оние кои се вклучени 

веруваат дека тоа е од суштинско значење за да се 

придонесе во залечување на раните кои ги мачат 

нивните општества како и олеснување на патот кон 

интеграција и инклузија“.

Патувањето кон интеграцијата е бавен, но е изграден 

од квалитетот наспроти квантитет, и овој квалитет, 

всушност, ги привлекува луѓето. Работата којашто 

е потребна за да се добие нешто суштински добро 

на терен е воспоставување трпеливи односи со 

поделените заедници, родителите, градоначалниците 

и директорите на училиштата. Во суштина, НДЦ 

Скопје ги обучува наставниците како да реализираат 

интеграција.

Нансен дијалог центар Скопје успешно го 

промовираше растот на интегрираното образование 

во Македонија. Со задоволство им честитам за нивните 

достигнувања и им посакувам успех во развојот на 

соработката со Министерството за образование за 

понатамошно унапредување на  интегрираното 

образование во Македонија“.

Норин Кембел
директорка на Советот за интегрирано 

образование на Северна Ирска, 2009 – 2015
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„Тренинг центарот при НДЦ Скопје во 2015 

година одбележа мал, но симболичен јубилеј 

- тригодишно континуирано организирање и 

спроведување на обуки за наставници, стручни 

соработници и училишни директори, како една 

важна алка во ширењето на духот и филозофијата 

на Нансен модел за интегрирано образование. 

Тренинг центарот стана препознатлив образовен 

бренд во РМ, којшто благодарение на своите 

капацитети нуди можности за систематско и 

планско воведување на воспитно-образовните 

субјекти во идејата и концептот за интеркултурно 

образование, базирано на различни приоди 

според моделот.

Во изминатава година, нашиот Тренинг центар 

воедно го потврди својот статус на центар за обука 

и на регионален план, со успешно вклучување и 

инволвирање на учесниците од други воспитно-

образовни системи (Србија, Босна и Херцеговина), 

во насока на нивна сензибилизација за потребата 

од воспитно-образовни механизми како 

претпоставка за успешна интеграција.

Минатата календарска година центарот ја 

потврдува улогата и потребата за центар 

за тренинг од ваков вид со број од над 220 

одделенски, предметни наставници, средно-

школски професори, стручни соработници и 

претставници на училишните управи (од сите 

региони во Република Македонија, односно од 

над 25 различни општини во државата), коишто 

успешно ги поминаа програмите за обуки од 

различно ниво и карактер. За нашиот тренинг 

центар овие показатели биле индикатор дека е 

евидентна потребата за професионално и стручно 

спроведени обуки коишто истовремено ќе бидат 

информативни, инспиративни, мотивирачки, но 

и применливи за учесниците.

Тренинг центарот секогаш досега се трудел да 

иницира и внесе иновативни исчекори во своето 

делување, што во 2015 година резултираше со 

креирање и имплементација на специјалистичка 

програма за обука, наменета за наставници - 

реализатори на Нансен модел за интегрирано 

образование, пред сè, со една благородна 

и повисока цел, а тоа е развивање на нови 

пристапи и модели применливи и одржливи во 

мултикултурни училишни средини.

Правејќи содржински осврт и квалитативна 

ретроспектива на многуте спроведени обуки, 

како од основно, така и од напредно или 

специјалистичко ниво, Тренинг центарот сепак, 

пред сè, својот основен предизвик го рефлектирал 

во една мошне комплексна и суптилна цел, т.е. 

лична и професионална трансформација на 

сите наши учесници, бидејќи интеркултурното 

образование не е само состојба на умот, туку и на 

срцето.

Тренинг центарот е горд што и во 2015 година 

продолжи, но и се зајакна и се  надгради 

партнерската и конструктивната соработка со 

Министерство за образование и наука на РМ, 

како и Советот за интегрирано образование на С. 

Ирска. Секако, задоволство и чест беше учеството 

на домашните и меѓународните експерти во 

реализацијата на сите програми за обуки, со што 

учесниците секогаш имале можност за осозна-

вање на различни предизвици, но и перспективи 

од сферата на интеркултурното образование, не 

само на локално туку и меѓународно ниво.

Изминатава година во Тренинг центарот беше 

период којшто се надеваме ќе биде одлична 

платформа која ќе иницира можности за 

поголеми, крупни исчекори, но и постигнувања 

во претстојната 2016 година“.

Биљана Крстеска-Папиќ

менаџер на Тренинг центарот при НДЦ Скопје  
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Во текот на 2015 година, 11 групи на учесници беа активно вклучени во различни фази од реализација 

на програмата за обука во разни категории обуки: основно ниво на обука, напредно ниво на обука, 

обука за училишни директори и новата програма за специјалистички обуки за Нансен моделот за 

интегрирано образование. Структурата на програмите за обука се состоеше од теоретски и практични 

модули реализирани според најсовремените програми и методи и со користење на најдобрите локални 

и меѓународни практики.

Процесот на обука се состоеше од следните активности:

• теоретска обука од страна на експертскиот тим на Тренинг центарот при НДЦ Скопје;

• теоретска обука со локални експерти (истакнати универзитетски професори);

• теоретска обука со меѓународни експерти (Северна Ирска, Норвешка, Израел, Италија);

• практична обука (опсервација на активности) во Нансен модел-училиштата;

• практична обука (реализација на активности) во Нансен модел-училиштата;

• проектни задачи (креирање на програми за интегрирани воннаставни активности).

Почеток и реализација на програмата за обука за учесниците од Група 11

На 12 март 2015 година започна процесот на обука за учесниците од Група 11 во рамките на 
основното ниво на обука за интегрирано образование при Тренинг центарот на НДЦ Скопје. 11-та 
група е составена од наставници кои доаѓаат од пет средни стручни училишта вклучени во проектот 
„Мултиетнички концепт во образованието“ – заеднички проект на Министерството за образование 
и наука во соработка со НДЦ Скопје со финансиска поддршка од норвешкото Министерство за 
надворешни работи.

На учесниците им посакаа добредојде извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, менаџерот 
на Тренинг центарот, Билјана Крстеска–Папиќ и координаторот за едукација, обука и развој Сонај 
Билал.

Во текот на следниот период (март- септември 2015 г.), учесниците од Група 11 присуствуваа на сите 
теоретски и практични работилници како и предавања со локални и меѓународни експерти кои беа 
составен дел од основното ниво на обука за интегрирано образование.

Програмата за обука за учесниците од Група 11 беше реализирана во склоп на Компонентата 1 од 

проектот „Мултиетнички концепт во образованието“: Инклузија на мултиетничките средни стручни 

училишта и подобрување на условите за реализација на практичната настава.
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Успешно реализирана програма за обука на училишни директори

На 21 февруари 2015 г. директорите на училиштата вклучени во програмата за обука на директори 

при Тренинг центарот на НДЦ Скопје присуствуваа на последниот модул предвиден во програмата за 

обука.

