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1
• официјална промоција на Фондацијата за 

интегрирано образование;

• одбележан почетокот на заедничкиот проект со НДЦ 
Мостар;

• одбележување на заедничкиот проект со 
Министерството за образование и наука 
„Мултиетнички концепт во образованието“.

3
• редовни воннаставни активности во училиштата 

што се вклучени во проектот; 

• реализирани проектни активности според Нансен 
моделот во рамките на редовниот наставен процес; 

• програма за соработка со родителите.

4
• учество на конференцијата: „Интегрирано и 

интеркултурно образование во Европа“;

• потпишан договор за соработка со Нансен дијалог 
центар Мостар.

ВО ОВА ИЗДАНИЕ:

НОВИ ИНИЦИЈАТИВИ И ПРОЕКТИ

АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА НАНСЕН 
МОДЕЛОТ ЗА ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА

2
• започнување на програмата за обука за учесниците 

од Група 10; 

• започнување на програмата за обука за учесниците 
од Група 11;

• успешно реализирана програма за директорите на 
училиштата;

• реализирани активности во рамките на основното и 
напредното ниво на обука. 

АКТИВНОСТИ НА ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ
во периодот јануари - март 2015
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Официјална промоција на Фондацијата за 
интегрирано образование
На 22 јануари, 2015 г. во просториите на ЕУ инфо-центарот во Скопје се организираше официјалната про-
моција на Фондацијата за интегрирано образование.

Фондацијата за интегрирано образование (ФИО) е невладина, непартиска и непрофитна организација 
посветена да дава поддршка на образованието преку создавање и развивање на ресурси кои ќе поттикнат 
образовни иновации, да промовира и препознава решенија и можности кои успешно ќе одговорат на 
потребите на учениците, наставниците, училиштето и заедницата.

Мисијата на Фондацијата за интегрирано образование е да обезбеди еднаков пристап до квалитетно 
образование на сите ученици без разлика на верската, јазичната или етничката припадност, истовремено 
промовирајќи ги вредностите на демократијата, мирот, меѓусебното разбирање, дијалогот, толеранцијата и 
соработката.

Целта на Фондацијата за интегрирано образование е да ја промовира имплементацијата на Нансен моделот 
за интегрирано образование во основните и средните училишта во Македонија преку овозможување и 
поддршка на училиштата во процесот на трансформација во интегрирани училишта според Нансен моделот 
за интегрирано образование.

Во текот на промоцијата на Фондацијата за интегрирано образование беа претставени членовите на Управниот 
одбор на Фондацијата: Џон Хорекенс, Талат Азад, Никола Димитров, Кнут Волебек, Симоне Филипини, Сашо 
Стојковски, Сафет Незири и Ерван Фуере.

На настанот присуствуваа истакнати членови на Управниот одбор на Фондацијата за интегрирано образова-
ние, директори на училишта и наставници.

Во текот на настанот на присутните им се обратија: Сашо Стојковски, претседател на Управниот одбор 
на Фондацијата за интегрирано образование, Ветон Зеколи, директор на Фондацијата за интегрирано 
образование и Џон Хорекенс, член на Управниот одбор на Фондацијата за интегрирано образование.

Фондацијата за интегрирано образование ќе нуди поддршка на интегрираното образование со цел да 
се превенира сегрегацијата на училиштата со помош на активности и можности за соработка, дружење, 
комуникација помеѓу учениците, наставниците и родителите од различно етничко, религиско и културно 
потекло, притоа градејќи доверба и спречувајќи насилство.

Значаен чекор за промовирање и 
поддршка на интегрираното образование 
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Одбележан почетокот на заедничкиот проект со 
НДЦ Мостар
На 6 февруари 2015 г. беше означен почетокот на заедничкиот проект со Нансен дијалог центар Мостар. 
Проектот насловен „Обука на наставниците за интегрирано образование“ е финансиски поддржан од 
Амбасадата на Кралството Норвешка во Босна и Херцеговина.

