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На 25 октомври, 2013 год. НДЦ Скопје свечено го 
одбележа отворањето на кабинетот за практична 
настава во рамките на средното стручно 
општинско училиште „Моша Пијаде“ во Тетово. 
На официјалното примопредавање на техничката 
опрема присуствуваа: заменик министерот за 
образование и Наука, Сафет Незири, Амбасадорот 
на Р. Македонија во Норвешка, Енвер Абдулахи, 
основачот на Нансен дијалог мрежата, Стеинар 
Брин, извршниот директор на НДЦ Скопје, 
Сашо Стојковски, координаторот на ССУ Кубен, 
Кристин Скаре, членовите на Управниот одбор 
на НДЦ Скопје, Бенте Кнагенхјелм и Ингрид Вик, 
раководителот на секторот за образование при 
општина Тетово, Ахмет Ќазими и директорот на 
ССОУ „Моша Пијаде“, Борис Стојановски.
 

Опремата е донирана од стана на НДЦ Скопје кој 
првично ја прими целосната опрема од ССУ Кубен 
во Осло, Норвешка. 

1. поддршка на училиштата преку 
меѓународна соработка: официјално 
примопредавање на електротехничка 
опрема на ссоУ „Моша пијаде“ во тетово  

Успешната соработка меѓу Нансен дијалог 
центар Скопје и средното стручно училиште 
„Кубен“ од Осло, резултираше со донирање 
на високо квалитетна електротехничка 
опрема за средното стручно општинско 
училиште „Моша Пијаде“ во Тетово.  

“Кога се преселувавме од старото училиште, 
откривме дека во новото училиште нема 
да имаме доволно простор за складирање на 
опремата со која располагаме, поради ова, 
многумина од професорите беа разочарани 
поради фактот што нема да бидат во можност 
да ја понесат опремата. Воедно, ова е еден од 
проблемите на училиштето, недостатокот на 
простор за складирање. Но, добрата страна на 
сето ова беше дека иако ние немавме можност да 
ја користиме, тогаш можеме да ја отстапиме на 
некого којшто ќе ја употребува.“ 

Кристин Скаре, Координатор за меѓународна 
соработка - Стручно училиште „Кубен“, Осло
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Опремата ќе одговори на потребите на училиштето при реализацијата на практичната настава за учениците 
и се состои од најсовремени електротехнички апарати коишто се користат во стручни училишта. Новиот 
кабинет за практична настава има капацитет за 30 ученика и во истиот учениците ќе бидат во можност да 
ги применат теоретските знаења во пракса.

“Покрај редовниот наставен процес којшто учениците го следат 
во рамките на нашето училиште, благодарение на оваа донација 
учениците ќе се обучуваат и во полето на праксата со цел нивно 
директно вклучување во процесот на производството”.  

Борис Стојановски, директор на ССОУ „Моша Пијаде“, Тетово

“Оваа техничка опрема ќе овозможи спроведување на теоретските 
знаења на учениците во пракса што пак како резултат ќе има 
квалитетни и обучени кадри за потребите на идните странски 
инвеститори во државата, а со тоа и поголем развој на нашето 
општество“ 

Сафет Незири, заменик министер за образование и наука 

Извршниот директор на НДЦ Скопје нагласи дека техничката опрема ќе помогне за подобрување на 
практичниот дел од наставата и исто така ќе придонесе за општо подобрување на квалитетот на наставата 
во средното стручно училиште „Моша Пијаде“. 

Настанот беше проследен од голем број на медиуми кои известуваа за свеченото отворање на кабинетот 
за практична настава во училиштето. 

По отворањето на кабинетот, претставниците на НДЦ Скопје и на Управниот одбор заедно со амбасадорот на 
Р. Македонија во Норвешка беа поканети во просториите на Општина Тетово од стана на градоначалничката 
Теута Арифи. Г-ѓа Арифи изрази благодарност за донираната опрема и исто така изрази поддршка за 
иницијативите на НДЦ Скопје имплементирани во регионот на Тетово.
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2. дополнителни активности 
за учениците во рамките на 
програмата за ученици 

Училиштата коишто го имплементираат Нансен моделот за интегрирано 
образование ги реализираа редовно интегрираните воннаставни 
активности според Годишните програми за интегрирани воннаставни 
активности изготвени од страна на НДЦ Скопје. Покрај интегрираните 
воннаставни активности за основно и средно образование, НДЦ Скопје 
организираше „различни спортски и забавни активности за учениците 
со цел да го промовира спортскиот дух, социјализацијата и со цел да се 
постигне позитивна социо- емоционална клима во рамките на училиштата.  

На 6 ноември, 2013 год. учениците од трета 
и четврта година при средното стручно 
училиште „Моша Пијаде“ во Прељубиште, 
Општина Јегуновце учествуваа на крос 
натпреварот организиран од страна на 
НДЦ Скопје во соработка со училишниот 
персонал. Сите ученици беа активно 
вклучени на настанот и покажаа одличен 
спортски дух. 

Победници на натпреварот беа: 

Прво место - Камбер Ајдини,
Второ место - Орхан Асани, и
Трето место - Влатко Иловски.

На 8 ноември, 2013 г. есенскиот крос 
натпревар беше организиран за учениците 
од интегрираното основно училиште 
„Шемшово“ (Фридтјоф Нансен). Крос 
натпреварот се одржа во училишниот 
двор и беше одлична прилика за дружење 
и вежбање. Учениците учествуваа на 
крос натпреварот со голема мотивација и 
позитивна енергија. 

Победници на крос натпреварот беа:

Прво место – Андреј Савески
Второ место – Лавдрим Асипи
Трето место – Ниса Шаќири и Милан Петковски 

5
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Во текот на последната недела не месец декември, 2013 година,  Нансен дијалог центар Скопје 
организираше забавни настани и активности за учениците и наставниот кадар вклучени во проектот. 
Беа организирани претстави со куклар, магионичар како и активности за прослава и скромни подароци. 
Ова беше одличен начин за одбележување на крајот на 2013 година и успешното завршување на првото 
полугодие во училиштата кои го имплементираат Нансен моделот за интегрирано образование.  

