
Нансен дијалог центар Скопје

Тренинг Центар - Нансен модел за интегрирано образование

Извештај 

Конференцијата за интегрирано 
образование 

9-10 март, 2013 година Скопје, Македонија 

http://www.ndc.net.mk
http://www.tcnmie.org


На 9-10 март 2013 година, 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. Тренинг центарот е 
основан во партнерство со Министерството за образование и наука и е прв од овој вид во Р. Македонија 
и регионот. 

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.
. 

Првиот ден на конференцијата, реализиран на 9 март 2013 година, започна со обраќањето на 
извршниот директор на НДЦ Скопје Сашо Стојковски кој им посака добредојде на учесниците во 
конференцијата и воедно го претстави тимот на меѓународни експерти - предавачи. Во текот на 
неговото излагање, Стојковски даде еден преглед на целта и значењето на овој настан организиран од 
страна на тренинг-центарот за интегрирано образование како и кратко резиме за полето на делување 
на НДЦ Скопје и досегашните достигнувања на организацијата.
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„Конференцијата е дел од програмата на тренинг центарот која е наменета за обуки за 
интегрирано образование на наставници во која како предавачи се вклучени дел од стручниот 
тим на НДЦ Скопје, локални и меѓународни експерти од областа на интегрираното образование и 
интеграцијата на поделените заедници и општества“.

„Во 2007 година, речиси пред шест години, како резултат на програмата за реконсилијација 
којашто беше имплементирана во општина Јегуновце, НДЦ Скопје започна да работи на идејата и 
развојот на интегрираното образование во Македонија, развој на модел кој треба да одговори на 
сите проблеми со кои се соочуваат сегрегираните училишта, како да стигнеме од сегрегација до 
интеграција, како да креираме програми за интегрирано образование со кои ќе ги опфатиме сите 
училишни години од основно и средно образование. По пет години ефективна работа, успеавме 
да креираме годишни програми за основно и средно образование, да го прошириме моделот во 6 
основни и едно средно училиште и да го отвориме првиот центар за тренинг за интегрирано 
образование во Македонија.
Морам да признаам, еден од поголемите проблеми со кој се соочувавме тогаш беше недостатокот 
на искуството и експертизата од областа на интегрираното образование.
Ги проучувавме поголемиот дел на моделите за интегрирано, мултиетничко, мултикултурно 
образование во Европа и Америка. Најголема инспирација, соодветност и адаптибилност за кај 
нас најдовме во моделот за интегрирано образование којшто се применува во интегрираните 
училишта во Северна Ирска” рече извршниот директор Сашо Стојковски во текот на неговото 
обраќање.

Еден од најзначајните исходи и резултати од конференцијата, покрај компонетата 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.
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„Постоењето на НИЦИЕ и интегрираните училишта не се само бенефит и привилегија за 
наставниците, родителите и учениците од Северна Ирска, НИЦИЕ денес е најголемиот и 
најбогатиот ресурсен центар за интегрирано образование во Европа.
Со цел да дадеме уште поголем придонес во развојот на интегрираното образование во Македонија, 
НДЦ Скопје и НИЦИЕ изразија подготвеност за долгорочно и меѓусебно партнерство и соработка 
на полето на интегрираното образование.
НДЦ Скопје и НИЦИЕ изразија подготвеност за преземање конкретни мерки кои имаат за цел да 
го промовираат и развиваат интегрираното образование во Македонија и во регионот преку 
организирање на заеднички активности, размена на ресурси, развој на програмата наменета 
за обука на наставниците, зајакнување на капацитетот и сервисот на тренинг-центарот 
за интегрирано образование, градење мрежа на образовните можности достапни за сите, 
подобрување на развој на персоналот и давање можности преку целосно искористување на 
предностите на двете страни, во корист на сите засегнати, размена на членови на персоналот, 
размена на наставниците, заеднички иницијативи за истражување, можности за понатамошен 
развој за да се обезбеди академско портфолио,  продолжување на поддршката, потребите и 
барањата на наставниците“, рече во оваа прилика директорот Сашо Стојковски.
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„Минатата година воспоставивме една меѓународна мрежа за интегрирано образование во 
Белфаст, и ни претставуваше особена чест кога претставник на НДЦ Скопје учествуваше на 
инаугуралната конференција при која воспоставивме контакт со оваа организација и земјата. 
Бевме воодушевени кога дознавме дека и вие го користите терминот кој го користиме ние: 
интегрирано образование - зближување на деца од различни етнички припадности и нивно 
заедничко едуцирање. Ние мислиме дека работата во полето на интегрираното образование е 
важна за секој млад човек, но претставува особена важност во поделените општества, затоа 
ќе ни претставува особено задоволство доколку би можеле да го пренесеме нашето искуство, и 
притоа сме свесни дека можеме да научиме многу работи од вас, бидејќи во полето на нашата 
работа секогаш се трудиме да најдеме подобар начин за унапредување на работата и опслужување 
на потребите на младите луѓе, нудејќи им едно подобро општество за живеење од сегашното. Се 
надеваме дека ќе воспоставиме партнерство кое ќе биде од заемна корист за двете организации и 
општества, а посебно за иднината на младите луѓе“,  истакна во оваа прилика Норин Кемпбел. 