НДЦ Мостар во партнерство со НДЦ Скопје вклучија 18 наставници во програмата за градење на капацитетите 
со цел да се промовира интегрирано образование во кантонот Херцеговина – Неретва.

Денес наставниците присуствуваа на првата работилница од основното ниво на обука за интегрирано 
образование. Учесниците на обуката беа пречекани од страна на извршниот директор на НДЦ Скопје, 
Сашо Стојковски, кој зборуваше за важноста и потребата за интегрирано образование во македонскиот и 
регионалниот контекст. По воведното обраќање, менаџерот на Тренинг центарот, Билјана Крстеска–Папиќ, и 
координаторот за едукација, Сонај Билал, продолжија со агендата на програмата за обука.

Активностите на проектот ќе вклучуваат обуки за градење на капацитетите за интегрирано образование 
(основно ниво), кои ќе бидат организирани во Босна и Херцеговина и Македонија. Обуките ќе се реализираат 
од страна на релевантни стручни обучувачи со долгогодишно искуство во областа на интегрираното 
образование и професионалниот развој на наставниците.

Програмата за основното ниво на обука е конципирана и структурирана да им овозможи на наставниците 
да научат за карактеристиките, спецификите и добивките на Нансен моделот за интегрирано образование, 
и да ги развијат вештините за успешна непосредна реализација на интегрирани активности во училишта со 
мултиетничка структура на учениците.

Програмата за обука за интегрирано образование ќе даде голем придонес за обучувањето на наставниот 
кадар кој ќе работи на интегрирани образовни активности во поделените училишта, на наставниот кадар кој 
ќе работи во поделени училишта и кои имаат потреба од професионален пристап за да одговорат на сите 
предизвици со кои се соочуваат културните поставувања. Наставниците ќе ги стекнат потребните вештини и 
компетенции за да предаваат во мултиетничките училишта со примена на најсовремените наставни методи и 
техники во мултикултурна средина.

Поддршка за развојот на интегрираното 
образование во регионот



5

Одбележување на заедничкиот проект со 
Министерството за образование и наука 
„Мултиетнички концепт во образованието”
На 6 март 2015 година НДЦ Скопје официјално го одбележа почетокот на имплементацијата на Компонента 1 од 
проектот „Мултиетнички концепт во образованието“ – заеднички проект кој го имплементира Министерството 
за образование и наука во партнерство со НДЦ Скопје. Проектот е финансиски поддржан од норвешкото 
Министерство за надворешни работи и се состои од две компоненти:

Компонента 1 – Вклучување мултиетнички средни стручни училишта во Нансен моделот за интегрирано 
образование и подобрување на условите за реализација на практичните часови

Компонента 2 – Иницијатива за унапредување на наставничката професија

На 6 март 2015 НДЦ Скопје беше 
домаќин на првиот состанок со 
директорите и помошниците-
директори на избраните училишта 
со цел да го одбележат почетокот на 
имплементацијата на Компонентата 1.

За време на состанокот извршниот 
директор на НДЦ Скопје, Сашо 
Стојковски, ги презентираше 
проектните цели со особен фокус 
на Компонентата 1, и исто така 
даде краток осврт за потребата од 
имплементирање активности за 
интегрирано образование во рамките 
на средните стручни училишта во 

Македонија со цел спречување на трендот на сегрегација. Советникот на министерот за образование и наука, 
Сафет Незири, ја повтори важноста на напорите за воведување на моделот за интегрирано образование не 
само во рамките на воннаставните активности, туку исто така и за време на редовниот наставен процес. 

Менаџерот на Тренинг центарот при НДЦ Скопје, Билјана Крстеска-Папиќ, заедно со координаторот за 
образование, Сонај Билал, ги презентираа главните карактеристики на Нансен моделот за интегрирано 
образование како и целите и функцијата на Тренинг центарот при НДЦ Скопје.

