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На 15 јануари 2014 г. Нансен дијалог центар Скопје преку  „Програмата за градење на капацитетите 
на Министерството за образование и наука на Р. Македонија“ финансиски поддржана од МНР 
на Кралството Норвешка објави отворен повик за доделување на 20 стипендии за наставници, 
професори и стручни соработници од основното и средното образование. Наставниците 
изразија голем интерес по однос на програмата за обука при тренинг-центарот, и во текот на 
последниот отворен конкурс НДЦ Скопје прими значително голем број пријави за обуките.
 
Беа доделени 20 стипендии за учество на основното ниво на обука при тренинг- центарот 
Нансен. 

На 1 февруари 2014 г. НДЦ Скопје го објави списокот на избрани кандидати- добитници на 
целосни стипендии за учество во основното ниво на обука за Нансен, моделот за интегрирано 
образование. Учесниците започнаа со основното ниво на обука на 14 февруари, 2014 г. 

Доделени 20 стипендии за основното ниво 
на обука за интегрирано образование
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Претставници на НЦМД во посета 
на НДЦ Скопје 
На 22 јануари 2014 г. претседателот на Управниот одбор на Нансен - центарот за мир и дијалог, 
Сигмунд Хаген, заедно со директорката на Нансен - центарот за мир и дијалог, Ингун Скурдал 
од Лилехамер, Норвешка беа во посета на првото интегрирано основно и средно училиште во 
Прељубиште, Општина Јегуновце. Потоа, претставниците на НЦМД ги посетија канцелариите на 
НДЦ Скопје каде присуствуваа на презентациите подготвени од страна на извршниот директор 
на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, проект менаџерот, Ветон Зеколи, менаџерот за едукација, 
обука и развој, Билјана Крстеска- Папиќ и координаторот за односи со јавноста, Мирлинда 
Алемдар. Целта на посетата беше запознавање со активностите на НДЦ Скопје во полето на 
интегрираното образование како и разговор околу идните планови за соработка меѓу двете 
организации.
На 23 јануари 2014 г. претставниците на НЦМД го посетија основното училиште „Славчо 
Стојменски“ во Виница коешто е едно од училиштата кои го применуваат Нансен - моделот 
за интегрирано образование. Претставниците учествуваа на една интегрирана воннаставна 
активност реализирана од наставничките Шенај Маедова и Сања Смиланска, и исто така 
остварија средба со директорот на училиштето, Јордан Стојанов.
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Потпишан договор за соработка
со Општина Тетово 
На 23 јануари 2014 г. Нансен дијалог центар Скопје го потпиша договорот за соработка со 
Општина Тетово со цел да се воспостави идна соработка во рамките на проектот Нансен - модел за 
интегрирано образование при ССОУ „МошаПијаде“ Тетово, односно во дисперзираните паралелки 
во с. Прељубиште, Општина Јегуновце.Договорот беше потпишан од страна на градоначалничката 
на Општина Тетово, Теута Арифи, и извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски.

На настанот исто така беа присутни раководителот на одделот за образование при Општина 
Тетово, Ахмед Ќазими, директорот на ССОУ „МошаПијаде“, Борис Стојановски, и претставниците на 
НДЦ Скопје Билјана Крстеска-Папиќ, Аница Оносимоска и Мирлинда Алемдар. Градоначалничката 
на Општина Тетово Арифи ја изрази нејзината поддршка за Нансен моделот за интегрирано 
образование имплементиран во околината на Тетово и разговараше околу идните планови и 
можности поврзани со проектот на НДЦ Скопје.
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Започна второто полугодие со интегрирани 
активности во училиштата по моделот Нансен
На 6 февруари 2014 г. училиштата што го имплементираат Нансен - моделот за интегрирано 
образование го одбележаа почетокот на второто полугодие со воннаставни активности според 
годишните програми изготвени од страна на НДЦ Скопје. Подготовките за новото полугодие 
со воннаставни активности вклучуваа и нов дизајн на училишниот простор според месечните 
теми на планираните активности.
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НДЦ Скопје го објави третиот практикум за реализатори 
на НМИО насловен „Форми на соработка со родителите“ 

На 18 февруари 2014 г. НДЦ Скопје го објави третиот практикум за наставници посветен на 
соработката со родителите во рамките на училиштата. 

