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Работата на Тренинг центарот при НДЦ Скопје беше карактеризирана со нови програми 
и активности за постојните учесници како и за ново запишаните учесници. Во текот на 
ова тромесечје, Тренинг центарот ја промовираше новата програма „Тренинг за тренери“, 
започна со реализацијата на напредното ниво на обука за учесниците од група 3 и 4, 
организираше предавања со локални експерти за група 5 и започна со процесот на основно 
ниво на обука со група 6. Тренинг центарот при НДЦ Скопје бележи голем интерес од страна на 
наставниците од земјата и регионот за учество во програмата за обука што се потврдува 
со зголемениот број на апликации за обуки во текот на отворениот повик за запишување на 
учесниците од група 7 во рамките на програмата за Наставен кадар и стручни служби.

ТРЕНИНГ ЦЕНТАР
Нансен модел за интегрирано образование 
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Започнување на програмата „Тренинг за тренери“
На 21 август 2014 г., во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје беше одбележан почетокот на новата 
програма „Тренинг за тренери“ наменета за првата група на учесници во програмата за обука. 

Креирањето на Програма Тренинг за тренери произлезе како иницијатива која има за цел надградување на 
знаења, усовршување на вештини и компетенции на сите образовни профили на учесници во обуките од 
основно и напредно ниво (за Нансен модел за интегрирано образование) кои биле успешно заокружени во 
Тренинг центарот при НДЦ Скопје.

Оваа програма е структурирана низ повеќе специфични области кои се базирани на повеќеслојни теми, кои 
ќе треба да ги познава, владее и практикува секој иден едукатор кој ќе биде вклучен во посочената програма.

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, визијата на 
интегрираното образование, а со интенција таа трансформација да биде пренесена, рефлектирана, иницирана 
во работа со учениците, родителите, другите претставници на нивните матични училишта.

Личната трансформација на вклучените едукатори, се надеваме ќе биде основа за идна позитивна 
трансформација на училиштата, благодарение на детектираните придобивки и бенефити на Нансен модел за 
интегрирано образование за целокупниот воспитно- образовен процес во Р. Македонија.

Учесниците коишто ќе бидат вклучени во овој вид на тренинг ќе имаат можност за развивање, стекнување и 
усовршување на следни три вида на вештини и компетенции, како стандарди на програмата, т.е:

• Персонални и интерперсонални компетенции;
• Крос- курикуларни компетенции;
• Когнитивни и креативни вештини
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На 26 август 2014 г., започна процесот на обука за шестата група на учесници при Тренинг центарот 
на НДЦ Скопје. Учесниците беа добредојдени од страна на тимор за едукација, обука и развој при 
НДЦ Скопје и учествуваа на првата работилница од основното ниво на обука збогатена со многу 
активности за градење на тим. 

На 25 септември, 2014, Тренинг центарот на НДЦ Скопје ја реализираше втората работилница од 
основното ниво на обука за шестата група. Покрај наставниот кадар од различни региони во Р. 
Македонија во процесот на обука се вклучија и наставници од општина Бујановац, Србија. 
На новите учесници им посака добредојде извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски кој 
ја нагласи важноста на интегрираното образование во насока на подобрување на меѓуетничките 
односи и подобрувањето на квалитетот на наставата.  

Започна процесот на обука за шестата група на 
учесници во рамките на основното ниво на обука

Вклучените наставници, професори, стручни соработници се првата група на учесници во новата 
програма за обуки: Тренинг за тренери, во рамките на Тренинг центар Нансен модел за интегрирано 
образование при НДЦ Скопје.

Бројот на учесници, групи за овој вид на обуки континуирано ќе се зголемува и проширува, што воедно 
ќе влијае и врз зајакнувањето на капацитетите на НДЦ Скопје во насока на мултиплицирање на Нансен 
модел за интегрирано образование во воспитно- образовниот систем на Р.М. Учесниците кои активно 
ќе ги поминат сите предвидени теми, ќе добијат сертификат за завршена обука Тренинг за тренери.
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Предавања со локални експерти за петтата група учесници 
Во склоп на основното ниво на обука, учесниците од петтата група учествуваа на предавањата подготвени 
од страна на локалните експерти коишто беа реализирани во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје. 

На 29 август 2014 г. Учествуваа на предавањето реализирано од проф. д-р. Зоран Велковски на тема „Цели и 
задачи на интегрирано и интеркултурно образование“. 

На 16 септември, 2014 г. учесниците од петтата група учествуваа на предавањето подготвено од страна проф. 
д-р. Флорина Шеху на тема „Комуникацијата меѓу тимови на наставници во мултикултурно опкружување“. 
Предавањата беа реализирани во склоп на основното ниво на обука за интегрирано образование во 
рамките на Тренинг центарот на НДЦ Скопје. Важните теми беа дискутирани помеѓу учесниците како едни 
од најважните елементи за воспоставување на добри професионални односи со наставничките тандеми и 
за да се има целосна слика околу главните цели и задачи на интегрираното образование. 