Последниот модул беше спроведен од страна на Јашар Касами, просветен инспектор, кој говореше 

за процесот на квалитативно вреднување во мултиетничките училишта. По завршувањето на 

предавањето, на директорите им беа доделени сертификати за успешно завршување на програмата 

за обука.

Сертификатите беа доделени од страна на проф. д-р Зоран Велковски и извршниот директор на НДЦ 

Скопје, Сашо Стојковски.

Обуката наменета за училишни директори беше креирана со цел да им понуди на информации, 

знаења и вештини неопходни за креирање на стратегии за поддршка на Нансен модел за интегрирано 

образование 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 имаа непосредна можност за надградување на познавањата од 

областа на проектен менаџмент, како и од сферата на изнаоѓање и обезбедување на различни извори 

на финансирање на интегрирани училишта и нивната севкупна воспитно-образовна дејност.

Програмата за обука на училишни директори беше составена од четири повеќеслојни теми:

• Обележјата и придобивките на Нансен модел за интегрирано образование како нова образовна 

иницијатива во македонскиот образовен систем и основа за градење етос на интегрирани 

училишта во РМ;

• Проектен менаџмент во интегрирани училишта;

• Обезбедување на извори на финансирање на интегрирани училишта (fundraising);

• Развој на концептот на интегрирано образование во Европа.

Програмата за обука беше реализирана од локални и меѓународни експерти кои со учесниците го 

споделија нивното повеќегодишно искуство и најдобрите практики.

Доделени сертификати за успешно завршено напредно ниво на обука 
за три групи учесници (група 3, 4 и 5)

На 29 април 2015 г. во просториите на тренинг центарот при НДЦ Скопје, на учесниците од трета, 

четврта и петта група им беа доделени сертификати за успешно завршено напредно ниво на обука за 

интегрирано образование.

Во текот на настанот на присутните им се обратија советникот на министерот за образование и наука, 

Сафет Незири, директорот на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, проф. д-р Флорина Шеху и менаџерот на 

Тренинг центарот при НДЦ Скопје, Биљана Крстеска-Папиќ.

Напредното ниво на обука беше составено од шест програмски подрачја и се состоеше од предавања, 

работилници и практична работа. Во текот на процесот на обука учесниците имаа можност да ги 

надградат нивните вештини и компетенции преку обуките реализирани од обучувачите на НДЦ Скопје 

како и локалните и меѓународните експерти со долгогодишно искуство во полето на интегрираното 

образование.
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Реализација на практични модули според НМИО за групите 6, 7, 8 и 9

Во периодот од 1 април до 28 мај 2015 година, Тренинг центарот при НДЦ Скопје ги организираше 

практичните модули од основното ниво на обука за интегрирано образование наменето за учесниците 

од групите 6, 7, 8 и 9.

Последниот и најважен дел од практичните модули беше практичната имплементација на актив-

ностите од Нансен моделот за интегрирано образование во училиштата во кои се имплементира 

моделот. Учесниците, организирани во двојазични тандеми, имаа задача да планираат и спроведат 

интегрирана воннаставна активност во едно од училиштата вклучени во проектот.

Ова беше одлична можност за учесниците да го извежбаат теоретскиот дел од модулите на обука 

и практично да ги применат стекнатите вештини во реална мултикултурна и двојазична училишна 

средина. Благодарение на наставничките тандеми и учениците, вклучени во проектот, активностите 

беа реализирани во позитивна и охрабрувачка атмосфера.

Поддршка на интегрираното образование во регионот

Партнерство со НДЦ Мостар: започнување и имплементација на 
програмата за обука за учесниците од Група 10

По потпишувањето на Меморандумот за соработка меѓу НДЦ Скопје и НДЦ Мостар за поддршка на 

интегрираното образование преку Нансен моделот за интегрирано образование, на 6 февруари, 2015 

г. во просториите на Тренинг центарот при НДЦ Скопје, наставниците и директорите на училиштата 

од кантонот Херцеговина – Неретва вклучени во програмата за обука, присуствуваа на првата 

работилница од основното ниво на обука за интегрирано образование.

НДЦ Мостар во партнерство со НДЦ Скопје го разви проектот насловен „Обука на наставниците за 

интегрирано образование“ кој вклучува 18 наставници во програмата за градење на капацитетите 

со цел да се промовира интегрирано образование во кантонот Херцеговина – Неретва. Проектот е 
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финансиски поддржан од Амбасадата на Кралството Норвешка во Босна и Херцеговина.

На почетокот од програмата за обука на учесниците им се обрати извршниот директор на НДЦ Скопје, 

Сашо Стојковски, кој зборуваше за важноста и потребата за интегрирано образование во македонскиот 

и регионалниот контекст. По воведното обраќање, менаџерот на Тренинг центарот, Биљана Крстеска–

Папиќ и координаторот за едукација, Сонај Билал, продолжија со агендата на програмата за обука. 

Теоретските модули од програмата за обука беа реализирани според предвидената динамика. Првиот 

дел од работилниците беше организиран во Тренинг центарот при НДЦ Скопје, а вториот дел беше 

организиран и реализиран во просториите на НДЦ Мостар.

На 5 мај 2015 учесниците од Група 10 ги следеа практичните модули од основното ниво на обука за 

интегрирано образование. Практичните модули беа организирани во ОУ „Гоце Делчев“ во Гостивар, 

додека интегрираната воннаставна активност ја спроведоа наставниците Габриела Мерџаноска 

и Нагихан Снопче. Практичниот модул се состоеше од опсервација на интегрирана двојазична 

воннаставна активност имплементирана според Нансен моделот за интегрирано образование.

По завршувањето на теоретските и практичните модули на Нансен моделот за интегрирано 

образование, на 2 јуни 2015 година на учесниците од Група 10 од Столац, Прозор/Рама и Мостар им 

беа доделени сертификати за успешно завршено основно ниво на обука за интегрирано образование. 

На настанот присуствуваа министерот за образование на Херцеговина – Кантон Неретва, Златко 

Хаџиомеровиќ, извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, извршниот директор на НДЦ 

Мостар, Елвир Џулиман, менаџерот на Тренинг центарот при НДЦ Скопје, Биљана Крстеска-Папиќ и 

координаторот за едукација при НДЦ Скопје, Сонај Билал.

