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Оваа година беше одбележана со отворањето на 
Тренинг центарот за интегрирано образование, 
прв од ваков вид во Македонија, и проширувањето 
на Нансен моделот за интегрирано образование 
во нови училишта и општини.

Во тeкот на 2012 година, тимот на НДЦ Скопје 
со своите партнери и соработници успеа да го 
отвори првиот Тренинг центар за интегрирано 
образование во Македонија. Центарот има 
капацитет, експерти од земјата и од странство, и 
има за цел да ги обучи наставниците од основните 
и средните училишта за тоа како да работат 
во согласност со методологијата на Нансен 
моделот за интегрирано образование. Овој 
центар во голема мера ќе придонесе во обуката 
на персоналот кој ќе работи на интегрираното 
образование во поделените мултиетнички 
училишта и на вработените кои имаат потреба 
од професионален пристап, за да можат да 
одговорат на сите предизвици со кои се соочуваат 
поделените училишта.

Нансен моделот за интегрирано образование 
се прошири во три нови основни училишта и 
тоа во општините: Петровец, Карбинци и Конче. 
Годината ја затвораме со бројка од седум основни 
и едно средно училиште кои ќе го спроведуваат 
нашиот модел за интегрирано образование. 

Во текот на 2012 година, преку програмските 
активности за интегрираното образование  
успеавме да зближиме повеќе од 500 ученици, 
родители и наставници, понудивме нов модел на 
образование со кој сите ученици имаат можност 

да комуницираат, да се дружат и созреваат 
заедно преку  надминување на предрасудите и 
јазичните бариери на еден поинаков начин од 
вообичаениот.

Беше забележано евидентно подобрување во 
соработката со Министерството за образование 
и наука на Република Македонија. Покрај тоа, 
поради поделбата на општеството по етничка 
и политичка основа, се стремевме да одржиме 
добри односи со сите релевантни политички 
актери на централно и локално ниво.

По неколку години се зголеми бројот на вработени 
во НДЦ Скопје, како резултат на зголемување на 
капацитетот во Одделот за едукација, обука и 
развој.

Општо земено, 2012 беше успешна година за НДЦ 
Скопје. Фокусот беше насочен кон развивање, 
промовирање и проширување на Нансен моделот 
за интегрирано образование со кој можеме да 
придонесеме во превенција на конфликти и во 
помирување и градење на мирот во земјата.

Успесите се важни, но не и доволни. Со нашите 
партнери, соработници и поддржувачи ние ќе 
продолжиме да работиме со една единствена 
цел, да направиме измени во образовниот систем 
кој ќе овозможи подобра иднина за нашите деца.

Голема благодарност до тимот на НДЦ Скопје, 
Управниот одбор, донаторите, соработниците и 
поддржувачите, без кои не ќе бевме во можност 
да ги постигнеме овие резултати годинава.

Сашо Стојковски
Извршен директор, Нансен дијалог центар Скопје

Почитувани пријатели и колеги,

Писмо од извршниот директор 
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Еден од најважните политички предизвици во 
Европа е прашањето на интеграција наспроти 
сегрегација. Во последните години забележавме 
немири во Копенхаген, Лондон и Париз 
директно поврзани со ова прашање. Масакрот 
на норвешкиот остров Утоја може исто така 
делумно да се толкува и како резултат на нашата 
неспособност да се справиме со мултикултурните 
предизвици. Европскиот главен град Брисел 
зборува за европски стандарди, но самата Белгија 
беше без влада 500 дена. Ова делумно има врска 
со нивниот поделен школски систем.

НДЦ Скопје преку своите активности и 
сосредоточеност кон интегрираното образование, 
успешно го адресираат едно од најсериозните 
прашања во европската (и светската) политика. 
Во многу земји, училишната диплома е основа 
за дискриминација, зголемувајќи го пристапот 
до можностите и ресурсите за мнозинството, а 
намалувајќи го за малцинствата. НДЦ Скопје сфати 
дека патот кон стабилно општество е интеграција, 
а не асимилација. Кога некој ќе го научи јазикот 
на „другиот“, живее според правилата, прописите 
и очекувањата на доминантната култура, се 
претпоставува дека е добро интегриран. Ова 
секогаш треба да биде опција, но НДЦ Скопје 
ја дефинира интеграцијата како еднакво 
почитување на сите јазици, сите религии, сите 
истории, сите традиции, правејќи ги училиштето 
и образованието попривлечни за сите групи во 
општеството.

Европа беше изградена врз концептот на нации-
држави. Тие денови се минато. Повеќето држави 
се мултинационални. Според тоа, многу е важно 
да се градат стабилни држави. Државата може 
да функционира единствено со лојални луѓе 
посветени на општото добро; во спротивно, тие 
ќе се обидат да ја искористат истата таа држава 
за сопствени цели. Најдобар начин да се постигне 
тоа е преку обезбедување еднаков пристап до 
ресурсите и можностите во општеството, како и 
да се вооружат граѓаните со вештини неопходни 
за еднаков придонес во градењето на тоа 
општество.

Оваа цел не може да се постигне со поделен 
училишен систем. Како последица од поделените 
училишта, честопати се јавува репродукцијата 
на непријателски слики. Со тоа, тековните 
конфликти се пренесенуваат на следната 
генерација. НДЦ Скопје сака да го прекине овој 
круг и сфаќа дека модерната демократија може да 
функционира само со интегрирано образование. 
А демократијата е изградена врз емпатично 

разбирање на нашите индивидуални човечки 
разлики.

Од никого не се бара да се откаже од ништо во 
Нансен моделот, туку од сите етнички групи 
се  бара да станат повидливи за другите преку 
бројни заеднички активности и добро развиена 
воннаставна програма. Модерната демократија 
не може да функционира добро без високо ниво 
на знаење и интеракција со другите етнички 
групи.

Постигнувањата на НДЦ Скопје ги одразуваат 
добро организираните и високо професионалните 
напори на еден кооперативен тим со висок морал 
и силна работна етика. Тие не се фокусираат 
на акробации и настани, туку на развивање 
на професионални програми и наставни 
планови. Не се фокусираат на мултиетнички 
проекти, туку преку нивниот Тренинг Центар 
за интегрирано образование се насочуваат кон 
обука на наставниците, за да бидат тие целосно 
подготвени да предаваат во мултиетнички 
интегрирани училишта. Сметам дека НДЦ Скопје 
се врвни во справувањето со  можеби едно 
од најтешките политички прашања на нашето 
време. Тие претставуваат инспирација за сите 
оние кои работат на прашањето на интеграција, 
и се емпириски пример кој покажува дека тоа е 
возможно. Горд сум што сум дел од оваа работа.

Нансен  центар за мир и дијалог
Лилехамер, Норвешка

Стеинар Брин 

Изјава на Стеинар Брин
Советник во Нансен Центарот за мир и дијалог
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Изјава од Ингун Скурдал
Советник во Нансен центарот за мир и дијалог

Доколку целта на едно општество е мир - тоа може да 
се постигне единствено со непристрасни специфични 
вредности, ставови и верувања. Стереотипите и 
непријателските слики создаваат приказни кои стануваат 
реалност во главите на децата. Интегрираното образование 
не е единствениот начин за соочување со предизвиците на 
иднината, но е единствениот одржлив пат кој води напред 
- доколку сакате да постигнете мир.

Образовниот систем во една земја може да ја исполни 
мисијата за спроведување на вредноста на мирот за 
општеството преку училиштата. Училиштата имаат 
авторитет, средства и услови за менување на мислењата и 
ставовите. Училиштата се можеби единствената институција 
која општеството и формално и со цел може да ги употреби 
за да се постигне интеграција и меѓусебно разбирање 
на поделените. НДЦ Скопје преку нивната работа околу 
интегрираното образование мобилизира ученици и 
наставници да учествуваат во кампањата за промена. Тие 
заедно го подигнуваат знамето за алтернативна визија 
на општеството. Успехот на нивната работа лежи во 
поддршката што ја создадоа со родителите и семејствата 
на децата. Тие имаат голем кредибилитет и поддршка од 
општествата каде што се присутни. Верувам дека тоа заедно 
со иновативноста и креативниот пристап кон моделот за 
интегрирано образование е клучот за нивниот успех.

Ингун Скурдал
член на Управниот одбор на НДЦ Скопје

 Нансен центар за мир и дијалог
Лилехамер, Норвешка
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МИСИЈА
Нансен Дијалог Центар Скопје (Македонија) е локална невладина и непрофитна организација, 
основана во 2000 година со поддршка од Нансен Академијата од Лилехамер, Норвешка. НДЦ 
Скопје е дел од Нансен Дијалог Мрежата (NDN), која се состои од Нансен Дијалог Центрите 
во на Западен Балкан и Нансен Академијата во Норвешка. NDN е инспирирана од работата 
на Фридтјоф Нансен, норвешки дипломат назначен за прв Висок Комесар за бегалци при 
Лигата на народите, исто така добитник на Нобеловата награда во 1922 година, за неговата 
работа со раселените жртви од Првата светска војна и сродните конфликти. Во 2011 година 
беше одбележана 150-годишнината од неговото раѓање, потсетувајќи нè сите нас на неговото 
наследство, вклучувајќи ја и апатридноста.
Мисијата на НДЦ Скопје е активна и ефективна поддршка на процесите на меѓукултурниот и 
меѓуетничкиот дијалог на локално, национално и регионално ниво, и со цел да се придонесе 
кон спречувањето на конфликти, помирувањето и градењето на мирот преку различните 
програмски активности, особено во образовната област.

ВИЗИЈА
НДЦ Скопје работи со визија за демократско општество, во кое дијалогот е секојдневна алатка 
во решавањето проблеми помеѓу поединци, групи или заедници. Општество во кое мирот, 
мултиетничката кохезија, интеграцијата, еднаквоста и толеранцијата се главните вредности.

Визија, мисија, историја
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ИСТОРИЈА

По формирањето на Нансен Дијалог Центар Скопје во 2000 година, фокусот на организацијата 
главно беше насочен кон студентите, младите политичари и претставниците на невладините 
организации, како и кон учениците од основните училишта во Македонија. Целта на овие 
активностите беше да се запознавање на учесниците со вештините за ненасилна комуникација, 
водењето дијалог, анализа на конфликти, и нивно оспособување да ја воочат разликата помеѓу 
дијалогот и дебатата.

Во 2001 година, активностите се проширија на регионално ниво на тој начин што се 
организираа неколку семинари и форуми со млади лидери и политичари од Србија, Косово, 
Босна и Херцеговина, Црна Гора и Хрватска. Програмските активности на НДЦ Скопје, исто така, 
вклучуваа и неколку новинари од Македонија.

По завршувањето на конфликтот во Македонија и потпишувањето на Рамковниот Мировен 
Договор во август 2001 година, НДЦ Скопје ги фокусираше своите активности кон промовирање 
на Рамковниот Мировен Договор и продолжи да работи со млади луѓе од  областите кои беа 
најмногу погодени од конфликтот. Во соработка со ОБСЕ беа организирани неколку дијалог-
сесии со младинци од Тетово. Освен тоа, се интензивираа трибини со млади политичари, и  на 
локално и на регионално ниво.

Во 2003 и 2004 година, програмските активности беа насочени кон зајакнување на капацитетите 
на политичките партии, односно  на подмладоците на политички партии. Беа основани четири 
„Школи за млади политичари“ , во кои  учествуваа 85 млади политичари. Универзитетски 
професори од Македонија и од странство, како и дел од лидерите на политичките партии во 
Македонија,  имаа улога на предавачи во овие училишта.

Во 2005 година, по донесувањето на Законот за територијална поделба на локалната 
самоуправа, НДЦ Скопје започна со имплементација на програмата „Дијалог и помирување“ во 
Општина Јегуновце, која се наоѓа во северозападниот дел на Македонија. НДЦ Скопје ја избра 
Општината Јегуновце, бидејќи таа беше најмногу погодена од вооружениот конфликт во 2001 
година. Како директна последица од конфликтот, во 2002 година во оваа Општина настана 
поделба на  основните училишта на етничка основа.

