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Драги пријатели,

Во 2013 година со голема посветеност и мотиви-

раност НДЦ Скопје продолжи да дава поддршка 

во развојот на интегрираното образование во 

Македонија. Преку промоција на вредностите и 

бенефитот од практична примена на Нансен моделот 

за интегрирано образование се обидовме да го 

задржиме фокусот на интегрираното образование 

како приоритет на локалната и централната власт. 

За НДЦ Скопје 2103 година беше уште една успешна 

година во која се соочивме со многу големи 

предизвици и несигурност, но беа направени и 

големи постигнувања.

Со развојот и проширувањето на Нансен моделот 

за интегрирано образование во нови општини 

и училишта продолживме да даваме придонес 

во процесот на интеграција на учениците, 

наставниците и родителите. Фокусот беше ставен на 

овие три целни групи, групи кои можат и ги прават 

вистинските промени во училиштата и заедницата и 

општеството. 

Преку програмите за стипендии и обуки на 

наставниците, размената на меѓународни искуства, 

ги зголемивме и зајакнавме капацитетите и 

компетенциите на наставниците со нови вештини 

и методи со кои заедничката цел е преку 

интегрираното образование да обезбедиме еднаков 

пристап до квалитетно образование на учениците 

од различно етничко потекло. 

Нансен тренинг центарот ги издаде и првите 

сертификати на наставниците кои го завршија 

основното и напредното ниво на обуки кои беа со 

времетраење од 18 месеци. 

Не радува евидентниот големиот интерес кај 

наставниците од цела Македонија пројавен за 

обуките што ги испорачува Нансен тренинг центарот 

за интегрирано образование и од година во година 

Нансен моделот станува се поатрактивен, прифатен 

и препознаен од страна на општините и училиштата. 

Главниот предизвик оваа година беше да обезбедиме 

финансиско само-одржувањето на проектот. 

Со помош на градоначалниците од партнер 

општините успеавме да обезбедиме континуитет во 

имплементација на интегрираното образование во 

дел од училиштата.  

Овој годишен извештај дава преглед на нашите 

постигнувања во текот на 2013 година, но и можност 

да ги најавиме нашите идни определби за наредната 

година. 

Тимот на НДЦ Скопје продолжува да работи на 

зајакнување и проширување на меѓуетничката 

интеграција во образованието во нови училишта 

и општини. Преку инвестирање во зајакнување 

на капацитетите и давање стручна поддршка 

на училиштата заедно со нашите партнери ќе  

продолжиме да даваме придонес во обезбедување 

на услови за еднакво и квалитетно интегрирано 

образование за новите генерации ученици, а 

воедно да го намалиме или превенираме трендот 

на етничка сегрегација на училиштата, заедницата и 

општеството.

Голема благодарност до сите Вас, нашите 

подржувачи, соработници, партнери и донаторот на 

НДЦ Скопје без кои не можевме  да го постигнеме 

сето ова.

А сега Ве поканувам да го прочитате овој годишен 

извештај и да се запознаете подетално со 

реализираните активности и постигнатите резултати 

од работењето на НДЦ Скопје и нашите партнери во 

2013 година.

Сашо Стојковски
Извршен директор при НДЦ Скопје
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Почитувани читатели,

Во текот на 2013 г. Нансен дијалог центар Скопје 

продолжи да го гради мозаикот на интегрираното 

образование со многубројни значајни активности, 

со нови меѓународни искуства, со надградба и 

збогатување на  изготвените програми и со останати 

елементи коишто се дел од целосен системски 

процес за развој на Нансен моделот за интегрирано 

образование. 

Годината беше одбележана со континуирано 

зголемен интерес за имплементација на нашиот 

модел во постоечките училишта во Република 

Македонија.  Со покривање на поголема територија, 

Нансен моделот за интегрирано образование чекори 

напред кон нови предизвици и успеси. Оваа година, 

повторно, општините во коишто се имплементира 

Нансен моделот за интегрирано образование 

изразија подготвеност и желба да овозможат  и да 

обезбедат континуитет на проектот со финансиска 

поддршка на училиштата. 

Со цел да се надгради Нансен моделот за 

интегрирано образование, во текот на 2013 г. 

посетивме голем број на меѓународни организации 

и институции коишто работат на истото подрачје. 

Разменивме значајно искуство и експертиза во 

полето на интегрираното образование, исто така, 

нашиот модел на образование беше промовиран 

на многубројни конференции и презентации што 

придонесе кон афирмација и поширока меѓународна 

поддршка на Нансен моделот за интегрирано 

образование. 

Ние сме свесни за комплексната природа на нашата 

работа и за големата важност да се обезбеди 

професионална поддршка на училиштата коишто 

го имплементираат Нансен моделот за интегрирано 

образование. За оваа цел, тимот за едукација, обука 

и развој континуирано ги опсервира и поддржува 

тандемите на наставниците при нивното соочување 

со разни предизвици при имплементацијата на 

нашите програми за интегрирано образование.

Поддршката за наставниците е конзистентна во текот 

на учебната година со дополнително приложување 

на дидактички пакети коишто се внимателно 

изготвени за нивните специфични потреби, 

координативни состаноци и професионална обука 

во рамките на Тренинг центарот.  

Големиот интерес од различни училишта за 

имплементација на Нансен моделот за интегрирано 

образование, исто така и големиот број на 

апликации за учество на обуките организирани во 

рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје, ја 

докажуваат важноста и влијанието на нашиот модел 

на национално ниво.   

Оваа година ја одбележаа многу други моменти 

коишто ги збогатија боите на нашиот мозаик кој го 

градиме заеднички со голема прецизност и посебна 

грижа. 

Почитувани пријатели и поддржувачи на Нансен 

дијалог центар Скопје, ние се наоѓаме на самиот 

почеток од едно големо патешествие коешто ќе 

го завршиме заеднички со голем успех во текот на 

претстојните години. 

Би благодарам на сите за поддршката и довербата 

искажана за Нансен моделот за интегрирано 

образование којшто ни овозможува заедничка 

иднина!

Ветон Зеколи
Проект менаџер при НДЦ Скопје



БИЛЈАНА КРСТЕСКА - ПАПИЌ
МЕНАџЕР ЗА ЕДУКАЦИЈА, ОБУКА И 
РАЗВОЈ ПРИ НДЦ СКОПЈЕ
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2013. година беше година на многу нови 

професионални исчекори коишто сигурно и 

долгорочно ги направи тимот на НДЦ Скопје!

2013. година беше година низ која НДЦ Скопје докажа 

дека систематски и плански ги зајакнува позициите 

на Нансен модел за интегрирано образование како 

репрезентативен модел и предвесник на идејата за 

интегрираното образование во Р. Македонија.