По успешното завршување на основното ниво на 
обука во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје, 
учесниците од 3 и 4 група продолжија со напредното 
ниво на обука за интегрирано образование. Учесниците 
од 3 група присуствуваа на првата работилница од 
програмата за обука реализирана на 18 септември, 
а пак учесниците од 4 група започнаа со напредното 
ниво на обука на 19 септември, 2014 г..

Целите на напредното ниво на обука за интегрирано образование се следните:

• Запознавање со концептот и идејата за интегрирано образование и негови 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.

Започнување на напредното ниво на обука за третата и 
четвртата група на учесници
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Нансен Дијалог Центар Скопје преку „Програмата за поддршка на капацитетите на Министерството за 
образование и наука на Р.М.“, финансиски поддржана од МНР на Норвешка, доделува 20 стипендии за 
обуки на наставници, професори и стручни соработници од основно и средно образование.

Отворениот повик беше објавен на 18 септември, 2014 и траеше до 28 септември, 2014 г. Отворениот 
повик беше наменет за двојазични тандеми на наставници кои аплицираа за основното ниво на обука 
во рамките на Тренинг центарот- Нансен модел за интегрирано образование.  

Програмата на основните обуки е конципирана и структурирана за да им овозможи на сите 
заинтересирани наставници, педагози, психолози од основни и средни училишта, да се запознаат 
со карактеристиките, обележјата и придобивките на Нансен моделот за интегрирано образование, 
како и да ги развијат вештините за успешна непосредна реализација на Програмите за интегрирани 
воннаставни активности во училишта со мултиетничка структура на ученици.

Слично и со претходните отворени повици, НДЦ Скопје прими значително голем број на апликации од 
сите региони на Р. Македонија што е силен показател за важноста на градењето вештини и компетенции 
на наставниот кадар во полето на интегрираното образование. Избраните кандидати во текот на овој 
отворен повик ќе бидат дел од 7 група на учесници при Тренинг центарот на НДЦ Скопје. 

Отворен повик за доделување на стипендии за 
наставници, професори и стручни соработници



8

21 август 2014  - Програма „Тренинг за тренери“,група 1- прва работилница: „Етосот на интегрираните 
училишта“. 

26 август 2014 - Основно ниво на обука, Група 6- прва работилница: „Обележја на Нансен моделот 
за интегрирано образование“, „Интеграцијата како линк меѓу редовната настава и воннаставните 
активности

29 август 2014 - Основно ниво на обука, Група 5- Предавања со локални експерти: „Цели и задачи на 
интегрирано и интеркултурно образование“.  

16 септември 2014 - Основно ниво на обука, Група 5- Предавања со локални експерти: „Комуникација 
меѓу тимови и тандеми на наставници во мултикултурно опкружување“

18 септември 2014 - Објава на отворен повик за доделување на стипендии за обука, Селекција на 
учесници за формирање на 7 група 

18 септември 2014 - Напредно ниво на обука, Група 3- прва работилница: „Интегрираното 
образование како образовен тренд и тенденција“

18 септември 2014 - Напредно ниво на обука, Група 4- прва работилница: „Интегрираното 
образование како образовен тренд и тенденција“

24 септември 2014 - Програма „Тренинг за тренери“, Група 1- втора работилница: „Непристрасен 
приод во воспитно- образовниот процес“ 

25 септември 2014 - Основно ниво на обука, Група 6- втора работилница: „Двојазичната компонента 
во воннаставните активности“, „Планирање и креирање на интегрирани воннаставни активности“ 

Активности реализирани во рамките на Тренинг 
центарот во периодот Јули- септември 2014 
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НАНСЕН МОДЕЛ

НДЦ Скопје во континуитет обележува зголемен интерес од страна на 
општините и училиштата кои ја препознале потребата и бенефитот на Нансен 
моделот за интегрирано образование. Тимот на НДЦ Скопје беше во блиска 
соработка со сите засегнати страни со цел да направи проценка на реалните 
можности за воведување на Нансен моделот за интегрирано образование во 
нови училишта и општини. За таа цел, беа организирани различни активности 
со цел да се пренесат потребните информации до целните групи и да се изврши 
проценка на условите за започнување на проектот во новите потенцијални 
училишта и општини. 
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НАНСЕН МОДЕЛОТ ЗА ИНТЕГРИРАНО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО НОВИ УЧИЛИШТА И ОПШТИНИ 

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

Нансен дијалог центар Скопје обезбеди стипендии за обучување на  наставниот кадар кој 
ќе биде одговорен за непосредната реализација на интегрираните воннаставни активности 
според годишните програми изготвени од страна на НДЦ Скопје, и воедно ќе обезбеди стручно- 
консултативна поддршка на училишната управа и наставниот кадар при имплементацијата на 
зацртаните програмски активности во состав на проектот.

На 22 мај 2014 г. НДЦ Скопје организираше презентација на Нансен моделот за интегрирано 
образование пред родителите на учениците од второ одделение од македонската и албанската 
настава во рамките на ЦОУ „Гоце Делчев“ во Гостивар. Родителите изразија голем интерес и поддршка 
за проектот и ги дадоа потребните согласности за учество на нивните деца во интегрираните 
воннаставни активности кои се дел од Нансен моделот за интегрирано образование.