Преку дијалог семинари и обуки за комуникација, соработка, толеранција, тимска работа 
и мирно решавање на конфликти, се создадоа услови за отворање на шест кабинети, каде 
што учениците во мешан етнички состав посетуваа двојазични курсеви во областа на 
информатичката технологија, англиски, македонски и албански јазик. Секоја година, на курсевите 
беа посетенувани  од околу 200 ученици. Во овој период, НДЦ Скопје започна да го развива 
Нансен моделот за интегрирано образование, кој за првпат беше практично применет во 2007 
година. Оттогаш, па до денес, моделот успешно се спроведува во неколку избрани основни и 
средни училишта  во различни општини во Македонија и покажува одлични резултати.

Визија, мисија, историја
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Главни програми и активности во 2012 год.

Нансен  модел за интегрирано образование

• Соработка и договори за партнерство со градоначалниците и локалните општински власти;

• Отворени презентации за родители, ученици и училишен персонал;

• Подготвителни и воведни воннаставни активности за новите училишта вклучени во проектот;

• Обуки за градење на капацитети и работилници (теоретски и практични) за наставници, 
професори и училишен персонал;

• Интегрирани воннаставни активности за учениците од основно и средно училиште;

• Нови годишни програми за интегрирани воннаставни активности;

• Нови годишни програми за соработка со родителите;

• Дидактички пакети за основните училишта;

• Дидактички пакети за средно училиште;

• Практична настава во Норвешка за дел од учениците од средното стручно училиште;

• Опремување на училници во трите нови основни училишта вклучени во проектот; 

• Внатрешна и надворешна периодична евалуација на програмата; 

• Менторство и  опсервација на теренските активности; 

• Организирање и поддршка на училишни настани и приредби;

• Натпревар за уметнички календар и негово објавување за 2013 година.

Тренинг Центар - Нансен модел за интегрирано образование 

• Основање и отворање на првиот Тренинг Центар за интегрирано образование;

• Програма  за основни обуки за интегрирано образование;

• Програма за напредни обуки за интегрирано образование;

• Програма за практични обуки за интегрирано образование;

• Селекција и обука на првата група наставници за основни обуки; 
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Главни програми и активности во 2012 год.

• Селекција и обука на втората група наставници за основни обуки; 

• Предавања на локални експерти за интегрирано образование;

• Основни теоретски обуки за интегрирано образование;

• Практична обука за интегрирано образование.

Работни и студиски посети на Норвешка

• Работна посета со претставници од Министерството за образование и наука;

• Студиска посета и практична настава за учениците и професорите од средното стручно 
училиште. 

Локална, регионална и меѓународна соработка

• Учество на семинари за градење на капацитет, обуки и предавања;

• Учество на образовни форуми и конференции.

Комуникација и односи со јавноста

• Подготовка и промоција на веб-страницата за Нансен моделот за интегрирано образование;

• Подготовка и промоција на веб-страницата на Тренинг Центарот за интегрирано образование;

• Комуникација со јавноста и воспоставување контакти преку социјалните медиуми. 

Посети и делегации

• Прием на регионални и меѓународни посети и делегации

Партнерство и воспоставување контакти

• Соработка и координација со локалните и меѓународните агенции и организации при 
имплементацијата на сите програмски компоненти;

•  Партнерство при имплементацијата на заедничките проекти
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Нансен модел за интегрирано образование
ДОЛГОРОчНА ЗА ЛОжБА ЗА  КВА ЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ

Следат придобивките од овој модел на образование: 

За учениците - висококвалитетни интегрирани 
воннаставни активности кои ќе им овозможат 
на учениците да се здобијат со различни 
животни вештини и способности, постојана 
надградба на знаењето, силна самодоверба 
како и промовирање на отворена комуникација, 
социјализација, дијалог, толеранција и 
надминување на стереотипите и предрасудите. 
Учениците, исто така, учествуваат во разни 
спортски и културни настани во и надвор од 
училиштето, на саеми итн.

Преглед

Нансен моделот за интегрирано образование 
(НМИО) претставува нов модел на образование 
во Република Македонија, кој овозможува 
успешна интеграција на учениците, родителите 
и наставниците од различни етнички заедници 
преку модерен воспитно-образовен процес.

НМИО е современ образовен модел кој ги 
негува, поттикнува и интегрира мултиетничките 
вредности и двојазичноста, а во исто време 
промовира и поддржува партнерски односи 
помеѓу учениците, наставниците и родителите, 
го поттикнува учеството на заедницата преку 
воспоставување хармонични односи засновани 
на почитување на разликите.

 Моделот беше создаден и практично применет за 
првпат во 2007 година, по долги години интензивна 
работа на промоција и помагање на проектите 
за дијалог и помирување во постконфликтните 
и поделените заедници во Македонија. Од 2007 
година, овој образовен модел им помогна на 
мултиетничките општини во намалување на 
јазот помеѓу постоечките паралелни системи на 
образование, кои имаат тенденција за поделба 
на учениците од различно етничко, верско и 
културно потекло, како директен резултат на 
недостигот од меѓусебна доверба, комуникација 
и заеднички активности.

Во 2012 година, овој образовен модел создаден 
од страна на НДЦ Скопје се прошири во 
уште три општини во Македонија: Општина 
Петровец, Општина Конче и Општина Карбинци, 
зголемувајќи ја бројката на вклучени училишта на 
седум. Наставниците, родителите и општинските 
власти пројавија интерес за проектот кој досега 
покажа извонредни резултати во општините каде 
што беше имплементиран.

Нансен моделот за интегрирано образование му 
помага на општеството да се намали јазот помеѓу 
постоечките паралелни системи на образование, 
кои имаат тенденција за поделба на учениците 
од различно етничко, верско и културно потекло, 
како директен резултат на недостигот на 
меѓусебна доверба, комуникација и заеднички 
активности.
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Нансен модел за интегрирано образование 
ДОЛГОРОчНА ЗА ЛОжБА ЗА  КВА ЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ

За родителите - посебни програми за годишна соработка, кои ја промовираат нивната активна 
улога во училиштето, зголемувањето на животните вештини на родителите и создавањето навики за 
нивно постојано самообразование, зајакнувањето на кооперативните односи помеѓу родителите и 
училишниот персонал од различни заедници итн.

За училишниот персонал - професионална практична и теоретска обука за интегрирано образование 
преку Тренинг Центарот на НДЦ Скопје, разни работилници и работна литература,  програми за 
професионален развој и постојано надградување на знаењето и компетенциите итн.

За училиштето - подобрени услови за работа и разновидна опрема, современи дидактички средства, 
мултифункционални училници, висококвалитетен редовен и воннаставен наставен процес, позитивна 
социо- емоционална атмосфера, подобрена соработка помеѓу училишниот персонал, родителите и 
учениците од различни етнички заедници, учество во разни настани и активности итн.

9



Нансен модел за интегрирано образование 
ДОЛГОРОчНА ЗА ЛОжБА ЗА КВА ЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ

Интеграцијата како компонента е една од 
основните карактеристики на училиштата кои 
го применуваат Нансен моделот за интегрирано 
образование. Моделот ја поддржува интеграцијата 
на учениците кои припаѓаат на различни етнички 
заедници, кои заедно учат (секој на својот мајчин 
јазик) во истото училиште и во иста смена.

Освен промовирањето на интеграцијата на 
учениците, како последица се јавува и интеграција 
на наставниот кадар од различно етничко 
потекло, и секако, многу важна е придобивка 
е интеграцијата на родителите на запишаните 
ученици.

НМИО нуди можност за вешто поврзување 
и интегрирање на наставните содржини од 
задолжителен и воннаставен карактер, во исто 
време збогатувајќи ги воннаставните активности 
со двојазичнниот и игровниот пристап за време 
на имплементацијата.

Инвентивните интегрирани воннаставни 
активности преку индивидуализираниот пристап 
кон секој ученик, двојазичниот пристап, како 

и постојаниот тимски и тандемски начин на 
работа влијаат врз подобрувањето на квалитетот 
на целокупниот образовен процес, како и врз 
развојот на бројни компетенции и животни 
вештини помеѓу учениците, наставниците 
и родителите,  неопходни за квалитетна 
коегзистенција во заедниците со мултиетнички 
карактер.

Во училиштата кои го применуваат НМИО, 
редовниот наставен процес се изведува целосно 
во согласност со Националната наставна 
програма, т.е. согласно годишните програми 
изготвени од страна на Бирото за развој на 
образованието во Република Македонија, додека 
годишните програми за интегрирани вон-
наставни активности се подготвуваат од страна 
на Нансен Дијалог Центар Скопје.

Редовната настава се изведува на мајчиниот јазик 
на учениците од различни етнички заедници, 
додека интегрираните воннаставни активности 
се изведуваат двојазично, употребувајќи го 
пристапот на парафразирање во етнички 
мешаните групи.

НМИО во средното училиште
“ Моша Пијаде ”

Прељубиште, Јегуновце
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Нансен модел за интегрирано образование
ДОЛГОРОчНА ЗА ЛОжБА ЗА КВА ЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ

НМИО, нови иновации - Дидактички пакети за реализаторите на 
годишните програми за интегрирани воннаставни активности

За време на периодот за известување, Тимот за образование  при НДЦ Скопје изготви посебни дидактички 
пакети (прирачници), кои претставуваат збирка на корисни извори, содржини и врски, создадени со 
цел да послужат како дополнителна поддршка и помош во процесот на планирање, организирање и 
имплементација на воннаставните активности, во согласност со годишните програми за интегрирани 
воннаставни активности во рамките на проектот Нансен моделот за интегрирано образование.

Дидактичкиот прирачник е наменет да послужи како водич за наставниците, нудејќи повеќе специфични 
модели, примери на различни активности (во повеќе секции), примери на работни листови, извори на 
аудио-визуелни материјали кои на воннаставните активности ќе им дадат динамика, разновидност и ќе 
се избегне ризикот од повторливост и предвидливост.

Нудејќи го овој материјал,  Тимот за образование при НДЦ Скопје сакаше да го олесни процесот на 
откривање на корисни дидактичко-методски извори  со цел да се обезбедат висококвалитетни 
воннаставни активности, како додаток на годишните програми за интегрирани воннаставни активности, 
како главен столб на Нансен моделот за интегрирано  образование.

Во текот на годината на известување, беа изготвени вкупно 10 (десет) дидактички пакети и презентирани 
на наставниците кои работат на директно имплементирање на интегрираните воннаставни активности, 
како додаток на годишните програми за интегрирани воннаставни активности, т.е.:

• Дидактички прирачници за основно образование (од прво до седмо одделение); 

• Дидактички прирачници за средно образование (од прва до трета година); 

Тенденцијата на дидактичките пакети исто така е и  поттикнување на креативноста и инвентивноста на 
наставниците, со што ќе ја збогатат целокупната содржина на воннаставните активности. 

Проширување на НМИО во текот 2012 година, Договори за соработка и 
формално започнување на проектот

Во текот на 2012 година, Нансен моделот за интегрирано 
образование беше проширен во три општини, односно  
основни училишта во Република Македонија. Првиот 
Договор за соработка беше потпишан на 22 јуни 2012 
година, помеѓу Извршниот Директор на НДЦ Скопје, Сашо 
Стојковски и градоначалникот на Општина Петровец - 
Борче Митевски, за вклучување на Нансен моделот за 
интегрирано образование  во ОУ „Кочо Рацин“ во Огњанци, 
Општина Петровец. Директорот на училиштето, г-ѓа 
Виолета Јаневска и дел од персоналот на НДЦ Скопје беа 
исто така присутни на настанот. Проектот Нансен модел за 
интегрирано образование ќе вклучи ученици од прво до 
петто одделение, наставници и родители од македонската 
и албанската етничка заедница и се очекува неговата 
имплементација да започне во учебната  2012/2013.

11



Вториот Договор за соработка во оваа година на 
известување беше потпишан помеѓу НДЦ Скопје 
и Општина Карбинци. На 20 септември 2012 
година, Извршниот Директор на НДЦ Скопје, г. 
Сашо Стојковски и градоначалникот на Општина 
Карбинци, г. Васил Богдански, потпишаа Договор 
за соработка за вклучување на Нансен моделот 
за интегрирано образование во ОУ „Страшо 
Пинџур“, кој исто така треба да започне во 
академската 2012/2013. Проектот ќе ги вклучи 
учениците од шесто и седмо одделение од 
македонската и турската етничка заедница, како 
и нивните професори и родители.