2013. година беше година во која НДЦ Скопје се обиде 

да ги пренесе релевантните меѓународни искуства, 

добри практики и примери со цел македонскиот 

образовен систем да го препознае позитивниот 

импулс и инцијативи за надградувањето на 

концептот за интегрираното образование како 

глобален тренд, тенденција и потреба.

Тоа беше година на многу можности за учење и 

усовршување на тимот на НДЦ Скопје благодарение 

на континуираната соработката со долгогодишните 

партнери од Нансен академија од Лилехамер, но и 

како резултат на започнувањето и интензивирањето 

на соработката и партнерството со НИЦИЕ, С. 

Ирска. Бенефитот од оваа соработка можеа да го 

почувствуваат сите наставници инволвирани во 

процесот на обуките во рамките на Тренинг центарот 

Нансен модел за интегрирано образование, на 

кои несебично им беа пренесени многубројните 

искуства, предизвици, но и резултати постигнати 

во сферата на интегрираното образование во 

пошироки рамки.

Тоа беше година во која НДЦ Скопје отвори нова 

страница во македонскиот образовен систем и 

продолжи во комплексниот процес на зајакнување 

на капацитети на ресорното Министерство за 

образование и наука, преку серија на обуки за 

наставниците од основно и средно образование, 

тематски фокусирани и посветени на интегрираното 

образование. Обуките во Тренинг центарот при НДЦ 

Скопје станаа препознатлив и привлечен продукт 

на НДЦ Скопје за сите категории на наставници и 

субјекти вклучени во воспитно- образовниот процес 

во Р. Македонија.

Нансен модел за интегрирано образование во 

текот на 2013. година го продолжи храбро своето 

патешествие низ нови општини и региони во 

Р. Македонија, како модел кој со задоволство 

започнаа да го имплементираат неколку нови 

училишта во насока на постигнување на целите 

коишто го трасираат патот на успешна интеграција, а 

вградени во сржта на Нансен модел за интегрирано 

образование.

2013. година ја облагородија мноштво успешно и 

инвентивно  осмислени и реализирани интегрирани 

двојазични воннаставни активности; безброј 

оригинални и уникатни детски продукти коишто се 

само еден мал траг и сведоштво за придобивките 

на Нансен модел за интегрирано образование; 

многубројни средби, работилници, состаноци со 

родителите на учениците - како клучни партнери 

и поддржувачи на идејата за интегрирано 

образование, но пред се тука се стотици ученици 

коишто во рамките на Нансен модел за интегрирано 

образование, имаат можност да растат во позитивно, 

охрабрувачко, мотивирачко мултиетничко 

опкружување, каде што различностите се предизвик, 

а не бариера.

Во духот на резултатите од 2013. година, НДЦ Скопје 

решително и одлучно зачекори и  продолжува и во 

2014 година!

Билјана Крстеска - Папиќ
Менаџер за едукација, обука и развој 

при НДЦ Скопје

Почитувани читатели,
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2013 беше мошне успешна 2013 година за Тренинг Центарот - Нансен модел за интегрирано образование 
при НДЦ Скопје. Во текот на календарската година, во рамките на Тренинг Центарот беа вклучени четири 
групи на наставници коишто беа во различни фази од основното и напредното ниво на обука за интегрирано 
образование. Првата и втората група на наставници го продолжија основното и напредно ниво на обука 
коешто започна во август 2012 г. Третата и четвртата група на учесници се вклучија на програмата за 
обука по објавениот отворен повик за доделување на стипендии во септември 2013 г.  Забележителен беше 
големиот интерес изразен од страна на наставниците од основните и средните училишта во Македонија 
по однос на програмата за обука за интегрирано образование што е силен показател за важноста на Тренинг 
центарот во полето на интегрираното образование и професионалниот развој на образовните кадри. 
Во текот на 2013 г. НДЦ Скопје преку Тренинг Центарот додели целосни и делумни стипендии за нови групи 
наставници- учесници на основното ниво на обука за Нансен модел за интегрирано образование. 
Во 2013 г. за прв пат се доделија сертификати за успешно завршено основно и напредно ниво на обука. 

Активностите реализирани во рамките на Тренинг центарот во текот на 2013 г. се следните: 

Основно ниво на обука

Група 1
Предавања со меѓународни експерти (Конференција за интегрирано образование): 9-10 март, 2013 г.
Доделување на сертификати : 26 октомври, 2013 г.

Група 2
Практични модули: 22 февруари, 2013 г.
Предавања со локални експерти: 23 февруари, 2013 г
Предавања со меѓународни експерти (Конференција за интегрирано образование): 9-10 март, 2013 г.
Реализација на интегрирани воннаставни активности и конечен испит : 15 април- 1 јуни, 2013
Доделување на сертификати : 26 октомври, 2013 г.

Отворен повик за доделување на целосни и делумни стипендии: септември - октомври 2013 г. 
(разгледување на апликациите и селекција на 3 и 4 група на учесници)

Група 3 
Презентација на Нансен моделот за интегрирано образование и програмата на Тренинг центарот - 26.10. 2013 
Прва работилница – 7 ноември, 2013 г. 
Втора работилница – 5 декември, 2013
 
Група 4 
Презентација на Нансен моделот за интегрирано образование и програмата на Тренинг центарот - 26.10.2013
Прва работилница – 13 ноември, 2013 г.

Тим на обучувачи: НДЦ Скопје- м-р. Билјана Крстеска- Папиќ, д-р. Осман Емин и Сонај Билал 
Универзитетски професори/ локални експерти:  Проф. д-р. Зоран Велковски и Проф. д-р. Флорина Шеху

*3 и 4 група на учесници продолжуваат со програмата за обука во 2014 г.  

Тренинг центар - Нансен модел за интегрирано образование

ГРАДЕњЕ КАПАЦИТЕТИ И ВЕШТИНИ ЗА 
ПОДДРШКА НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 



ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА ОБУКА
ГРУПА 1 и 2
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Цели на основното ниво на обука:

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

•	 Развивање на вештини за успешна непосредна реализација на интегрирани воннаставни активности во 
училишта со мултиетничка структура на ученици;

•	 Оспособување за самостојно организирање и спроведување на интегрирани воннаставни активности;

•	 Сензибилизирање за почитување на различности во училишно 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 клима во групата со хетерогена етничка структура;

•	 Промовирање на важноста на индивидуализираниот пристап во согласност со индивидуалните 
потенцијали и способности на учениците;

•	 Оспособување на реализаторите за правилна и успешна примена на тандемска и тимска форма на работа;

•	 Препознавање на позитивните обележја и придобивки на игровниот метод во интегрирани воннаставни 
активности;

•	 Сензибилизирање на реализаторите на интегрирани воннаставни активности за поддржување на 
детската љубопитност, оригиналност како и на нивните творечки потенцијали;

•	 Запознавање со техники за поттикнување и развивање на логичното, флексибилното, дивергентното и 
критичкото мислење кај учениците;

•	 Зајакнување на интеракција, соработка и доверба помеѓу наставниот кадар од различни етнички 
заедници.