Потпишан договор за соработка меѓу НДЦ Скопје и 
општина Гостивар
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Со цел да се обезбедат детални информации за обележјата и карактеристиките на 
Нансен моделот за интегрирано образование, тимот на НДЦ Скопје организираше 
презентации за родители и училиштен кадар во училиштата и општините кои 
изразија интерес за воведување на Нансен моделот за интегрирано образование.  
Презентациите беа организирани и реализирани заедно со наставниците кои ќе бидат 
одговорни за реализацијата на Годишните програми за интегрирани воннаставни 
активности со учениците. 

• 4 септември, 2014 - презентација за родители во ССОУ „Моша Пијаде“, Тетово 

• 16 септември, 2014 - презентација за родители во ССОУ „Моша Пијаде“, Тетово

• 3 септември, 2014 - презентација за родители во ОУ „Маршал Тито“, с. Банско 

• 10 септември, 2014 - презентација за родители во ОУ „Никола Карев“, с. Борино 

• 23 септември, 2014 - презентација за родители ОУ „Вук Стефановиќ Караџиќ“, с. Осларе, Бујановац 

• 23 септември, 2014 - презентација за родители ОУ „Али Бекташи“, с. Осларе, Бујановац 

Презентација на Нансен моделот за интегрирано 
образование во нови училишта и општини 
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На 7 јули 2014 г. амбасадорот на Кралството Норвешка во Белград, г. Нилс Рагнар Камсваг придружен 
од г-ѓа Камсваг го посети Нансен диалог центар Скопје каде што оствари средба со извршниот 
директор на НДЦ Скопје, г. Сашо Стојковски, проект менаџерот, г. Ветон Зеколи и менаџерот на тимот 
за едукација, обука и развој, г-ѓа Билјана Крстеска- Папиќ. 

Во текот на состанокот норвешкиот амбасадор беше информиран околу статусот за имплементација 
на проектот “Зајакнување на капацитетите на МОН и наставниот кадар преку обука и практична 
имплементација на Стратегијата за интегрирано образование“ финансиски поддржан од 
Министерството за Надворешни работи на Кралството Норвешка. 

Во текот на состанокот се дискутираше околу проширувањето на Нансен моделот за интегрирано 
образование во нови општини и училишта, како и за новите програми изготвени од страна на Тренинг 
центарот при НДЦ Скопје односно програмата за директори на училишта и “тренинг за тренери“. 

Претставниците на НДЦ Скопје разговараа околу соработката и статусот на соработка со 
Министерството за образование и наука и со општините поврзана со имплементацијата на проектот 
за зајакнување на капацитетите на МОН и наставниот кадар преку обука и практична имплементација 
на Стратегијата за интегрирано образование.

РЕГИОНАЛНА И МЕЃУНАРОДНА 
СОРАБОТКА 

Амбасадорот на Кралството Норвешка во Белград во 
посета на НДЦ Скопје
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На 17 септември 2014 г., група на наставници и 
директори на основни училишта од Бујановац заедно 
со претставници на НДЦ Бујановац остварија средба со 
претставниците на НДЦ Скопје. 

Целта на посетата беше да се информираат околу Нансен 
моделот за интегрирано образование и програмата 
на Тренинг центарот исто така да се дискутира околу 
можноста за воведување на Нансен моделот за 
интегрирано образование во општина Бујановац.   

Учество на меѓународната конференција на ОБСЕ 

На 29 септември 2014 г. извршниот директор на НДЦ Скопје г. Сашо Стојковски учествуваше 
на меѓународната конференција организирана од страна на канцеларијата за демократски 
институции и човекови права на ОБСЕ во Варшава, Полска. 

Наставници и директори на училишта од Бујановац во посета 
на НДЦ Скопје  

Меѓународната конференција на ОБСЕ е еден од најголемите годишни настани кој се организира 
секоја година од страна на канцеларијата за демократски институции и човекови права на ОБСЕ 
како платформа за состанување на 57 држави членки на ОБСЕ, граѓанското општество, меѓународни 
организации, со цел да се дискутира околу примената на човековите права, да се дискутира 
околу предизвиците, да се споделат добрите практики, како и да се дадат насоки за понатамошно 
подобрување. 

Извршниот директор на НДЦ Скопје г. Сашо Стојковски говореше на конференцијата за програмските 
активности на НДЦ Скопје и Нансен моделот за интегрирано образование како алатка за помирување, 
превенција на конфликти и градење на мирот. 
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Кога Нансен дијалог центар Скопје (НДЦ Скопје) во 2011 година стана петтиот добитник на Макс ван дер 
Штул наградата, жирито истакна дека “ја преземал тешка задача за зближување на учениците, родителите и 
наставниците во област која била под директно влијание на конфликтот во 2001 година и е карактеризирана 
со изразена етничка поделба“. Интегрираните двојазични училишта, се модели за промовирање и 
почитување на различноста, двојазичноста и хармоничните односи помеѓу наставниците, учениците и 
нивните родители од различно етничко потекло.

Извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, проект менаџерот, Ветон Зеколи и менаџерот 
на Тренинг центарот, Билјана Крстеска- Папиќ велат дека поделбата на општеството по етничка линија 
продолжува да се проширува. Тоа е особено изразено во училиштата, велат тие, каде што наредните 
генерации се израснати во моноетнички средини, каде што стереотипите и предрасудите напредуваат.  