Активностите бе спроведени со следниот распоред :
24 декември - Основно училиште „Шемшово“ (Фридтјоф Нансен)- Прељубиште, општина Јегуновце, средно 
стручно училиште „Моша Пијаде“- Прељубиште и основно училиште „Рајко Жинзифов“ /„Исмаил Ќемали“- 
општина Чаир, Скопје. 
25 декември - основно училиште „Гоце Делчев“- Конче и основно училиште „Маршал Тито“- Струмица 
26 декември - основно училиште „Славчо Стојменски“- општина Виница 

Еден од нај позитивните резултати од интегрираните воннаставни активности е заедничката 
прослава на родендени во домовите на семејствата на учениците од различна етничка припадност.   
Учениците вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование продолжуваат со 
прослава на нивните родендени и надвор од училиштето- во нивните сопствени домови. Родителите 
на учениците изразија голема поддршка за овој вид на настани и исто така организираа различни 
прослави на празници.  

6
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Тимот за едукација, обука и развој континуирано соработуваше со наставниците вклучени во проектот 
Нансен модел за интегрирано образование, со цел да се обезбеди успешна имплементација на Годишната 
програма за соработка со родителите, која што претставува важен столб на Нансен моделот за интегрирано 
образование. Соработката со родителите вклучува збир на активности кои ги зближуваат родителите до 
училиштето со цел нивно активно вклучување во целокупниот воспитно-образовен процес. 

Презентации за родителите во општина Виница и Карбинци

На 3 и 14 октомври, 2013, претставници од Тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје во 
соработка со претставници од општина Виница организираа презентации за родителите на учениците 
од македонската и турската етничка заедница кои ќе бидат вклучени во проектот Нансен модел за 
интегрирано образование (НМИО) во основното училиште „Славчо Стојменски“.  

На 20 декември, 2013 презентацијата беше организирана за родителите на учениците од основното 
училиште „Страшо Пинџур“ во општина Карбинци.  
Целта на презентациите беше да се понудат потребните информации околу обележјата и придобивките од 
НМИО и да се потенцира важната улога на родителите при имплементацијата на програмските активности. 
Родителите изразија голем интерес и поддршка за проектот и ги дадоа потребните согласности за 
вклучување на нивните деца во интегрираните воннаставни активности кои ќе бидат имплементирани 
според Годишните програми изработени од страна на НДЦ Скопје.

3. програма за соработка со родителите во нансен 
модел училиштата: заедничка работа со родителите 
за подобра интеграција во општеството 

Во училиштата кои го применуваат Нансен моделот за интегрирано образование соработката на 
релација родител- училиште се заснова на меѓусебното разбирање на родителите и наставниците 
по однос на различните гледишта и реалности. Мошне е важно родителите да имаат јасно 
разбирање за училишната средина како и за наставните планови и програми и начинот на кој 
интегрираните воннаставни активности ги задоволуваат различните потреби на сите ученици. 
Со овие заложби и посветеност кон соработката, родителите и наставниците работат заедно за 
да се создаде позитивна и ефективна воспитно-образовна средина за учениците.
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Програма за соработка со родителите во општините: Струмица, Јегуновце 
и Конче

На 31 октомври, 2013 наставниците вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование 
при основното училиште „Маршал Тито“ во Струмица, Даниела Митева, Љубинка Цветанова и Мејдин 
Усинов организираа едукативна работилница за родителите на учениците. 
Родителите на учениците од македонската и турската етничка, со голем интерес  заедно присуствуваа 
на работилницата. Темата на едукативната работилница беше „Причините за детската лага“ и е дел од 
годишната програма за соработка со родителите изготвена од НДЦ Скопје.

На 22 ноември, 2013 родителите учествуваа на втората едукативна работилница на тема „Стравот кај 
децата“ која исто така е дел од Годишната програма за соработка со родителите изготвена од страна на 
НДЦ Скопје. 

Во периодот октомври - ноември, 2013, две едукативни работилници беа организирани во основното 
училиште „Шемшово“ (Фридтјоф Нансен) со родителите на учениците од македонската и албанската етничка 
заедница на темите „ Причините за детската лага“ и  „Стравот кај децата“. Работилницата беше подготвена 
и реализирана од наставничките вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование, 
Снежана Мисајлоска и Абибе Мустафи.  

На 18 декември, 2013,  родителите на учениците од турската и македонската етичка заедница од основното 
училиште „Гоце Делчев“ во општина Конче присуствуваа на првата креативна работилница организирана 
од наставниот кадар вклучен во проектот Нансен модел за интегрирано образование- Зујца Стојанова, 
Дениз Реџепов и Бујамин Абдураманов. Креативната работилница е дел од Годишната програма за 
соработка со родителите во Нансен модел училиштата. Во текот на работилницата, родителите изработија 
прекрасни новогодишни декорации за училницата и за училишниот хол.
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На 11 ноември, 2013 , наставничките од основното училиште „Славчо Стојменски“ од општина Виница 
коишто ќе бидат вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование беа во посета на 
основното училиште „Маршал Тито“ во Струмица каде што присуствуваа на една интегрирана воннаставна 
активност подготвена од наставниците Љубинка Цветанова, Даниела Митева и Мејдин Усинов.

Активноста беше подготвена и реализирана двојазично (на македонски и турски јазик) и е дел на редовните 
активности коишто се спроведуваат според Нансен моделот за интегрирано образование. Наставничките 
од Виница имаа одлична прилика да се запознаат одблиску со моделот и да ги увидат позитивните резултати 
од интегрираните воннаставни активности. 

Основното училиште „Славчо Стојменски“ наскоро ќе започне со примена на Нансен моделот за 
интегрирано образование, за таа цел, наставниот кадар којшто ќе биде одговорен за имплементација на 
активностите во рамките на проектот е вклучен на основното ниво на обука за интегрирано образование 
во рамките на Тренинг центарот на НДЦ Скопје.