Со цел обезбедување ефикасна имплементација на оваа компонента, МОН и НДЦ Скопје формираа заедничка 
работна група која имаше задача да ги проучи сите мултиетнички средни стручни училишта во Македонија 
и заедно да состави акционен план со цел да ги вклучи сите училишта во Нансен моделот за интегрирано 
образование во текот на тригодишен период. За време на првата година се одбрани пет средни стручни 
училишта кај кои постојат многу предизвици и кои имаат најголема потреба од интеграција. Подобрувањето 
на инфраструктурните и техничките услови во селектираните училишта ќе резултира со подобрени услови 
за учење на интегрирани часови и активности, а исто така ќе помогнат и за подобрување на квалитетот 
на теоретскиот и практичниот едукативен процес кај учениците. Дополнително, 23 наставници ќе добијат 
целосни стипендии за основно и напредно ниво на обука за интегрирано образование во Тренинг центарот 
при НДЦ Скопје.

Оваа проектна компонента ќе овозможи успешна интеграција на ученици, родители и наставници од различни 
етнички заедници преку програми за градење на капацитетот и активности за интегрирано образование. Сите 
програмски активности се внимателно испланирани и структурирани на начин кој ги покрива проблемите со 
кои се соочува актуелниот образовен систем во Македонија. Тие исто така нудат нови пристапи и програми 
кои ќе ја зајакнат интеретничката интеграција и толеранција, а истовремено промовираат инклузија преку 
градење на компетенциите на сите учесници во процесот за мултикултурно образование, инклузија и 
непристрасен пристап во образованието.  
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АКТИВНОСТИ НА ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ
во периодот јануари - март 2015

Започнување на програмата за обука за 
учесниците од Група 10
На 6 февруари 2015 во просториите на Тренинг центарот на НДЦ Скопје наставниците и училишните директори 
од Херцеговина – Кантон Неретва вклучени во проектот „Обука на наставници за интегрирано образование“ 
кој се имплементира во партнерство со НДЦ Мостар присуствуваа на првата работилница од основното 
ниво на обука за интегрирано образование. Извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, им посака 
добредојде на учесниците во обуката и даде краток осврт за важноста и потребата од интегрирано образование 
во Македонија и регионот. По воведното обраќање, менаџерот на Тренинг центарот, Билјана Крстеска- Папиќ, 
и координаторот за образование, Сонај Билал, продолжија со активностите од програмата за обука. Темата на 
првата работилница беше „Карактеристиките на Нансен модeлот за интегрирано образование“.

Беа организирани следните работилници за учесниците од Групата 10:

7 февруари 2015 – работилница 2: „Планирање и креирање на интегрирани воннаставни активности“;

27 март 2015 – работилница 3: „Важноста од тимска и тандемска соработка“ како една од главните 
карактеристики на Нансен моделот за интегрирано образование;

28 март 2015 – работилница 4: „Важноста од вербална и невербална комуникација во етнички мешани групи 
на ученици“.
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Започнување на програмата за обука за учесниците од Групата 11

На 12 март 2015 година започна 
процесот на обука за учесниците 
од Групата 11 во рамките на 
основното ниво на обука за 
интегрирано образование при 
Тренинг центарот на НДЦ Скопје. 

Оваа група е составена од 
наставници кои доаѓаат од 
пет средни стручни училишта 
вклучени во проектот 
„Мултиетнички концепт во 
образованието“, заеднички 
проект на Министерството за 
образование и наука во соработ-

ка со НДЦ Скопје со финансиска поддршка од норвешкото Министерство за надворешни работи.

На учесниците им посакаа добредојде извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, менаџерот 
на Тренинг центарот, Билјана Крстеска–Папиќ, и координаторот за едукација, обука и развој, Сонај Билал. 
Учесниците присуствуваа на првата работилница во рамките на основното ниво обука за интегрирано 
образование збогатена со неколку воведни и интерактивни активности.