Наставниците кои се избрани за спроведување на интегрираните воннаставни активности го завршија 
основниот циклус на обука за интегрирано образование во рамките на Тренинг Центарот при НДЦ 
Скопје, и ќе им бидат дадени годишните програми за имплементација на интегрираните воннаставни 
активности, како и дидактички пакети подготвени од страна на Тимот за образование при НДЦ Скопје. 
Покрај тоа, ќе се обезбеди и посебна програма за соработка со родителите, со цел да се зајакне 
соработката помеѓу родителите, наставниците и учениците од различно етничко потекло.

На 3 октомври 2012 година, беше потпишан Договор за соработка помеѓу Извршниот Директор на НДЦ 
Скопје, г. Сашо Стојковски и градоначалникот на Општина Конче, г. Стојан Лазарев, за вклучување на 
Нансен моделот за интегрирано образование во ОУ „Гоце Делчев“. Проектот ќе вклучи дел од учениците 
од прво до петто одделение, родители и наставници од македонската и турската етничка заедница, со 
цел да се зголеми  нивото на соработка и интеграција помеѓу различните етнички заедници.

Нансен модел за интегрирано образование
ДОЛГОРОчНА ЗА ЛОжБА ЗА КВА ЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ
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Нансен модел за интегрирано образование
ДОЛГОРОчНА ЗА ЛОжБА ЗА КВА ЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ

Официјално започнување на проектот Нансен модел за интегрирано 
образование во ОУ Страшо Пинџур – Општина Карбинци

На 15 декември 2012 година, Нансен Дијалог Центар Скопје го одбележа почетокот на проектот Нансен 
модел за интегрирано образование во рамките на ОУ „Страшо Пинџур“ - Општина Карбинци. За време 
на церемонијата на отворањето, присутните имаа можност да ги слушнат говорите на Министерот 
за образование и наука, г. Панче Кралев, градоначалникот на Општина Карбинци, г. Васил Богдански, 
Извршниот Директор на НДЦ Скопје, г. Сашо Стојковски и Директорот на училиштето „Страшо Пинџур“, 
г-ѓа Наталија Костова. Присутните гости, исто така, ја следеа кратката приредба подготвена од страна 
на учениците. Проектот ќе вклучи ученици од шесто до седмо одделение, наставници и родители од 
македонската и турската етничка средина, а целта е подобрување на соработката и подигнување на 
степенот на интеграција.

„Еден од најдобрите примери или најдобрите модели 
кои можат да се промовираат и користат за работа 
на во концептот за интегрирано образование е Нансен 
моделот, применет од страна на Нансен Дијалог 
Центар Скопје, каде интегрираното образование 
им се пренесува преку  воннаставни активности 
на децата од различни етнички заедници“, рече по 
овој повод Министерот за образование и наука, г. Панче 
Кралев.

Наставниците кои ќе бидат вклучени во директното  спроведување на активностите ги посетуваа 
основните обуки за интегрирано образование во рамките на Тренинг Центарот при НДЦ Скопје, и ќе 
работат во согласност со програмите за интегрирани воннаставни активности изготвени од страна на 
НДЦ Скопје. Покрај обуките за наставници и програмите за ученици, исто така, ќе бидат реализирани и 
годишни програми за соработка со родителите.
Пред официјалното започнување на проектот, родителите, наставниците и учениците беа информирани 
за придобивките што ги нуди Нансен моделот за интегрирано образование, преку јавни презентации, 
работилници и подготвителни воннаставни активности.
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Нансен модел за интегрирано образование
ДОЛГОРОчНА ЗА ЛОжБА ЗА КВА ЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во годината на известување, Нансен моделот за интегрирано образование беше успешно применет во 
училиштата: ОУ „Шемшево“ (Фридтјоф Нансен) - Прељубиште, ССОУ „Моша Пијаде“ - Прељубиште, ОУ 
„Маршал Тито“ - Струмица; ОУ „Рајко жинзифов“ - чаир; ОУ „Атанас Нивичански“ - Василево. Покрај тоа, 
подготвителната фаза за воведување на моделот беше успешно извршена во новите училишта каде што 
моделот беше претставен за првпат во текот 2012 година. Три основни компоненти кои се составен дел 
на Нансен моделот за интегрирано образование беа применети во училиштата :

   •   Интегрирани воннаставни активности за учениците;
   •   Обуки за градење капацитет и работилници за наставниците и професорите; 
   •   Програма за соработка со родителите.

Интегрирани воннставни активности - зближување на учениците
Во училиштата каде се применува НМИО, редовно беа изведувани интегрирани воннаставни активности. 
Тимот за образование за време на проектот подготви годишни програми за интегрирани воннаставни 
активности, кои служат како  водич за  реализаторите на НМИО  проектот во  училиштата. Почнувајќи 
од годината на известување, на наставниците им беа презентирани и дидактички прирачници, како 
дополнителен извор за збогатување на воннаставната содржина. Годишните програми за воннаставни 
активности се  реализираат преку разни секции:

Нансен модел за интегрирано образование – активности во 2012 година
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Нансен модел за интегрирано образование
ДОЛГОРОчНА ЗА ЛОжБА ЗА КВА ЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ

Основно училиште

 Одделенска настава:

 • Уметничка секција;

 • Драмска секција;

 • Еко секција;

 • Етно секција;

 • Сообраќајна секција;

 • Математичка секција;

 • Запознај ја Македонија;

 • Мали истражувачи;

 • Мали конструктори;

 • Мир и толеранција;

 • Програма за креативно  
  творење и изразување.

 Предметна настава:

 • Јас и другите;

 • Музичка секција;

 • Етно секција;

 • Мир и толеранција;

 • Уметничка секција;

 • Еко секција.

Средно училиште

 •  Мир и толеранција;

 • Уметничка секција;

 • Драмска секција;

 • Етно секција;

 • Спортски клуб Нансен;

 • Јас и другите;

 • Музичка секција;

 • Програма за креативно  
  творење и изразување.

Главните цели на интегрираните 
воннаставни активности се:

• Продлабочување на конструктивните односи на 
соработка помеѓу децата од различни етнички 
заедници; 

• Развивање на чувство кај учениците за почит на  
меѓусебните разлики; 

• Надминување на стереотипите и предрасудите 
поврзани со нивното етничко, верско и 
културно потекло; 

• Разрешување конфликтни ситуации во групата; 
• Развивање на позитивна емоционална 

атмосфера во групата со хетерогена етничка 
структура, со цел да се одржи висок индекс на 
кохезија на групата; 

• Проширување на активниот речник на 
учениците со термини и културно-социјални 
фрази од немајчиниот јазик,

• Зајакнување на интеракцијата, соработката и 
довербата помеѓу наставниците и родителите 
од двете етнички заедници; 

• Развивање на талентите и способностите 
на децата според нивните индивидуални 
потенцијали; 

• Потикнување на љубопитноста и оригиналноста 
• на   децата,   како   и   на нивните   креативни 

потенцијали; 
• Развивање на логичкото, флексибилното, 

дивергентното и критичкото размислување кај 
децата. 

Интегрираните воннаставни активности, како 
и самиот НМИО поседуваат многу специфики, 
но исто така и иновации за македонскиот 
образовен систем,  што претставува многу 
важен чекор кон промовирањето на 
современите образовни трендови.

• Корелација  на  воннаставната  содржина  со 
националната програма; 

• Двојазичен пристап со парафразирање; 
• Тимска   и   тандемска   соработка   помеѓу 

наставниците; 
• Употребување на методот игра во текот на 

активностите.
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Работилници за градење на капацитети 
СО ОСВРТ НА ПРЕПОРАКИТЕ ОД ПЕРИОДИчНАТА ЕВА ЛУАЦИЈА

Работилница: Улогата на тимската соработка за време на имплементацијата на проектот 
Нансен модел за интегрирано образование  

На 12 и 13 јануари 2012 година, НДЦ Скопје организираше и имплементираше две работилници за 
реализаторите на воннаставните активности кои се дел од проектот Нансен модел за интегрирано 
образование во рамките на ОУ „Маршал Тито“ - Струмица и ОУ „Атанас Нивичански“ - Василево. 
Работилниците се одржаа во просториите на НДЦ Скопје, и беа организирани и подготвени двојазично 
(на македонски и турски) од страна на Тимот за образование, обука и развој на НДЦ Скопје.

Целта на работилниците беше да се потенцира улогата и важноста на тимската и тандемската соработка 
помеѓу реализаторите на воннаставните активности во текот на целиот процес на планирање, 
организирање, имплементирање и оценување на интегрираните воннаставни активности. Освен тоа, 
работилницата претставуваше и можност за евалуација на воннаставните активности реализирани  во 
текот на првото полугодие од учебната 2011/2012 и предлагање на додатни активности за наредното 
полугодие.

РАБОТИЛНИЦИ ЗА ГРАДЕњЕ НА КАПАЦИТЕТИ 
со осврт на препораките од периодичната евалуација

НДЦ Скопје продолжува да нуди и обезбедува можности за градење на капацитет за наставниците 
кои работат на имплементацијата на годишните програми за интегрирани воннаставни активности 
во училиштата каде што се спроведува проектот „ Нансен модел за интегрирано образование“. 
Со цел да се одговори на препораките за одредени слабости за време на имплементацијата на 
програмата препознаени од внатрешните и надворешните периодични евалуации на програмата, 
Тимот за образование  при НДЦ Скопје подготви, организираше и примени серија на работилници 
направени според потребите за на секој тандем на наставници, со цел да им ги понуди неопходните 
вештини и компетенции за подобра реализација на годишните програми за интегрирани 
воннаставни активности.

Работилници за наставниците во текот на 2012
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Работилници за градење на капацитети
СО ОСВРТ НА ПРЕПОРАКИТЕ ОД ПЕРИОДИчНАТА ЕВА ЛУАЦИЈА 

Работилница: „Улогата на тимската соработка за време на имплементацијата на проектот 
Нансен модел за интегрирано образование“

На 17 јануари 2012 година, НДЦ Скопје ја организираше 
и имплементираше третата работилница за 
реализаторите на воннаставните активности кои 
се дел од проектот Нансен модел за интегрирано 
образование во рамките на ССОУ „Моша Пијаде“ - 
Тетово. Работилницата се одржа во просториите на 
НДЦ Скопје и беше организирана и подготвена од 
страна на Тимот за образование, обука и развој при 
НДЦ Скопје.

Оваа работилница, исто така, претставуваше можност за самоевалуација на имплементираните 
воннаставни активности во текот на првото полугодие од учебната 2011/2012 и беа  предложени 
додатни активности за наредното полугодие.

Работилница: „Карактеристики и обележја на Нансен моделот за интегрирано образование“

На 18 јануари 2012 година, НДЦ Скопје ја организираше 
и имплементираше четвртата работилница за  
реализаторите на воннаставните активности кои се дел 
од проектот Нансен модел за интегрирано образование. 
Работилницата беше организирана и подготвена од 
страна на Тимот за образование, обука и развој при НДЦ 
Скопје, за наставниците од ОУ „Рајко жинзифов“. Овие 
активности беа предвидени во програмата за соработка 
со професорите кои се директни реализатори на 
интегрираните воннаставни активности.

Целта на работилниците беше да се потенцираат карактеристиките на НДЦ моделот, со посебен фокус 
на улогата и важноста од тимската и тандемската соработка помеѓу  реализаторите на воннаставните 
активности во текот на целиот процес на планирање, организирање, имплементирање и оценување 
на интегрираните воннаставни активности. Освен тоа, работилницата претставуваше и можност за 
самоевалуација на  воннаставните активности реализирани во текот на првото полугодие од учебната 
2011/2012 и предлагање на додатни активности за наредното полугодие.

Работилница на тема:  „чекори за реализација на успешна двојазична приредба“

На 20 април 2012 година, Нансен Дијалог Центар Скопје 
одржа еднодневна работилница за наставните тимови 
од ОУ „Рајко жинзифов“, кои се директни реализатори 
на интегрираните воннаставни активности, како дел од 
проектот Нансен модел за интегрирано образование.

За време на работилницата, акцентот беше ставен на 
потребата од успешна тимска и тандемска соработка 
за време на подготовката на двојазичните завршни 

приредби, т.е. подготовката на сценарио, сценографија, избор на костими и музика, детска кореографија 
итн. Освен практичните совети за различните чекори за успешна двојазична приредба, исто така, беше 
разработена и темата за стиловите на комуникација.
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Програма за соработка со родителите
ВК ЛУчУВАњЕ, ПАРТНЕРС ТВО И ДОжИВОТНО УчЕњЕ

Главните цели на програмата за соработка со родителите се:

• Промоција на соработката и довербата на родителите кон училиштето и наставниот персонал;
• Промоција на активната улога на родителите во креирањето, изведувањето и оценувањето на 

редовната настава и воннаставните активности;
• Зајакнување на  односите на соработка помеѓу родителите од различно етничко, верско и културно 

потекло; 
• Зголемување на животните вештини на родителите и создавање навики за нивно постојано 

самообразување;
• Поттикнување на самодовербата кај родителите, како и позитивниот однос кон заедницата.

ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ
вклучување, партнерство и доживотно учење
Родителите се важна алка во секојдневното непречено функционирање на интегрираните воннаставни 
активности. Без нивната поддршка, напорите и позитивната енергија, нашите училишта и  класови не 
би ги постигнале моменталните резултати и успеси. Со цел да се промовира нивната улога и активното 
учество во креирањето на училишните активности, секоја година се подготвуваат програми за 
соработка со родителите, со кои се обезбедуваат различни форми на активности, со цел да се постигне 
конструктивна соработка на релација: родители - училиште – стручен тим – училишно раководство, 
но исто така и отворена и флексибилна комуникација во текот на целата учебна година. За време 
на периодот на известување, посебен акцент беше ставен на подготовката и имплементацијата 
на програмата за соработка со родителите во училиштата каде се применува Нансен моделот за 
интегрирано образование. Годишната програма за соработка со родителите  беше подготвена  
користејќи ги најновите сознанија и трендови поврзани со темите кои се однесуваат на развојните 
процеси на децата  во различни стадиуми за време на нивното основно и средно образование. Главни 
компоненти на програмата за соработка со родителите се едукативни и креативни работилници кои 
ќе ги запознаат родителите со методите и техниките за тоа како да им помогнат на своите деца да се 
соочат со предизвиците и тешкотиите  поврзани со училиштето. Програмата, исто така овозможува 
активно вклучување на родителите во образовниот процес и го поддржува процесот на доживотното 
учење. За време на  реализацијата на програмата за соработка со родителите, нивното учество беше 
нагласено со поделба на прашалниците за да се добие неопходната повратна информација за тоа кои 
се  најпосакувани теми за дискусија.
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Програма за соработка со родителите
ВК ЛУчУВАњЕ, ПАРТНЕРС ТВО И ДОжИВОТНО УчЕњЕ

Програма за соработка со родители - активности во текот на 2012 година

На 29 март 2012 година, беше одржана креативна работилница со мајките на учениците од трето и 
четврто одделение од ОУ „Шемшово“ (Фридтјоф Нансен) - Прељубиште. За време на работилницата, 
мајките помогнаа во дизајнирањето на дел од маските кои се употребија за време на првоаприлската 
парада. Работилницата беше предвидена во годишната програма за соработка со родителите на за 
училиштата кои го применуваат Нансен моделот за интегрирано образование.

Во периодот од 11-20 декември 2012 година, беа одржани образовни работилници и консултации за 
родителите на учениците вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование, како дел 
од годишната програма за соработка со родителите, подготвена од страна на Тимот за образование при 
НДЦ Скопје.

На 11 декември се одржа првата обрзовна работилница во ОУ „Шемшово“ (Фридтјоф Нансен) 
-Прељубиште. Образовната работилница „Казна и награда“ се одржа како дискусија со родителите во 
врска со прашањата за со кои тие се соочуваат со нивните деца и можните образовни методи кои можат 
да ги применат врз своите деца во вид на „казна“ или „награда“.

На 17 декември беше организирана обрзовната работилница „Казна и награда“ за родителите на 
учениците од средното стручно училиште „Моша Пијаде“ - Прељубиште. На оваа работилница беа 
присутни родителите од македонската и албанската паралелка. Беше разговарано за примената на 
родителските казни и награди, како и за нивните позитивни и негативни ефекти врз учениците. Со 
користење на техниката “бура на идеи” (brainstorming), родителите ги разјаснија термините „казна“ 
и “награда”, а потоа проследија презентација со теоретски факти и објаснувања во врска со темата. 
Презентацијата беше проследена со дискусија со родителите за нивните прашања и размислувања за 
околу казната и наградата.

На 20 декември, истата работилница беше организирана во основното училиште „Маршал Тито“ - 
Струмица. На работилницата беа заедно присутни и родителите на турските и македонските ученици. На 
родителите им беше презентиран теоретски дел, а потоа се дискутираше на оваа тема и за прашањата 
со кои тие се соочуваат. Присутните родители добија прашалници во врска со изборот на  темите за кои 
сакаат да научат повеќе во рамките на програмата за соработка со родителите.
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Дополнителни активности за учениците од 
училиштата кои го применуваат Нансен моделот 

Програмата за соработка со родителите беше од висок интерес за родителите на учениците кои 
се вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование и е индикатор за потребата од  
вклучување на родителите и партнерство во текот на целиот образовниот процес.

Во текот на 2012 година, НДЦ Скопје продолжи да организира  јавни презентации за родителите, со 
цел директно да ги информира за придобивките од интегрираното образование, и зошто тие треба да 
го поддржат Нансен моделот за интегрирано образование и да дозволат нивното дете да учествува во 
интегрираните воннаставни активности. Јавните презентации беа одржани пред почетокот на учебната 
година, со цел да се информираат родителите за содржината на воннаставните активности и нивните 
главни цели и намери, а во исто време да ги поттикнат да бидат активни партнери во текот на учебната 
година. По секоја презентација, родителите имаа подобро разбирање и прифаќање за Нансен моделот 
за интегрирано образование.

Покрај трите компоненти кои се карактеристични за Нансен моделот за интегрирано образование, беа  
реализирани и дополнителни активности за учениците од основните и средните училишта :

•	 Училишни приредби, квизови и настани во сите училишта; 

•	 Практична  настава за дел од учениците од ССОУ „Моша Пијаде“ - Прељубиште во Вишото 
училиште Согн,  во Осло, Норвешка 

•	 Учество на учениците од ОУ „Шемшово“ (Фридтјоф Нансен) - Прељубиште на Фестивалот на 
детска книга. 

На 31 март 2012 година, учениците од трето одделение од интегрираното училиште во Јегуновце 
учествуваа и имаа претстава на Фестивалот на детската книга во Скопје, во чест на роденденот 
на познатиот дански писател Ханс Кристијан Андерсен и со тоа го одбележаа меѓународниот ден 
на детската литература (2 април). Настанот се одржа во Младинскиот културен центар во Скопје. 
Традиционално на овој ден, издавачката куќа Вермилион (Vermilion) донира книги за училишта и 
институции. Во 2012 година, Вермилион донираше 100 книги за библиотеките во училиштата кои  го 
применуваат Нансен моделот за интегрирано образование. 
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Дополнителни активности за учениците од 
училиштата кои го применуваат Нансен моделот 

•	 Одбележување на Меѓународниот ден на детето
Настанот се одржа на 23 април 2012 година, во просториите на Културниот центар „Антон Панов“ 
во Струмица. Прославата беше организирана со цел да се одбележи Меѓународниот ден на детето. 
Учениците од ОУ „Маршал Тито“ - Струмица и ОУ „Атанас Нивичански“ - Нова Маала, Василево, 
учествуваа во неа со своја претстава

•	 Отворен ден на спортот, настан при ССОУ „Моша Пијаде“ – Прељубиште
Настанот беше организиран и одржан на 6 јуни 2012 година со различни спортски активности: фудбал, 
кошарка и други натпреварувачки игри. Учениците, наставниците и вработените во НДЦ Скопје, исто 
така, учествуваа на настанот. Пријатната и позитивната атмосфера беше главната карактеристика на 
овој настан и тоа претставуваше одлична можност за социјализација и релаксација.

•	 Екскурзија и работилница за учениците од ОУ „Атанас Нивичански“ – Василево
На 6 април, 2012 година Турскиот културен центар „Јунус Емре“ - Скопје и Фондацијата ТЕГВ во 
соработка со НДЦ Скопје и Општината Василево организираа образовни и креативни работилници 
за учениците од шесто одделение од ОУ „Атанас Нивичански“ во Нова Маала од Василево. За 
време на работилницата учениците имаа можност да се социјализираат и да ја применат својата 
креативност, како и да научат за особеностите на Истанбул. За време на посетата во Скопје, НДЦ 
Скопје организираше посета за учениците во Зоолошката градина.

•	 Натпревар за уметнички календар во сите основни училишта, објавување на уметнички 
работен календар за 2013 
Во текот на декември 2012 година, учениците од основното училиште вклучени во проектот Нансен 
модел за интегрирано образование учествуваа на натпреварот за уметнички календар. Одбраните 
уметнички  дела беа објавени во календарот за 2013. Ова беше одлична можност да се поттикне 
креативниот потенцијал на учениците и да се направи календар за 2013, кој беше отпечатен и 
дистрибуиран до сите ученици и наставници вклучени во проектот. 
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Активности на Нансен моделот за интегрирано 
образование во новите училишта

Активности на НМИО во новите училишта

По потпишувањето на Договорите за соработка со трите нови општини, Тимот за едукација при НДЦ 
Скопје веднаш ја започна подготвителната фаза потребна за започнување на проектот Нансен модел 
за интегрирано образование во основните училишта: „Кочо Рацин“ – Огњанци - Општина Петровец, 
„Страшо Пинџур“ - Општина Карбинци и „Гоце Делчев“ - Општина Конче. Подготвителната фаза 
вклучуваше:

• Презентации за наставниците и училишниот персонал; 

• Селекција и обука на наставниците вклучени во проектот; 

• Презентации за родителите на учениците и добивање на родителска согласност за учество на 
учениците во интегрираните воннаставни активности; 

• Презентација на годишните програми за интегрирани воннаставни активности; 

• Презентација на дидактички пакети за интегрирани воннаставни активности; 

• Опремување на училниците со потребната опрема, дидактички средства и литература; 

• Подготвителни воннаставни активности за учениците. 
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Внатрешна и надворешна евалуација 
на програмата и мониторинг

Внатрешна и надворешна евалуација на програмата и мониторинг
Внатрешните евалуации и следењето на програмата беа изведени од страна на персоналот НДЦ 
Скопје, преку директно набљудување на интегрираните воннаставни активности, како и употреба на 
партиципативна истражувачка методологија, со цел да се соберат специфичните податоци и резултати 
од програмата. 
Надворешните евалуации беа изведени од страна на локални експерти, кои го проценија и евалуираа 
влијанието на програмата со високо професионален и интегрален пристап. Надворешните евалуации 
на програмата беа изведени во периодот мај-јуни 2012 година и беа реализирани од страна на проф. 
д-р Флорина Шеху и проф. д-р Зоран Велковски. Целта на надворешното оценување на програмата 
беше да се направи квалитативна процена на интегрираните воннаставни активности во дел од 
училиштата кои го применуваат Нансен моделот за интегрирано образование. За потребите на 
оценувањето, беа организирани состаноци/интервјуа со наставниците кои работат според Нансен 
моделот за интегрирано образование, како и со учениците од средното стручно училиште, вклучени во 
проектот. Покрај анализата на програмските документи и интервјуатта, во оценувањето, исто така, беше 
применето партиципативното следење, односно, тимот на евалуатори следеше неколку активности 
кои беа изведувани од страна на наставниците во основното  и средното образование. 
Оценувањето ги опфати сите НДЦ групи на ученици и сите наставници во основното училиште во 
Прељубиште; основното училиште во Струмица и во средното стручно училиште во Прељубиште. 
Евалуацијата беше главно, фокусирана на процесот на реализација на програмата, т.е. предмет на 
интерес беше работата на наставниците, реализацијата на активностите и  нејзините ефекти.

„НДЦ моделот за интегрирано образование се смета за квалитетен и соодветен за ситуацијата 
во земјата  за зајакнување на меѓукултурниот дијалог помеѓу учениците од различно етничко, 
културно и верско потекло. Овој модел има силно влијание врз учениците, наставниците, 
училиштата и пошироката околина. Моделот е оригинален за средината во која се спроведува 
и претставува иницијатива која во целост  кореспондира со националните приоритети во 
образованието. 
Етосот на програмата е целосно прифатен од страна на наставниците. Организацијата 
на воннаставните активности покажува зголемен квалитет и разновидност, која може да 
биде дополнета со посилни внатрешни и надворешни проектни активности, во рамките на 
училиштето и помеѓу училиштата. Општото задоволство на сите вклучени страни зборува за 
себе дека НДЦ моделот ја има постигнато својата цел.
НДЦ моделот има силно влијание врз зајакнувањето на личните и социјалните компетенции 
на учениците, врз градењето вештини и ставови помеѓу нив за толеранцијата, меѓусебната 
соработка и разбирањето“ - цитат од делот Заклучоци на Извештајот за евалуација изработен од Ф. 
Шеху и З. Велковски, јули 2012 година.