СТАТИЈА
“Интеграција во основите на општеството” – 
Нансен Дијалог Центар Скопје- три години подоцна
– Автор: Мишел Пирота, Канцеларија на Високиот комесар за национални малцинства при ОБСЕ во Хаг, 
16 септември, 2014 г. 

Фото : ОБСЕ /Арнод Релофс 
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Поделено општество

Стојковски вели дека еден од главните предизвици е недостатокот на одржлива посветеност на владата 
на централно ниво. “Од 2008 година, немало промени на политичко или владино ниво во однос на 
интегрираното образование. За шест години, имало четворица министри за образование”.

Зеколи додава дека недостатокот на политичката волја за надминување на поделбата се чувствува 
на сите нивоа на општеството. “Живееме во високо политизирано општество и политиката лесно 
доминира на животната средина во училиштата и населбите. Повеќето меѓуетнички инциденти 
започнуваат во мултиетничките училишта. Некои од нив се измислени , другите не се, но ефектот е ист: 
родителите се одлучуваат да ги праќаат своите деца на моноетнички училишта бидејќи властите се 
пасивни “.

Од неколкуте мултиетнички училишта кои постојат, тие постојат само со име, бидејќи во реалноста, 
учениците од различни заедници честопати се сегрегирани, забележува Крстеска- Папиќ. Таа посочува 
примери каде едно училиште може да има “две управи, две имиња, две одделни згради, па дури и една 
училишна зграда со две или три етнички смени, разделени и физички поделени на различни катови во 
рамките на истиот објект.”

Интеграцијата во нашето училиште значи да се слави роденден заедно, 
заедничко дружење, работење на различни идеи заедно, организирање на 
училиштето, одење на ручек заедно, како и воведување на училиштата на 
родителите и заедниците. 

Ветон Зеколи, Проект менаџер на НДЦ Скопје

Една од последиците на темелната етничка поделба на училиштата е мултиетничката тензија.

“Недостатокот на комуникација, соработка и интеграција помеѓу учениците од различни етнички 
потекла води кон стереотипи и предрасуди, што често резултираат со омраза и инцидентите на 
улиците” , објаснува Зеколи. 

“Интеграцијата не е дводневен семинар или екскурзија”, вели тој, истакнувајќи ја потребата за 
повеќе долгорочни решенија. Интеграцијата во нашето училиште значи да се слави роденден 
заедно, заедничко дружење, работење на различни идеи заедно, организирање на училиштето, 
одење на ручек заедно, како и воведување на училиштата на родителите и заедниците.

Стојковски, нагласува дека процесот на помирување беше разбран само како “обнова на 
оштетени имоти и стока, и грижата за раселените лица.” Тој додава дека додека Охридскиот 
рамковен договор се смета како решение за сите прашања и последици од конфликтот, не 
беа направени вистински напори за реконструкција на мостовите помеѓу заедниците кои беа 
погодени од војната. “ Не се прави доволен напор за дијалог”
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Заедниците бараат решенија

За разлика од политичкото ниво, Стојковски вели дека заедниците се во потрага по решенија на 
ниво на основите на општеството, со помош на иницијативите за воведување на интегрирано 
образование, “Тие не контактираат, ги информираат градоначалниците и воспоставуваат нова 
соработка меѓу општината и училиштето “.

НДЦ Скопје исто така, се проширува. Во моментот се вклучени седум училишта во шест општини, 
овој месец ќе се вклучат дополнителни шест нови училишта во дополнителни три општини. 
Исто така, НДЦ Скопје обучува повеќе наставници, за да обезбеди континуитет во рамките на 
интегрираното образование.

Стојковски се надева дека НДЦ Скопје ќе го зголеми присуството во повеќе училишта, и тие ќе 
добијат повеќе внимание, не само на ниво на основите на општеството, но исто така, на ниво на 
влада. “Се надеваме дека властите ќе видат дека нашите училишта се поддржани од страна на 
учениците, наставниците, родителите и градоначалниците, и дека тие покажуваат резултати.”

Освојувањето на Макс ван дер Штул наградата придонесе кон зголемување на меѓународното 
и локалното внимание кон мисијата и работата на НДЦ Скопје. “Наградата, исто така, ја зголеми 
мотивацијата кај вработените кои се соочуваа со силни спротивставени ставови во минатото”, 
вели Зеколи . “Имаше многу скептици и групи кои не веруваа во нашата работа, но Наградата го 
докажа спротивното.

*Статијата беше првично објавена на веб страницата на ОБСЕ http://www.osce.org/hcnm/123600

http://www.osce.org/hcnm/123600
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Советот за интегрирано образование на Северна Ирска има улога во промовирањето  и поддршката 
на интегрираното образование во Северна Ирска, исто така и на меѓународно ниво. Покрај 
основањето на нови училишта, улогата на НИЦИЕ е, исто така да им помогне на училиштата при 
процесот на трансформирање - од училишта со еден единствен идентитет во интегрирани училишта.