Структура на обуката:

-40 часа од програмски подрачја: Обележја на Нансен моделот за интегрирано образование; Интеграцијата 
како линк помеѓу наставни и воннаставни содржини; Двојазичната компонента во воннаставните активности; 
Планирање и креирање на интегрирани воннаставни активности; Улогата на играта во интегрираните 
воннаставни активности; Форми, методи и техники на работа во интегрирани групи; Улогата и значењето на 
тимска и тандемска соработка; Надминување на стереотипи и предрасуди во етнички мешани групи; Видови на 
комуникација во двојазични групи; Ученици и родители- активни партнери во интегрирани училишта.

- 20 часа на тема: Комуникација помеѓу наставниците од тимови и тандеми во мултикултурно опкружување; 
Зајакнување на компетенциите кај наставниците при дефинирање на цели и задачи; Школска медијација 
во мултикултурни училишта; Развивање на интеркултурни компетенции; Етос на интегрирани училишта; 
Развивање на непристрасен приод кон интегрирано образование

- 10 часа опсервирање на интегрирани воннаставни активности, и

- 10 часа реализирање на интегрирана двојазична воннаставна активност.



ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА ОБУКА
ГРУПА 3 и 4
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Напредно ниво на обука

Група 1
Теоретски модули: 
Прва работилница– 12 септември, 2013 г. 
Втора работилница – 4 октомври, 2013 г. 
Трета работилница –  5 ноември, 2013 г. 
Реализација на проектна активност: 15 ноември, 2013 г. 
Предавања со локални експерти: 26 ноември, 2013 г. 
Предавања со меѓународни експерти (Конференција за интегрирано образование): 14-15 декември, 2013 г. 
Доделување на сертификати: 15 декември, 2013 г.

Група 2
Теоретски модули: 
Прва работилница – 19 септември, 2013 г. 
Втора работилница – 17 октомври, 2013 г. 
Трета работилница – 11 ноември, 2013 г. 
Реализација на проектна активност: 15 ноември, 2013 г. 
Предавања со локални експерти: 26 ноември, 2013 г. 
Предавања со меѓународни експерти (Конференција за интегрирано образование): 14-15 декември, 2013 г. 
Доделување на сертификати: 15 декември, 2013 г.

Тим на обучувачи: НДЦ Скопје- м-р. Билјана Крстеска- Папиќ, д-р. Осман Емин и Сонај Билал 
Универзитетски професори/ локални експерти:  Проф. д-р. Зоран Велковски и Проф. д-р. Флорина Шеху

Цели на напредното ниво на обука:

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

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

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

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

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

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

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

Структура на обуката:

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

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

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

Програмата за обука со состои од теоретски и практични активности кои им овозможија на наставниците да се 
стекнат со дополнителни вештини и компетенции за практиките и примената на интегрираното образование. 



ДОДЕЛУВАњЕ НА СЕРТИФИКАТИ
ГРУПА 1 и 2
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На 9. и 10. март, 2013 г. во Скопје, Р. Македонија, Нансен дијалог центар Скопје ја организираше првата 
Конференција за интегрирано образование со меѓународни експерти од Норвешка и Северна Ирска. 
Конференцијата за интегрирано образование беше планирана и реализирана во состав на основниот пакет 
обуки за интегрирано образование организирани и реализирани во рамките на тренинг центарот- Нансен 
модел за интегрирано образование при НДЦ Скопје. Конференцијата беше организирана со цел да се зајакнат 
компетенциите на наставниците во полето на интегрираното образование користејќи го долгогодишното 
искуство и знаење на меѓународните експерти. На конференцијата учествуваа сите наставници и професори 
вклучени во проектот Нансен - модел за интегрирано образование кои воедно се дел од двегодишните обуки 
кои се организираат во рамките на Тренинг центарот за интегрирано образование во Скопје. На конференцијата 
присуствуваа и директорите на училиштата кои го спроведуваат моделот Нансен како и претставници од 
партнерските општини на НДЦ Скопје и претставници од МОН и Бирото за развој на образованието.

Предавачите и темите претставени на Првата меѓународна конференција за интегрирано образование беа 
следните:  Норин Кемпбел, НИЦИЕ „Интегрираното образование во Северна Ирска и Советот за интегрирано 
образование на Северна Ирска“, Клиодна Скот- Вилс, НИЦИЕ „Етосот на интегрираните училишта”, Клаудија 
Ленц, Европски центар- Вергеланд “Развивање и вреднување на интеркултурните компетенции“, Паула 
Меклвејн, НИЦИЕ „Развивање на непристрасен приод кон интегрираното образование“,Берит Фолестад, 
средно стручно училиште- Согн „Школска медијација – методи за инклузивна училница”.

Еден од најзначајните исходи и резултати 
од конференцијата, покрај компонентата за 
градење капацитетите, беше потпишувањето 
на Меморандумот за соработка меѓу Нансен 
дијалог центар Скопје и Советот за интегрирано 
образование на Северна Ирска (НИЦИЕ). 
Меморандумот беше потпишан меѓу извршниот 
директор на НДЦ Скопје Сашо Стојковски 
и извршната директорка на НИЦИЕ Норин 
Кемпбел. Договорот за меѓусебна соработка 
претставува основа за воспоставување и 
градење соработка меѓу двете организации, 
како и размена на искуства и ресурси во полето 
на интегрираното образование.

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

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДВЕ МЕѓУНАРОДНИ 
КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 
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„Интегрирано образование - тренд, тенденција и потреба“ беше насловот на Втората меѓународна 
конференција за интегрирано образование која што се одржа во Скопје на 14. и 15. декември 2013 година. 
Конференцијата беше организирана со цел да се постигне позитивно влијание врз зајакнувањето на 
капацитетите и вештините на наставниот кадар од основните и средните училишта коишто се во улога на  
промотори и на идејата и концептот за интегрирано образование.

Користејќи го долгогодишното искуство и знаење на меѓународните експерти од Северна Ирска, Норвешка и 
Турција, конференцијата имаше значајна улога во процесот на сензибилизирањето на различните образовни 
профили за потребата и придобивките на концептот за интегрирано образование како глобален тренд, 
тенденција и потреба.