4. Размена на искуства меѓу училиштата: 
наставниците од виница присуствуваа на 
воннаставни активности во струмица 

Училиштата коишто успешно го 
имплементираат Нансен моделот 
за интегрирано образование 
претставуваат пример и добар модел 
за новите училишта кои за прв пат 
се запознаваат со концептот за 
интегрирано образование.  Модел 
училиштата и нивниот наставен кадар 
се исто така важен дел од програмата 
на Тренинг центарот во делот на 
реализација на практичниот дел од 
основното и напредното ниво на 
обука.
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5. одбележано започнувањето на проектот 
нансен модел за интегрирано образование во 
општина виница 

“Преку дружење и детска игра, учениците од различните етнички заедници ќе 
бидат интегрирани заедно на едно место, Македонци, Турци, Роми. Со заедничка 
работа и посветеност, со желба да се постигнат нови предизвици за реформи во 
образованието, преку промоција на соживот и интеграција, го поддржувам овој 
проект со сите расположливи човечки и финансиски ресурси. Успехот е гарантиран 
ако од самиот почеток има меѓусебна соработка и тимска работа како и заедничка 
цел., а резултатите ќе дојдат сами по себе како награда за сите. Насмеаните лица 
на учениците ми даваат мотив за во иднина да се посветам на подобрувањето на 
условите во училиштата од нашата општина.“ ” 

Емил Дончев,
Градоначалник на Општина Виница

“Интеграцијата како процес е неминовен процес од ден на ден, не само за Р. 
Македонија туку и за регионот. Процес којшто ги покажува првите резултати за 
многу кратко време, процес кој не смее да застане и да остане само на проекти, ова 
треба да биде еден долгорочен процес за да можеме да ги видиме придобивките од 
нашата заедничка работа и нашата заедничка инвестиција. Многу сме задоволни 
што проектот го започнуваме со 50 ученици, во една училница, такви се условите, 
верувам дека оваа бројка на ученици, овој број на родители како и нивната поддршка 
од година на година ќе расте, ние сме подготвени да ја продолжиме соработката со 
општина Виница, со ова училиште, со други училници со поголем број на вклучени 
родители и ученици.  Голема благодарност до општината, директорот на 
училиштето и училишната управа, родителите коишто го помогнаа проектот 
и учествуваат во него, до наставниците, и се разбира до бизнис заедницата 
којашто и финансиски го поддржа проектот“

Сашо Стојковски, 
Извршен директор на НДЦ Скопје

Целосни стипендии се доделени на два наставника од основното училиште „Славчо Стојмеснки“ од о. 
Виница, а локалната бизнис заедница го потпомогна проектот со делумно опремување на училницата во 
која што ќе се изведува интегрираниот образовен процес.  Одреден дел на финансиски средства ќе бидат 
наменети за проектот од стана на општинскиот буџет на Општина Виница.

Нансен дијалог  центар Скопје ги обезбедува годишните наставни програми  за интегрирани воннастани 
активности, програмите за соработка со родителите, обука за наставниците кој што ќе ја реализираат 
програмата. Дидактички средства , целосна стручна литература за наставниците и учениците, стручно- 
консултативна помош при реализација на Нансен моделот за интегрирано образование. 

Јазичната бариера се надминува преку заеднички  интегрирани воннаставни активности,  меѓусебно 
запознавање на етичките заедници , надминување на разликите и толеранција. Проектот меѓу општина 
Виница и НДЦ Скопје  предвидено е да продолжи и следната училишна година каде што нови ученици ќе 
бидат дел од интегрираните воннаставни активности.

На 15 ноември, 2013 година се заокружи почетокот на уште една соработка, овој пат Нансен 
дијалог центар Скопје започнува проект  за интегрирано образование во ОУ „Славчо 
Стојменски“ во општина Виница. Со цел да се зголеми меѓуетничката толеранција кај 
учениците  од Македонска и Турска националност педесетмина ученици ќе бидат вклучени 
во интегрираните воннаставни активности.  Нансен моделот за интегрирано образование 
кој што се практикува секогаш вклучува три основни нишки, соработка меѓу наставник, 
ученик и родител а крајна цел е надминување на различности и меѓусебна толеранција. 
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Успешна подготвителна фаза за воведување на нансен моделот за 
интегрирано образование- реализирани подготвителни воннаставни 
активности во основното училиште „славчо стојменски“, виница 
Со цел да се обезбеди успешно започнување на интегрираните воннаставни активности според 
основните принципи на Нансен моделот за интегрирано образование, на 22 и 28 ноември, 2013 г., 
тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје подготви и реализираше посебни подготвителни 
воннаставни активности според Нансен модел за интегрирано образование. Наставниците коишто 
ќе бидат одговорни за понатамошната реализација на програмите за интегрирани воннаставни 
активности исто така присуствуваа на активностите. Овие активности се дел од подготвителната 
фаза за воведување на Нансен модел за интегрирано образование во ново вклучените училишта. 

11
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6.   нови прирачни материјали за 
наставниците: објавен вториот 
практикум за реализатори на нМио 

На 10 октомвври, 2013 г., 
Нансен дијалог центар Скопје 
го објави вториот практикум 
за реализаторите на НМИО 
насловен „Мултикултурен дизајн 
на училишниот простор”.

Целта на овој Практикум е да се понудат различни 
содржини на сите непосредни реализатори на Нансен 
моделот за интегрирано образование, односно 
повеќе корисни и успешни модели, начини на 
сензибилизирање на учениците, нивните родители 
и семејствата за мултикултурните вредности,  
благодарение на елементите коишто се вградени и 
содржани при уредувањето на училишниот простор 
кој, всушност, е еден вид извор или „скриен“ курикулум.

Содржината на Практикумот е наменета да  ги 
инспирира и поттикне наставниците за осмислување 
на многу нови, оригинални мултикултурни содржини 
што ќе послужат како темел во создавањето имиџ 
на едно училиште како мултикултурен центар во 
непосредното локално опкружување.
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На 26 октомври, 2013 год. НДЦ Скопје организираше свечен настан 
за доделување на сертификати за две групи на наставници коишто 
успешно го завршија основното ниво на обука во рамките на Тренинг 
центарот - Нансен модел за интегрирано образование.

Во текот на настанот, 48 наставници добија сертификати за успешно 
завршено основно ниво на обука во рамките на Тренинг центарот 
при НДЦ Скопје.

Извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, нагласи дека 
големиот интерес за запишување на нови наставници при отворениот 
повик за основна обука е многу силен показател за важноста на 
основањето и делувањето на Тренинг центарот.

7.   првите генерации на наставници успешно го 
завршија основното ниво на обука во рамките 
на тренинг центарот на ндЦ скопје 

“Посебно ни е драго што денес ги 
доделуваме сертификатите на првите 
групи наставници коишто успешно 
го завршија основниот циклус на 
обука при Тренинг центарот- Нансен 
модел за интегрирано образование.  
Вие како учесници, ќе добиете  
меѓународно признаен сертификат 
којшто е потпишан и од страна 
на нашиот партнер - Советот за 
интегрирано образование на Северна 
Ирска. Сакам да потенцирам дека сме 
пријатно изненадени од втората 
група наставници коишто беа спреми 
и финансиски да партиципираат, 
изненадени сме од нивната мотивација, 
енергија  и напорот што го вложуваат 
да добијат што подбори обуки  и 
истите да ги применат во нивните 
училишта.
На новите генерации на наставници и 
професори им честитам за добиените 
делумни и целосни стипендии и 
верувам дека стекнатото знаење од 
обуките ќе биде применето како и во 
активностите на проектот, така и во 
редовниот наставен процес. 

Сашо Стојковски, 
Извршен директор на НДЦ Скопје
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“Овој Тренинг центар ги подготвува наставниците 
на најдобар можен начин - поради фактот дека вие 
се соочувате со проблемот на сегрегацијата, а тој 
проблем е закана за нашите општества. Ова значи 
дека вие стекнувате знаење и компетенции за тоа 
како да ги научите децата да живеат на најдобар 
можен начин во македонското општество. Нансен 
моделот за интегрирано образование практикуван 
во програмата на Тренинг центарот пренесува 
една силна порака: интеграцијата не се залага 
за асимилација, туку интеграцијата промовира 
почитување на различностите.” 

СТЕИНАР БРИН 
Основач на Нансен дијалог мрежата

Основачот на Нансен дијалог мрежата, Стеинар Брин 
ја потенцираше важната улога на наставниците во 
секое општество и потребата за стекнување на нови 
знаења и компетенции за работа во мултикултурно 
опкружување.

БИЛЈАНА КРСТЕСКА - ПАПИЌ
Менаџер за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје

“Учество во обуките за НМИО секако дека ве стави 
и пред многу дилеми, отвори многу конструктивни 
дискусии, предизвика многу бури на идеи, што 
ја потхрани вашата желба  и мотивација за 
продолжување на овој повеќеслоен процес, што и го 
докажавте со посветено и активно продолжување 
со напредното ниво на обуки кое ќе ви овозможи 
продлабочување на вашите аргументи зошто е 
потребно интегрирано образование не само во 
македонскиот општествен контекст, туку и во 
глобални светски рамки како современа образовна 
потреба и  тенденција“ 

Во текот на нејзиното обраќање, менаџерот за 
едукација, обука и развој при НДЦ Скопје, Билјана 
Крстеска - Папиќ ја нагласи потребата од планско и 
системско планирање и структурирање на обуките 
за интегрирано образование преку призмата на 
Нансен моделот за интегрирано образование 
како и долгорочната придобивка за наставниците 
коишто учествувале на обуките.

Вториот дел на настанот беше посветен на новите 
групи на наставници кои се воедно и добитници 
делумни и целосни стипендии доделени од страна 
на НДЦ Скопје и коишто ќе бидат вклучени наскоро 
на обуките организирани во Тренинг центарот.

Наставниците присуствуваа на две презентации 
организирани од страна на тимот за едукација, 
обука и развој во текот на кои се информираа околу 
обележјата и придобивките на Нансен моделот за 
интегрирано образование како и за програмата 
реализирана во рамките на Тренинг центарот.
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8.  тренинг центарот вклучува две нови 
групи на наставници
По објавата на јавниот повик за доделување на целосни и делумни стипендии за основното ниво на обука 
кон крајот на месец септември 2013 г. , на почетокот на октомври 2013 г. НДЦ Скопје го објави списокот на 
избрани учесници за учество на основното ниво на обука за интегрирано образование. 

НДЦ Скопје додели целосни и делумни стипендии на две групи наставници кои се запишаа во Тренинг 
центарот- Нансен модел за интегрирано образование. Во текот на отворениот повик, НДЦ Скопје прими 
значително голем број на апликации од наставници, професори и стручни соработници од цела Македонија 
што беше силен индикатор за важноста и потребата за програми за професионален развој во полето на 
интегрираното образование.

Основното ниво на обука за интегрирано образование се состои од теоретски и практичен дел како и 
предавања од локални и меѓународни експерти од полето на интегрираното образование, односно од 
следните активости:

•	 Теоретски	обуки	и	работилници	–	5	модули,
•	 Практични	обуки	во	Нансен	модел	училиштата	–	2	модули,
•	 Предавања	со	локални	експерти	–	2	модули,
•	 Практична	реализација	на	интегрирани	воннаставни	активности	–	1	модул,
•	 Конференција	за	интегрирано	образование	со	меѓународни	експерти	–	4	модули.
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На 8 ноември, 2013  НДЦ Скопје го одбележа започнувањето на основното ниво на обука за Нансен 
модел за интегрирано образование во рамките на Тренинг центарот во која ќе бидат вклучени учесниците 
од третата група кои се добитници на целосните стипендии за следење на основното ниво на обука. 
Извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски и претставниците на тимот за едукација обука и 
развој им посакаа добредојде на новите учесници.

Учесници од третата група со целосна стипендија  се наставници и професори од следните училишта 
односно општини: ООУ Гоце Делчев- Гостивар, ОСУ Мирко Милески/ ОСУ Дрита- Кичево, ООУ Рајко 
Жинзифов / ООУ Исмаил Ќемали, Чаир- Скопје, ООУ Славчо Стојменски-Виница, ССОУ Моша Пијаде- Тетово, 
ООУ Ванчо Прке- Делчево, ООУ Ванчо Китанов, с. Црник- Пехчево, Детска градинка, с. Црник- Пехчево.