Целта на овој практикум е да понуди повеќе практични совети, насоки, препораки, предлози за 
развивање конструктивна комуникација, соработка со родителите и семејствата на учениците 
како најголеми поддржувачи и промотори на Нансен - моделот за интегрирано образование.

При креирањето на овој практикум тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје стави посебен 
акцент кон понудата на повеќе корисни и успешни модели и начини на сензибилизирање на 
родителите и семејствата за улогата на непосредното, отвореното комуницирање и соработување 
со родителите од две различни етнички заедници, т.е. од различни говорни подрачја.

Во практикумот се прикажани повеќе позитивни примери за успешна соработка помеѓу 
учениците, родителите и училиштето коишто произлегуваат од училиштата што веќе неколку 
години успешно го имплементираат Нансен - моделот за интегрирано образование.
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На 17 февруари 2014 г. претставниците на НДЦ Скопје Сашо Стојковски, Ветон Зеколи и Мирлинда 
Алемдар учествуваа во семинарот насловен „Мир и политика“ организиран во рамките на 
универзитетскиот колеџ - Лилехамер. Претставниците на НДЦ Скопје ја претставија програмата 
за дијалог и реконцилијација и Нансен -моделот за интегрирано образование. 

Во текот на семинарот, учесниците имаа можност да ги проследат следните презентации: „Приод 
Нансен“ презентација на Ингун Скурдал, директорка на центарот за мир и дијалог Нансен, 
„Програма за меѓународни студии и историја“- презентација на Кристи Стувој, професорка 
и раководителка на одделот за меѓународни студии и историја, „Олимписките игри и 
хуманитарните идеи“- презентација на Алексис Лирас, професор при универзитетот „Џорџтаун“ 
и советник на Меѓународната олимписка академија. На семинарот учествуваа професори, 
административниот персонал и студентите од универзитетот.

Семинар „Мир и политика“ во  
Лилехамер, Норвешка
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Форумот беше составен од четири различни настани: 1 март - ден на мирот и религијата, 7 март 
- ден на правото и бизнисот, 8 март - ден на науката и здравјето и 9 март - глобален ден. 

Стеинар Брин учествуваше на денот на мирот и религијата, каде што исто така учествуваа Далај 
Лама и Хелен Прејеан. Брин даде осврт по однос на напорите за градење на мирот, потенцирајќи 
дека финансиските средства кои се наменети за активностите не се посветуваат доволно на 
дијалогот и помирувањето. Брин исто така го сподели неговото искуство од реализацијата на 
повеќе од 300 семинари и дијалози со потенцијалните лидери од поделените општества. 

Фокусот беше насочен кон суштинското значење на дијалогот и како да се надминат најголемите 
предизвици на олеснувачите на дијалогот. Сесијата беше емитувана преку Google Hangout 
и во неа учествуваше и проект-менаџерот при НДЦ Скопје, Ветон Зеколи. Зеколи го сподели 
искуството на Нансен дијалог центар Скопје по однос на дијалогот, предизвиците и постигнатиот 
успех во полето на дијалогот и помирувањето како и влијанието на долгогодишната соработка 
со академијата Нансен во Лилехамер, Норвешка.

Учество во форумот на Нобеловата награда за мир

На 1 март 2014 г. НДЦ Скопје 
имаше чест да учествува 
на сесијата предводена од 
професорот Стеинар Брин  
во рамките на форумот на 
Нобеловата награда за мир.

Дваесет и шестиот форум 
на Нобеловата награда за 
мир се одржа на 1, 7, 8 и 9 
март во Минеаполис, во 
кампусот на колеџот Аусбург и 
Универзитетот на Минесота.