Предавачите и темите претставени на Втората меѓународна конференција за интегрирано образование се 
следните:  Инге Ајдсваг од академијата Нансен во Лилехамер, Норвешка, на тема „Улогата на наставниците во 
општеството и нивната улога во развојот на интегрираните училишта“;Стеинар Брин од Нансен центарот за мир 
и дијалог од Лилехамер, Норвешка, со предавањето на тема: „Интегрирано образование, тренд, тенденција и 
потреба“; Љуљјета Горанци-Бркиќ од Нансен дијалог центар Сараево, Босна и Херцеговина, на тема „Активности 
и достигнувањата на НДЦ Сараево во полето на интегрираното образование“;Елвир џулиман од Нансен 
дијалог центар Мостар, Босна и Херцеговина, на тема: „Образование за сите - надминување на различностите 
во Столац“;Сузана Аготиќ од Нансен дијалог центар Осиек, Хрватска, на тема: „Активности за поддршка на 
интегрираното и интеркултурното образование, образованието за мир и соочувањето со процесите од 
минатото”; Кајхан Карли од Академијата за наставници во Истанбул, Турција, на тема „Образованието во 21. 
век и предизвиците на турскиот образовен систем“; Паула Меклвејн од Советот за интегрирано образование 
на Северна Ирска на тема „Развивање на непристрасен приод кон интегрираното образование“ и  Клиодна 
Скот-Вилс од Советот за интегрирано образование на Северна Ирска на тема „Концептот на интегрирано 
образование во Северна Ирска“. 
НДЦ Скопје објави посебен извештај за Втората меѓународна конференција за интегрирано образование 
којшто е достапен на англиски, македонски, албански и турски јазик на веб страниците www.ndc.net.mk и 
www.tcnmie.org.



ПРВА МЕѓУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ



ВТОРА МЕѓУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ
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Проф. д-р. Инге Ајдсваг
Професор

Нансен Академија, 
Лилехамер, Норвешка  

М-р. Паула Меклвејн
Психолог и обучувач при НИЦИЕ -
Совет за интегрирано образование 
на Северна Ирска (НИЦИЕ), Белфаст, 
Северна Ирска

Проф. д-р. Стеинар Брин
Основач на НДМ / Виш советник

Нансен  центар за мир и дијалог, 
Лилехамер, Норвешка

М-р. Берит Фолестад
Професор и училиштен советник

Средно стручно училиште „Кубен“, 
Осло, Норвешка 

Проф. д-р. Калудиа Ленц
Раководител на сектор за 
истражување и развој - 
Европски центар - Вергеланд, 
Осло, Норвешка

Проф. д-р. Кајхан Карли
Основач и генерален директор

Фондација и академија за наставници, 
Истанбул, Турција

М-р. Клиодна Скот- Вилс
Виш советник за развој - 
Совет за интегрирано образование 
на Северна Ирска (НИЦИЕ), Белфаст, 
Северна Ирска

Тренинг Центар - Нансен модел за интегрирано образование

ТИМ НА МЕѓУНАРОДНИ ОБУЧУВАЧИ ЗА 2013 г. 

Во текот на 2013 г., НДЦ Скопје имаше чест да 
соработува со тим на истакнати меѓународни 
обучувачи кои беа дел од основното и напредното 
ниво на обука во рамките на Тренинг Центарот при 
НДЦ Скопје.  Меѓународните искуства и размената 
на најдобрите практики како и споделувањето на 
предизвиците и перспективите, беа важен дел од 
програмата за обука која што преставуваа мошне 
значајно искуство за сите учесници. 



Успешна реализација на основното и напредното ниво 
на обука за учесниците од Група 1 и 2

Сертификатите за успешно завршено основно ниво на обука беа доделени на 26 октомври, 2013 г. За таа цел, 
НДЦ Скопје организираше свечена церемонија за доделување на сертификати за две групи на наставници коишто 
успешно го завршија основното ниво на обука при Тренинг Центарот- Нансен модел за интегрирано образование. 
Во текот на настанот беа доделени 48 сертификати за успешно завршено основно ниво на обука за интегрирано 
образование при Тренинг Центарот на НДЦ Скопје. 

Сертификатите за успешно завршено напредно ниво на обука беа доделени на  15 декември, 2013 г. на 
последниот ден од Втората меѓународна конференција за интегрирано образование. На 33 наставници им 
беа доделени сертификати за успешно завршено напредно ниво на обука, Сертификатите им беа врачени на 
наставниците од страна на менаџерот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје, Билјана Крстеска- Папиќ и 
вишиот советник за развој при НИЦИЕ, Клиодна Скот- Вилс. 
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Нансен моделот за интегрирано образование продолжи да одбележува исклучителен успех и 
позитивни резултати во рамките на училиштата коишто го применуваат. Преку годишните програми 
за интегрирани воннаставни активности изготвени од страна на тимот за едукација, обука и развој 
при НДЦ Скопје, наставниот кадар располагаше со потребните ресурси за  квалитетна реализација на 
интегрирани воннаставни активности со учениците од основно и средно образование.

Училиштата кои успешно го имплементираа Нансен моделот за интегрирано образование во текот на 2013 г. 
се следните: 

Основно училиште „Фридтјоф Нансен“/ „Шемшово“- Општина Јегуновце   
Реализатори на НМИО: Снежана Мисајлоска и Абибе Мустафи  
Одделение: 5-то 
Секции од годишните програми: креативно творење и изразување, мир и толеранција, еко секција

Средно стручно училиште „Моша Пијаде“- Општина Јегуновце 
Реализатори на НМИЕ: Александар Петровиќ, Салајдин Беадини, Фестим Адеми и Мирослав ѓорѓиевски  
Година: 3-та и 4-та 
Секции од годишните програми: креативно творење и изразување, спортски клуб Нансен, музичка секција, 
цивитас 

Основно училиште „Маршал Тито“- Општина Струмица 
Реализатори на НМИО: Даниела Митева, Љубинка Цветанова и Мејдин Усеин 
Одделение: 4-то  
Секции од годишните програми: мали конструктори, мир и толеранција, уметничка секција
 
Основно училиште „Рајко Жинзифов“/ „Исмаил Ќемали“- Општина Чаир, Скопје 
Реализатори на НМИО: Маја Јаневска и Мевлурије Рацај 
Одделение: 3-то 
Секции од годишните програми: мали истражувачи, уметничка секција

Основно училиште „Гоце Делчев“- Општина Конче  
Реализатори на НМИО: Зујца Стојанова, Бујамин Абдураманов и Дениз Реџепов  
Одделение: 1-во, 2-ро, 3-то, 4-то и 5-то 
Секции од годишните програми: мир и толеранција, креативно творење и изразување, сообраќајна секција 