Скулптура: Раце на пријателство - дизајнирана од ученик од првото интегрирано училиште „Лаган 
Колеџ“ по повод прославата на 20-годишнината од воспоставувањето на интегрираното образование 

во Северна Ирска. Скулптурата денес ја симболизира соработката меѓу НДЦ Скопје и НИЦИЕ.
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По потпишувањето на Меморандумот за соработка меѓу НДЦ Скопје и НИЦИЕ, конференцијата 
продолжи со обраќањето на Билјана Крстеска-Папиќ, менаџер на одделот за едукација, обука и развој 
при НДЦ Скопје.
Крстеска-Папиќ ја потенцираше важноста и значењето на организирањето и имплементацијата на првата 
конференција за интегрирано образование како една од придобивките и продуктите на моделот за 
интегрирано образование Нансен, и фактот дека неговото континирано повеќегодишно практикување 
и мултиплицирање го збогати тимот на НДЦ Скопје со многу корисни искуства, информации, идеи, 
видувања, но и дилеми коишто заслужуваат да бидат третирани, споделени и дискутирани.
Во текот на најзиното обраќање, Крстеска-Папиќ нагласи дека интегрираното образование во нашиот 
општествен контекст треба да овозможи трансформирање на образовниот систем од крут, подвоен, 
затворен систем, во систем кој е прилагоден на интересите на етничките групи, т.е. отворен за 
поддржување дијалог меѓу различни етникуми.
„Интеграциските процеси во образовната сфера имаат влијание врз вградувањето на 
различностите во содржинска компонента која со тоа квалитативно се збогатува и ја надминува 
опасноста од фаворизирање на културен ексклузивитет, кој е извор на физичка оддалеченост 
меѓу младите генерации, која потоа тивко генерира нетрпеливост и насилство“, рече Крстеска-
Папиќ во текот на нејзиното обраќање.

Во текот на обраќањето беше потенцирана улогата на интегрираното образование како и неговата 
функција како еден вид поврзувач меѓу спротивностите, но и алатка за надминување на отпор кон 
различностите од секаков вид.
„Интегрираното образование нема и не треба да има за примарна цел да им понуди на учениците 
нови, дополнителни знаења, туку би требало да ги оспособи за живот во заедница која живее 
секојдневно со различностите, да ги унапредува и потхранува. Токму затоа овој образовен 
модел овозможува трансформирање на сегрегирани општества во кохезивни заедници во кои 
училиштата покрај тоа што се центри за учење, треба да го понесат и ептитет на центри за 
реконсилијација”, истакна Крстеска-Папиќ во текот на нејзиното обраќање.
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Официјалниот дел на конференцијата започна со предавањето на Норин Кемпбел, извршна директорка 
на Советот за интегрирано образование на Северна Ирска.
Првата сесија на конференцијата предводена од Норин Кемпбел започна со проекција на краток 
видеозапис со помош на кој се презентираше процесот на транзиција во Северна Ирска. На записот беа 
прикажани пораки и настани поврзани со почетоците на интегративните процеси во Северна Ирска, 
и како тие биле иницирани и промовирани од луѓе кои биле против поделбите, верувајќи дека децата 
треба да учат и растат заедно. Во текот на проекцијата, беше потенциран фактот дека движењето за 
интегрирано образование во Северна Ирска е одговорно за процесот на помирување и градење 
на мирот повеќе од 30 години. Пораката беше јасна дека покрај прогресот, сè уште се потребни 
дополнителни заложби во насока на подобрување во полето на интегрираното образование.

Сесијата продолжи со осврт и презентација на интегрираното 
образование во Северна Ирска, неговата историја и развој, како 
и структурата, активностите и целите кон кои се стреми Советот 
за интегрирано образование на Северна Ирска. Во текот на 
сесијата беше претставена и елаборирана дефиницијата на 
интегрираното образование во Северна Ирска.
„Заедничко образование на децата и младите луѓе кои 
потекнуваат и се дел од протестантските и католичките 
традиции, со цел да се им се обезбеди одлично образование 
оддава признание и ги промовира овие две главни традиции. 
Интегрираното училиште, кое во суштина е со христијански 
карактер, ги интегрира учениците од сите религии. 
Основна цел е да им се обезбеди на децата и младите едно 
згрижувачко и поттикнувачко образовно искуство, со што 
младите ќе се развијат како поединци кои ќе имаат влијание 
врз позитивните промени во заедничкото општество”. 
Декларација на принципи - НИЦИЕ (2008)