Учесниците го започнаа основното ниво на обука со првата работилница на тема: „Обележја на Нансен 
модел за интегрирано образование“. Наставниците ја изразија нивната желба и мотивација за учество 
на основното ниво на обука со цел да стекнат нови знаења и вештини од полето на интегрираното 
образование.

На 13 ноември, 2013 ,  започна основното 
ниво на обука за интегрирано образование 
со четвртата група на учесници во 
рамките на Тренинг центарот- Нансен 
модел за интегрирано образование. 
Групата е составена од наставници и 
професори коишто се добитници на 
делумните стипендии доделени од страна 
на НДЦ Скопје и коишто доаѓаат од повеќе 
градови низ Република Македонија: 
Скопје, Тетово, Охрид, Струга, Куманово, 
Крушево, Прилеп, Велес и општина 
Карбинци.
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Билјана Стоиловска 
ООУ „Ванчо Прке“, Делчево
Добитничка на целосна стипендија за основно ниво на обука

Јас аплицирав бидејќи имав слушнато дека оваа обука е мошне позитивна, како за 
наставниците, така и за учениците. Очекувам да добијам нови знаења, методи и 
техники коишто ќе можам да ги применам во секојдневната работа на тој начин и 
учениците ќе можат на еден брз и квалитетен начин да стекнат нови знаења. 

Во нашето училиште има различна структура на ученици, се надеваме дека ќе имаме 
можност да ги имплементираме активностите на едно повисоко ниво, учениците да се збогатат со нови 
пријателства, исто така и со нови знаења коешто стагнира во одреден број на ученици, се надеваме дека ќе 
можеме да го доведеме на повисоко ниво. 

Мислам дека овој модел е прифатен многу позитивно од сите. Кај нас е се уште новина, но мислам дека има 
потреба од ваков вид на обука кој ќе биде мошне добро прифатен. Мислам дека ќе има голем интерес, исто 
така добрата страна на сето ова е дека може да се продлабочи соработката со учениците, исто така и 
родителите и учениците. 

Фердезе Сулејмани
ССТУ „Наце Буѓони“, Куманово 
Добитничка на делумна стипендија за основно ниво на обука

Јас сум учествувала на многу проекти со мултиетнички карактер, ова беше еден 
предизвик за запознавање со интегрираното образование, вообичаено практикувам 
тоа што го учам да го споделам и со другите, и затоа аплицирав и бев примена на 
обуките за интегрирано образование.  

Моето лично мислење е дека постои подготвеност од страна на колегите и 
учениците, но пред се потребни се подобри услови за реализација на интегрираното образование, доколку 
ние сакаме да одговориме на предизвикот за воведување на интегрираното образование во Македонија 
како Европска тенденција, потребно е ние да сме подготвени за ваков вид на интеграција. Јас мислам дека 
интеграцијата започнува токму од младите генерации, ако ние ги подготвиме младите генерации како да 
се интегрираат , тогаш заеднички ќе можеме да одговориме на овој предизвик којшто во моментот изгледа 
многу тежок затоа ни е потребна поддршка од тие што успешно одговориле на овој предизвик.

Фахрије Реџеп
ООУ „Братство и Единство“, Охрид
Добитничка на делумна стипендија за основно ниво на обука

Програмата за  интегрирано образование кај мене привлече големо внимание, исто 
така можам да кажам дека во последно време во сферата на образованието има 
големо влијание и потреба од интегрираното образование, но  сепак, за да се почне 
со ваква програма мораме прво ние наставниците да ги поминеме обуките, и мислам 
дека многу ќе ни помогне при работата затоа и аплицирав за учество на обуките.  
Исто така, сум презадоволна сум што сум добитничка на стипендија за основно 

ниво на обука.  
Можам да кажам дека моментално каде што работам во моето училиште веќе се користи интегрираното 
образование. Но, мислам дека околу сферата на интегрираното образование треба да се земе поголема 
одговорност, иако нема проблеми меѓу учениците, мислам дека треба да се работи во полето околу 
наставничкиот колектив и родителите.  Во ова поле треба да работиме уште повеќе, да бидеме упорни при 
работата со родителите. бидејќи работиме со возрасните луѓе на иднината. Треба да работиме особено 
во полето на интегрираното образование, работата  со учениците е всушност инвестирање во иднината. 
Поради тоа би сакала да научам многу нови работи околу интегрираното образование и да ги користам како 
во редовната, така и во воннаставните активности со моите ученици.
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Напредното ниво на обука се реализираше според 
следната структура:

- 40 часа  од програмски подрачја: принципи, цели и 
задачи на интегрирано образование; националниот 
курикулум како предуслов за интегрирано образование; 
учебникарска литература за основно и средно 
образование во контекст на концептот за интегрирано 
образование; дизајн на мултиетничко училишно 
опкружување; развој на идејата за интегрирано 
образование во македонски општествен контекст; 
евалуација на структурните компоненти на концептот за 
интегрирано образование; 

-10 часа  на тема: интегрирано образование како 
глобална образовна тенденција, тренд и потреба; 
улогата на наставникот во општеството во процес на 
развивање интегрирани училишта; училиштето во 21. 
век и предизвиците на турскиот образовен систем; етос 
на интегрирано образование во Северна Ирска; добри 
практики на интегрирано и мултикултурно образование 
во Босна и Херцеговина и Хрватска;

-10 часа  евалуирање на  резултати на интегрирани 
воннаставни активности и креирање годишна програма 
за интегрирани воннаставни активности. 

Програмата за обука претставува комбинација на 
теоретски и практични активности со цел да им 
овозможат на наставниците да стекнат дополнителни 
вештини и компетенции околу политиките и практиките 
на интегрираното образование. 

Целите на напредното ниво на обука се 
следните:

•	 Запознавање со концептот и идејата за 
интегрирано образование и неговите 
посебности и карактеристики;

•	 Сензибилизирање за почитување на 
различноста и другоста во поширокото 
општествено опкружување;

•	 Поддржување на конструктивната соработка 
и интеракцијата помеѓу наставниот кадар, 
како и помеѓу образовните институции од 
различни општини на територија на Р.М.;

•	 Оспособување за квалитативна евалуација на 
содржинската компонента во учебникарската 
литература;

•	 Запознавање со позитивни примери и 
искуства за успешна имплементација на 
интегрираното образование;

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

•	 Креирање на стандарди за евалуација на 
различни видови на интегрирани активности.