Програмата за основното ниво на обука беше изработена и структурирана да им овозможи на 

наставниците да дознаат повеќе за карактеристиките, спецификите и придобивките од Нансен моделот 

за интегрирано образование и истовремено да ги развијат вештините за успешна реализација на 

интегрираните активности во училиштата со мултиетничка структура на ученици.
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Нова програма за обука во рамките на Тренинг центар - Нансен модел 
за интегрирано образование

Започнување на специјалистичка обука за Нансен модел и Нансен приод

На 31 август 2015 година Нансен дијалог центар Скопје го најави почетокот на специјалистичките обуки 

за Нансен моделот за интегрирано образование кои започнаа со предавањето на тема „Непристрасен 

приод кон интегрираното образование“. На учесниците им се обратија извршниот директор на НДЦ 

Скопје, Сашо Стојковски, менаџерот на Тренинг центарот, Биљана Крстеска- Папиќ и координаторите 

за едукација при НДЦ Скопје, Осман Емин и Сонај Билал. Во текот на поздравниот говор, извршниот 

директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, ја нагласи важноста на новоразвиената програма за 

обука којашто ќе им овозможи на избраните наставници да бидат промотори на вредностите на 

интегрираното образование во нивното непосредно опкружување.

Специјалистичката обука за Нансен модел во основно и средно образование произлезе како 

иницијатива која има за цел надградување на знаења, усовршување на вештини и компетенции на 

наставниците коишто се повеќегодишни реализатори на Нансен модел за интегрирано образование, 

истакнати во својата тандемска работа и реализација, како и за наставниците коишто континуирано 

учествуваат во организирањето на проектните училишни активности според Нансен модел за 

интегрирано образование.

Оваа програма е структурирана низ повеќе специфични области кои се базирани на повеќеслојни 

теми, кои ќе треба да ги познава, владее и промовира секој добар практичар на Нансен модел за 

интегрирано образование.

Програмата е мошне комплексна, нејзино реализирање е подолгорочен процес, низ кој секој учесник 

ќе има можност да биде инволвиран во процесот на лична трансформација во духот на идејата и 

визијата на интегрираното образование, а со интенција таа трансформација да биде пренесена во 

работата со учениците, родителите и другите претставници на нивните матични училишта.

Личната трансформација на вклучените тандеми би требало да биде основа за идна позитивна 

трансформација на училиштата, благодарение на детектираните придобивки на Нансен модел за 

интегрирано образование за целокупниот воспитно-образовен процес во Република Македонија.
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Учесниците коишто ќе бидат вклучени во овој вид тренинг ќе имаат можност за развивање, стекнување 

и усовршување на следниве три вида вештини и компетенции, како стандари на програмата:

• персонални и интерперсонални компетенции;

•  кроскурикуларни компетенции;

• когнитивни и креативни вештини.

Главните цели на Специјалистичката обука за Нансен модел во основно и средно образование се 

следните:

• поттикнување на процесот на лична трансформација на наставниците;

• развивање вештини за иновирање на процесот на реализација на НМИО;

• сензибилизирање за начини на промоција, градење, унапредување на концептот за интегрирано 

образование;

• развивање на способности за успешна, објективна и непристрасна квалитативна евалуација на 

излезните резултати на НМИО.

Програмските подрачја во рамките на програмата за Специјалистичката обука за Нансен модел во 

основно и средно образование се следните:

• етос на интегрирани училишта;

• непристрасен приод во воспитно-образовниот процес;

• позитивно училишно опкружување;

• комуникација во интегрирано училишно опкружување;

• квалитативно вреднување на интеркултурната компонента во училиштето.

Во нивната реализација се вклучени обучувачи од ТЦНМИЕ при НДЦ Скопје, како и домашни и 

меѓународни експерти за посочените области.

| 33Годишен извештај за 2015 година



Предавање со меѓународен обучувач и доделување сертификати за 
успешно завршено основно ниво на обука (групи 6, 7, 8, 9 и 11)

На 11 септември 2015 година, во просториите на ЕУ инфоцентарот во Скопје, Нансен дијалог центар 

Скопје организираше предавање со меѓународниот експерт и обучувач Паула Меклвејн од Фондот за 

интегрирано образование на Северна Ирска. Предавањето беше организирано како дел од основното 

ниво на обука за интегрирано образование, наменето за учесниците од групите 8, 9 и 11.

Тема на предавањето беше „Развој на непристрасен пристап до интегрирано образование“. На 

предавањето беа прикажани повеќе примери од движењата за интегрирано образование во Северна 

Ирска и САД и тие беа проследени со голем интерес од страна на учесниците кои потоа зедоа активно 

учество во дискусиите.

По формалниот дел од предавањето, на учесниците од групите 6, 7, 8, 9 и 11, кои успешно го завршија 

основното ниво на обука за интегрирано образование, им беа доделени сертификати за успешно 

комплетирана обука.

На учесниците им се обрати советникот на министерот за образование и задолжен за средното 

образование во Република Македонија, Сафет Незири, извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо 

Стојковски, претставникот на Фондот за интегрирано образование и меѓународен експерт и предавач 

Паула Меклвејн и менаџерот на Тренинг центарот при НДЦ Скопје, Биљана Крстеска-Папиќ. Учесниците 

кои успешно го завршија основното ниво на обука за интегрирано образование ќе можат да се пријават 

за напредното ниво на обука за интегрирано образование кое е планирано да започне во текот на 

есента 2015 година.
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Започнување и реализација на напредното ниво на обука за учесниците 
од групите 6, 7, 8, 9 и 11

Во текот на месец септември 2015 година, 5 групи учесници официјално го започнаа напредното ниво 

на обука за интегрирано образование во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје. Учесниците 

успешно го завршија основното ниво на обука за интегрирано образование и се пријавија за учество 

во напредното ниво со цел да стекнат дополнителни вештини и компетенции за интегрирано 

образование.

Тема на првата работилница од напредното ниво на обука беше „Интегрираното образование 

како глобален тренд и тенденција“. Напредното ниво на обука се состои од 6 програмски подрачја 

и претставува комбинација на предавања, работилници и практична работа. Процесот на обука се 

реализира и е во времетраење од еден семестар. Во периодот септември- декември 2015 година, 

учесниците присуствуваа на сите модули за обука според планираната динамика, и продолжуваат со 

процесот на обука до почетокот на 2016 година.

Специјалистичка обука - предавање со меѓународен обучувач

На 6 ноември 2015 година, во просториите на Тренинг центарот на НДЦ Скопје, учесниците имаа 

можност да присуствуваат на предавањето подготвено од страна на Силвија Аматуро од Регионалниот 

волонтерски центар Биеле од Италија. Тема на предавањето беше „Волонтерството и училиштата во 

Италија“.