Основно училиште „Славчо Стојменски“- Општина Виница  
Реализатори на НМИО: Сања Смиланска и Шенај Амедова  
Одделение: 1-во, 2-ро, 3-то, 4-то и 5-то  
Секции од годишните програми: мир и толеранција, уметничка секција, еко секција, драмска секција

НАНСЕН МОДЕЛОТ ЗА ИНТЕГРИРАНО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО ТЕКОТ НА 2013 г. 
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Основно училиште „Страшо Пинџур“- Општина Карбинци 
Реализатори на НМИО: Нада Арсова, Бекир Хусеинов и Ивица Костов 
Одделение: 6-то и 7-мо 
Секции од годишните програми: мир и толеранција, запознај ја Македонија

 Наставниот кадар вклучен во проектот Нансен модел за интегрирано образование продолжи со 
професионална надградба преку основното и напредното ниво на обука за интегрирано образование 
во рамките на Тренинг Центарот при НДЦ Скопје. Училиштата коишто го применуваат Нансен моделот 
беа одличен извор на искуство и позитивен пример при реализацијата на практичниот дел од обуката 
организиран за различни групи на наставници од основни и средни училишта од цела Македонија. 

Покрај редовните воннаставни активности, учениците вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано 
образование исто така учествуваа на многубројни настани, екскурзии, посети, отворени спортски денови, 
прослави и саеми организирани од страна на НДЦ Скопје.
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Преку разновидни креативни воннаставни активности, спортски настани, претстави и изложби, учениците 

и наставниот кадар вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование учествуваа во 

одбележувањето на првата меѓународна недела на интегрираното образование -2013, иницирана од Советот 

за интегрирано образование на Северна Ирска и поддржана од Нансен дијалог центар Скопје.    

Мотото на меѓународната недела на интегрираното образование за 2013 г. беше „Јас, ние, нашиот свет“.  Во 

текот на неделата, учениците и младите луѓе ги споделија нивните искуства поврзани со начините на коишто 

ја прославуваат  и прифаќаат културолошката разноликост. 

Учениците од Нансен модел училиштата заедно со интегрираните училишта на НИЦИЕ го прославија нивното 
учество во промоцијата на помирувањето и  почитта преку образованието.  Активностите за одбележување 
на меѓународната недела на интегрираното образование се реализираа со периодот од 4-10 март, 2013 г. 

Училиштата коишто се вклучија во одбележувањето на меѓународната недела 
на интегрираното образование се следните:

Основно училиште „Фридтјоф Нансен“/ „Шемшово“- Општина Јегуновце  
Активност: интегрирана воннаставна активност „Рецептите на нашите баби”

Средно стручно училиште „Моша Пијаде“- Општина Јегуновце  
Активност: театарска претстава на учениците „Пародија на предизборна кампања”

Основно училиште „Маршал Тито“- Општина Струмица  
Активност: проекција на документарно видео со фотографии од интегрирани воннаставни активности 

 
Основно училиште „Рајко Жинзифов“/ „Исмаил Ќемали“- Општина Чаир, Скопје 
Активност: интегрирана воннаставна активност „Креативна работилница со рециклирани материјали”

Основно училиште „Гоце Делчев“- Општина Конче  
Активност: интегрирана воннаставна активност на отворено „Мотото- јас, ние, нашиот свет преку уметност”

Основно училиште „Страшо Пинџур“- Општина Карбинци  
Активност: проекција на документарен видео запис со воннаставни активности  

Основно училиште „Кочо Рацин“- Општина Петровец 
Активност: интегрирана воннаставна активност „Мотото на неделата преку колажи”

НАНСЕН МОДЕЛ УЧИЛИШТАТА УЧЕСТВУВАА 
ВО ОДБЕЛЕжУВАњЕТО НА ПРВАТА 
МЕѓУНАРОДНА НЕДЕЛА НА ИНТЕГРИРАНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2013 г. 



ОДБЕЛЕжУВАњЕ НА МЕѓУНАРОДНАТА 
НЕДЕЛА НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
„ЈАС, НИЕ, НАШИОТ СВЕТ“
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На 30 април, 2013 г. НДЦ Скопје го одбележа започнувањето на проектот Нансен модел за интегрирано 
образование во основното училиште „Гоце Делчев“ во општина Конче. Проектот Нансен модел за интегрирано 
образование ги вклучува учениците од 1 до 5 одделение, родителите и наставниците од македонската и 
турската етничка заедница преку три основни програми: Годишни програми за интегрирани воннаставни 
активности за учениците, основни и напредни обуки за наставниците, и Годишни програми за соработка со 
родителите.

Договорот за соработка меѓу Нансен дијалог центар Скопје и општина Конче беше официјално потпишан на 
3 октомври, 2012 година.

На 15 ноември, 2013 г. Нансен дијалог центар Скопје го одбележа започнувањето на проектот Нансен 
модел за интегрирано образование во ОУ „Славчо Стојменски“ во општина Виница. Со цел да се зголеми 
меѓуетничката толеранција кај учениците  од македонска и турска националност, 50 ученици ќе бидат 
вклучени во интегрираните воннаставни активности.  

Договорот за соработка меѓу Нансен дијалог центар Скопје и општина Виница беше официјално потпишан на 
9 јули, 2012 година.

НОВИ УЧИЛИШТА ЗАПОЧНАА СО ПРИМЕНА НА 
НАНСЕН МОДЕЛОТ ЗА ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ



Сертификати за првата генерација ученици
На 31 август 2013 година НДЦ Скопје организираше настан во чест на првата генерација ученици од првото интегрирано 
ОУ „Фридтјоф Нансен“ (при ЦОУ Шемшово) во с. Прељубиште, Општина Јегуновце. НДЦ Скопје им додели сертификати 
и благодарници на наставниците, учениците, родителите и локалните соработници за нивниот исклучителен придонес 
при развојот на интегрираното образование.

Во текот на настанот, посебна благодарност беше искажана кон родителите и семејствата на првата генерација ученици 
за нивниот исклучителен придонес и поддршка на првото интегрирано основно училиште и нивната активна соработка 
со училиштето и тимот на НДЦ Скопје при имплементацијата на интегрираните воннаставни активности. На семејствата 
на учениците им беа доделени благодарници од страна на основачот на Нансен дијалог мрежата, Стеинар Брин.