Кои се главните предизвици при процесот на трансформирање?
Клиодна Скот- Вилс: “Постојат многу предизвици, без одреден редослед, понекогаш причината 
зошто училиштето се одлучило да се трансформира е намалениот број на ученици, и ценат дека 
доколку се трансформираат во интегрирано училиште ќе привлечат деца од други заедници. 
Другиот предизвик е поврзан со родителско гласање, од една страна ги имаме наставниците кои 
немаат право на избор, гласањето се случува и наставниците сметаат дека треба да се направат 
одредени промени врз кои тие немале никакво влијание. Кога училиштата се интегрираат, со 
самото вклучувањето на НИЦИЕ, тие понекогаш се чувствуваат предизвикани од тоа што го 
бараме од нив, затоа, имаме развиено програма која работи со училиштата низ целиот процес 
со помош на која ние го поттикнуваме зближувањето на сите засегнати страни во училиштето: 
родителите, персоналот, училишната управа, и каде што е соодветно дури и самите деца, со 
цел да разговара за тоа како  интегрираното образование ќе изгледа во нивното училиште, да се 
разговара за добрите практики кои веќе фи применуваат, да ги идентификуваат областите на 
кои тие треба да работат, а пак НИЦИЕ во наредните години ќе им помогне успешно да поминат 
низ тие области. Тие се среќни ако  добијат некои средства од нашата сестринска организација 
Фондот за Интегрирано Образование, и истата  да им се овозможи да се оствари  некоја од овие 
работи ”.

ДОДАТОК НА ОВА ИЗДАНИЕ
Претставници од Советот за интегрирано образование на Северна Ирска од Белфаст, 
разговараа со НДЦ Скопје за активностите на НИЦИЕ реализирани на национално и 
меѓународно ниво.  Ова се извадоци од интервјуто реализирано на 14 декември 2013 година 
во Скопје за време на Втората меѓународна конференција за интегрирано образование.
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Кои се главните чекори и активности при процесот на  трансформирање?

Клиодна Скот- Вилс: “Првиот чекор би бил да се идентификува желбата за трансформирање 
во интегрирано училиште, како што спомнав претходно, тоа може да се случи поради 
многу различни причини, но ако се идентификува желбата, треба да има дискусија на ниво на 
раководство, одборот на управници, директорот на училиштето, за да се види дали е ова 
нешто што училиштето го сака, потоа пред разговорот со родителите, првин се разговара 
со персоналот, за да се види дали има поддршка од страна на персоналот, дали персоналот 
ја разбира причината зошто се интегрира училиштето, и повторно да се нагласи добрата 
практика што ја применуваат. После тоа следува средбата со родители, родителите 
гласаат дали да училиштето може да се трансформира во интегрирано или е, и гласањето се 
спроведува независно од НИЦИЕ и било кој од училиштето, и откако се гласа, постои програма 
за поддршка од страна на НИЦИЕ да ги воведе низ процесот на трансформација”.  

Паула Меклвејн: “Програмата за поддршка овозможува дијалог со сите засегнати страни 
во текот на целиот процес и е потребно доста време за училиштето да го промени својот 
етос, од училиште со моноетнички идентитет да се трансформира во целосно интегрирано 
училиште, затоа, НИЦИЕ обезбедува поддршка за време на тој процес. Министерството за 
образование во Северна Ирска, исто така, им дава на училиштата подолг временски период 
со намера да привлечат повеќе ученици од малцинските заедници и постепено да го променат 
својот етос за да станат интегрирани”.

Ве молам да ни кажете нешто повеќе за Вашата соработка со Фондот 
за интегрирано образование и Министерството за образование во 
Северна Ирска, за нивната улога и придонес за развојот на интегрираното 
образование?

Паула Меклвејн: “Фондот за интегрирано образование е фонд формиран да работи во блиска 
соработка со НИЦИЕ но одделно од НИЦИЕ и тие  се задолжени за прибирање на средства за 
поддршка на интегрираното образование и за промовирање на интеграцијата во рамките 
на училиштата кои не се формално интегрирани, тие можат да обезбедат грантови за 
интегрираните училишта, и може да работат директно со училиштата.  НИЦИЕ соработува 
со Фондот за Интегрирано Образование на многу различни начини, и еден добар пример за тоа 
е соработката околу меѓународната работа која продолжува да функционира помеѓу НИЦИЕ и 
ФИО, во различни нивоа, со тоа што персонал од двете различни организации работат заедно 
на одредени проекти. Значи имаме заедничка цел - зголемување на интегрирано образование, но 
ние понекогаш одиме во малку поразлични насоки кои водат  кон иста цел.
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Можете ли да ни кажете нешто повеќе за програмите за соработка со 
родителите во интегрираните училишта? Како училиштето ги вклучува 
родителите во целокупниот воспитно- образовен процес?