За време на предавањето учесниците имаа можност да слушнат повеќе за историјата на волонтеризмот 

во Италија, правната рамка на волонтерските здруженија како и за учеството на училиштата во 

волонтерските активности од различни области. Аматуро го претстави најновиот проект имплементиран 

од страна на Регионалниот волонтерски центар и сознанијата од спроведеното истражување во 

врска со стекнатите вештини и компетенции на учениците и наставниците волонтери. Учесниците 

разговараа за актуелната состојба во земјата и статусот на училиштата во врска со волонтерските 

активности и иницијативи.

На крајот на работниот ден на учесниците им се обрати извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо 

Стојковски, кој зборуваше за соработката со здруженијата од Италија, особено за искуствата на 

наставниците. Извршниот директор, исто така, ја потврди важноста на онлајн платформата за 

реализаторите на Нансен моделот за интегрирано образование и нејзиното значење за подобрување 

на квалитетот на интегрираните воннаставни активности.
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„Свесни сме за фактот дека ако сакаме да имаме силна и водечка 
држава којашто е способна да се соочи со разни предизвици на 
модерниот свет, ние мора да имаме квалитетен образовен 
систем. Ова претставува мошне комплексен процес кој не 
може да се постигне преку ноќ. Ако сакаме да постигнеме добро 
функционирање на државата потребно е да имаме поширок 
инклузивен процес во сферата на образованието, но исто така и 
во сите други општествени сфери.

Во повеќето земји носител на овој процес е училиштето како 
институција, наспроти случајот во нашиот контекст во кој 
иницијатори на овој процес се неколку организации, приватни 
училишта и, секако, една од најпосветените организации што 

го води патот со јасна визија е Нансен дијалог центар Скопје.

Имајќи ја предвид мисијата и визијата на овој центар, дека образованието подразбира прогрес 
и дека респектот кон различните култури носи придобивки не само на индивидуално ниво 
туку и на општествено, јас одлучив да аплицирам за програмата за обука и можам слободно 
да кажам дека не згрешив воопшто, напротив, имав многу придобивки.

Една од најголемите придобивки од процесот на обука е дека ја имав можноста да се запознаам 
со техниките и методологијата на работа во етнички мешани групи. Многу е лесно да се 
зборува за одредени работи кои треба да се спроведат, но е голем предизвик кога треба да се 
применат одредени активности во образованието. Благодарение на оваа програма за обука, 
јас имав можност да научам нови работи, да дискутирам и дебатирам со моите колеги, и 
подоцна директно да го применам искуството во училиште со учениците.

Ова искуство ми влева повеќе верба во нашата улога која ја имаме во овој процес како 
активни граѓани, но секако и потребата за да се работи повеќе преку нашиот ангажман во 
училиштата како наставници и лидери во нашите општества.

Вториот елемент којшто исто така имаше влијание на секој учесник се дебатите, дискусиите 
и различните мислења кои беа разменети во текот на работните сесии во состав на 
програмата за обука.

Ова беше многу корисно за нас, но исто така и за општеството, и ни помага во делувањето 
како активни граѓани, претставувајќи важен модел за нашите ученици дека само со помош 
на продуктивен дијалог помеѓу сите страни може да се постигне консензус во општеството 
за да се оди кон прогрес.

Генералната импресија и општиот заклучок е дека вклучувањето во програмата за обука 
на НДЦ Скопје претставува сеопфатен процес на надградување на знаењата и промоција на 
заедничката соработка помеѓу учесниците од земјата и Балканот.

Општеството и светот не можат да се променат без професионална трансформација 
на индивидуата. Јас ја искусив оваа можност во текот на процесот на обука, за таа цел ја 
препорачувам програмата за обука за сите коишто сакаат на некој начин да го дадат својот 

придонес за позитивни промени во државата и генерално во целото општество“.

Метин муареми
Наставник, ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ – Теарце, Тетово
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„Во денешно време многу училишта се стремат кон подеднакво 
вклучување на учениците со посебни потреби или хендикеп со 
другите ученици, бидејќи од ваквата инклузија имаме голем број 
придобивки. Но, од друга страна пак, живееме во мултиетничко 
општество каде имаме поделеност по одделенија, па и цели 
училишта на македонски, албански, турски и други останати 
етникуми. Едновремено, поделбата носи и други негативни 
појави, како што се гетоизација и издвојување по етнички групи, 
на кое сме за жал секојдневно сведоци заради политиката и 
медиумската незаинтересираност за проблемот кој можеби 
некогаш не се сфаќа сериозно.

Нансен моделот на интегрирано образование е значаен за 
придонесување  и зајакнување и превенција од поделби по етнички состав. Наспроти тоа се 
стреми да ја зајакне соработката и меѓу учениците со цел да се избегнат немилите настани 
и да се зајакне мирот во земјата и регионот.

За таа цел, и за наша среќа, во Македонија е формиран Нансен тренинг центарот за 
интегрирано образование кој има за цел подеднакво да ги интегрира сите етнички групи 
во образовниот процес, преку соодветни добро испланирани годишни програми за ученици и 
наставници за овој вид интегрирано учење, имплементирани како воннаставни содржини. Со 
овој модел на образование се зајакнува и соработката на наставниците од мешан етнички 
состав, подеднакво се вклучуваат и наставниците и учениците од два или повеќе етникуми, 
изведување настава на два или три јазика, на еден час, како и подеднакво вклучување и 
соработка со родителите.

Интегрираниот пристап на образование им овозможува на учениците заедно да истражуваат, 
да прибираат, обработуваат, да се насочат и да ги презентираат информациите за темите 
што ги сакаат без наметнати ограничувања од традиционалните бариери по предметот 
кој го изучуваат. Овој пристап им овозможува на учениците да се вклучат во посветена 
и мотивирана настава на соодветно учење. Исто така, тој ги охрабрува учениците да ја 
увидат меѓусебната поврзаност и меѓусебните односи помеѓу области на наставната 
програма. Една интегрирана програма се заснова на развојот на вештините на одредена 
тема, којашто не е изолирана, туку соодветна за учениците во соодветното одделение. 
Исто така во една интегрирана програма на одредена тема, сите активности содржат 
можности за учениците да научат нешто повеќе за содржината. Кај сите ученици може да 
се развие подлабоко разбирање на содржината, преку низа целисходни активности.

Составен дел на моделот на интегрираното учење е пристапот на истрага. Учениците се 
активни слушатели кои испитуваат, толкуваат и комуницираат при процесот на учење 
како за другите така и за самите себе. Ваквите пристапи им овозможуваат на учениците 
да изградат свое мислење и свој став, што значи користење на нивните претходни знаења 
на дадена тема и стекнување нови, како и создавање нови пријателства и зацврстување на 
постоечките, подигање на свеста за инклузија и социјализација и сл.