УчИЛИшТе/ ОДД./ ГОД. акТИВНОСТ ДаТУМ

Основно училиште „Фридтјоф Нансен/ 
„Шемшово“ -  Општина Јегуновце (5 одд.) Воннаставна активност „Градиме мостови“ 28 

февруари

ССОУ „МошаПијаде“- Општина Јегуновце  
(3 и 4 год.) Изработка на графити со мотото на неделата 28 

февруари

ОУ „Кирил и Методиј“- Свети Николе 
(2, 3 и 4 одд.) Воннаставна активност „Мостови за поврзување на традициите“ 1 март

ОУ „Рајко Жинзифов/ Исмаил Ќемали“- Скопје 
(1 одд.) Дизајнирање на разгледници со мостови 3 март

ОУ „Рајко Жинзифов/ Исмаил Ќемали“- Скопје 
(3 одд.) Воннаставна активност „камениот мост- симбол на зближување“ 3 март

ОУ „Рајко Жинзифов/ Исмаил Ќемали“- Скопје 
(1 одд.) Воннаставна активност „Пораки за мир“ 3 март

ОУ „Рајко Жинзифов/ Исмаил Ќемали“- Скопје 
(1 одд.) Воннаставна активност „Мост од виножито“ 3 март

ОУ „Рајко Жинзифов“ и ОУ „Блаже Конески“- 
Велес (4 и 5 одд.) Претстава на учениците на тема „Мостови на пријателството“ 3 март

ОУ „Климент Охридски“- Битола 
(1 одд.) Спортски активности со мировни пораки 3 март

ОУ „Кирил и Методиј“- Прилеп 
(од 6 до 9 одд.) Ликовна изложба на тема „Градиме мостови“ 3 март

ОУ „Маршал Тито“- Струмица 
(4 одд.)

Воннаставна активност:
Училишни изработки „Мостови за зближување“ 4 март

ОУ „Никола Карев“- Крушево 
(од 1до 9 одд.)

Целодневен настан: изложба на традиционална македонска, влашка и 
албанска храна и носии 4 март 

ОУ „Коле Неделковски“- Скопје
 (од 6 до 9 одд.) Изложба на стари фотографии „камениот мост низ времето“ 4 март 

ОУ „Славчо Стојменски“- Виница 
(од 1 до 5 одд.) Музичка кореографија со учениците 5 март 

ОУ „Ванчо Прке“- Делчево 
(6 одд.) Рецитал на тема „Градиме мостови“ 5 март

ОУ „Ванчо Прке“- Делчево 
(2 одд.) Воннаставна активност „Градиме мостови преку традициите“ 5 март

ОУ „Браќа Миладиновци“ - Скопје 
(од 1 до 9 одд.)

Отворена изложба „Градиме мостови преку Нансен - моделот за 
интегрирано образование“ 5 март

ОУ „Санде Штерјоски“- Кичево 
(6 и 7 одд.)

кореографија и изработки  со мотото „Ние сме светот, ние градиме 
мостови“ 5 март

ОУ „Страшо Пинџур“- Карбинци 
(6 одд.) Ликовни активности 5 март

ОУ „Илинден“- Крива Паланка 
(3 одд.) Училишна претстава со учениците и наставниците 5 март

СУ „Нико Нестор“- Струга 
 (од 1 до 4 год.) Ликовна изложба со повеќе техники на тема „Градиме мостови“ 5 март

ОУ „Рајко Жинзифов/ Исмаил Ќемали“- Скопје 
(6 одд.) „Мост“ уметничка инсталација 6 март

ОУ „Страшо Пинџур“- Карбинци 
од 6 до 9 одд.) Презентација на разгледници на тема „Градиме мостови“ 6 март

ОУ „Гоце Делчев“- Конче
 (од 1до 5 одд.) Неделен настан: Изработка на мостови со различни уметнички техники 3 март