Учесниците на конференцијата имаа прилика да дознаат повеќе за работата на Советот за интегрирано 
образование на Северна Ирска, за неговата структура, функција, поле на делување и методологија на 
работа. Беше потенцирана важноста на НИЦИЕ во процесот на развој на интегрираното образование 
во училиштата во Северна Ирска.
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„Есенцијален аспект на процесот на помирување е промоција на културата за толеранција во секое 
ниво на општеството кое подразбира иницијативи за охрабрување и поддршка на интегрираното 
образование и заедничкото живеење”. Договор на Белфаст стр.18.

Полето на делување на НИЦИЕ беше презентирано пред присутните учесници преку претставување на 
основните програмски компоненти и активности кои се:  

•	 Поддршка на училиштата;
•	 Награда: Совршенство во интегрираното образование;
•	 Споделување на најдобрите практики;
•	 Секторско градење на идентитет;
•	 Програма за интегрирано образование за училиштата;
•	 Меѓународна соработка;
•	 Развој (нови групи родители, трансформација, претставување, поддршка, политики, обуки, 

информирање, селекција на групи);
•	 Нови училишни објекти;
•	 Комуникација (промоција, стратегија, публикации, настани за информирање, достигнувања, односи 

со јавноста, медиуми, настани).
„Ние градиме нови училишта и ја поддржуваме 
трансформацијата на постоечките училишта. 
Вкупно 22 училишта со едноличен идентитет 
избраа да постанат интегрирани. Постои правна 
процедура за тој процес на трансформација каде 
што училиштето се менува во целост за да обезбеди 
едно поинакво опкружување во кое сите деца ќе 
се чувствуваат добредојдени. Овој пат е мошне 
тежок, понекогаш треба да поминат две генерации 
ученици пред да биде целосно заокружен процесот 
на интеграција. За НИЦИЕ е од голема важнот да ги 
поддржува училиштата кои ќе решат да трнат по 
овој пат“, рече Норин Кемпбел.
Презентацијата понуди значајни информации за 
поделените образовни системи во контекстот на 
Северна Ирска, давајќи осврт за различните основи 
за поделба: религиска, полова и врз база на социјална 
класа или способност.
Резултатите од истражувањето на јавното мислење 
за интегрираното образование беа презентирани во 
текот на сесијата. Позитивниот став на општеството кон 
интегрирано образование беше еден од индикаторите 
за посебната важност на активностите и делокругот на 
работа на НИЦИЕ.
„Најдобар аргумент за интегрирано образование 
е тоа што нуди извонредно образование, тоа не е 
само за помирување, тоа не е само за различностите 
и меѓусебното почитување, тоа е, всушност, 
образовна средина која му овозможува на секое дете 
да се образува, да успее и да се развива”, истакна 
Норин Кемпбел за време на нејзината презентација.
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Сесијата беше од голема важност во насока на презентирање на предизвиците поврзани со 
интегрираното образование и начините како да се поддржат интегрираните училишта и нивниот етос, 
проблемите со кревкиот мир, ограничените ресурси за работа со наставниот кадар, рационализација во 
училиштата, итн. Посебен интерес кај учесниците пробудија препознаените предизвици на наставниците 
во интегрираните училишта во Северна Ирска, а многу од нив беа слични со македонскиот контекст:

•	 Поделено	образование	за	наставниот	кадар;
•	 Немањето	искуство	и	познавање	на	,другата’	традиција;
•	 Недостаток	на	вештини	и	обуки	за	менаџирање	на	конфликти	и	нивно	решавање;
•	 Недостаток	на	вештини	и	обуки	за	подобрување	на	односите	со	општеството;
•	 Нелагодност	за	дискутирање	на	осетливи	прашања	во	училиницата;
•	 Недостаток	на	ресурси	кои	се	посебно	посветени	на	интеграцијата.

Активностите на НИЦИЕ кои го поддржуваат вработениот кадар и интегрираните училишта беа исто 
така презентирани во текот на сесијата, предвидена од страна на Норин Кемпбел. Учесниците имаа 
можност да дознаат повеќе за активностите организирани и имплементирани од страна на Советот за 
интегрирано образование на Северна Ирска како што се: програмата за медијација меѓу врсниците, 
програмата Разноликост во акција, наградата Совршенство во интегрираното образование, и програмата 
Заеднички училници - продрабочување на знаењето. Предавањето заврши со интерактивна сесија со 
прашања и одговори со учесниците, кои изразија голем интерес за презентираните теми.
Конференцијата за интегрирано образование организирана од НДЦ Скопје беше одлична прилика 
за заедничка средба на сите поддржувачи и промотори на идејата за интегрирано образование. 
По овој повод, на конференцијата беше поканет заменик-министерот за образование и наука Сафет 
Незири кој им се обрати на присутните учесници. Заменик-министерот Незири ја нагласи потребата за 
поддршка на разните иницијативи кои ги промовираат и помагаат добрите меѓуетнички односи и го 
олеснуваат процесот на надминунавње на стеротипите и предрасудите. Незири во текот на обраќањето 
ја истакна важноста на постоењето на тренинг-центарот за интегрирано образование при НДЦ Скопје. 