Би сакала да се заблагодарам за досегашната соработка, на прекрасните обуки и на големата 

посветеност на целиот тим при НДЦ Скопје“.

Наташа Забрчанец, професор по англиски јазик

ООУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци – Прилеп
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Нови иницијативи 
и проекти
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Официјална промоција на Фондацијата за интегрирано образование

На 22 јануари 2015 г. во просториите на ЕУ инфоцентарот во Скопје се организираше 

официјалната промоција на Фондацијата за интегрирано образование.

Фондацијата за интегрирано образование (ФИО) е невладина, непартиска и непрофитна организација 

посветена да дава поддршка на образованието преку создавање и развивање на ресурси кои ќе 

поттикнат образовни иновации, да промовира и препознава решенија и можности кои успешно ќе 

одговорат на потребите на учениците, наставниците, училиштето и заедницата.

Мисијата на Фондацијата за интегрирано образование е да обезбеди еднаков пристап до квалитетно 

образование на сите ученици, без разлика на верската, јазичната или етничката припадност, 

истовремено промовирајќи ги вредностите на демократијата, мирот, меѓусебното разбирање, 

дијалогот, толеранцијата и соработката.

Целта на Фондацијата за интегрирано образование е да ја промовира имплементацијата на Нансен 

моделот за интегрирано образование во основните и средните училишта во Македонија преку 

овозможување и поддршка на училиштата во процесот на трансформација во интегрирани училишта 

според Нансен моделот за интегрирано образование. Во текот на промоцијата на Фондацијата 

за интегрирано образование беа претставени членовите на Управниот одбор на Фондацијата: 

Џон Хорекенс, Талат Азад, Никола Димитров, Кнут Волебек, Симоне Филипини, Сашо Стојковски, 

Сафет Незири и Ерван Фуере. На настанот присуствуваа истакнати членови на Управниот одбор на 

Фондацијата за интегрирано образование и директори на училишта и наставници.

Во текот на настанот на присутните им се обратија: Сашо Стојковски, претседател на Управниот одбор 

на Фондацијата за интегрирано образование, Ветон Зеколи, директор на Фондацијата за интегрирано 

образование и Џон Хорекенс, член на Управниот одбор на Фондацијата за интегрирано образование.

Фондацијата за интегрирано образование ќе нуди поддршка на интегрираното образование со цел да 

се превенира сегрегацијата на училиштата со помош на активности и можности за соработка, дружење, 

комуникација помеѓу учениците, наставниците и родителите од различно етничко, религиско и 

културно потекло, притоа градејќи доверба и спречувајќи насилство.
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Еразмус + мобилност за млади, заедничка апликација со ССУ „Кубен“ 
и ССОУ „Моша Пијаде“

Во периодот од 20 до 22 април 2015 

год., претставниците на ССУ „Кубен“ од 

Осло заедно со истакнати ученици од 

истото училиште го посетија ССОУ „Моша 

Пијаде“ во Тетово. Целта на посетата беше 

воспоставување на меѓусебна соработка 

за иницијативи на содејство помеѓу двете 

училишта и НДЦ Скопје.

Претставниците на ССУ „Кубен“ се сретнаа 

со директорот на ССУ „Моша Пијаде“, како 

и со професорите и учениците вклучени 

во групите за заедничка медијација и решавање конфликти. Во текот на посетата, претставниците 

на ССУ „Кубен“, НДЦ Скопје и ССУ „Моша Пијаде“ изготвија концепт за заедничка апликација за 

реализација на програма за школска медијација која започна со реализација во октомври 2015 година.

Целта на проектот е да им овозможи на учесниците од целната група да ги стекнат потребните вештини 

и компетенции во областа на медијацијата и ненасилната комуникација. Проектот ќе овозможи 

размена на искуства помеѓу целните групи, со цел воспоставување најдобри практики за врсничка 

медијација и разрешување конфликти во училиштата. Проектот ќе обезбеди размена на искуства преку 

висококвалитетна програма за обука која опфаќа внимателно структурирана програма за градење на 

капацитетите, исто така и дополнителни активности за одржливост.    
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„Институционалната соработка меѓу Министер-

ството за образование и наука на Република 

Македонија и Нансен дијалог центар Скопје 

се одвиваше во насока на остварување на 

стратегиските и приоритетни политики во 

образовната сфера со крајната цел - подобрување 

на квалитетот на наставата во Република 

Македонија и подигнување на степенот на 

интеграција помеѓу сите субјекти вклучени во 

воспитно-образовниот процес.

Во текот на изминатите години Нансен дијалог 

центар Скопје ги остваруваше и ги реализираше 

определбите и целите наведени во Меморандумот 

за соработка потпишан меѓу МОН и НДЦ Скопје. Во 

текот на 2015 г. Министерството за образование 

и наука го издигна нивото на соработка со 

Нансен дијалог центар Скопје распознавајќи 

го како двигател на интеграциските процеси 

во образованието. Водејќи се според реалните 

потреби на нашето мултиетничко општество 

и потребите за стратегиски реформи во 

образованието, МОН во соработка со НДЦ Скопје 

интензивно работеше во имплементацијата на 

заедничкиот проект со наслов „Мултиетнички 

концепт во образованието“ - финансиски 

поддржан од Министерството за надворешни 

работи на Кралството Норвешка.

Преку овој мошне значаен проект се овозможува 

реализацијата на три важни компоненти: 

вклучување на мултиетнички средни стручни 

училишта во Нансен моделот за интегрирано 

образование и подобрување на условите за 

реализација на практичната настава; иницијатива 

за унапредување на наставничката професија; 

иницијатива за креирање на концепција за 

интеркултурно образование.

Со вклучувањето на мултиетничките средни 

стручни училишта во Нансен моделот за 

интегрирано образование се овозможува 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА СОРАБОТКА - ЗАЕДНИЧКА АПЛИКАЦИЈА 
СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
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успешна интеграција на ученици, родители 

и наставници од различни етнички заедници 

преку програми за градење на капацитетите 

и активности за интегрирано образование 

како и подобрување на техничките услови со 

цел подобрување на квалитетот на наставата. 

Нансен моделот нуди нови пристапи и програми 

кои ја зајакнуваат меѓуетничката интеграција и 

толеранција, истовремено промовираат инклузија, 

градење вештини и компетенции на сите учесници 

во воспитно-образовниот процес.

Во текот на 2015 година, МОН во соработка со НДЦ 

Скопје и експертски групи направија важен исчекор 

со креирањето на еден важен стратегиски документ 

Концепција за интеркултурно образованиево 

Република Македонија.