Успешно реализирана програмата за директорите на училиштата

На 21 февруари 2015 год. 
директорите на училиштата 
вклучени во програмата 
за обука на директори при 
Тренинг центарот на НДЦ Скопје 
присуствуваа на последниот 
тренинг- модул предвиден во 
програмата за обука. Обуката 
беше спроведена од страна 
на Јашар Касами, просветен 
инспектор, кој говореше за 
процесот на квалитативно 
вреднување во мултиетничките 
училишта.
Директорите успешно ја 
завршија програмата за обука 

која е структурирана со цел запознавање на мултиетничките средни училишта со развојот, концептот и идејата 
за интегрирано образование преку повеќе позитивни примери, искуства и модели од неколку европски 
образовни и воспитни системи, што претставува почетна точка во текот на развојот на Нансен моделот за 
интегрирано образование во Република Македонија.
На директорите, исто така, им беа доделени сертификати за успешно завршување на програмата за обука. 
Сертификатите беа доделени од страна на проф. д-р Зоран Велковски и извршниот директор на НДЦ Скопје, 
Сашо Стојковски.
Тренинг центарот на НДЦ Скопје ќе продолжи со следната фаза на програмата за директори и проектните 
тимови на мултиетничките средни училишта со цел да се изградат капацитетите во врска со различните 
проектни апликации кои ќе им донесат повеќе предности на училиштата.
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Реализирани активности во рамките на основното 
и напредното ниво на обука
Во текот на периодот од јануари до март 2015, Тренинг центарот на НДЦ Скопје продолжи со планираната 
реализација на програмата за обука за 8 групи учесници вклучени во основното и напредно ниво на обука 
како и оние вклучени во програмата за училишните директори. Покрај теоретските модули, дел од учесниците 
ги следеа практичните модули од циклусот за основното ниво на обука за интегрирано образование.

Календар на активности за периодот од јануари до март 2015 

9 јануари 2015 – основно ниво на обука, група 6 – работилница 5

12 јануари 2015 – основно ниво на обука, група 7 – работилница 4

15 јануари 2015 – основно ниво на обука, група 8 – работилница 3

16 јануари 2015 – основно ниво на обука, група 9 – работилница 3

27 јануари 2015 – напредно ниво на обука, група 5 – работилница 3

3 февруари 2015 – основно ниво на обука, група 7 – работилница 5

5 февруари 2015 – основно ниво на обука, група 9 – работилница 4

6 февруари 2015 – основно ниво на обука, група 10 (заеднички проект со НДЦ Мостар) работилница 1 

7 февруари 2015 – основно ниво на обука, група 10 (заеднички проект со НДЦ Мостар) работилница 2

10 февруари 2015 – основно ниво на обука - група 8, работилница 4

13 февруари 2015 – основно ниво на обука, група 6 – практични модули во ОУ „Гоце Делчев“, Гостивар

18 февруари 2015 – напредно ниво на обука, група 5 – предавања со локални експерти (проф. д-р Флорина 
Шеху)

5 март 2015 – напредно ниво на обука, група 5 – предавања со локални експерти (проф. д-р Зоран Велковски)

21 февруари 2015 – програма за директори на училишта, група 1 – предавање и сертификати

26 февруари 2015 – основно ниво на обука, група 7 – работилница 5

4 март 2015 – основно ниво на обука, група 8 – работилница 5

10 март 2015 – основно ниво на обука, група 9 – работилница 5

11 март 2015 – основно ниво на обука, група 6, предавања со локални експерти (проф. д-р Флорина Шеху)

12 март 2015 – основно ниво на обука, група 11 – работилница 1 (проект „Мултиетнички концепт во 
образованието“ – заеднички проект, имплементиран со Министерството за образование и наука)

13 март 2015 – основно ниво на обука, група 7 – предавања со локални експерти (проф. д-р Флорина Шеху)

24 март 2015 – група 7 – практични модули во ОУ „Гоце Делчев“, Гостивар 

27 март 2015 – основно ниво на обука, група 10 (заеднички проект со НДЦ Мостар) работилница 3

28 март 2015 – основно ниво на обука, група 10 (заеднички проект со НДЦ Мостар) работилница 4
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Активности на Нансен моделот 
за интегрирано образование

Редовни интегрирани воннаставни активности во 
училиштата вклучени во проектот
Во текот на месец февруари 2015 училиштата што се вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано 
образование го одбележаа почетокот на второто полугодие од учебната 2014/2015 година и продолжија со 
реализација на Годишната програма за интегрирани воннаставни активности изработена од НДЦ Скопје. 