Во периодот септември - декември, 2013, 
наставниците од првата и втората група 
го завршија напредното ниво на обука за 
интегрирано образование во рамките на 
Тренинг центарот при НДЦ Скопје.   
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Билјана Палевска 
Наставничка при основното училиште „Петар Здравковски Пенко“- Скопје 
Учесничка од втората група 

Јас аплицирав за напредното ниво на обука првенствено да ги надградам моите 
вештини, исто така, да разменам искуства со другите наставници и учесници на 
програмата за обука. Сметам дека темите опфатени на обуката се многу корисни за 
мојата секојдневна работа, и она што ги прави уште поинтересни е разновидната 
структура на учесниците кои доаѓаат од различни училишта и општини во 

Македонија. Јас работам во мултиетничко училиште и во мојот клас имам ученици од различно етничко 
потекло. Јас се обидувам да применувам нови методи и пристапи за време на редовниот наставен процес, 
а исто така и при организирањето на разни активности како што се: заеднички прослави на родендени со 
учениците, одбележување на празници, активности за дружење, итн. 

Бев импресионирана од позитивната и релаксирачка атмосфера во Тренинг центарот, и начинот на кој 
обучувачите успеаја да ни го пренесат нивното искуство од програмата. Обуката е исто така, добра можност 
за споделување на различни размислувања, предизвици и успеси. Овој вид на обука беше многу потребен за 
нашето општество бидејќи нуди одлична платформа за градење на капацитетите и компетенциите на 
наставниците.

Салајдин Беадини 
Професор во средното стручно училиште „Моша Пијаде“- Прељубиште, општина 
Јегуновце 
Учесник од првата група- реализатор на НМИО

Јас би сакал да ги потенцирам двата главни мотиви за учество во напредното ниво 
на обука за интегрирано образование, првиот е поврзан со надградба на вештини и 
знаења стекнати за време на основното ниво на обука, а вториот мотив е учење 
на нови техники и методи на работа за подобрување на нашите перформанси во 

училиште.

Убеден сум дека интегрирано образование е единствена алтернатива за нашето општество затоа, секоја 
дополнителна обука претставува чекор напред во градењето на потребните вештини и компетенции за да 
се одговори на профилот на наставник кој е квалификуван за работа во мултикултурна средина со различни 
групи на ученици.

Ненад Стојановски 
Наставник при основното училиште „Магдалена Антова“- Куманово 
Учесник од втората група 

Iас имав интерес да дознам повеќе околу методите за работа во етнички хетерогени 
групи на ученици, таа тема беше предизвик за мене, бидејќи јас никогаш сум работел 
во двојазични паралелки. Сигурен сум дека ќе ми бидат од корист стекнатите 
вештини и знаења за време на мојата професионална работа како учител. 

Сите тематски области кои беа дел од програмата за обука можат да се искористат 
и применат за време на нашата секојдневна работа, не само за неформалните активности со учениците, 
но исто така и за време на редовниот наставен процес, ова се разбира , зависи од креативноста и волјата 
на наставникот. Јас веќе почнав да применувам некои од методите и техниките кои ги научив во текот на 
обуката. Резултатите од нивната примена се  навистина позитивни и охрабрувачки.

Програмата за обука која што се реализира во рамките на Тренинг центарот Центарот при НДЦ Скопје се 
разликува од сите други обуки што сум ги посетувал досега. Еден од најинтересните методи за обука беше 
двојазичниот приод во текот на сите активности и тоа беше едно исклучително позитивно искуство за 
мене. Темите на програмата за обука се многу корисни и стекнатото искуство може да им се пренесе на само 
на учениците, туку и на колегите.

Верувам дека ќе биде добро сите наставници да присуствуваат и да следат ваков тип на обуки. На почетокот, 
јас бев многу скептик за тоа како овие активности можат да се спроведат, но во реалноста , видовме како овие 
активности успешно се спроведуваат во Нансен модел училиштата за време на нашата практична обука.   
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Во периодот од 18-22 ноември, 2013 година, извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски заедно 
со менаџерот за едукација, обука и развој, Билјана Крстеска- Папиќ и координаторот за едукација Сонај 
Билал учествуваа на студиската програма во Белфаст организирана од страна на Советот за интегрирано 
образование на Северна Ирска. 
Нансен дијалог центар Скопје и Советот за интегрирано образование на Северна Ирска имаат 
воспоставено одлична соработка којашто претставува основа за размена на искуство и ресурси во полето 
на интегрираното образование.

Целта на посетата беше професионален развој на персоналот на НДЦ Скопје за потребите на Тренинг 
центарот- Нансен модел за интегрирано образование исто така и размена на искуство и експертиза во 
полето на интегрираното образование.
При посетата, претсавниците на НДЦ Скопје ги посетија следните училишта: интегрираното основно 
училиште „Крамлин“, интегрираниот колеџ „Малоне“, интегрираниот колеџ „Хазелвуд“, интегрираниот 
колеџ „Лаган“, интегрираното основно училиште „Ровандејл“ и интегрираното основно училиште „Оквуд“. 
Посетата на училиштата беше одлична прилика за подобро запознавање со политиките и практиките 
имплементирани во интегрираните училишта.
Претставниците на НДЦ Скопје учествуваа на две програми за обука организирани од страна на НИЦИЕ: 
„Програмата за непристрасност“ и „Програмата за врсничка медијација“.

Програмите за обука ќе бидат од голема корист за Тренинг центарот на НДЦ Скопје и одличен извор на 
знаења којшто може да се примени во текот на програмата за обука на наставници во Македонија.