Концепцијата за интеркултурно образование во 

РМ е креирана со цел  развивање на конкретни 

препораки и специфични активности кои би биле 

имплементирани на национално ниво, а со намера 

да се овозможи и поддржи процесот на развој и 

имплементација на интеркултурно образование 

на макро и микрониво. Целта на оваа концепција 

е интеркултурното образование да биде дел од 

стратегиските и приоритетни политики на МОН 

базирана на најдобрата практика која постои 

во Македонија и регионот – Нансен моделот за 

интегрирано образование.

Со помош на проектот „Мултиетнички концепт 

во образованието“, во текот на 2015 година 

беа направени важни исчекори кои во иднина 

ќе овозможат позитивни промени во секторот 

образование кои позитивно ќе се одразат врз сите 

општествени сфери во Република Македонија“.  

Сафет Незири
советник на министерот за образование и наука
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Почеток и реализација на заедничкиот проект со Министерството за 
образование и наука „Мултиетнички концепт во образованието“  

Со цел да се поддржат структурните реформи во образовниот сектор и да се подобри квалитетот на 

образованието во Република Македонија, Нансен диајлог центар Скопје во соработка со Министерството 

за образование и наука го разви проектот „Мултиетнички концепт во образованието“. По официјалното 

одобрување и финансиска поддршка од Министерството за надворешни работи на Норвешка, започна 

реализацијата на проектот со првичните активности од главните проектни компоненти.

Проектот „Мултиетнички концепт во образованието“ се реализираше преку следните програмски 

компоненти:

1. Вклучување на мултиетнички средни стручни училишта во Нансен моделот за интегрирано 

образование и подобрување на условите за реализација на практичнна настава;

2. Иницијатива за унапредување на наставничката професија;

3. Иницијатива за креирање концепција за интеркултурно образование.

Целта на првата компонента е вклучување на мултиетничките средни стручни училишта во Нансен 

моделот за интегрирано образование како и подобрување на инфраструктурните и технички услови во 

средните стручни училишта со цел подобрување на квалитетот на наставата. Мошне важна компонента 

на моделот е развивање вештини и компетенции на наставниот кадар во областа на интегрираното 

образование, инклузијата и интеркултурните компетенции преку основното и напредното ниво на 

обука реализирано во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје.

Во проектот  „Мултиетнички концепт во образованието“  беа вклучени следните стручни училишта:

ОСТУ (општинско средно техничко училиште) „Наце Буѓони“ – Куманово

СУГС (средно училиште на град Скопје) „8 Септември“ – Скопје

ССТУ (средно стручно техничко училиште) „Гостивар“ – Гостивар

ССОУ (средно стручно општинско училиште) „Моша Пијаде“ – Тетово.

Во селектираните училишта, НДЦ Скопје во партнерство со МОН ги подобри инфраструктурните 

услови со реновирање и опремување на кабинетите за практична настава, како и училниците за 

интегрираните воннаставни активности, односно, во СУГС „8 Септември“ – Скопје (1 Нансен училница 

и 1 кабинет за компјутерска техника) ССОУ „Моша Пијаде“ – Тетово (1 кабинет за сообраќаен смер и 

1 кабинет за туризам), ССТУ „Гостивар“ – Гостивар (1 кабинет за физика и 1 кабинет за козметологија 

и фризер) ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово (1 кабинет за електротехника и автоматика). Професорите 

од селектираните училишта учествуваа на основното и напредното ниво на обука за интегрирано 

образование што им овозможи да ги стекнат потребните вештини и компетенции за интегрирано 

образование и да работат со мултиетничка структура  на ученици.

Целта на втората компонента е зајакнување и унапредување на наставничката професија во 

предучилишното, основното и средното образование во Република Македонија. Процесот ќе 

опфати темелна анализа на образовни понуди и документација, капацитети за обука на едукатори и 

наставници, како и интервјуа со учесниците во проектот. Полињата на истражување исто така ќе ги 

опфатат современите трендови во наставничката професија во Европа и на глобално ниво - структурни 

промени во високообразовните институции, ревизија на наставните програми, капацитетите на 
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високообразовните институции итн.

Во оваа проектна компонента беа вклучени следните факултети:

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје;

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, Битола;

Педагошки факултет „Гоце Делчев“, Штип;

Државен универзитет во Тетово, Филозофски факултет;

Институт за педагогија, Филозофски факултет, Скопје.

Во текот на 2015 година беше изготвена „Концепцијата за унапредување на наставничката професија 

од страна“ на работната група. Концепцијата ќе овозможи: зголемен квалитет на образованието за 

наставници на начин кој соодветствува на предизвиците за доживотно учење во општество базирано 

на знаење; развиена европска димензија на образованието во образовните програми за наставници 

во Република Македонија; подобрен јавен имиџ на професијата наставник и на заемната доверба во 

квалификациите на наставниците.

Целта на третата компонента е развивање на „Концепцијата за интеркултурно образование“ која 

понатаму би била имплементирана на национално ниво. Оваа проектна компонента беше иницирана 

по развојот на „Концепцијата за унапредување на наставничката професија“ којашто вклучува и 

воведување на предмет за интеркултуно образование како предметна специјалност во педагошките 

факултети. Водејќи се според актуелните потреби за структурни реформи во образованието како и 

потребата за институционална поддршка и имплементација на интеркултурното образование во 

основното и средното образование, НДЦ Скопје и МОН започнаа со интензивни подготовки за 

изготвување на Концепцијата за интеркултурно образование.

Новата концепција за интеркултурно образование е базирана на истражување на моменталните 

состојби во повеќе моноетнички и мултиетнички училишта од рурални и урбани средини во РМ, со 

цел согледување на интеркултурната димензија во основното и средното образование.

Концепцијата беше изготвена од страна на НДЦ Скопје во соработка со експертската работна група и е 

составена од следните тематски подрачја:  

• Наставни планови и програми како и учебници;

• Компетенции за интеркултурно образование на воспитно-образовниот кадар;

• Воннаставни активности;

• Амбиент во воспитно-образовните институции;

• Односите на воспитно-образовните институции со пошироката заедница.

По комплетирањето на конечната верзија на Концепцијата, НДЦ Скопје и МОН започнаа со реализација 

и имплементација на акцискиот план од Концепцијата за интеркултурно образование со реализација 

на специфичните активности предвидени во акцискиот план.
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РЕГИОНАЛНА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Заедничките регионални и меѓународни напори за поддршка и унапредување на интегрираните 

образовни иницијативи и поддршката на позитивни реформи во образовниот сектор резултираат со 

размена на искуства и најдобри практики кои можат понатаму да се применат и развиваат во одреден 

контекст. Во 2015 година НДЦ Скопје продолжи со зајакнување на партнерските односи со постојните 

партнерски организации и дополнително продолжи да развива нови партнерства и иницијативи кои 

резултираа со позитивни резултати и конкретни активности. Во периодот на известување, НДЦ Скопје 

учествуваше во многубројни настани со цел споделување на најдобрите практики од долгогодишното 

искуство во областа на интегрираното образование, и собирање нови информации и искуства 

поврзани со најновите трендови во областа на образованието.