На почетокот на второто полугодие од учебната година официјално започнаа активностите од Нансен моделот 
за интегрирано образование во следните нововклучени училишта/општини:  

3 февруари 2015 во основните училишта „Али Бекташи“ и „Вук Стефановиќ-Караџиќ“                                                 
- Општина Бујановац, Србија;

20 февруари 2015 во основното училиште „Никола Карев“, с. Борино, Општина Крушево и                                   
ОУ „Лирија“, Општина Тетово;

3 март 2015 во основното училиште „Никола Карев“                                                                                                                       
- с. Саждево, Општина Крушево.

Имплементацијата на Нансен моделот за интегрирано образование започна со воведни воннаставни 
активности кои ги спроведоа наставничките тандеми вклучени во проектот, а со поддршка од тимот за 
едукација, обука и развој на НДЦ Скопје.
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Проектни активности на Нансен моделот во 
редовниот наставен процес
Со почетокот на второто полугодие наставничките тимови кои ја применуваат методологијата на моделот 
Нансен продолжија со имплементација на проектните активности во нивните училишта. Проектните 
активности спроведени според методологијата Нансен беа имплементирани на следните датуми и во 
училиштата наведени во продолжение:

30 јануари 2015 – проектна активност во ОУ „Кирил и Методија“ од наставниците Дарко Талески и Ферди 
Булут;

27 февруари 2015 – проектна активност во ОУ „Кирил и Методија“ од наставниците Дарко Талески и Ферди 
Булут; 

16 март 2015 – проектна активност во ООУ „Никола Карев“ од наставниците Захарица Рујаноска и Тодорка Нане;

19 март 2015 – проектна активност во ОУ „Кирил и Методија“ од наставниците Дарко Талески и Ферди Булут;

20 март 2015 – проектна активност во ООУ „Никола Карев“ од наставниците Захарица Рујаноска и Маја Митева.
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Програма за соработка со родителите во 
училиштата вклучени во моделот Нансен
Во текот на месец март 2015 училиштата вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование 
започнаа со имплементација на Годишната програма за соработка со родителите. Програмата беше спроведена 
од страна на наставниците вклучени во проектот и беше со следните цели: 

• Промовирање соработка и доверба на родителите кон училиштето и наставничкиот персонал;

• Промоција на активната улога на родителите во креирање, реализација и евалуација на редовниот 
наставен процес и воннаставните активности;

• Зајакнување на соработката помеѓу родителите од различно етничко, религиозно и културно потекло;

• Подобрување на животните вештини на родителите и создавање навики за нивно континуирано 
самообразование; 

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

Програмите за соработка со родителите нудат различни форми на активности со цел конструктивна соработка 
на релација: родители - училиште - експертски тим - училишна управа, но исто така отворена и флексибилна 
комуникација во текот на целата училишна година.
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Активностите во Програмата за соработка со родители беа имплементирани на следниот начин:

4 март 2015 ОУ „Лирија“, Тетово - креативна работилница со мајките (тема: 8 Март) имплементирана од 
наставниците Радица Ацевска и Мирсада Идризи;

5 март 2015 ОУ „Али Бекташи“ и ОУ „Вук Стафановиќ-Караџиќ“, Бујановац - креативна работилница со 
родителите (тема: 8 Март) имплеметирана од наставниците Драгана Јовановиќ, Селиме Бајрами, Вилсон 
Пајазити и Срба Стефановиќ;