Тренинг Центар, Нансен модел за интегрирано образование - чекор напред 
во интегрираното образование
На 28 јуни 2012 година, Нансен Дијалог Центар Скопје во партнерство со Министерството за образование 
и наука, го одбележаа отворањето на првиот “Тренинг Центар за интегрирано образование” во 
Македонија. На настанот присуствуваа Министерот за образование и наука, Панче Кралев, Министерот 
без ресор, Хади Незир, Заменик Министерот за образование и наука, Сафет Незири, градоначалникот 
на Општина Василево, Ванчо Стојанов, градоначалникот на Општина Петровец Борче Митевски, 
Директорот на Нансен Дијалог Мрежата, Стеинар Брин, раководителите на секторите за образование 
при општините чаир и Струмица, директорите на училиштата кои го применуваат Нансен моделот за 
интегрирано образование, како и многу наставници и професори.
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Тренинг Центар, Нансен модел за интегрирано образование
чЕКОР НАПРЕ Д ВО ИНТЕГРИРАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Министерот за образование и наука ја истакна важноста и неопходноста од понудување институционална 
поддршка на НДЦ Скопје за време на спроведувањето на сите програмски активности.

„Министерството за образование и наука  со задоволство ја превзема одговорноста да понуди 
институционална поддршка на Нансен Дијалог Центар Скопје при нивните континуирани напори 
за  градење и промовирање на интегрираното образование како еден современ образовен тренд и 
тенденција во Македонија“.

„Нансен моделот за интегрирано образование развиен од 
страна на НДЦ Скопје е признат и  докажан како успешен 
модел на образование за сите етнички заедници во 
мултиетничките средини и ја претставува иднината на 
современиот образовен систем во Македонија. Овој модел 
на образование е резултат на долгогодишно истражување 
и теренска работа, комбинација на позитивни примери и 
работна методологија за имплементација на интегрирани 
активности во Кралството Норвешка и Северна Ирска, 
приспособен според условите и потребите на образовниот 
систем во Македонија“, изјави Министерот за образование и 
наука, г. Панче Кралев за време на церемонијата на отворањето.

Тренинг Центарот за интегрирано образование е формиран со 
цел да понуди теоретска и практична обука за Нансен моделот за интегрирано образование, која ќе 
им овозможи на сите реализатори  и промотори на моделот да се запознаат со карактеристиките и 
придобивките од овој модел на образование, како и да се стекнат со неопходните вештини за директна 
имплементација во училиштата со мултиетничка структура на ученици.

Проектот Нансен модел за интегрирано образование, вклучувајќи го и и Тренинг Центарот е финансиски 
поддржан од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка.

„Потребата од ваков тип на Тренинг Центар е несомнена. 
Програмите и темите кои ќе бидат презентирани во 
рамките на овој Центар се од единствен ваков вид во 
Македонија и во регионот, а во исто време се подготвени од 
страна на локални и меѓународни експерти, прилагодени 
според условите и потребите на нашиот образовен 
систем. Овој ден е од големо значење за сите наставници 
кои ги прават првите чекори во воведувањето на 
интегрираните активности во  нивните училишта, а 
со тоа, тие служат како модел за нивните колеги кои 
работат во училишта со различни етнички групи на 
ученици“, изјави Заменик Министерот за образование, г. 
Сафет Незири.

Според првичниот план на НДЦ Скопје, во следните три години на обуките би требало да присуствуваат 
околу 150 наставници. Структурата на обуките што ќе се одржат во овој Тренинг Центар се состои од 
60% теорија и 40% практична работа. Теоретскиот дел ќе се реализира во  Тренинг Центарот, додека 
пак практичниот дел ќе се одржи во две модел училишта, кои ќе бидат дополнително опремени за таа 
намена.
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“Овој Тренинг Центар е модел и инспирација не само за 
Македонија, туку и за цела Европа. Главната причина зошто 
овој Тренинг Центар претставува таква инспирација 
за Европа е разбирањето што вие го имате за она што 
претставува интеграцијата. Во поголемиот дел од светот 
кога зборуваме за интеграција, луѓето мислат дека се 
работи за некој вид инфилтрација, да се стане посличен. И 
честопати, на малцинствата не им е привлечен тој модел, 
бидејќи моделот е дефиниран од страна на доминантната 
култура. Начинот на кој интеграцијата е дефинирана тука 
е взаемната почит на меѓусебните разлики“.

Затоа што учиме повеќе едни за други и почнуваме да се разбираме подобро меѓусебно, се зближуваме 
но сепак сме различни. И тоа е она што е потребно да се создаде едно стабилно општество со 
еднакви можности за сите граѓани“, изјави Стеинар Брин, Директор на Нансен Дијалог Мрежата.

„Потребата за од отворање на овој Тренинг Центар е огромна и се заснована врз недостатокот 
од професионален кадар квалификуван да работи на програмите за интегрирано образование 
во мултиетничките училишта и општини. За спроведување на обуките, ќе бидат ангажирани 
локални и меѓународни експерти за интегрирано образование. Во првата година на обука,  ќе 
искористиме дел од тимот на НДЦ Скопје, истакнати универзитетски професори од Македонија 
и обучувачи од Тренинг Центарот при Советот за интегрирано образование на Северна Ирска 
(NICIE), која е еден од најдобрите центри за обука во Европа, и професори од Нансен Академијата “.

„Во втората година, листата на обучувачи ќе биде збогатена со универзитетски професори од 
Северна Ирска, Норвешка, Израел и САД. Целта на оваа меѓународна соработка е да се слушнат 
нивните искуства, а во исто време да се промовира нашиот модел за интегрирано образование, 
модел за кој постои голем интерес во последно време“, изјави Извршниот Директор на НДЦ Скопје, 
Сашо Стојковски, за време на отворањето.

Тренинг Центар, Нансен модел за интегрирано образование
чЕКОР НАПРЕ Д ВО ИНТЕГРИРАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
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За Тренинг Центарот за интегрирано образование

Тренинг Центарот за интегрирано образование е формиран со цел да се одговори на потребата од 
обучен и професионален кадар,  кој би можел да работи на имплементацијата на интегрираните 
воннаставни активности, и недостатокот од официјална наставна програма за обука на Педагошките 
факултети, која ќе  ги обезбеди потребните вештини и компетенции за наставниците да работат успешно 
во мултиетничка и  мултикултурна средина. Тренинг Центарот  при НДЦ Скопје е прв од ваков вид во 
Македонија и во регионот, и поради тоа, интересот да се присуствува на обуките е многу зголемен уште 
од неговото основање. 

Тренинг Центарот при НДЦ Скопје е посветен кон обезбедувањето практична и теоретска обука за 
Нансен моделот за интегрирано образование (НМИО),  и кон обезбедувањето професионален развој за 
наставниците, професорите, педагозите, психолозите и директорите на училиштата, што ќе им помогне 
успешно да ги креираат и спроведат интегрираните образовни активности во рамките на своите 
училишта.

Корисејќи го петгодишното искуство од работата на развојот и формирањето интегрирано основно 
и средно образование во Македонија, Тимот на Нансен Дијалог Центар Скопје во партнерство со 
релевантни експерти и институции, создаде пакет обуки на основно и напредно ниво, што ќе им 
овозможи на училиштата и на вработените во образовниот сектор да го достигнат својот вистински 
потенцијал во областа на интегрираното образование.

За да се обезбедат најдобрите програми и обуки за професионален развој, Тренинг Центарот 
ангажираше и локални и меѓународни стручни обучувачи со долго искуство во областа на обука на 
наставници и интегрирано образование.

Програмата за обука е структуриранана две нивоа - основно и напредно.

Програмата за обуки на основно ниво се состои од следните тематски области:

• Карактеристики на Нансен моделот за интегрирано образование; 
• Интеграцијата како линк меѓу редовната настава и воннаставните активности; 
• Двојазичната компонента во воннаставните активности; 
• Планирање и креирање интегрирани воннаставни активности; 
• Улогата на играта во интегрираните воннаставни активности; 
• Форми, методи и техники на работа во интегрирани групи; 
• Улогата и значењето на тимската и тандемската соработка; 
• Надминување на стереотипите и предрасудите во етнички мешаните групи; 
• Видови комуникација во двојазичните групи; 
• Учениците и родителите - активни партнери во интегрираните училишта

Програмата за основни обуки за интегрирано образование е создадена за да се постигнат 
следните цели:

• Запознавање со карактеристиките, обележјата и придобивките од Нансен моделот за интегрирано 
образование; 

• Развивање на вештини за успешна непосредна реализација на интегрираните воннаставни 
активности во училиштата со мултиетничка структура на ученици; 
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• Оспособување  за  самостојно  подготвување и  спроведување  на  интегрирани  воннаставни 
активности; 

• Развивање чувство за почитување на разликите во училишното опкружување, како и надминување 
на стереотипи и предрасуди од социјален, етнички, културен карактер; 

• Оспособување за конструктивно решавање на конфликтните ситуации во групи со етнички 
хетероген состав; 

• Развивање и негување на позитивна емоционална атмосфера во групата со хетерогена етничка 
структура; 

• Промовирање на важноста од индивидуализиран приод во согласност со индивидуалните 
потенцијали и способности на учениците;

• Развивање вештини за успешна тимска и тандемска соработка;
•  Препознавање на позитивното влијание и придобивките од игровниот метод во интегрираните 

воннаставни активности; 
• Развивање чувство кај реализаторите на интегрираните воннаставни активности за поддршка на 

детската љубопитност, оригиналност, како и на нивните творечки потенцијали; 
• Запознавање со техниките за поттикнување и развивање на логичкото, флексибилното, 

дивергентното и критичкото мислење кај учениците; 
• Зајакнување на интеракцијата, соработката и довербата помеѓу наставниот кадар од различни 

етнички заедници. 

Програмата за обуки на напредно ниво се состои од следните тематски области:

• Интегрираното образование како образовен тренд и тенденција;
• Националниот курикулум како предуслов за интегрираното 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.

Програмата за напредни обуки за интегрирано образование е создадена за да се постигнат 
следните цели:

• Претставување на концептот и идејата за интегрирано образование, и  неговите разлики и 
карактеристики; 

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

• Поддржување на конструктивна соработка и интеракција меѓу наставниците, како и меѓу 
образовните 

• институции од различни општини на територијата на Република Македонија; 
• Оспособување за квалитативна евалуација на содржинската компонента во учебникарската 

литература; 
• Запознавање со позитивните примери и искуства за успешна имплементација на интегрираното 

образование; 
• Развој на идејата за интегрирано образование во македонски општествен контекст; 
• Креирање на стандарди за евалуација на различни видови на интегрирани активности

Тренинг Центар, Нансен модел за интегрирано образование
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Активности на Тренинг Центарот во текот на 2012 год.
Имплементација на основни обуки за интегрирано образование - група I

Во периодот од 22 до 31 август 2012, во Тренинг Центарот за интегрирано образование, НДЦ Скопје 
го реализираше теоретскиот дел од пакетот основни обуки за интегрирано образование. Обуките беа 
организирани во пет работилници, кои ги покриваа сите тематски области предвидени со основниот 
пакет за интегрирано образование,подготвен и спроведен од Тимот за образование при НДЦ Скопје. 
Обуките беа подготвени и реализирани на три јазици (македонски, албански и турски), со употреба на 
методот на парафразирање.
Темите на работилницата за основна обука беа: „Карактеристиките на Нансен моделот за интегрирано 
образование“, „Форми, методи и техники на работа во интегрирани двојазични групи“, „Интеграцијата 
како линк меѓу наставните и воннаставните содржини“, „Планирање и креирање на интегрирани 
воннаставни активности“, „Двојазичната компонента во воннаставните активности“, „Видови 
комуникација во двојазични групи“, „Улогата на играта во интегрираните воннаставни активности“, 
„Улогата и важноста од тимската и тандемската соработка“, „Надминување на стереотипите и 
предрасудите во етнички мешаните групи“, „Учениците, родителите и наставниците - активни партнери 
во интегрираните училиштата“. Сите учесници успешно го завршија теоретскиот дел  од основната 
обука и учествуваа понатаму во практичните обуки за интегрирано образование.