Нансен моделот за интегрирано образование беше применет и развоен во првото интегрирано основно училиште во 
Прељубиште, и наедно, училиштето служеше како одличен пример за останатите училишта кои подоцна започнаа со 
имплементацијата на проектот Нансен - модел за интегрирано образование.
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Воспоставувањето на добри односи со родителите и нивното вклучување при реализацијата на Нансен 
моделот за интегрирано образование имаше позитивно влијание врз достигнувањата на учениците  како 
и врз градењето на нивната самодоверба. Градењето на ова позитивно партнерство беше возможно со 
позитивната волја на наставниците и родителите коишто имаа прилика да воспостават релација базирана 
брз меѓусебна доверба и почит.   
Тимот за едукација, обука и развој имаше блиска соработка со наставниците вклучени во проектот Нансен 
модел за интегрирано образование со цел да обезбеди успешна имплементација на Годишната програма 
за соработка со родителите коишто претставуваат важен столб на Нансен моделот за интегрирано 
образование.  
Соработката со родителите беше реализирана преку многубројни активности кои имаа за цел да го 
поттикнат активното вклучување на родителите во воспитно образовниот процес. 

ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ 
ВО НАНСЕН МОДЕЛ УЧИЛИШТАТА
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ГОДИШНА ЕКСТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА НА НАНСЕН МОДЕЛОТ ЗА 
ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Со цел да се подобри квалитетот на Нансен моделот за интегрирано образование и да се надградат неговите 
содржини, во текот на месец мај, 2013 г. Нансен дијалог центар Скопје иницираше две независни екстерни 
евалуации реализирани од страна на проф. д-р. Флорина Шеху и проф. д-р. Зоран Велковски. Екстерната 
евалуација беше спроведена во сите училишта коишто го применуваат Нансен моделот за интегрирано 
образование. Со евалуацијата беа опфатени сите тандеми и тимови на наставници со цел да се процени 
влијанието на Нансен моделот за интегрирано образование врз македонскиот воспитно-    образовен систем. 
Евалуаторите изготвија два посебни извештаи со детални анализи и препораки коишто ќе придонесат кон 
подобрувањето на квалитетот на Нансен моделот за интегрирано образование. Овие извештаи ќе послужат 
како платформа за развој и спроведување на следната годишна евалуација којашто ќе биде фокусирана 
на потребните компетенции на наставниците за успешна реализација на Нансен моделот за интегрирано 
образование.  
Покрај годишната екстерна евалуација на Нансен моделот за интегрирано образование во контекст на 
образованието, беа изготвени рецензии на Годишните програми за интегрирано воннаставни активности од 
страна на проф. д-р. Авзи Мустафа од Педагошкиот факултет во Скопје, г. Илија Лешковски од Бирото за развој 
на образованието, г. Гонул Бајрактар- директор на ОУ „Тефејуз“ и проф. д-р. Зоран Велковски од Институтот за 
педагогија. 

Главните активности коишто беа организирани за родителите во рамки на училиштата коишто го 
применуваат Нансен моделот за интегрирано образование во текот на 2013 г. се следните:

28 февруари 2013 г. едукативна работилница за родителите во основното училиште „Фридтјоф Нансен“/ 
„Шемшово“- Општина Јегуновце, на тема: „Чекори до поуспешно учење“.  

28 февруари 2013 г.  едукативна работилница за родителите во средното стручно училиште „Моша Пијаде“ - 
Општина Јегуновце, на тема: „Чекори до поуспешно учење“.  

1 март 2013 г.  едукативна работилница за родителите во основното училиште „Гоце Делчев“- Општина Конче, 
на тема „Педагошки методи за учење“.  

5 март 2013 г. едукативна работилница за родителите во основното училиште „Маршал Тито“- Општина 
Струмица на тема „Чекори до поуспешно учење“.    

25 април 2013 г.  креативна велигденска работилница со родителите во основното училиште „Маршал Тито“- 
Општина Струмица.  

7 мај 2013 г.  заедничка велигденска вечера подготвена од родителите во првото интегрирано основно 
училиште „Фридтјоф Нансен“/ „Шемшово“- Општина Јегуновце  

3 и 14 октомври 2013 г.  презентација на Нансен моделот за интегрирано образование пред родителите во 
основното училиште „Славчо Стојменски“- Општина Виница.  

31 октомври 2013 г. едукативна работилница за родителите во основното училиште „Маршал Тито“- Општина 
Струмица на тема „Причините зад детската лага“.    

22 ноември 2013 г.  едукативна работилница за родителите во основното училиште „Маршал Тито“- Општина 
Струмица на тема „Стравот кај децата“.    

Октомври- ноември 2013 г.  едукативни работилници за родителите во основното училиште „Фридтјоф 
Нансен“/ „Шемшово“- Општина Јегуновце, на темите „Причините зад детската лага“ и „Стравот кај децата“.    

18 декември 2013 г.  креативна работилница со родителите во основното училиште „Гоце Делчев“- Општина 
Конче на тема: „Во исчекување на новогодишните празници“.  

20 декември 2013 г.  презентација на Нансен моделот за интегрирано образование пред родителите во 
основното училиште „Страшо Пинџур“- Општина Карбинци.



МЕѓУНАРОДНА СОРАБОТКА
Во текот на 2013 г. Нансен диајлог центар Скопје разви одлична соработка со меѓународни 
организации и образовни институции кои беа многу корисни за меѓународна размена на искуства и 
најдобри практики во полето на интегрираното образование. Во 2013 г. НДЦ Скопје ја интензивираше 
соработката со Советот за интегрирано образование на Северна Ирска преку различни заеднички 
активности. Годината исто така беше одбележана со  неколку  нови иницијативи за соработка со 
образовни институции од Норвешка, Турција и Босна и Херцеговина. 
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Во периодот од 28.5.2013 до 1.6.2013 година, на покана од Советот за Интергрирано Образование на Северна 
Ирска (NICIE) дел од тимот на НДЦ Скопје составен од Сашо Стојковски - извршен директор, Ветон Зеколи – 
проект менаџер, Сонај Билал и Аница Оносимоска – проект координатори како и членот на управниот одбор 
на НДЦ – Скопје Ингун Скурдал беа на посета на Северна Ирска.
Целта на посетата беше размена на позитивни искуства и практики на полето на интегрирано образование во 
Северна Ирска и Р. Македонија, како и унапредување на понатамошната соработка. 

За време на престојот беше реализирана работна средба со извршниот директор на НИЦИЕ, Норин Кемпбел 
како и целокупниот тим, коишто ја претставија мисијата и визијата на својата организација од каде што 
произлегоа и заеднички идни активности коишто ќе доведат до продлабочување на соработката меѓу НДЦ 
Скопје и НИЦИЕ.