Паула Меклвејн: “Интегрираните училишта секогаш имале силна поврзаност со родителите, 
затоа што интегрираното образование потекнува од родителите кои водеа кампањи 
за основање на такви училишта, така што во нашето училиште постои поголем број на 
родители кои се дел од управните одбори на училиштата од било кои други училишта во 
Северна Ирска, и тие играат многу важна улога во насоката низ која оди училиштето. Нашите 
училишта обично, многу сериозно ги сфаќаат идеите на советот на родителите, така што 
тие ќе обезбедат добра поддршка за училиштето, исто така практично постојат различни 
начини да се донесат родителите во училиштата  постојат посебни собири во кои има 
доделување на награди,  за различни настани кои се одржуваат во текот на годината итн. Како 
што училиштата стануваат по разновидни и привлекуваат повеќе деца од други етнички 
малцински групи, училиштата се соочуваат со предизвикот да бараат различни начини да ги 
вклучат и родителите. Училиштата се обидуваат да бидат креативни околу тоа како да ги 
вклучат и убедат родителите дека принципите на интегрирано образование се вкоренети во 
училиштата и дека тие играат важна улога во животот на училиштето”.

По што се разликува интегрираното училиште од едно моноетничко училиште?

Клиодна Скот- Вилс: “Бидејќи интегрирано образование е планирана средина, тоа значи дека не 
е создадена сама од себе, критериум би бил да има што е можно повеќе баланс. Во интегрирано 
училиште се бара можност да се им се помогне на учениците што полесно да ги научат 
меѓусебните традиции, се бара начин да се изрази разноликоста во училиштата, на пример 
ако одите во едно интегрирано училиште, ќе имате можност да видите многу различни 
симболи кои покажуваат дека постојат различни луѓе и различни култури во училиштето. 
Во интегрираните училишта бараме методи на учењето, кои ги зближуваат учениците, 
училиште во кое ученикот е во центарот на вниманието, каде што детето има право на збор. 
Ние исто така бараме и различни наставни методи и за наставниците, тие да имаат пристап 
до различни методи и алатки кои не можат да се најдат во други училишта. Балансот исто 
така треба да се одрази и на ниво на наставниците, училишниот персонал,управата, тоа 
значи дека не се интегрираат само децата, туку тоа се прави и со возрасните”.

Како се организираат воннаставните активности во Интегрираните Училишта?

Паула Меклвејн: “Во нашите училишта во Северна Ирска постои охрабрување за 
продолжување на активностите во рамките на училиштата, што значи тие не го 
употребуваат училишниот објект само од 09:00-15:00, кога децата се во училиште, туку се 
обидуваат да имаат и воннаставни активности во училиштата во кои не се вклучени само 
учениците, туку понекогаш се вклучени и луѓе од заедниците, или пак роднини на децата.
Значи, ќе има различни клубови во интегрираните училишта почнувајќи од 
спортските клубови, каде што тие можат да се вклучат и заедно да учествуваат 
во спортски активности . Интегрираните  училишта нудат голем број на спортови 
за деца, на тој начин децата може да практикуваат други спортови или било кој 
спорт кој повеќе ги привлекува, ова не е задолжително поврзано со заедницата. 
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Ќе има спортски клубови, но ќе има клубови поврзани со музика, со јазици, и неколку  од 
нашите училишта каде што има повеќе етничка разновидност покрај протестантската и 
католичката, ќе понуди клубови за деца од другите етнички заедници, децата да  можат да ги 
поканат своите пријатели во клубовите, на пример, да научат нешто  за својот јазик, нивната 
култура. Има  различни видови клубови, а некои од нив се фокусираат на човековите права и 
прашањата за идентитетот и рамноправноста, итн. 

Дали интегрирано образование, исто така, обезбедува квалитетно 
образование покрај интеграцијата?

Паула Меклвејн: “Тоа е мотото на нашите училишта, да се обезбеди одлично образование 
за децата со различно ниво на способности , ова е нешто различно за нашите училишта, во 
споредба со останатиот дел од училишниот систем. Интегрираните училишта се различни 
затоа што вклучуваат  деца од различни нивоа на способности, а тоа значи дека сите тие 
деца се охрабруваат да го надградат својот академски потенцијал, но исто така и да ги 
истражуваат сите нивни други таленти и способности, и тоа е нешто што е сосема уникатно 
и многу добар пример за остатокот на Северна Ирска. Исто така, децата кои сакаат да 
одат во други училишни насока, може да го направаат тоа без никаков проблем. Во рамките 
на интегрираните училишта сите ученици се еднакво значајни.  Мислам дека ова е голема 
придобивка и им помага  на училиштата да работат кон совршенство”.

НИЦИЕ има значајна улога во упатувањето и поддршката на родителите 
кои бараат да се основаат интегрирани училишта во нивната област. 
Можете ли да ни кажете нешто повеќе за целокупниот процес на 
поддршка?

Клиодна Скот- Вилс: “Процесот на поддршка започнува кога една група се формира од страна 
на локалната заедница, која се состои претежно од родители,  но понекогаш и други луѓе кои 
мислат дека тоа е добро за нив. Тие доаѓаат во НИЦИЕ и ние првично разговараме со нив со цел да 
утврдиме зошто тие се одлучни за вакво нешто, исто така, вршиме проценка дали има доволно 
почетна поддршка од локалната заедница. Главниот дел од процесот е да се има доволно 
интерес од страна на родителите на тие деца кои ќе дојдат во училиштето за 18 месеци. 
Ние силно веруваме дека најдобрите училишта произлегуваат од луѓе кои се од локалната 
заедница, ние како НИЦИЕ  ќе ги подржуваме и ќе им помогнеме што полесно да сфатат што 
е интегри   раното образование. Ние им даваме административна поддршка, но во позадина 
ние работиме многу практично, на пример, бараме локални луѓе кои имаат влијание, го бараме 
местото каде што ќе се изгради училиштето, иако ова повеќе доаѓа од родителите, но ние сме 
таму да ги да ги поддржуваме и да им помогнеме на родителите. 