10.   професионален развој и размена на 
искуство: ндЦ скопје во студиска посета на 
северна ирска 

НДЦ Скопје и НИЦИЕ имаат воспос-
тавено одлична соработка за размена 
на искуство и експертиза во полето на 
интегрираното образование.
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На состанокот учествуваа: Стеинар Брин, членовите на Управиот одбор на НДЦ Скопје: Бенте Кнагенхјелм, 
Ингрид Вик и Назиктере Сулејмани како и претставниците на НДЦ Скопје: Сашо Стојковски, Ветон Зеколи, 
Билјана Крстеска- Папиќ и Мирлинда Алемдар. 

Во текот на состанокот, претставниците на НДЦ Скопје ги претставија активностите за 2013 година преку 
различните оддели на организацијата. Статусот и развојот на НДЦ Скопје за периодот октомври 2012-2013, 
беше претставен преку петте презентации подготвени од страна на тимот на НДЦ Скопје. 

11.   ндЦ скопје го одржа годишниот 
состанок со Управниот одбор

На 25 октомври, 2013 г., НДЦ Скопје го 
организираше состанокот со управниот 
одбор којшто се одржа во просториите 
на Нансен дијалог центар Скопје. 



22

Со цел да се анализираат состојбите, предизвиците и перспективите на македонскиот 
образовен систем, на 26 октомври 2013 г. НДЦ Скопје го одбележа почетокот на 
најновата иницијатива - студио програмата.

Главните цели на емисиите кои ќе се реализираат во склоп на студио програмата на НДЦ Скопје се следните:

•	 да се дискутира околу проблемите на образовниот систем во Р. Македонија поврзани со недостатокот 
на комуникација помеѓу разните етнички заедници, недостатокот на компетенции кај наставниците за 
работа во мултикултурно опкружување, итн;

•	 подигнување на свеста за негативните последици од поделбата на училиштата;

•	 промоција на достигнувањата и успесите на Нансен модел училиштата;

•	 презентирање на предизвиците соочени при воведувањето на интегрираното образование;

•	 промовирање на интегрираното образование како глобален тренд и тенденција;

•	 споделување на најдобрите меѓународни практики во полето на интегрираното образование;

•	 презентирање на препораките на домашните и меѓународните експерти.

На првата емисија со наслов „Предизвиците поврзани со процесот на помирување во Балканот“ гостуваа 
истакнати гости - соговорници од Норвешка; основачот на Нансен дијалог мрежата, Стеинар Брин и 
претставничката од Управниот одбор на НДЦ Скопје, Ингрид Вик. Првата емисија беше емитувана преку 
YouTube  каналот на НДЦ Скопје - Nansen TV (Нансен ТВ).
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интегРиРано обРазование - 
тРенд, тенденЦија и потРеба 

беше насловот на Втората меѓународна 
конференција за интегрирано образование 
која што се одржа во Скопје на 14. И 15. 
Декември, 2013 година. Конференцијата беше 
организирана со цел да се постигне позитивно 
влијание врз зајакнувањето на капацитетите и 
вештините на наставниот кадар од основните 
и средните училишта коишто се во улога 
на  промотори и на идејата и концептот за 
интегрирано образование.  

13. ндЦ скопје ја 
организираше втората 
меѓународна конференција
за интегрирано образование 
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Користејќи го долгогодишното искуство и знаење на меѓународните експерти од Северна Ирска, 
Норвешка и Турција, конференцијата имаше значајна улога во процесот на сензибилизирањето на 
различните образовни профили за потребата и придобивките на концептот за интегрирано образование 
како глобален тренд, тенденција и потреба.
Конференцијата за интегрирано образование претставуваше составен дел од основното и напредното 
ниво на обука за интегрирано образование организирана и реализирана во рамките на Тренинг центарот 
- Нансен модел за интегрирано образование при НДЦ Скопје.

Извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, ја нагласи важноста на конференцијата при 
споделувањето на најдобрите меѓународни практики  во полето на интегрираното образование како 
и врз зајакнувањето на вештините и компетенциите на наставниот кадар во полето на интегрираното 
образование. 

“Низ темите коишто ќе бидат 
третирани на оваа втора меѓународна 
конференција за интегрирано 
образование, ќе бидат понудени многу 
позитивни примери, успешни практики од 
сферата на интегрираното образование; 
ќе бидат пренесени многу нови знаења, 
ќе бидат усовршени одредени вештини 
неопходни за квалитетна реализација 
на интегрирани воспитно-образовни 
активности според Нансен моделот за 

интегрирано образование”.   

Пред започнувањето на предавањата, НДЦ Скопје имаше чест да го претстави видеообраќањето на 
Стефани Марсал, виш советник на високиот комесар за национални малцинства, Астрид Торс. 

Марсал, пренесе неколку пораки до учесниците на конференцијата од страна на високиот комесар за 
национални малцинства поврзани со важните заложби на Нансен дијалог центар за зближување на 
различните етнички заедници и за надминување на јазичните и културните бариери притоа давајќи осврт 
на Макс ван дер Штул наградата која што и беше доделена на Нансен дијалог центар Скопје на 24 октомври 
2011 г. за исклучителниот придонес во сферата на интегрираното образование. Таа исто така ја истакна 

важната улога на Нансен дијалог центрите во 
регионот нагласувајќи дека тие претставуваат 
надеж за идните генерации при процесот на 
помирување.  

Наедно Марсал пренесе важна порака и 
до наставниците потенцирајќи ја нивната 
клучна улога за доброто функционирање на 
интегрираното образование, како и потребата 
за прифаќање на мултиетничката реалност на 
општеството. 