Почеток на основните обуки за интегрирано образование - група II

На 19 октомври 2012 година, НДЦ Скопје започна со 
реализација на вториот циклус основни обуки за интегрирано 
образование во Тренинг Центарот за интегрирано 
образование. Учесници во овој циклус на обука беа 19 
наставници од основните училишта во неколку градови и 
општини во Република Македонија: Скопје, Тетово, Велес, 
Крива Паланка, Битола, Кичево, Куманово, Свети Николе и 
општините Бистрица и Сопиште. Обуките беа подготвени и  
реализирани од страна на Тимот за образование при НДЦ 
Скопје, и беа имплементирани двојазично (на македонски и 
албански), со употреба на методот на парафразирање.

Основниот пакет обуки за интегрираното образование се состои од теоретски и практичен дел, како и 
предавања на локални и меѓународни експерти од областа на интегрираното образование.
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Во согласност со планираната динамика за реализирање на модулите за обука за интегрирано образование, 
циклусот на обука ќе биде целосно имплементиран до март 2013 година.
Втората група наставници кои беа запишани во Тренинг Центарот при НДЦ Скопје, беше составена од апликанти 
кои не се директно вклучени во имплементацијата на интегрираните воннаставни активности според Нансен 
моделот за интегрирано образование, но сепак изразија интерес за продлабочување на нивното знаење и 
вештини во областа на интегрираното образование, и  кои НДЦ Скопје одлучи да ги стипендира.

Имплементација на практична обука за интегрирано образование - група I
На 24 октомври 2012 година, беше реализиран 
практичниот дел од основната обука за интегрирано 
образование, организирана од страна на Нансен 
Дијалог Центар Скопје. Практичниот дел од обуката 
беше изведен во училиштата кои успешно ги 
имплементираа годишните програми за интегрирани 
воннаставни активности, според Нансен моделот за 
интегрирано образование.
Обуките беа изведени во периодот 15-24 октомври 
во ОУ„Маршал Тито“, Струмица и ОУ„Шемшово“ 

(Фридтјоф Нансен) - Прељубиште, Јегуновце. Наставниците кои ја посетија обуката, имаа можност одблиску 
да се запознаат со методологијата која се употребува во имплементацијата на интегрираните воннаставни 
активности во етнички мешаните групи на ученици. Во практичниот дел од обуката, покрај наставниците, 
учествуваа и директорите на училиштата кои наскоро ќе започнат со имплементација на проектот Нансен 
модел за интегрирано образование.

Предавања на локалните експерти за група I и постојниот кадар на наставници

Како продолжение на циклусот основни обуки за интегрираното образование, НДЦ Скопје организираше 
дводневна сесија предавања и обуки со универзитетски професори и предавачи. За време на првиот ден од 
сесијата одржан на 29 ноември 2012, Флорина Шеху, доктор на науки, професор на Педагошкиот факултет 
во Скопје, одржа предавање и мноштво активности на тема: „Комуникацијата помеѓу наставничките 
тимови и тандеми во мултикултурни средини“. Покрај првата група наставници кои веќе го имаат завршено 
и теоретскиот и практичниот дел од основната обука за интегрирано образование, во обуките исто така 
беше вклучен и постоечкиот кадар на наставници и професори, кои работат во рамките на НМИО проектот.
На 30 ноември 2012, обуката на наставниците продолжи со предавањето и активностите презентирани 
од страна на професорот Зоран Велковски – доктор на науки од Институтот за педагогија. Темите кои 
ги презентираше д-р Велковски се однесуваа на зајакнување на компентенциите на наставниците при 
дефинирањето на целите и задачите, примената на различни форми, методи и техники на работа за време 
на имплементацијата на интегрираните воннаставни активности. 
Во овие сесии на обука учествуваа вкупно 29 наставници и професори.
„Карактеристично за наставниците од НДЦ се силната мотивација, посветеноста и подготвеноста за 
промени. Обуката која што ја имплементира НДЦ со наставниците покажува резултати, главно, во делот 
на разбирањето на етосот на програмата, организацијата на активностите и пристапот кон учениците.
 Сите наставници инволвирани во програмата се карактеризираат со силни меѓучовечки компетенции, 
т.е. имаат отворен, кооперативен, ненаметлив и пријатен однос со учениците. Тие се љубезни, динамични 
и имаат мотивирачки дух и се сакани од сите ученици“. Делот од извештајот од надворешната евалуација на 
програмата на НДЦ Скопје, спроведена од З. Велковски и Ф. Шеху, мај - јуни 2012 година.
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Учество на Меѓународната Конференција за интегрирано образование во 
Белфаст, Северна Ирска
Во текот на 2012 година, персоналот на НДЦ Скопје беше поканет да учествува на локални, регионални и 
меѓународни настани фокусирани на образованието, со цел да се сподели искуството и да се придонесе 
кон нови перспективи, кои можат да ја подобрат генералната ситуација во образовните институции. 
Присуството на НДЦ Скопје на вакви настани е показател за важноста на интегрираното образование и 
сите програмски активности чиј домен е приближување на субјектите вклучени во  образованието кон  
одржливи решенија и идеи.
Од 6-8 март 2012 година, НДЦ Скопје претставен преку Проект Менаџерот, Ветон Зеколи, учествуваше 
на инаугуративната конференција за интегрирано и мировно образование: Глобална мрежа за пракса 
и истражување, организирана од страна на Советот за интегрирано образование на Северна Ирска, во 
партнерство со Кралскиот Универзитет во Белфаст, Северна Ирска. 
Конференцијата успеа да собере меѓународна мрежа од академици, невладини организации и  лица 
кои работат во областа на интегрираното образование. Персонал од Израел, Босна и Херцеговина, 
Македонија, Хрватска и Кипар дискутираше за нивните искуства и предизвиците во развивањето на 
интегрираното образование во нивните региони. 

Главната цел на конференцијата беше да се споделат меѓународни иницијативи за интегрираното 
образование, како дел од напорите за мир и социјална кохезија. Според програмата, првиот ден 
од сесијата беше посветен на предизвиците при започнувањето на иницијативи за интегрирано 
образование во поделените општества. Ветон Зеколи го претстави НДЦ Скопје со презентација,  која 
ги илустрираше перспективите, предизвиците и искуството на организацијата во развивањето и 
започнувањето иницијативи за интегрирано образование во Македонија.
Во текот на вториот ден од конференцијата, учесниците ги посетија интегрираните училишта во 
Белфаст и туристичките места. Едно од училиштата кои беа посетени беше првото интегрирано 
средно училиште - Лаган Колеџот во Белфаст, каде што учесниците имаа можност да научат повеќе за 
традицијата и развојните процеси на оваа образовна институција. Последниот ден од конференцијата 
беше посветен на истражување на идејата и можноста за воспоставување меѓународна мрежа за пракса 
и истражување во интегрираното образование, која ќе даде меѓусебна поддршка, како и поддршка 
на општествата кои планираат иницијативи за интегрирано образование. Освен тоа, сите искуства и 
перспективи презентирани на конференцијата, ќе бидат објавени во заедничка публикација, која ќе 
биде издадена во блиска иднина. 
Д-р Клер Мек Глин од Кралскиот Универзитет, изјави дека настанот претставува можност за зближување 
на пионерите на интегрираното образование од поделените општества, за  да ги споделат своите 
знаења и искуства.
„Дознавајќи за другите кои се соочуваат со слични прашања, ви дава перспектива, и многу поважно 
- сознание за проблемите и решенијата на другите луѓе“ изјави д-р Зви Бекерман, професор на 
Еврејскиот Универзитет во Ерусалим

Учество на локални, регионални и меѓународни 
конференции, семинари, образовни форуми

НДЦ Скопје е член на
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Имаше неколку резултати од оваа Kонференција:
• Искуствата на академиците и лицата кои презентираа на Конференцијата ќе бидат објавени во 

книга, привремено насловена како „Пливање наспроти плимата“,  достапна од 2013 година; 
• Во тек се и планови за правење на веб-страница за меѓународно  образование за мир; 
• Присутните формираа нивна сопствена мрежа за размена на идеи за интегрирано образование 

помеѓу земјите-членки. Ова ќе биде  голема поддршка за нивните напори; 
• Беше договорена програма за повеќе конференции за учесниците. 
Конференцијата беше одлична можност за воспоставување врски и партнерство со Советот на 
Северна Ирска за интегрирано образование, за идна размена на обучувачи и предавачи во областа на 
интегрираното образование.

Учество на дијалог - семинар во Ќустендил, Бугарија

Од 25-26 мај 2012 во Ќустендил, Бугарија, Норгес 
Вел организираше дводневен семинар на тема 
„Дијалог и интеграција на Балканот и Европа“. 
Стеинар Брин, Директорот на Нансен Центарот за 
мир и дијалог - NCPD (исто така основач и на NDN) 
и Сашо Стојковски - Извршен Директор на НДЦ 
Скопје, беа поканети како предавачи на семинарот, 
за да го споделат искуството на НДЦ Скопје и (NDN) 
во областа на промовирање дијалог, помирување и 
воспоставување на интегрирано образование.
Учесници на семинарот беа претставници од 

локалните општини  Куманово и Липково, дел од професорите и директорот на ССОУ „Киро Бурназ“, како 
и родители, кои се собраа да разговараат за можностите и следните чекори за заедничка практична 
настава за албанските и македонските ученици, со цел да се постигне повисок степен на интеграција 
меѓу двете етнички заедници. Семинарот беше дел од проектот „Професионално образование - чекор 
напред кон подобра иднина“, имплементиран од страна на Норгес Вел во Македонија.

Одржана презентација и работилница на наставниците и директорите од Бујановац

На 23 октомври 2012 година, претставниците на пер-
соналот на НДЦ Скопје - Анче Јованоска и Мирлинда 
Алемдар одржаа презентација и работилница за 
наставниците и директорите од неколку основни 
училишта од Бујановац. Семинарот се одржа во Охрид, 
каде што НДЦ Скопје учествуваше првиот работен 
ден од тридневниот семинар, кој го организираше 
канцеларијата на НДЦ Србија и беше дел од проектот 
„Зајакнување на социјалните компетенции во 
училиштата во Бујановац“.
Учесниците имаа можност да научат повеќе за 

особеностите и придобивките од Нансен моделот за интегрирано образование и преку работилницата 
„Активно учество и соработка со родителите во образовниот процес“ им беа претставени идеите и 
решенијата за тоа како да се поттикне соработката и партнерството со родителите во нивните училишта.
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Учество во образовниот форум: „Етничка коегзистенција во образованието: реалност и 
перспективи“

На 28 ноември 2012 година, образовниот форум се одржа на МИТ 
Универзитетот на тема: „Етничка коегзистенција во образованието: 
реалност и перспективи“, организиран од Ротаракт клуб Скопје. 
Нансен Дијалог Центар Скопје беше дел од овој форум, како 
организација која успешно работи во пракса  на подобрување на 
односите меѓу учениците, родителите и наставниците од различни 
етнички заедници. НДЦ Скопје беше претставен на форумот од 
страна на Анче Јованоска, Координатор за едукација при НДЦ 
Скопје. Тема на презентацијата

беше „Интегрирано образование - придонесуваме кон надминување на разликите“.
Форумот започна со предавањето на професор Соња Ризоска-Јовановска. Преку нејзиното долгогдишно 
истражување во областа на мултикултурализмот, успеа да илустрира неколку факти и сознанија во врска со 
коегзистенцијата помеѓу различните етнички заедници во Македонија.
Вториот дел од семинарот беше посветен на Нансен Дијалог Центар Скопје и имплементираните програмски 
активности. Учесниците имаа можност да слушнат презентација за почетоците на работата на НДЦ Скопје и 
карактеристиките на Нансен моделот за интегрирано образование. Во текот на презентацијата, накратко беше 
претставен  Тренинг Центарот , причините за неговото формирање и целите што сакаме да ги постигнеме 
со неговата работа. За време на презентацијата, беше нагласена важноста на програмата за соработка со 
родителите. Анче Јованоска ги сподели позитивните искуства од долгорочното  работење на НДЦ Скопје, како 
и потешкотиите при започнувањето на овој проект во училиштата или во текот на натамошната работа. По 
презентацијата, по повод примањето на Макс ван дер Штуловата награда за 2011 година, беше проектирано 
кратко видео.
На крајот од образовниот форум, главните заклучоци беа да се охрабрат научните и образовните институции 
не само да се фокусираат на теоријата и теоретските сознанија, туку многу повеќе да се зафатат со практична 
работа, да ја поддржат реализацијата на теоријата во пракса и да научат од искуството на успешната работа на 
невладините организации.

