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за Интегрирано и Двојазично образование
Нансен Модел

Една од главните причини за поделеноста и генерирање на стереотипи и предрасуди (едни за 
други) кај учениците, родителите и наставниците од различна етничка припадност е јазичната 
бариера, немањето на меѓусебна комуникација и заеднички активности.

Преку Нансен моделот за интегрирано и довојазично образование се реализираат  програми и 
активности наменети за ученицте, нивните родители и наставниците.
Програмите преку активностите нудат:

 - За учениците: стекнување на нови знаења и вештини за комуникација, тимско 
работење, градење доверба, намалуање на предрасуди и стереотипи, разрешување на 
конфликти, заучување на немајчиниот јазик, поттикнување на интеракција, социјализација 
и градење на позитивна социо-емоционална клима. При реализирањето на оваа програма 
континуирано се промовира тимската и тандемската соработка на учениците, надополнета со 
игровниот пристап.

 - За родителите: воспоставување на комуникација родител-родител, родител-
наставник, родител-наставник-ученик, мотивирање за активна и волонтерска партиципација 
во органите на училиштата и активностите од програмата, градење доверба и тимска работа.

 - За наставниците: обуки за интегрирано и двојазично образование, успешна 
комуникација, тандемска соработка, конструктивно разрешување на конфликти, тимска работа, 
како и индвидиуализираниот пристап кон учениците.

Зошто интегрирано и двојазично образование?
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Што е интегрирано образование?
Нансен  моделот за интегрирано образование прет-
ставува процес во кој активно и заедно се вклучени 
ученици, нивните родители и наставници од различна 
културна и етничка припадност. 

Овој модел на образование ги негува, охрабрува 
и интегрира во себе: мултиетничките вредности, 
двојазичноста, воспитно и образовно надградување 
како на учениците, така и на родителите, наставниците 
и заедницата преку хармонични односи втемелени 
на почитување на разликите, градејќи притоа една 
кохезивна мултиетничка заедница.

Интеграцијата не значи откажување од јазичните, 
културните или етничките обележја, ниту пак фокусирање 
на разликите, интеграцијата претставува разбирање, 
почитување и славење на разликите. 

Како резултат од десетгодишното 
работење на промовирање и фацилитирање 
дијалог и програма за реконсилијација во 
постконфликтни и поделени заедници, 
тимот на Нансен дијалог центар од 
Скопје во 2007 година започна да развива и 
практично применува модел за Интегрирано 
и двојазично основно и средно образование.



Како резултат од десетгодишното 
работење на промовирање и фацилитирање 
дијалог и програма за реконсилијација во 
постконфликтни и поделени заедници, 
тимот на Нансен дијалог центар од 
Скопје во 2007 година започна да развива и 
практично применува модел за Интегрирано 
и двојазично основно и средно образование.

Дали двојазичноста значи учење на 
немајчиниот јазик?

Секако дека секојдневното реализирање на 
двојазичните активности има големо позитивно 
влијание за спонтано заучување на немајчиниот јазик, 
но преку програмите и активностите за неформално 
образование не е задолжително изучување на јазикот 
на другата етничка заедница. 

Во реализацијата на активностите од програмата за 
интегрирано и двојазично образование (пишување, 
читање и зборување) двата јазика се поеднакво 
застапени.

Доколку од страна на учениците, родителите или 
наставниците има интерес за редовно изучување 
на немајчиниот јазик, програмата нуди отварање на 
курсеви за изучување на вториот (немајчиниот) јазик.

Во училиштата каде што се применува Нансен моделот за интегрирано и двојазично 
образование редовниот процес на настава се изведува на својот мајчин јазик, целосно согласно 
националниот курикулум односно според годишните планови и програми изготвени од страна 
на Бирото за развој на образованието на Република Македонија.

Програмите и активностите за интегрирано и двојазично образование имаат незадолжителен и 
неформален карактер и се креирани во тесна корелација со наставните програми од редовната 
настава. Програмата наменета за учениците најчесто ја реализираат два наставника од различно 
етничко потекло во времетраење од 40 минути. По завршување на редовната настава, учениците 
од два класа со иста возраст, а различна етничка припадност активностите од програмата за 
интегрирано и двојазично образование ги продолжуваат во иста заедничка просторија. Зависно 
од возраста на учениците и ангажманот во редовната настава, неформалните активности се 
изведуват 3-5 пати неделно. 

Наставниците кои ја реализираат интегрираната и двојазична настава давањето инструкции, 
насоки, прашања и одговори не прават превод (еден на друг) туку тоа го прават преку 
парафразирање.
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за Интегрирано и Двојазично образование
Нансен Модел

Како се реализира Нансен моделот за интегрирано 
и двојазично образование во училиштата?



Како резултат од десетгодишното 
работење на промовирање и фацилитирање 
дијалог и програма за реконсилијација во 
постконфликтни и поделени заедници, 
тимот на Нансен дијалог центар од 
Скопје во 2007 година започна да развива и 
практично применува модел за Интегрирано 
и двојазично основно и средно образование.

за Интегрирано и Двојазично образование
Нансен Модел

Кој е бенефитот од овој модел на 
образование?

Наставниците во нашите училишта се добро обучени 
и испорачуваат квалитетна настава за интегрирано и 
двојазично образование, во училиштата има одлични услови 
за работа, доволно  материјали и нагледни средства, постои 
позитивна и конструктивна клима и соработка помеѓу 
родителите, наставниците и учениците. 

Учениците од нашите училишта излегуваат како личности 
збогатени со вештини, знаење и желба да допринесат во 
градењето на вистинските вредности во општеството како 
што се почитување на разликите, отворена комуникација, 
дијалог, толеранција, конструктивност при справувањето со 
конфликтите и надминување на стереотипите и предрасудите. 

Преку овој модел на образование, го намалуваме јазот помеѓу постоечките паралелните 
системи на образование на свој мајчин јазик кои имаат тенденција на одвојување, а не на 
зближување на учениците со различна етничка припадност. 

Во рамките на Нансен Дијалог Центар Скопје постои тим за образование, обука и 
развој кој се грижи за успешна реализација на Нансен моделот во основните и средните 
училишта во Македонија.
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