Клиодна Скот- Вилс: “Историски гледано, ова е начинот на кој интегрираните училишта 
беа зависни од локалните заедници, но сега како поддршка го имаат Фондот за интегрирано 
образование, кој за училиштата има еден посебен грант и тие не треба да се грижат за 
собирањето на фондови. Фондот за интегрирано образование работи во насока на прибирање 
на фондови, за кои училиштата не успеале да обезбедат одобрение од Министерството,
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но постои убедување дека училиштето ќе биде многу успешно откако ќе се отвори, затоа 
фондот за интегрирано образование треба многу упорно да работи со нивните донатори, 
со цел тие да донираат повеќе средства, и ако училиштето добие одобрение од страна на 
Министерството, сите оперативни трошоци всушност ќе бидат обезбедени”.

Програмата за непристрасност кон интегрираното образование се 
спреведува од страна на  NICIE  во последните 6 години и  е мошне 
успешна. Можете ли да ни кажете нешто повеќе, зошто ова програма е 
толку важна за наставниците кои работат во интегрирано училиште?

Паула Меклвејн: “Ние веруваме дека обуката за Непристрасност е важна за наставниците, 
затоа што тие се обучуваат посебно во одделни институции, значи ние имаме две институции 
за обуки на наставници во основните училишта, една од нив за Протестантска обука на 
наставници, една од нив за Католичка обука на наставници. Една од главните области на 
обуката е обуката за непристрасност, затоа што ние сите потекнуваме од некоја традиција, 
протестантска или католичка, но сите ние сме тенденциозни да го гледаме наставното 
искуство од призмата на нашата припадност. Тоа што сакаме  да постигнеме е нашите 
наставници да сфатат дека можат да извлечат поука од нивното лично искуство, и можеби 
тие треба да прифатат многу различни перспективи, различни приказни, со цел полесно да 
се прилагодат со децата без разлика дали се протестанти или католици, исто така сакаме 
нашите наставници да бидат свесни за разноликоста во просторијата, имајќи ја во предвид 
нивната улога како едукатори, затоа што тие се навистина важни луѓе. Наставниците со 
нивниот пристап кон колегите, треба да рефлектираат интеграција а истовремено треба и 
децата на ги научат за интегрирање, и така сето ова е дел од програмата за непристрасност 
и ние посебно се фокусираме на истата, затоа што мислиме дека тоа е корисно и за 
наставниците кои не се во интегрирани училишта, ние би сакале да можеме да ја прошириме 
програмата за сите наставници, исто како и за наставниците кои се дел од интегрираните 
училишта, но за ова ќе треба да се обезбедат повеќе средства”. 

Клиодна Скот- Вилс: ”Целата наша идеја е да ги обучуваме наставниците и да им го пружиме 
тој простор, за тие да се чувствуваат по удобни со нивниот предмет, она што е важно е 
тоа што тие нормално го прифаќаат дијалогот како метод за разрешување на проблемите. 
Во минатото во Северна Ирска многу работи биле решени од страна на група на луѓе кои 
доаѓале од надвор и ги учеле учениците во овие подрачја, наставниците седеле во задниот дел 
на просторијата се додека предавачите не ја напуштале училницата.. Она што ние сакаме 
да го поттикнеме е да можеме да ги обучуваме наставниците за да можат да ги спроведат 
разговорите независно, самостојно, сами да спроведуваат обуката, на тој начин можат 
полесно да ја разберат практиката на училиштето, ќе можат да разберат што се случува во 
повеќето од настаните, тие така ќе можат да ги разберат и предизвиците и главните цели 
на оваа обука, и тоа е многу значајно и за наставникот и за ученикот”.

Колку се ангажирани наставниците со административните должности во 
рамките на училиштето?