Регионалната и меѓународната соработка беше многу корисна за целните групи на НДЦ Скопје, за 

учениците, наставниците и учесниците во Тренинг центарот. Меѓународното искуство е многу важно 

за надградба и развој на локалните програми и политики со цел да се постигне реализација на 

долгорочни и одржливи програмски цели.

Учество на конференцијата: „Интегрирано и интеркултурно 
образование во Европа“

На 28 февруари 2015 извршниот директор на НДЦ 

Скопје, Сашо Стојковски, и менаџерот на Тренинг 

центарот, Биљана Крстеска-Папиќ, заедно 

со партнерите вклучени во проектот Нансен 

модел за интегрирано образование, директорот 

на ОУ „Славчо Стојменски“ во Виница, Јордан 

Стојанов, наставниците Даниела Апостоловска 

и Александра Кундевска од ОУ „Братство-

Миѓени“, Тетово, учествуваа на меѓународната 

конференција за интегрирано образование 

насловена како: „Интегрирано и интеркултурно образование во Европа“.

Конференцијата беше организирана од Нансен дијалог центар Осиек и се одржа во градот Вуковар во 

периодот од 28 февруари до 1 март 2015.

Конференцијата беше организирана со цел споделување на најдобрите практики и искуства на полето 

на интегрираното образование, а учесниците на конференцијата имаа можност да чујат предавања и 

презентација од предавачи од Велика Британија, Македонија, Германија, Норвешка, Турција, Израел, 

Босна и Херцеговина, Србија и Хрватска.

На првиот работен ден на конференцијата, извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, се 

обрати на присутните и даде краток преглед на полето на дејствување и активностите на НДЦ Скопје во 

Македонија и регионот, особено фокусирајќи се на влијанието на Програмата за дијалог и помирување.

Менаџерот на Тренинг центарот на НДЦ Скопје, Биљана Крстеска-Папиќ, одржа презентација за 

придобивките, карактеристиките и резултатите на Нансен моделот за интегрирано образование 

елаборирајќи ги сите специфики на овој модел за интегрирано образование развиен од страна на 

НДЦ Скопје. Учесниците на конференцијата имаа можност да погледнат краток видеозапис изготвен 

од НДЦ Скопје со наслов „Нансен модел - импресии, бенефиции и перспективи“ со изјави и интервјуа 

на главните учесници во проектот.
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Потпишан договор за соработка со Нансен дијалог центар Мостар

На 28 март 2015 г. извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, и извршниот директор на 

НДЦ Мостар, Елвир Џулиман, го потпишаа договорот за соработка меѓу Нансен дијалог центар Скопје, 

Македонија, и Нансен дијалог центар Мостар, Босна и Херцеговина, со цел преземање конкретни 

мерки и активности за развој и промовирање на интегрираното образование во Босна и Херцеговина.

Целта на договорот е да се воспостави заемна соработка меѓу двете организации, дефинирање на 

правата, обврските и активностите кои ќе бидат преземени за воведување и реализација на Нансен 

моделот за интегрирано образование во Босна и Херцеговина.

Студенти од Холандија во посета на НДЦ Скопје

На 15 април 2015 НДЦ Скопје беше домаќин на група професори и студенти по историја на универзи-

тетот Гронинген од Холандија. Студентите и професорите ги следеа презентациите подготвени од Сашо 

Стојковски, извршен директор на НДЦ Скопје, Ветон Зеколи - проект менаџер и Мирлинда Алемдар - 

координатор за односи со јавноста.

Посетителите имаа можност да чујат повеќе за историјата на НДЦ Скопје, програмата за дијалог и 

помирување, Нансен моделот за интегрирано образование како и функцијата и целите на Тренинг 

центарот за интегрирано образование. Претставниците на НДЦ Скопје го споделија своето искуство и 

перспективи во однос на интегрираното образование како алатка за дијалог и превенција од конфликт.
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Соработка со здружението Пиколо Фјоре - студиско патување во 
Италија

Во периодот 24-28 јуни, 2015 г. наставничките Зујца Стојанова од ОУ „Гоце Делчев“ - Конче, Нијаре 

Сулејмани и Ајше Љоки од ОУ „Лирија“ - Тетово учествуваа во студиското патување во рамките на 

проектот „Ponti di Solidarieta“ организиран од страна на здружението Пиколо Фјоре во Италија и 

поддржан од НДЦ Скопје.

Покрај учесниците од Македонија, учествуваа и организации и здруженија од Србија, Босна и 

Херцеговина, Либан, Косово и Палестина. Целта на проектот беше да ја потенцираат потребата од 

поголема грижа за лицата со посебни потреби и да ја претстават работата на повеќе организации кои 

го третираат проблемот на социјализација и едукација на лицата со посебни потреби.

Организаторите непосредно ги претставија и ги запознаа учесниците со здруженијата Casa Lions во 

која се сместени лица со посебни потреби, работилницата Chiavezza каде младите со посебни потреби 

изработуваат најразлични предмети, здружението Џовани XXIII како и семејството Ајас кое се грижи за 

лица со посебни потреби. Од страна на волонтерите во Домот за аутизам во Кандело на учесниците им 

беа презентирани нивните активности, просториите, материјалите и средствата со кои работат и на кој 

начин се трудат да ги оспособат децата со аутизам за самостоен и независен живот.

Учеството во овој проект им овозможи на учесниците одблиску да се запознаат со начинот на кој 

се третира проблемот со лицата со посебни потреби во Италија, но и во земјите од кои имаше 

претставници, да се разменат искуства или да се согледаат проблемите со кои секојдневно се соочуваат 

лицата со посебни потреби, да им се понуди помош, да се согледа нивната мотивација, ентузијазам и 

свест.

Здружението Пиколо Фјоре е основано во 1984 година со цел поддршка на хуманитарната организација 

Domus Laetitiae. Активностите на здружението се насочени кон активности кои ја поддржуваат 

социјалната солидарност, главно, во областа на инклузијата и поддршката на лицата со посебни 

потреби.