По тоа, вишиот советник на ВКНМ нагласи дека е клучна и поддршката на училиштата од страна на локалната 
власт за успешната имплементација на активности што го поддржуваат интегрираното образование. 
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Учесниците од основното и напредното ниво на обука имаа прилика да ги збогатат нивните знаења и 
вештини преку предавањата реализирани во текот на двата работни дена на конференцијата. Предавачите 
и темите претставени на Втората меѓународна конференција за интегрирано образование се следните:  
Инге Ајдсваг од академијата Нансен во Лилехамер, Норвешка, на тема „Улогата на наставниците во 
општеството и нивната улога во развојот на интегрираните училишта“;Стеинар Брин од Нансен центарот 
за мир и дијалог од Лилехамер, Норвешка, со предавањето на тема: „Интегрирано образование, тренд, 
тенденција и потреба“; Љуљјета Горанци-Бркиќ од Нансен дијалог центар Сараево, Босна и Херцеговина, 
на тема „Активности и достигнувањата на НДЦ Сараево во полето на интегрираното образование“;Елвир 
Џулиман од Нансен дијалог центар Мостар, Босна и Херцеговина, на тема: „Образование за сите - 
надминување на различностите во Столац“; Сузана Аготиќ од Нансен дијалог центар Осиек, Хрватска, на 
тема: „Активности за поддршка на интегрираното и интеркултурното образование, образованието за мир и 
соочувањето со процесите од минатото”; Кајхан Карли од Академијата за наставници во Истанбул, Турција, 
на тема „Образованието во 21. век и предизвиците на турскиот образовен систем“; Паула Меклвејн од 
Советот за интегрирано образование на Северна Ирска на тема „Развивање на непристрасен приод кон 
интегрираното образование“ и  Клиодна Скот-Вилс од Советот за интегрирано образование на Северна 
Ирска на тема „Концептот на интегрирано образование во Северна Ирска”. 

Втората меѓународна конференција за интегрирано образование беше позитивно оценета од страна на 
сите учесници и беше следена од голем број на електронски и печатени медиуми коишто известуваа за 
настанот.

НДЦ Скопје објави посебен извештај за Втората меѓународна конференција за интегрирано образование 
којшто е достапен на англиски, македонски, албански и турски јазик на веб страниците www.ndc.net.mk и 
www.tcnmie.org. 

Во текот на првиот ден на меѓународната конференција за интегрирано образование на присутните 
учесници им се обрати и заменик-министерот за образование и наука на Р. Македонија, Сафет Незири, 
кој ја нагласи потребата за култивирање на мултиетничкиот и мултикултурниот карактер на државата, за 
почитување на различностите и за подготвување на младите генерации за конструктивен и здрав соживот.

“Со помош на проектите како што е проектот на Нансен 
дијалог центар Скопје којшто е мошне успешен, резултатите 
се очигледни во многу училишта низ Р. Македонија. Овој систем 
е докажано успешен и потребно е да има континуитет. Морам 
да ја нагласам важната улога на претставниците од Северна 
Ирска што ни го пренесуваат нивното искуство за ние да 
продолжиме со нашите напори. 

Министерството за образование и наука и во иднина ќе 
продолжи да ги поддржува овие проекти и иницијативи.”
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На 15 декември, 2013 година, во текот на вториот ден на меѓународната конференција за интегрирано 
образование, на 33 учесника им беа доделени сертификати за успешно завршување на напредното 
ниво на обука. Сертификатите им беа доделени на наставниците од страна на менаџерот за едукација 
обука и развој при НДЦ Скопје, Билјана Крстеска-Папиќ, и вишиот советник при Советот за интегрирано 
образование, Клиодна Скот-Вилс.

Менаџерот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје, Билјана Крстеска-Папиќ, им се обрати на 
наставниците и присутните учесници на конференцијата и ја нагласи важноста за промоција на вредностите 
врз кои е изграден моделот за интегрирано образование Нансен. Крстеска-Папиќ наедно ја предочи 
важноста на интегрираното образование како единствена перспектива за македонскиот образовен 
систем во насока на соочување и излегување накрај со негативните процеси на сегрегација и јаз меѓу сите 
учесници и субјекти во воспитно-образовниот процес. 

“ Сите вие сте сега директни промотори на вредностите врз кои е 
внимателно граден моделот за интегрирано образование Нансен, а тоа 
се: меѓусебното почитување, толеранција, отворена комуникација, 
помагање, емпатија и промовирање на различностите сфатени како 
предизвик и богатство, наспроти нивното третирање како пречка. Вие 
ги надградивте вашите предзнаења, ги усовршивте вашите вештини и 
компетенции, но ги зацврстите и темелите на меѓусебно изградените 
релации, т. е. познанствата станаа пријателства, а разликите се 
трансформираа во предизвик подобро меѓусебно да се запознаете.”   

Билјана Крстеска- Папиќ, 
Менаџер за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје 

На наставниците и на присутните учесници им се обрати и Клиодна Скот-Вилс од Советот за интегрирано 
образование на Северна Ирска којашто ја нагласи важноста за споделување на најдобрите меѓународни 
практики во полето на интегрираното образование. 

„ Ние сме среќни што имаме соработка со НДЦ Скопје и се стремиме кон 
понатамошно развивање на соработката. Ние, исто така, учиме многу 
од вас, и постојат многу идеи што можеме да ги развиеме и примениме во 
рамките на интегрираните училишта во Северна Ирска. Со ова, веруваме 
дека ќе имаме позитивно влијание во нашите училишта и навистина е 
важно да се развиваат мрежи на различни организации со цел да можеме да 
учиме едни од други и во оваа пригода ви посакувам сè најдобро во иднина.“  

Клиодна Скот-Вилс, 
Виш советник за развој при НИЦИЕ

14.   првата генерација на наставници 
успешно го заврши напредното ниво на 
обука при тренинг центарот на ндЦ скопје
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Извршниот директор на Советот за интегрирано образование на Северна Ирска, Норин Кемпбел, им 
честиташе на наставниците што успешно го завршија напредното ниво на обука во рамките на Тренинг-
центарот на НДЦ Скопје преку видеообраќање.

“Би сакала да ви честитам на сите вас ова попладне за успешното 
завршување на напредното ниво на обука. Со големо задоволство ги 
потпишав вашите сертификати. Вие покажавте голема посветеност кон 
вашиот професионален развој и вашиот професионален развој во полето 
на интегрираното образование. Се надевам дека ова поле на образование ќе 
имате желба да го продолжите и во иднина. Со вашето учество, вие давате 
придонес за вашите училишта, за вашата работа и за изградба на подобро 
општество во Македонија.” 

Норин Кемпбел, Извршен директор на НИЦИЕ 



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

www.ndc.net.mk
www.nmie.org

www.tcnmie.org

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

contact@ndc.net.mk 

НАНСЕН ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР СКОПЈЕ

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