Паула Меклвејн: “ Од наставниците се очекува да ја завршат истата административна 
работа како и во другите училишта, што значи многу администрација, тие треба да се
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внимателни во оглед на планирањето,  треба целата работа да се вклопува со генералниот 
план на училиштето. Во интегрираните училишта, училишниот распоред започнува како 
и во сите други училишта во Северна Ирска. Тие почнуваат со настава помеѓу 9 и 09:30 , и го 
завршуваат својот училиштен ден околу 14.30-15.00. Наставниците се обврзани да бидат во 
училиштето многу порано од почетокот на наставата, за да се подготвуваат за училишниот 
ден, и исто така да останат покасно во вечерните часови, да се подготват за работите кои 
ги имаат преку недела. Значи, очекуваме многу од наставниците, кои имаат доста напорен 
ден, и голем дел од работата ја земаат и дома. Во Северна Ирска очекувањата се доста високи, 
и наставниците имаат еден дополнителен елемент, тие секогаш треба да се совесни за 
интегрираните практики, и како дополнителен слој на нивната работа е дека тие треба се 
сретнуваат со разновиден спектар на млади луѓе кои имаат различно потекло, различни нивоа 
на способности, исто така треба да се вреднуваат дали тие тоа го прават во најдобар можен 
начин. Мислам дека сите наши наставници работат многу напорно, тие мислат дека другите 
на ја ценат нивната работа, нивниот труд. Значи, морам да кажам, ние многу ја почитуваме 
нивната работа, знаеме дека тие вложуваат многу труд. Многу од нашите наставници (ги 
знаеме од комисијата за наставници), имаат страст кон  интеграцијата, тоа е нивната 
движечка сила која стои зад нивната работа, и за оние наставници кои не ја поседуваат страста 
за интеграција, ние преку нашиот професионален развој, се обидуваме да им покажеме дека се 
многу важни алки во  промените во нашето општество, како и во успешното спроведување на 
улогата и задачите на наставниот кадар “.

Меѓународната мрежа за мир и образование беше основана на 
конференција во Белфаст во март 2012 година, НДЦ Скопје е исто така 
дел од оваа мрежа. Кои се главните предизвици за воспоставување на 
глобалните врски и промовирањето на интегрирано образование на 
меѓународно ниво?

Паула Меклвејн: ““Мислам дека е важно нашите училишта да се поврзат со други земји 
кои неодамна биле во конфликтни ситуации, кои се обидуваат да изградат интегрирано 
образование во различни начини, се обидовме преку Меѓународната мрежа за мир и образование, 
но исто така преку помагање на нашите училишта да создадат врски со поединечните 
училишта во други земји, во последно време нашите училишта се поврзани со други училишта 
во Ирак, Шри Ланка, сите овие земји имаат доживеано конфликти во разни форми, и тоа е многу 
важно , бидејќи всушност овие земји сфаќаат дека постои медиумска перцепција за овие земји и 
култури кои во повеќето случаи се стереотипни, затоа е многу важно да работат со нашите 
училишта , иако јас мислам дека е поважно за нас,  затоа што ние некогаш се чувствуваме како 
мал глас во Северна Ирска, затоа што имаме еден вид на образование кое само 62 училишта го 
имаат.

Постојат и други училишта кои сакаат да се интегрираат,  но ние ја немаме секогаш 
политичката поддршка,  и затоа е многу важно за нас да поставуваме врски со земји како 
Македонија и сите други земји кои се вклучени во Меѓународната мрежа за мир и образование, 
бидејќи ние можеме да добиеме сила едни од други. Имаме некои слични искуства и можеме да 
учиме едни од други. Ние треба да бидеме повеќе свесни за глобалната поврзаност, и колку е 
важно за нас да ги задржиме тие глобални врски.
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Дали интегрираното образование е неопходно за мирно и кохезивно 
образование?  Дали е неопходност?

Клиодна Скот- Вилс: ““Јас мислам дека е неопходно затоа што со само 6% вклучени од вкупното 
училишно население, работата што ние сме ја направиле во последните 30 години има влијание 
врз суштинските промени во образованието.  Многу алатки кои сме ги вовеле во училиштата 
сега се применуваат и во други училишта, и се очекува сите училишта да го направат истото.  
Идејата за учениците да имаат право на глас, идејата учениците да се консултираат, е 
многу ретка и уникатна за интегрираното образование и многу добар пример за активно 
вклучување на децата. Јас мислам дека тоа што ние го направивме за учениците кои беа дел 
од интегрираното образование е предност, со тоа што тие кога ќе ја имаат можноста да 
работат во мултикултурно опкружување, ќе се чувствуваат поудобно со различностите 
и можат многу лесно да се вклопат секаде. Тие многу лесно можат да разберат каде лежат 
проблемите, и тоа им дава самодоверба да можат да бидат дел од светот “.

Паула Меклвејн: “Се согласувам дека  интегрираното образование е многу важен и есенцијален 
елемент за траен и стабилен мир. Во Северна Ирска не е единственото нешто што треба да 
се случи, но се разбира нема да имаме стабилен мир, доколку немаме зголемување на свеста 
за интегрирано образование. Јас лично верувам во тоа, и сите наши политичари моментално 
зборуваат за заедничко образование како еден важен чекор за Северна Ирска, што значи дека 
постои решение, или ќе се приклучиме или не,  и ние сме многу загрижени зошто мислиме 
дека додека заедничкото образование носи предности, интегрираното образование ја носи 
суштината на разбирањето”.

Клиодна Скот- Вилс: “Јас мислам дека интегрираното образование има голема предност 
споредено со заедничкото образование. Заедништвото и споделувањето мора да биде 
подлабоко во рамките на образованието. Ние прифаќаме споделување на секое ниво, ако две 
групи на ученици доаѓаат заедно на едно предавање, ние ќе помислиме дека тоа е многу добар 
чекор, но, тоа е само еден чекор, не значи дека учениците одат во училиште заедно, како што 
рече Паула додека ги имаме младите во раце, треба да работиме на суштината, тоа е многу 
важно ”.
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