6 март 2015 ОУ „Никола Карев“ с. Борино, Крушево - креативна работилница со родителите имплементирана 
од наставниците Исниша Салиу и Спасиче Николовска;

5 март 2015 ОУ „Маршал Тито“, Струмица - креативна работилница со родителите имплементирана од 
наставниците Љубинка Цветанова, Даниела Митева и Мејдин Усинов; 

13 март 2015 ОУ „Гоце Делчев“, Гостивар - креативна работилница со родителите имплементирана од 
наставниците Нагихан Снопче и Габриела Мерџаноска;

16 март 2015 ОУ „Братство – Миѓени“, Тетово - креативна работилница со родителите имплементирана од 
наставниците Даниела Апостоловска, Сихана Каба-Касами, Александра Кундевска и Гонџа Ејуби; 

28 март 2015 ОУ „Гоце Делчев“, Конче - креативна работилница со родителите имплементирана од 
наставниците Зујца Стојанова и Дениз Реџепов;

25 март 2015 ОУ „Славчо Стојменски“, Виница - креативна работилница со родителите имплементирана од 
наставниците Селма Адемова и Радмила Атанасова
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РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА

Учество на конференцијата: „Интегрирано и 
интеркултурно образование во Европа“
На 28 февруари 2015 извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, и менаџерот на Тренинг центарот, 
Билјана Крстеска- Папиќ, заедно со партнерите вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано 
образование, директорот на ОУ „Славчо Стојменски“ во Виница, Јордан Стојанов, наставниците Даниела 
Апостоловска и Александра Кундевска од ОУ „Братство-Миѓени“, Тетово, учествуваа на меѓународната 
конференција за интегрирано образование насловена како: „Интегрирано и интеркултурно образование во 
Европа“. Конференцијата беше организирана од Нансен дијалог центар Осиек и се одржа во градот Вуковар 
во периодот од 28 февруари до 1 март 2015.

Конференцијата беше организирана со цел споделување на најдобрите практики и искуства на полето 
на интегрираното образование, а учесниците на конференцијата имаа можност да чујат предавања и 
презентација од предавачи од Велика Британија, Македонија, Германија, Норвешка, Турција, Израел, Босна и 
Херцеговина, Србија и Хрватска.

На првиот работен ден на конференцијата, извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, се обрати 
на присутните и даде краток преглед на полето на дејствување и активностите на НДЦ Скопје во Македонија 
и регионот, особено фокусирајќи се на влијанието на Програмата за дијалог и помирување.  

Менаџерот на Тренинг центарот на НДЦ Скопје, Билјана Крстеска- Папиќ, одржа презентација за бенефициите, 
карактеристиките и резултатите на Нансен моделот за интегрирано образование елаборирајќи ги сите 
специфики на овој модел за интегрирано образование развиен од страна на НДЦ Скопје. Учесниците на 
конференцијата имаа можност да погледнат краток видеозапис изготвен од НДЦ Скопје со наслов „Нансен 
модел - импресии, бенефиции и перспективи“ со изјави и интервјуа на главните учесници во проектот.
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Потпишан договор за соработка со Нансен дијалог 
центар Мостар
На 28 март 2015 г. извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, и извршниот директор на НДЦ 
Мостар, Елвир Џулиман го потпишаа договорот за соработка меѓу Нансен дијалог центар Скопје, Македонија, 
и Нансен дијалог центар Мостар, Босна и Херцеговина, со цел преземање конкретни мерки и активности за 
развој и промовирање на интегрираното образование во Босна и Херцеговина. 

Целта на договорот е да се воспостави заемна соработка меѓу двете организации, дефинирање на правата, 
обврските и активностите кои ќе бидат преземени за воведување и реализација на Нансен моделот за 
интегрирано образование во Босна и Херцеговина.



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

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

www.tcnmie.org

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

contact@ndc.net.mk 

НАНСЕН ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР СКОПЈЕ  

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