НДЦ Скопје, достигнувањата на полето на интегрирано образование, развојниот пат на Нансен моделот за 
интегрирано образование како и активностите во рамките на Тренинг центарот имаше можност да ги изнесе 
преку едночасовна презентација во Queen’s Универзитетот во Белфаст. На презентациите присуствуваа 
релевантни гости меѓу кои и основачи и подржувачи на идејата за интегрирано образование во Северна 
Ирска, универзитетски професори, директори на интегрирани училишта, претставници на министерството за 
образование и медиумите.

Излагањата на претставниците од НДЦ предизвикаа голем интерес кај присутните што придонесе до 
поставување на голем број прашања и развој на конструктивна дискусија. За актуелната состојба на полето на 
интегрирано образование во Р. Македонија како и за заложбите на НДЦ Скопје, со свое видување, позитивни 
коментари и поддршка се приклучи и Клери Мекглин , професорка во Queen’s Универзитетот во Белфаст.

Тимот на НДЦ Скопје имаше можност да посети три интегрирани училишта: интегрирано основно училиште 
Rowandale – последно вклучено во процесот на интеграција, Hazelwood интегрирано основно училиште 
– второ интегрирано училиште во С. Ирска и Crumlin интегрирано основно училиште – училиште кое е 
трансформирано од протестантско во интегрирано, непосредно се воочи процесот на интеграција во 
практика, организацијата на наставата како и предизвиците со кои се соочуваат самите училишта.

НДЦ СКОПЈЕ ВО РАБОТНА ПОСЕТА НА 
СЕВЕРНА ИРСКА
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Во периодот од 17 до 20 јуни 2013 г. дел од тимот на НДЦ Скопје предводен од извршниот директор Сашо 
Стојковски престојуваше на работна посета на Турција со цел да се претстави работата и достигнувањата 
на НДЦ Скопје во полето на интегрираното образование, како и да се воспостави и зајакне соработката со 
релевантните турски институции и организации.

Извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, и дел од тимот составен од Сонај Билал и Осман Емин, 
координатори за едукација при НДЦ Скопје, реализираа средби со: директорот на фондацијата „Академија за 
наставници“, Кајхан Карли,  генералниот координатор Есра Акбаш, раководителот на Секторот за образование 
при Градот Истанбул, д-р Муамер Јелдез, заменик-генералниот секретар на Општина Бурса, Неџмедин 
Шеночак, координаторот за Балканот Хусеин Чардак, и координаторот за Република Македонија во рамките 
на „Претседателството на Турците и роднинските заедници во странство“, Черен Ердал. 

Заедничките точки коишто беа дискутирани ќе послужат како основа за развивање на понатамошна соработка 
со организациите и институциите од Р. Турција. 

Работната посета на Турција беше одлична можност за НДЦ Скопје за промоција на програмските активности 
имплементирани во Македонија и поблиско запознавање со релевантните турски институции кои изразија 
подготвеност за воспоставување соработка со НДЦ Скопје во блиска иднина.

НДЦ СКОПЈЕ ВО РАБОТНА ПОСЕТА НА 
ТУРЦИЈА
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На 20. и 21. септември 2013 година НДЦ Скопје беше домаќин на делегација од Босна и Херцеговина составена 
од владини претставници од кантонот Херцеговина - Неретва. Делегацијата беше предводена од премиерот 
Денис Ласиќ, министерот за образование, култура и спорт, Златко Хаџиомеровиќ, шефот на кабинетот на 
премиерот, Веселко Черкез, и советникот на министерот за образование, Амир Кадрибеговиќ. Посетата 
беше организирана од Нансен дијалог центар Мостар и е дел од заложбите за подобрување на квалитетот 
на образованието и воведување на концептот за интегрираното образование во кантонот Херцеговина 
- Неретва. Владините претставници се запознаа со почетните подготвителни фази за воведување на 
интегрираното образование во Македонија реализирани од страна на НДЦ Скопје. По повод посетата, НДЦ 
Скопје организираше низа посети и консултации со дел од клучните поддржувачи на иницираната идеја за 
интегрирано образование.

Извршниот директор на НДЦ Скопје одржа презентација за проектот Дијалог и реконцилијација кој наедно ја 
претставува основата за понатамошен развој на Нансен моделот за интегрирано образование. Г. Стојковски 
ја презентираше структурата на проектот и постигнатите резултати, како и предизвиците со кои се соочил 
тимот на НДЦ Скопје во текот на почетните фази на проектот. Менаџерот на тимот за едукација, обука и развој, 
Билјана Крстеска- Папиќ, го претстави развојниот пат на Нансен моделот за интегрирано образование како 
и неговите обележја и карактеристики. Во продолжение на презентацијата, присутните гости имаа можност 
да се запознаат со улогата на Центарот за тренинг за интегрирано образование и неговата важна улога во 
сферата на интегрираното образование.

НДЦ Скопје ќе продолжи да ги споделува најдобрите практики локално и регионално и ќе ја нуди потребната 
поддршка и експертиза, со цел да се поддржи процесот на воспоставување на интегрираното образование 
како образовен тренд и тенденција.

ДЕЛЕГАЦИЈА ОД БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ВО 
ПОСЕТА НА НДЦ СКОПЈЕ
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Успешната соработка меѓу Нансен дијалог центар Скопје и средното стручно училиште „Кубен“ од 
Осло резултираше со донација на високо квалитетна електротехничка опрема за средното стручно 
училиште „Моша Пијаде“ во Тетово.  

Официјалното примопредавање на опремата во средното стручно општинско училиште „Моша Пијаде“ во 
Тетово се реализираше на 25 октомври 2013 г. На официјалното примопредавање на техничката опрема 
присуствуваа: заменик министерот за образование и Наука, Сафет Незири, Амбасадорот на Р. Македонија во 
Норвешка, Енвер Абдулахи, основачот на Нансен диајлог мрежата, Стеинар Брин, извршниот директор на 
НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, координаторот на ССУ Кубен, Кристин Скаре, членовите на Управниот одбор 
на НДЦ Скопје, Бентре Кнагенхјелм и Ингрид Вик, радоводителот на секторот за образование при општина 
Тетово, Ахмет Ќазими и директорот на ССОУ „Моша Пијаде“, Борис Стојановски.

Опремата ќе одговори на потребите на училиштето при реализацијата на практичната настава за учениците 
и се состои од најсовремени електротехнички апарати коишто се користат во стручни училишта. Новиот 
кабинет за практична настава има капацитет за 30 ученика и во истиот учениците ќе бидат во можност да ги 
применат теоретските знаења во пракса.

Дел од опремата е донирана на дисперзираните паралелки во ССОУ „Моша Пијаде“ во Прељубиште, општина 
Јегуновце во кое НДЦ Скопје го имплементира Нансен моделот за интегрирано образование.