7 март 

Нансен дијалог центар Скопје ги поддржа училиштата во одбележувањето на Меѓународната недела на 
интегрираното образование 2014 под мотото „Градиме мостови“. Оваа година, неделата беше одбележана 
со 24 настани организирани во 21 основни и средни училишта низ Република Македонија. Меѓународната 
недела на интегрираното образование е годишен настан и можност за прослава на интегрираниот етос 
на училиштата. Меѓународната недела на интегрираното образование 2014 беше мошне успешен настан 
благодарение на зголемениот број на училишта кои се вклучија во одбележувањето. 
Активностите се реализираа во периодот од 28 февруари до 7 март според следниот распоред:

Одбележување на Меѓународната недела на 
интегрираното образование - IIEW 2014
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Одбележување на Меѓународната недела на интегрираното образование 2014 (28 Февруари – 7 Март)
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На 19 март 2014 г. учениците вклучени во проектот Нансен - модел за интегрирано образование заедно 
со нивните наставници и родители организираа отворен настан насловен „Од децата за децата“.

Родителите на учениците подготвија домашни специјалитети и десерти, а исто така, обезбедија и свежи 
овошја и разни производи. Учениците, наставниот кадар и училишниот персонал имаа можност да 
купат некој од производите во текот на нивниот одмор. Собраните средства ќе бидат искористени за 
организирање едукативна екскурзија за учениците.

Настанот беше одлична можност за зајакнување на соработката помеѓу учениците, родителите и 
училиштето.

Соработка на релација родители - училиште: 
Отворен настан во ОУ „Маршал Тито“- Струмица 

12
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Активностите беа реализирани според следниот распоред:

9 јануари   -  основно ниво на обука   -  група 3, работилница 3
10 јануари   -  основно ниво на обука   -  група 4, работилница 2
16 јануари   -  основно ниво на обука   -  група 3, работилница 4
17 јануари   -  основно ниво на обука   -  група 4, работилница 3
11 февруари  -  основно ниво на обука   -  група 3, работилница 5
14 февруари  -  основно ниво на обука   -  група 5, работилница 1
17 февруари  -  основно ниво на обука   -  група 4, работилница 4
21 февруари  -  основно ниво на обука   -  група 3, практични модули 
28 февруари  -  основно ниво на обука   -  група 4, практични модули 
18 март   -  основно ниво на обука   -  група 5, работилница 2
25 март   -  основно ниво на обука   -  група 4, работилница 5

Учесниците продолжуваат со следење на програмата за обука во наредните месеци според 
планираната динамика на реализација.

Продолжение на теоретската и практичната 
програма за обука при Тренинг-центарот 

Во текот на првите три месеци од 
2014 година, три групи наставници 
учествуваа на основното ниво на 
обука за интегрирано образование во 
рамките на тренинг-центарот при НДЦ 
Скопје. Активностите реализирани 
во рамките на тренинг-центарот во 
текот на овој период беа составени 
од теоретски и практични обуки од 
програмата.
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Крстеска-Папиќ го претстави позитивното искуство и резултатите од 
развојот и имплементацијата на Нансен - моделот за интегрирано 
образование во Р. Македонија. 
 
Во текот на конференцијата, учесниците имаа можност да го проследат 
предавањето на проф. Инге Ајдсваг од Академијата Нансен на тема: 
„Улогата на наставниците во образовниот процес“. Документарниот филм 
„Повторно заедно“ од Џон Хоукланд беше проектиран на последната 
сесија од конференцијата проследена со серија прашања и одговори 
предводена од проф. Стеинар Брин, основач на Нансен дијалог мрежата, 
и виш советник при Нансен центарот за мир и дијалог во Лилехамер, 
Норвешка. 

Учество на конференцијата „Образование и 
дијалог“ во Сараево, Босна и Херцеговина   

На 28 март 2014 година, менаџерот за 
едукација, обука и развој при НДЦ Скопје, 
Билјана крстеска–Папиќ, учествуваше на 
конференцијата со наслов „Образование 
и дијалог“ организирана од страна на 
Нансен дијалог центар Сараево.
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Годишна екстерна евалуација

Процесот на спроведување на годишната екстерна евалуација за 2014 г.  започна 

во текот на месец март 2014 г. Годишната екстерна евалуација ќе биде реализирана 

и спроведена од страна на повеќегодишните соработници на НДЦ Скопје, проф. 