Конференција во Босна и Херцеговина, Сараево: 
Предизвиците на образовните реформи

На 12 декември 2012 година во Сараево, Босна и Херцеговина, се 
одржа конференцијата за предизвиците на образовните реформи, 
по повод 10-годишнината од членството на Босна и Херцеговина во 
Советот на Европа. Настанот се одржа во Парламентарното Собрание 
на Б и Х. Темите кои се дискутираа за време на конференцијата се 
однесуваа на предизвиците на образовните реформи. 

На конференцијата присуствуваа претставници на министерства, универзитети, невладини организации и 
здруженија кои самите учествуваат во образовните процеси во Б и Х и пошироко.
Конференцијата ја отвори Министерот за граѓански работи, г. Средоје Новиќ, Шефот на канцеларијата на Советот 
на Европа во Б и Х, г-ѓа Мери Ен Хенеси, и Шефот на програмата на делегацијата на ЕУ во Б и Х, г. Холгер Шредер.
Главни точки дискутирани за време на конференцијата :
• Надминување на дискриминацијата и сегрегацијата во образовниот систем, обврска на Босна и 

Херцеговина во областа на човековите права :
• Применување и поучување за човековите права и демократијата; 
• Учење на демократијата и човековите права;
• Јазичната разноликост, културната разновидност во образованието во европскиот контекст.
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Во завршниот дел од конференцијата, во делот посветен на јазичната и културната разновидност во 
образованието во европски контекст, Деспина Стојановска, претставник на НДЦ Скопје, го презентираше 
Нансен моделот за интегрирано образование (НМИО) како позитивен пример успешно применет во 
Македонија. По теоретските перспективи кои им беа претставени на учесниците на конференцијата, 
практичната примена на моделот за интегрирано образование беше пренесена преку детална 
презентација, која  пробуди интерес меѓу присутните  за дополнителни прашања и споделување искуства 
кои беа дискутирани пошироко и надвор од официјалната програма на конференцијата.

Учеството на НДЦ Скопје на оваа конференција беше можност да се промовира Нансен моделот за 
интегрирано образование и да се воспостават нови контакти со некои од учесниците кои работат на иста 
или слична област.

Состаноци и иницијативи на Нансен Дијалог Мрежата (NDN)
Годината на известување беше успешна во однос на 
партнерството и воспоставувањето контакти помеѓу Нансен 
Дијалог центрите и Нансен  Центарот за мир и дијалог.
Во текот на 2012 година, Нансен Дијалог Мрежата (NDN) 
одржа два состанока, на кои беа присутни претставници од 
Нансен Дијалог Центрите и претставници од Нансен Центарот 
за мир и дијалог (NCPD).
Првиот состанок на NDN се одржа на 1 јуни 2012 во 
Белград, Србија. Иницијативата за овој состанок  потекна од 
директорката на Нансен Центарот за мир и дијалог (NCPD) - 
Марија Сомардал, со цел споделување информации и  запознавање со разните Нансен Дијалог Центри, 
стратегиите и персоналот, како и со моменталните ситуации и опкружувања. На состанокот присуствуваа: 
Марија Сомардал - NCPD, Ким Сивертстен - NCPD, Бенте Кнагенхјелм - NCPD, Татјана Поповиќ - НДЦ 
Србија, Лјулјета Горaнци-Бркиќ - НДЦ Сараево, Елвир Ѓулиман - НДЦ Мостар, Сузана Аготиќ - НДЦ Осијек, 
Ивана Гајовиќ - НДЦ Црна Гора, Тања Трајковиќ - НДЦ Бујановац, Мирлинда Алемдар - НДЦ Скопје и 
Александар Рапајиќ - НДЦ Косово (KND). Овој состанок претставуваше одлична можност за сите Центри 
да споделат и разменат информации во врска со имплементираните и идните програмски активности, 
и да разговараат за можностите и предизвиците. За време на состанокот беше темелно разговарано за 
тоа како да се поттикне мрежната соработка и да се употребат сите различни извори и искуства од сите 
Нансен Дијалог Центри и Нансен Центарот за мир и дијалог (NCPD). Освен тоа, беа разгледани неколку 
можности за подобрување на партнерските односи NCPD и НД Центрите на Западен Балкан. 
Вториот состанок на NDN се одржа на 21 декември 2012 година во Брисел, Белгија. Средбата беше 
продолжение на претходниот состанок NDN, одржан на 1 јуни, 2012. Средбата беше организирана со цел 
да се обезбеди платформа за дискусија и развој на конкретни идеи за партнерство и соработка помеѓу 
Центрите. На состанокот присуствуваа: Марија Сомардал – NCPD, Ангел Видал (Видал консалтинг), 
Бенте Кнагенхјелм - NCPD, Татјана Поповиќ - НДЦ Србија, Лјулјета Горaнци-Бркиќ - НДЦ Сараево, Елвир 
Ѓулиман - НДЦ Мостар, Сузана Аготиќ - НДЦ Осијек, Ивана Гајовиќ - НДЦ Црна Гора, Тања Трајковиќ  - НДЦ 
Бујановац, Анче Јованоска - НДЦ Скопје и Петрит Тахири - НДЦ Косово (KND). 
Сите претставници од канцелариите едногласно се согласија дека зајакнатата мрежна соработка е клучот 
за развој на продуктот и понатамошно финансирање. Неопходноста од развој на продуктот и активното 
барање на дополнителни средства беше дискутирано во смисла на постоење на повеќе можности за 
развој на нови идеи и употреба на интелектуалните извори. Имаше неколку резултати од оваа средба 
поврзани со специфични концептуални идеи за конкретни активности и соработка помеѓу специфични 
центри, кои  детално ќе бидат разработени доплонително. Беше потенцирано дека треба да се одржува 
постојана комуникација со цел да се одржи NDN целосно функционална. 
НДЦ Скопје направи значаен придонесе за Нансен Дијалог Мрежата со превземање на 
администрацијата на веб-страницата на Нансен Дијалог Мрежата и социјалниот профил од 1 април 
2012 година, со цел да се одржи активен чекор во споделувањето на важни мрежни информации 
помеѓу Нансен Дијалог Центрите, како и со сите партнери и поддржувачи на програмата.
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Во текот на 2012 година, НДЦ Скопје продолжи да биде во фокусот на интерес на регионалните и 
меѓународните партнери и соработници. Во 2012 година, НДЦ Скопје беше домаќин на делегации и 
организираше посети, патувања, тркалезни маси за своите соработници и заинтересираните страни. 
Посетите беа обележани како плодни напори за градење партнерство не само со персоналот на НДЦ 
Скопје, туку и со наставниците, учениците, родителите и партнерите вклучени во имплементацијата на 
проектот.

Делегација од Босна и Херцеговина

На 23-24 февруари 2012 година, НДЦ Скопје 
беше домаќин на делегација од Босна и 
Херцеговина, предводена од г-ѓа Бернадета 
Галијашевиќ (Bernadeta Galijasevic), Министер 
за образование, наука и култура од Зеница - 
кантонот Добој. Делегацијата беше составена од 
педагози, директори на училишта, професори, 
претставници на невладини организации, 
наставници, родители и ученици од Зеница и 
Општина Варош. Целта

на посетата беше запознавање со „Нансен моделот за интегрирано образование“ на НДЦ Скопје и дел 
од образовните институции во Македонија. Посетата беше организирана од страна на невладината 
организација “Спасете ги децата„ (Save the Children) од Норвешка, која беше иницијатор на оваа посета.

Делегацијата ги посети основните и средните училишта кои го спроведуваат Нансен моделот за 
интегрирано образование во Општина Јегуновце. Делегацијата се сретна со раководството на 
основното и средното училиште, наставниците и претставниците на Советот на родители. Покрај тоа, 
делегацијата беше пречекана и од страна на општинските власти од општина Јегуновце, Педагошкиот 
факултет и Бирото за развој на образованието, каде што се разменија многу информации поврзани со 
образовниот систем и реформите што треба да се преземат.

Оваа посета беше од големо значење за воспоставување на нови начини за соработка помеѓу 
претставниците на делегацијата и организациите и институциите кои беа посетени во Македонија.

Високиот Комесар Кнут Волебек, се сретна 
со персоналот на НДЦ Скопје и со група 
родители 

На 22 март 2012 година, Високиот Комесар 
за национални малцинства при ОБСЕ г. Кнут 
Волебек, се сретна со вработените на НДЦ 
Скопје и со група родители од училиштата 
кои го применуваат Нансен моделот за 
интегрирано образование. Средбата се одржа 
во конференциската сала во хотелот Холидеј 
Ин во Скопје. Целта на состанокот беше да 
се чујат оцените на родителите за актуелната 

политичка ситуација во Македонија, во врска со инцидентите кои се случија помеѓу учениците и 
меѓуетничките тензии во мултиетничките општини. Освен тоа, родителите ги споделија и своите 
искуства и перспективи во однос на придобивките од училиштата кои го применуваат Нансен моделот 
за интегрирано образование и предизвиците со кои се соочува македонскиот образовен систем.
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Наставници од Бујановац во посета на НДЦ Скопје

На 5 јуни 2012 година, група наставници од основни училишта 
во Бујановац, претставници од Општина Лилехамер и 
вработените на НДЦ од Белград и Бујановац, ги посетија 
просториите на НДЦ Скопје и првото интегрирано основно 
училиште во Јегуновце, кое го применува Нансен моделот 
за интегрирано образование. Вработените на НДЦ Скопје 
ги презентираа минатите проекти и сегашните програмски 
активности, а во училиштето во Јегуновце, делегацијата 
имаше можност да се сретне со наставниците и директно да го 
види мултикултурното опкружување и дел од интегрираните 

воннаставни активности во училиштето. Оваа посета беше дел од проектот за училишна соработка 
помеѓу Лилехамер и Бујановац.

Средба со Министерката за европски прашања при Владата на Ирска

На 27 септември 2012 година, претставникот на НДЦ Скопје, Мирлинда Алемдар, учествуваше на средбата 
со претставникот на ирското претседателство на ОБСЕ и Министерка за европски прашања во рамките 
на ирската Влада, г-ѓа Лусинда Крајтон. Средбата беше организирана од страна на Амбасадорот на ОБСЕ 
во Скопје Н.Е. Ралф Брет. Целта на состанокот беше да се споделат информации и тековните програмски 
активности на невладините организации кои работат во областа на образованието, човековите права, 
слободата на медиумите и нивната општа оценка во однос на македонскиот пристапен процес во ЕУ.

Оваа средба беше важна за размена на информации и да се слушнат перспективите на невладините 
организации, со оглед на фактот  што на 1 јануари 2013 година, Ирска ќе го превземе 6-месечното 
претседавање со Советот на Европа по седми пат, кој ќе се совпадне со 40-годишнината од ирското 
пристапување кон ЕУ.