СОРАБОТКА СО СРЕДНОТО СТРУЧНО 
УЧИЛИШТЕ „КУБЕН“ ОД ОСЛО
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Во периодот од 18-22 ноември, 2013 година, извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски заедно 
со менаџерот за едукација, обука и развој, Билјана Крстеска- Папиќ и координаторот за едукација Сонај 
Билал учествуваа на студиската програма во Белфаст организирана од страна на Советот за интегрирано 
образование на Северна Ирска.

Нансен дијалог центар Скопје и Советот за интегрирано образование на Северна Ирска имаат воспоставено 
одлична соработка којашто претставува основа за размена на искуство и ресурси во полето на интегрираното 
образование.

Целта на посетата беше професионален развој на персоналот на НДЦ Скопје за потребите на Тренинг 
центарот - Нансен модел за интегрирано образование исто така и размена на искуство и експертиза во полето 
на интегрираното образование.

При посетата, претставниците на НДЦ Скопје ги посетија следните училишта: интегрираното основно 
училиште „Крамлин“, интегрираниот колеџ „Малоне“, интегрираниот колеџ „Хазелвуд“, интегрираниот колеџ 
„Лаган“, интегрираното основно училиште „Ровандејл“ и интегрираното основно училиште „Оквуд“. Посетата 
на училиштата беше одлична прилика за подобро запознавање со политиките и практиките имплементирани 
во интегрираните училишта.

Претставниците на НДЦ Скопје учествуваа на две програми за обука организирани од страна на НИЦИЕ: 
„Програмата за непристрасност“ и „Програмата за врсничка медијација“.

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

НДЦ СКОПЈЕ ВО СТУДИСКА ПОСЕТА НА 
СЕВЕРНА ИРСКА



ГОДИШЕН СОСТАНОК НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР
На 25 октомври, 2013 г. НДЦ Скопје го организираше состанокот со управниот одбор којшто се одржа во 
просториите на Нансен дијалог центар Скопје.
На состанокот учествуваа: Стеинар Брин, членовите на Управниот одбор на НДЦ Скопје: Бенте Кнагенхјелм, 
Ингрид Вик и Назиктере Сулејмани како и претставниците на НДЦ Скопје: Сашо Стојковски, Ветон Зеколи, 
Билјана Крстеска- Папиќ и Мирлинда Алемдар.
Во текот на состанокот, претставниците на НДЦ Скопје ги претставија активностите за 2013 година преку 
различните оддели на организацијата. Статусот и развојот на НДЦ Скопје за периодот октомври 2012-2013 г. 
беше претставен преку петте презентации подготвени од страна на тимот на НДЦ Скопје.
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Публикации на НДЦ Скопје објавени во 2013 г.

Извештај - Прва меѓународна конференција за интегрирано образование 
Извештај - Втора меѓународна конференција за интегрирано образование 
Практикум за реализатори на НМИО, прво издание
Практикум за реализатори на НМИО, второ издание
Периодичен билтен, број 1 
Периодичен билтен, број 2

ПУБЛИКАЦИИ, ОБЈАВЕНИ СТАТИИ И НОВИ 
ИНИЦИЈАТИВИ

Периодичен билтен, 
број 2 

Периодичен билтен, 
број 1 

Практикум за реализатори на НМИО, 
второ издание

Практикум за реализатори на НМИО, 
прво издание

Извештај - Втора меѓународна 
конференција за интегрирано 

образование 

Извештај - Прва меѓународна 
конференција за интегрирано 

образование
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НОВ ИЗГЛЕД НА ВЕБ СТРАНИЦИТЕ
НАНСЕН МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ

nmie.org

http://nmie.org
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НОВ ИЗГЛЕД НА ВЕБ СТРАНИЦИТЕ 
ТРЕНИНГ ЦЕНТАР - НАНСЕН МОДЕЛ ЗА 
ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ

tcnmie.org

http://tcnmie.org
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НОВ ИЗГЛЕД НА ВЕБ СТРАНИЦИТЕ
НАНСЕН ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР СКОПЈЕ

ndc.net.mk

http://ndc.net.mk


41

ОБЈАВЕНИ СТАТИИ

Education magazine , седмо издание
Наслов на статијата: „Спречување на сегрегацијата во Република Македонија - состојба, предизвици и перспективи“
автор: Билјана Крстеска- Папиќ, менаџер за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје

Книга: Integrated education in conflicted societies (Интегрирано образование во конфликтни општества)
II дел: Иницирање на интегрирани училишта и трансформација на постоечките училишта во конфликтните општества 
Наслов на поглавјето: „Интегрираното образование во Р. Македонија – предизвиците на наставниот кадар” 
автори: Билјана Крстеска- Папиќ, менаџер за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје и Ветон Зеколи, проект менаџер при НДЦ Скопје 
Рецензенти: Клер Мекглин, Микалинос Зембилас и Зви Бекерман

The Canadian Journal of Peace and Conflict Studies
Том 44, број 1 
Наслов на статијата: „Успешно градење на мир на локално ниво: оддржлив дијалог во пракса”
автори: ан Келехер, професор за политички науки при Pacific Lutheran University и Кели К. Рајан, Фулбрајт стипендист

Conflict Resolution Quarterly
Наслов на статијата:  „Дефиниција, потреба и Нансен: ефикасноста на дијалогот при градење на мирот”
автори: аманда е. Фелер, вонреден професор за комуникации и Кели К. Рајан, Фулбрајт стипендист

Conflict Resolution
Quarterly

The Canadian Journal of Peace 
and Conflict Studies

Книга: Integrated education in 
conflicted societies

Education magazine
 седмо издание
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Во текот на 2013 г. НДЦ Скопје го одбележа почетокот на најновата иницијатива- студио програмата со циклус 
емисии за образованието насловен „Импакт“ емитувани преку Nansen TV YouTube каналот и веб страницата 
www.nansen.tv. На снимањето на првата емисија гостуваа истакнати гости - соговорници од Норвешка; 
основачот на Нансен дијалог Мрежата, Стеинар Брин и претставник на Управниот одбор на НДЦ Скопје, 
Ингрид Вик.

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

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

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

•	 промоција на достигнувањата и успесите на Нансен модел училиштата;

•	 презентирање на предизвиците соочени при воведувањето на интегрираното образование;

•	 промовирање на интегрираното образование како глобален тренд и тенденција;

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

•	 презентирање на препораките на домашните и меѓународните експерти.

НОВИ ИНИЦИЈАТИВИ

http://www.nansen.tv


Сашо Стојковски - Извршен директор
Ветон Зеколи - Проект менаџер
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