д-р Зоран Велковски и проф. д-р Флорина Шеху. Евалуацијата е од квалитативен 

карактер, а нејзината основна цел е да се изврши квалитативно вреднување на 

стекнатите и усовршените компетенции и вештини на наставниците кои се во улога 

на непосредни реализатори на Нансен - моделот за интегрирано образование. 

Со евалуацијата ќе бидат опфатени сите наставници и наставнички тандеми кои 

во континуитет го промовираат Нансен - моделот за интегрирано образование во 

нивните групи, одделенија и училишта. Заокружувањето на процесот на евалуација 

се очекува кон крајот на април, 2014 г. и излезните резултати ќе бидат показател за 

улогата на НМИО во процесот на професионалното усовршување и надградување 

на наставниците од основно и средно образование.
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александра кундевска
ОУ„Братство - Миѓени“- Тетово 

Мултикултурализмот и меѓуетничките односи во образованието 
претставуваат основа за меѓусебното разбирање и градење кохезивно 
општество. Учениците во оваа земја најпрвин треба да научат да ги 
разбираат, прифаќаат и почитуваат разликите во сопствената земја, за да 
се интегрираат во сопственото општество започнуваќи од најрана возраст. 
Сите етнички заедници во мултиетничка средина треба да се подготват за 

живот во мултиетничко општество, општество во кое и јас живеам, а токму тоа беше и мојот 
мотив да се пријавам за основното ниво на обука за интегрирано образование според Нансен 
-моделот за интегрирано образование.   

Чест и задоволство ми е што сум дел од НДЦ  кој ми овозможува стекнување нови знаења  и  вештини 
кои ќе ги применам во воспитно-образовниот процес, како и планирање и реализација на многу 
активности во училиштето, бидејќи наставникот треба да ги следи новините во образовниот 
процес кој треба да го донесат клучот до успешно и квалитетно образование својствено на 
образованието во 21 век .

Сихана каба-касами
Наставничка при ОУ „Кирил и Методиј“- Тетово

Ние живееме во мултиетничка земја и потребно е да го поттикнуваме 
заедничкиот соживот кај сите етнички заедници започнувајќи од 
основното образование. Тоа може да се постигне преку мултиетничката 
интеграција во образованието, бидејќи основното образование е 
основата за развој на општеството. 

Тренинг-центарот при НДЦ Скопје прави големи чекори и значителни 
заложби во овој правец. Во време кога се посветува малку внимание на воннаставните 
активности, Нансен тренинг-центарот продолжува со развивање нов модел на образование 
со помош на современи методи и техники и докажува дека мултиетничката интеграција може 
најдобро да се постигне преку воннаставните активности во текот на кои учениците можат 
да се дружат без бариери. 

Со помош на програмата за обука во рамките на тренинг-центарот при НДЦ Скопје ние 
стекнуваме нови вештини кои можеме да ги примениме во нашата работна средина и во нашите 
места на живеење. Предавачите при тренинг-центарот имаат одлично професионално 
искуство и успешна методологија на работа со која ни го пренесуваат нивното искуство. 

Важно е да се истакне фактот дека сите активности кои се имплементираат во рамките 
на моделот Нансен го промовираат игровниот приод - елемент кој ги прави интересни и 
привлечни за учениците. Овој модел е докажан како успешен во општините и училиштата 
што го применуваат. Се надевам дека во блиска иднина, Нансен - моделот за интегрирано 
образование ќе биде составен дел од наставната програма во рамките на редовниот наставен 
процес, имајќи го предвид фактот дека е мошне ефективен модел за заедничко образование и 
соработка. 

Се чувствувам привилегирано што сум дел од програмата на тренинг-центарот при НДЦ 
Скопје.