Градоначалникот на Лилехамер во посета на НДЦ Скопје и Општина Јегуновце

На 14-15 ноември 2012,  градоначалникот на Лилехамер, г. Еспен Јонсен, придружен од  општинскиот 
претставник, г. Грим Сиверуд и г-ѓа Ингун Скурдал од Нансен Центарот за мир и дијалог, ги посетија 
просториите на НДЦ Скопје и Општина Јегуновце. Целта на посетата беше да се информираат за 
минатите и неодамнешните проекти имплементирани од страна на НДЦ Скопје и нивното влијание 
врз локалните општини во Македонија. Персоналот на НДЦ Скопје ја претстави хронологијата на 
проектите имплементирани од 2005 година до денес, и севкупниот раст на НДЦ Скопје како пионери 
на интегрираното образование во Македонија. За време на престојот, делегацијата ги посети првите 
интегрирани основни и средни училишта во Општина Јегуновце, каде што се сретнаа со наставниците и 
учениците. По посетата  на Јегуновце, следеше средба со градоначалникот на општина Јегуновце, г. Тони 
Коцески. НДЦ Скопје и Општината Лилехамер имаат воспоставено одлични односи во текот на годините 
и продолжуваат да соработуваат и да разменуваат искуства  на различни полиња.
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Работна посета со претставници од Министерството за образование и наука

Нансен Дијалог Центар Скопје организираше работна посета на Кралството Норвешка, заедно со 
Министерот за образование и наука на Република Македонија, г. Панче Кралев. Работната посета беше 
реализирана во периодот од 19-21 ноември  2012 година.
Целта на посетата беше средба со партнерските институции на НДЦ Скопје од Норвешка и  дискусија за 
идните планови за соработка.
Во текот на првиот ден од работната посета, Министерот за образование и наука на Република 
Македонија, г. Панче Кралев, заедно со основачот на Нансен Дијалог Мрежата (NDN), г. Стеинар Брин, 
Извршниот Директор на НДЦ Скопје, г. Сашо Стојковски и Проект Менаџерот, г. Ветон Зеколи, учествуваа 
на настанот фокусиран на работата на НДЦ Скопје поврзана со Нансен моделот за интегрирано 
образование, кој беше одлична можност да се информираат присутните за превземените напори од 
страна на Министерството за образование да се промовира интегрираното образование. Настанот се 
одржа во Litteraturhuset  (Домот на литературата) во Осло.
За време на посетата на Норвешка, делегацијата се сретна и со претставници на норвешкото 
Министерство за надворешни работи и претставници на Норвешката парламентарна Комисија за 
образование и истражување.
Во текот на вториот ден од работната посета на Норвешка, делегацијата имаше средби и посети  на 
основното училиште Соре Ал, Нансен Академијата, општината Лилехамер и музејот Маихауген.

Работни и студиски посети на Норвешка
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Практична настава за учениците од ССОУ „Моша Пијаде“ - Прељубиште во Вишото 
училиште Согн во Осло, Норвешка

Во периодот од 28-30 ноември 2012, учениците од 
интегрираното средно стручно училиште „Моша Пијаде“ 
Јегуновце;  Христијан Симјановски, Ерблин Амети, 
Мирослав Савевски и Реџеп Илјази, придружени од страна 
на професорот Небојша Трпковски, посетуваа практична 
настава при Катедрата за електричари во Вишото училиште 
Согн во Осло, Норвешка. Целта на студиската посета беше 
да се запознаат со програмите и наставните планови, 
да научат нешто ново од предметите по електронска 
технологија и  информатичката технологија, како и да 
разменат искуства со своите врсници од училиштето Согн. 
Оваа практична студиска посета им помогна на учениците 
и на интегрираното средно училиште во Македонија да 
се здобијат со нови перспективи и идеи, кои би можеле 
понатаму да се спроведуваат во официјалните училишни 
програми. Оваа студиска посета беше организирана 
и финансирана од НДЦ Скопје. Во средното стручно 
училиште во Македонија, учениците беа главно обучувани 
од теоретски аспект. Во Вишото училиште Согн, тие беа 
вклучени во целата практична настава и работилници 

заедно со Vg1 ELDD. Покрај модулите за практична обука, учениците од Јегуновце поминаа цел ден со 
учениците од 10-то одделение од Вишото училиште Согн кои имаа пробни курсеви. Практичниот дел беше 
високо ценет од страна на студентите.

Покрај практичната стручна обука, учениците, исто така уживаа и во неформалните активности како: 
фудбалски натпревари, кошарка, курсеви за  посредување при конфликти и посета на Холменколен.

Работни и студиски посети на Норвешка
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Партнерство во имплементацијата на проектот : Училишна зелена акција за 
подобра иднина

НДЦ Скопје во партнерство со Аналитика успешно го имплементираше проектот „Училишна зелена 
акција за подобра иднина“. Проектот беше координиран од страна на г. Ветон Зеколи, Проект 
Менаџер при НДЦ Скопје и г-ѓа Ана Стојиловска, научен соработник во Програмата за енергетика и 
инфраструктура во Аналитика.

Проектот беше финансиски поддржан од Регионалниот Центар за животна средина за Централна и 
Источна Европа (РЕЦ), со поддршка на Австриската кооперација за развој (АДЦ), Министерството за 
животна средина и просторно планирање и Министерството за образование и наука на Република 
Македонија.

Времетраење на проектот: 15 ноември 2011 година - 8 јуни 2012 година

Целната група на овој проект се учениците од I до V одделение во двете основни училишта „Рајко 
жинзифов“, Скопје и „Шемшово“, Јегуновце и нивните наставници. Втората целна група се останатите 
ученици во двете училишта, родителите и државните службеници во општините чаир и Јегуновце кои 
работат во доменот на образованието.

Целта на проектот беше да се придонесе кон подигање на свеста кај учениците од IV одделение и да 
се поддржи стекнувањето на еко-пријателски навики, со севкупна цел да се придонесе кон одржлив 
развој и развивање на поголемо чувство кон животната средина од најмала возраст.

Партнерство во имплементацијата на проектот 
“Училишна зелена акција за подобра иднина”
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Партнерство во имплементацијата на проектот 
“Училишна зелена акција за подобра иднина”

Зелениот пакет - јуниор е специјално дизајнирана алатка за едукација по прашањата од животната 
средина за учениците од I до V одделение, со цел да се подигне свеста за одржливиот развој во 
училиштата во Македонија. Ќе се употребува како материјал за учење во основните училишта од 
2012/2013. Нацрт-верзијата беше искористена како основа за подготовка на часовите и активностите 
за овој проект, сè со цел да се добие повратна информација од целната група. Пакетот е составен од 12 
теми, секоја тема содржи сет на игри, прашања и различни активности за учениците од најмалата возраст.

Проектните активности и резултати:

• Практични надворешни и одделенски активности, вклучувајќи и материјали и теми од Зелениот 
пакет - јуниор; 

• Беа одржани повеќе од 50 вакви  часови и искористени вкупно 9 теми од пакетот; 
• Наставниците и учениците беа снабдени со материјали од пакетот и други материјали, со цел да се 

организираат и спроведуваат часовите; 
• Темите употребени од Зелениот пакет - јуниор опфаќаат: „Конекции“, „Атмосфера“, „Вода“, „Почва“, 

„Енергетика“, „Биодиверзитет“, „Извори“, „Потрошувачка и Отпад“ и „Здравство“. Изборот на теми 
беше направен во тесна соработка со наставниците, во согласност со нивните работни програми и 
потребите и интересите на учениците.

• 
• 

Резултати од проектот:

• Зголемено знаење и практични вештини на целните ученици за прашањата од животната средина; 
• Зголемена еко-свест и здобиени еко-навики на целните ученици; 
• Запознавање на целните ученици и наставниците со Зелениот пакет - јуниор; 
• Примени на повратни информации од целните наставници за Зелениот пакет – јуниор; 
• Подобрена соработка помеѓу целните ученици, наставниците, родителите и организациите за 

граѓанско општество. 
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Веб-страница специјално дизајнирана за Тренинг Центарот за интегрирано образование
( www.tcnmie.org )

Веб-страница специјално дизајнирана за Нансен - моделот за интегрирано образование 
( www.nmie.org )

Во 2012 година, НДЦ Скопје креираше и промовираше две нови веб-страници:

Односи со јавноста и комуникација
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facebook.com/ndcskopje
Новите веб-страници ги содржат сите потребни програмски информации и  служат како врска 
помеѓу НДЦ Скопје и целната публика.
Во текот на 2012 година, НДЦ Скопје ја зголеми видливоста преку веб-страниците и социјалните 
профили, што го прикажа зголемениот интерес за делокругот на работа и програмските активности 
имплементирани од страна на НДЦ Скопје.

Односи со јавноста и комуникација
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Извршна канцеларија и управен одбор 
за 2012

Извршна канцеларија

Сашо Стојковски - Извршен Директор

Ветон Зеколи – Проект Менаџер

Билјана Крстеска-Папиќ -Менаџер за образование, обука и развој

Аница Оносимоска – Проект Менаџер

Осман Емин - Координатор за образование

Деспина Стојановска - Координатор за образование

Анче Јованоска - Координатор за образование

Сонај Билал - Координатор за образование

Мирлинда Алемдар - Односи со јавноста и меѓународна соработка

Елена Арсенова - Финансиски менаџер

Ване Рујков - ИТ консултант и веб-развој

Оливер Јузбашиќ – Проект-асистент

Оливера Ранчева - Асистент

Управен одбор

Елизабета Јовановска - (претседател)

Бенте Кнагенхјелм - Нансен Центар за мир и дијалог, Норвешка

Ингрид Вик - Осло Мировен Центар, Норвешка

Ингун Скурдал - Нансен Центар за мир и дијалог, Норвешка

Вели Креци - ЈИЕ Универзитетот во Тетово

Павло Бијалик – Службеник за човекови права - ОН во Киргистан

Назихтере Сулејмани - Министерството за образование и наука, Република Македонија

Локални асистенти

Глигорчо Рујков

Беким Нухиу

42



Наставници и професори 
од училиштата кои го применуваат НМИО

Наставници и професори од училиштата кои го применуваат НМИО

Александар Петровиќ ССОУ „Моша Пијаде“ - Прељубиште, Општина Јегуновце

Бекир Хусеинов ОУ „Страшо Пинџур“ - Општина Карбинци 

Блерта Бајрами ОУ „Кочо Рацин“ - Огњанци, Општина Петровец 

Виолета Тушевска ОУ „Кочо Рацин“ - Огњанци, Општина Петровец 

Газморе Салихи ССОУ „Моша Пијаде“-Прељубиште, Општина Јегуновце

Даниела Митева ОУ „Маршал Тито“,Општина Струмица 

Дениз Реџепов ОУ „Гоце Делчев“ - Општина Конче 

Душко Перински ССОУ „Моша Пијаде“-Прељубиште, Општина Јегуновце

Елизабета Стаменковска ОУ „Шемшово“ (Фридтјоф Нансен) Прељубиште, Општина Јегуновце

Зирафет Шаќири ОУ „Шемшово“ (Фридтјоф Нансен) Прељубиште, Општина Јегуновце

Зујца Стојанова ОУ „Гоце Делчев“ - Општина Конче 

Ивица Костов ОУ „Страшо Пинџур“ - Општина Карбинци 

Катарина Талеска ОУ „Кочо Рацин“ - Огњанци, Општина Петровец 

Љубинка Цветанова ОУ „Маршал Тито“ ,Општина Струмица 

Љупчо Перински ССОУ „Моша Пијаде“-Прељубиште, Општина Јегуновце

Маја Јаневска ОУ „Рајко жинзифов“, Општина чаир

Мевлурие Рацај ОУ „Рајко жинзифов“, Општина чаир

Мејдин Усинов ОУ „Маршал Тито“, Општина Струмица 

Мејлан Амети ОУ „Рајко жинзифов“, Општина чаир

Мимоза Мухтари ОУ „Кочо Рацин“ - Огњанци, Општина Петровец 

Музафер Реџепи ССОУ „Моша Пијаде“ -Прељубиште, Општина Јегуновце

Нада Арсова ОУ „Страшо Пинџур“ - Општина Карбинци 

Наташа Ристова ОУ „Гоце Делчев“ - Општина Конче 

Рамизе Мемедовска ОУ „Кочо Рацин“ - Огњанци, Општина Петровец 

Ремзие Бека ОУ „Кочо Рацин“ - Огњанци, Општина Петровец 

Салајдин Бехадини ССОУ „Моша Пијаде“-Прељубиште, Општина Јегуновце

Саније Бакиевска ОУ „Кочо Рацин“ - Огњанци, Општина Петровец 

Сехаре Локи ССОУ „Моша Пијаде“-Прељубиште, Општина Јегуновце

Славица Бубало ОУ „Кочо Рацин“ - Огњанци, Општина Петровец 

Снежана Мисајловска ОУ „Шемшово“ (Фридтјоф Нансен) Прељубиште , Општина Јегуновце

Хабибе Мустафи ОУ „Шемшово“ (Фридтјоф Нансен) Прељубиште, Општина Јегуновце

Хусеин Арсланов ОУ „Страшо Пинџур“ - Општина Карбинци 
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Донатори и партнерски општини

Главен донатор

Министерството за надворешни работи, Кралството Норвешка

Партнерски општини

   Општина чаир            Општина Петровец

Општина Струмица           Општина Карбинци

Општина Јегуновце                                            Општина Конче
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