Здружението има блиска соработка со други групи и волонтерски организации во локалната заедница 

и е член на Социјалниот совет на волонтери за  градот Биела, Италија. Официјалната соработка меѓу 

Нансен дијалог центар Скопје и здружението Пиколо Фјоре беше воспоставена во октомври 2014 година 

кога претставниците изразија интерес за средба со НДЦ Скопје, со цел да се увидат можностите за 

идна соработка и размена на искуства меѓу двете организации, особено во областа на образовните 

програми.
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Подготовки и реализација на Еразмус + проектот за мобилност на 
млади во соработка со ССУ „Кубен“- Осло и ССОУ „Моша Пијаде“- Тетово

Во периодот август - септември 2015 година, НДЦ Скопје во партнерство со средното стручно училиште 

„Кубен“ од Осло и ССОУ „Моша Пијаде“ Тетово интензивно работеа на развивање на модули на 

програмата за обука која ќе биде организирана и спроведена во Тетово, во рамките на програмата 

Еразмус + мобилност на младите. Проектот „Врснички медијатор денес - миротворец утре“ е составен 

од две основни програми за обука, една од нив е реализирана во Македонија во периодот 11 - 17 

октомври 2015 година, а вториот дел од програмата за обука ќе се реализира во Осло, Норвешка, во 

периодот 7 - 14 март 2016 година.

Учесниците на програмата се ученици и професори од средното стручно училиште „Кубен“ и средното 

стручно училиште „Моша Пијаде“. Целта на проектот е да им овозможи на учесниците да ги развијат 

неопходните вештини и компетенции во областа на медијација и ненасилната комуникација. Овој 

проект ќе овозможи размена на искуства помеѓу корисниците со цел споделување на најдобрите 

практики за врсничка медијација и разрешување на конфликти во училишните заедници. Учениците 

- медијатори ќе ги пренесат нивните искуства во нивните локални заедници, и ќе ги споделуваат 

нивните вештини во практика. Проектот ќе овозможи размена на искуства и учење преку внимателно 

структурирани програми за градење на капацитетите и за дополнителни активности.

Во периодот 11 - 17 октомври 2015 г. учениците и професорите од Норвешка и Македонија вклучени во 

проектот „Врснички медијатор денес - миротворец утре” учествуваа на 5-дневната програма за обука 

која беше организирана и реализирана во Тетово, Македонија. Учесниците присуствуваа на следните 

работилници:

• Работилница 1: Вовед, градење тим, воспоставување групна кохезија;

• Работилница 2: Идентитет, културен диверзитет;

• Работилница 3: Стереотипи, предрасуди и дискриминација;

• Работилница 4: Анализа на конфликти/медијација на ескалација на конфликтот - процес, улогата 

на медијаторот;

• Работилница 5: Ресторативни практики на размислување, искуства од фацилитирање.

Вториот дел на програмата за обука ќе се одржи во Норвешка во периодот од  4 - 11, март 2016 година.
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Студенти на Универзитетскиот колеџ во Лилехамер во посета на НДЦ Скопје

На 23 септември 2015 година, НДЦ Скопје беше домаќин на група студенти и професори од 

Универзитетскиот колеџ Лилехамер - одделот за општествени и научни меѓународни студии со 

историја. Групата имаше можност да присуствува на презентации реализирани од тимот на НДЦ 

Скопје кој презентираше информации околу работата и достигнувањата на организацијата на полето 

на помирување и интегрирано образование. Извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, 

одржа презентација за историјата на организацијата и за нејзиното формирање. Презентацијата 

понуди преглед на општиот политички и социјален контекст во Република Македонија, со посебен 

осврт на актуелните случувања во областа на образованието. Проект-менаџерот при НДЦ Скопје, 

Ветон Зеколи, ја претстави историјата и развојот на програмата за дијалог и помирување која доведе 

до развој на Нансен моделот за интегрирано образование. Менаџерот на Тренинг центарот, Биљана 

Крстеска-Папиќ ги претстави главните карактеристики и предности на Нансен моделот за интегрирано 

образование и сегашниот статус на имплементација. Последниот дел од презентацијата беше посветен 

на Тренинг центарот при НДЦ Скопје за кој координаторот за едукација, Сонај Билал, ја претстави 

структурата, програмите за обука и целите. По посетата на НДЦ Скопје, студентите и професорите имаа 

организирана посета на градот Скопје во текот на која тие го посетија Музејот на град Скопје и спомен-

куќата на Мајка Тереза.

Учество на работилница: Прашања на националните малцинства
На 1 декември 2015 година претставниците на Нансен дијалог центар Скопје, Мирлинда Алемдар и 

Билјана Марковиќ, учествуваа на еднодневната работилница за прашања поврзани со националните 

малцинства организирани во Белград од страна на меѓународната мрежа на НВО „Граѓанска платформа 

Солидарност“.

Целта на работилницата беше запознавање и дискусија за насоките од Љубљана, како и препораките 

од Болцано, и да се изготват првите практични препораки на граѓанското општество кои ќе се достават 

на високиот комесар за национални малцинства (ВКНМ), како и на другите институциите на ОБСЕ и 

земјите членки на ОБСЕ.

Во текот на втората сесија на работниот ден, претставникот на НДЦ Скопје, Мирлинда Алемдар одржа 

презентација на тема: „Примери за меѓукултурен и меѓуетнички дијалог преку образованието“, 

проследена со видеозапис од Макс ван дер Штул за наградата доделена на НДЦ Скопје во 2011 година.

По работилницата е планирана реализација на повеќе активности, особено за време на германското 

претседателство со ОБСЕ во текот на 2016 година.
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Извршна канцеларија

Сашо Стојковски - извршен директор

Ветон Зеколи – проект-менаџер

Биљана Крстеска-Папиќ - менаџер за едукација, обука и развој

Осман Емин - координатор за едукација, обука и развој

Сонај Билал - координатор за едукација, обука и развој

Мирлинда Алемдар - лице за ОЈ и меѓународна соработка

Елена Арсенова - менаџер на финансии

Ване Рујков - ИТ консултант, графички и веб дизајн

Јасмина Романова- асистент во тимот за едукација, обука и развој

Биљана Марковиќ - асистент во тимот за едукација, обука и развој

Управен одбор

Елизабета Јовановска - (претседател)

Бенте Кнагенхјелм - Нансен центар за мир и дијалог, Норвешка

Ингрид Вик - Scanteam, Норвешка

Ингун Трошолмен - Нансен цeнтар за мир и дијалог, Норвешка

Вели Креци - Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово

Павло Бијалик - канцеларија за човекови права - UN OHCHR

Назиктере Сулејмани - Министерство за образование и наука, Република Македонија

ПЕРСОНАЛ НА НДЦ СКОПЈЕ 

И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР

ЗА 2015 ГОДИНА 
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Адреса: Ул. Бахар Моис бр.4

1000 Скопје, Република Македонија

www.ndc.net.mk    ndcskopje@ndc.net.mk