16

Статии на учесниците од петтата група
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Даниела апостоловска
Наставничка при ОУ „Братство- Миѓени“, Тетово  

Нашата држава како мултиетничка ризница претставува огромно 
богатство за еден народ, кој во образовниот систем се стреми кон 
воведување на мултикултурализмот во курикулумот на образованието, 
кое пак, претставува темел за прифаќање и почитување на разликите и 
намалување на стереотипите.

Должноста на наставниците како главен двигател на промените е 
да им овозможи на учениците од мали нозе да ги прифатат културите во својот дух, да ги 
почитуваат културните разноликости во земјата.                           

Живеејќи и работејќи во една ваква мултикултурна општина каде разноликоста дише на 
секој чекор, со огромна желба се пријавив да бидам дел од Нансен -моделот на интегрирано 
образование.

Обуките во НДЦ кои се темелат на развивање на мултикултурализмот преку директно 
спроведување на активности во училиштето, ми овозможија да се стекнам со наставнички 
вештини, за спроведување на воннаставни активности според Нансен - моделот за 
интегрирано образование, со мешани етнички групи, кои со огромно задоволство ќе ги 
спроведувам во нашата мултиетничка средина на учење и живеење.

Би сакала да искажам огромно воодушевување во однос на организацијата и текот на обуката 
во НДЦ. Со нивниот професионализам во работата и начинот на спроведување на обуката 
тие придонесуваат кон развивање на една прекрасна работна атмосфера и нудат учење на 
различни пристапи во работата.

Благодарение на Нансен - моделот за интегрирано образование, јас ќе бидам наставник кој е 
мултикултурално компетентен и способен да работи и твори во духот на почитувањето 
на културните разноликости. А токму ваква визија треба да има и секој наставник во  
нашето мултикултурно општество, наставник кој нема да гради ѕидови туку мостови меѓу 
културите.

Неџат Лутфиу
Наставник при ОУ „Наим Фрашери“,  Кичево

Бев заинтересиран да се информирам одблиску за активностите на НДЦ 
Скопје и за нивната работа. Конкурирав во текот на отворениот повик за 
основното ниво на обука и се чувствувам привилегирано што сум избран 
во петтата група учесници во рамките на тренинг-центарот. 

Покрај привилегијата, ми претставува посебно задоволство што 
присуствував на предавањата реализирани од прекрасните обучувачи 

кои се многу успешни во пренесувањето на нивното искуство и знаење. 

Главниот мотив за пријавување во основното ниво на обука беше да научам повеќе за формите, 
методите и новите техники што се применуваат во интегрираното образование, и исто 
така да го споделам моето лично искуство од редовниот наставен процес. 

Посебно задоволство е да се биде дел од оваа група, составена од многу конструктивни и 
позитивни колеги. 

Сигурен сум дека во текот на програмата за обука ќе стекнеме многу нови вештини и 
компетенции кои ќе ни помогнат во текот на нашиот професионален развој.
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арбана Војка
Наставничка при ОУ „Имри Елези“, Скопје

Наставните и воннаставните процеси се во континуиран развиток. 
Програмите и програмските цели се конципирани во согласност со 
развивањето на технологијата и на општеството. Одовде, работата 
со учениците од помала возраст е специфична и бара посебни напори 
и подготовки од страна на наставниците во насока на педагошкиот 
приод. 

Наставниците треба секогаш да бидат во потрага по нови наставни приоди за „тешкото“ 
да биде „лесно“, „долгото“ да биде „кратко и јасно“, и сето тоа да може на се научи и примени 
правилно во текот на воспитно-образовниот процес и во секојдневниот живот.

Програмата за обука при тренинг-центарот на НДЦ Скопје ми овозможи да експериментирам 
и да имам нов приод во текот на наставата и активностите со учениците. Програмата 
ни овозможува да стекнеме плодни и позитивни искуства како што се откривање на 
сопствените способности и потенцијали, запознавање на други култури и различни 
гледишта итн.  

Сето ова ги отвора вратите зад кои чекаат заинтересираноста и желбата за нови 
откритија и предизвици.
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Ул. Бахар Моис бр. 4, 1000 
Скопје  Република Македонијa

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. 