„Во јуни минатата година, НДЦ Скопје во партнерство со Министерството за образование и наука го 
отворија првиот тренинг центар за интегрирано образование. Од перспектива на тоа време беше 
тешко да се предвиди успехот. Денес имам чест да бидам во ваше присуство и да учествувам на оваа 
конференција која е производ на успешната работа на тренинг-центарот. Овој вид активности и 
промовирањето на Нансен моделот за интегрирано образование, се констуктивен предизвик кој треба 
да се негува континуирано. Ова е процес, за кој е потребно време, соработка, партнерство и искрена 
желба за поддршка, пред сè е и процес кој се основа на работата на училиштата и образовниот кадар, 
кои воедно се најзначајните промотори на овој проект”, рече Незири во текот на обраќањето.

Учесниците на конференцијата ја искористија приликата за поставување прашања и разговор со заменик-
министерот за образование и наука во врска со предизвиците со кои се среќаваат секојдневно при работата 
во нивните училишта.
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Втората сесија од конференцијата беше предводена од Клиодна Скот Вилс, виш службеник за развој 
при Советот за интегрирано образование на Северна Ирска. Скот Вилс го презентираше нејзиното 
досегашно искуство во областа на интегрирано образование и во текот на сесијата успеа темелно да 
ја елаборира темата „Етосот на интегрирано училиште”. Презентацијата започна со дефинирање на 
принципите на интегрираното образование и верувањето дека со помош на интеграцијата, децата од 
сите вери заедно во една заедничка средина за учење можат да научат да се почитуваат едни со други.
Презентацијата продолжи со објаснување на значењето на интеграцијата во практика и суштинското 
прашање: Кога некој ќе влезе во некое училиште, како ќе препознае дека станува збор за едно 
интегрирано училиште?
Беше потенциран фактот дека интегрираните училишта се планирана средина, и дека потребно е да 
се планира вистинската рамнотежа со цел да се зближат децата едни со други, и дека планирањето 
овозможува поставување практики и политики во училиштето. Интеграцијата се основа и врз искуствата 
на сите оние кои се инволвирани во училишната средина и заедницата, но исто така е потребна 
поддршка на локално, национално и меѓународно ниво.
Посебен акцент беше ставен на важноста за почитување на интегративните практики и одлуки за 
создавање средина која ќе им овозможи на учениците да се чувствуваат удобно со различностите од 
секаков вид. Тоа може да се постигне преку поставување различни практики, организирање локални и 
меѓународни настани, дизајн на училиштен простор итн.
Скот Вилс ја истакна важноста на Декларацијата на принципи на НИЦИЕ кои треба да бидат  ДНК на 
училиштата и  да се применуваат спонтано и  природно, со цел да се постигне интеграција врз основа 
на: еднаквост, доверба и вредности, родителска инволвираност и општествена одговорност.

„Родителите се инволвирани од самиот почеток на образовниот процес на нивните деца, 
училиштето комуницира и се консултира со нив. Бидејќи родителите се тие кои го основаа 
интегрираното образование - тие во целост разбираат што се случува во училиштето, и дека 
нивната инволвираност е од суштинско значење за училиштето”, рече Клиодна Скот Вилс во текот 
на презентацијата. 
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Во текот на сесијата беше презентирана методологијата за евалуација на работата и постигнувањата 
на училиштата и потребните индикатори за евалуација, како и опис на наградата Совршенство во 
интегрираното образование.
„Нашите училишта применуваат различни практики и ние сакавме да им помогнеме да ги 
евалуираат истите, за оние училишта кои процениле дека ја извршуваат работата одлично 
ја доделуваме наградата Совршенство во интегрираното образование.  Ние се надеваме дека 
училиштата редовно ќе го проценуваат нивото на интеграција во нивните училишта - дали 
е само површинско, или дали навистина се земаат предвид меѓусебните односи, различните 
програми кои се применуваат, и практиките кои ги користат при работата. Училиштата треба 
да вложат посебни заложби за креирање етос кој во основа го содржи почитувањето на правата”, 
рече Клиодна Скот Вилс во текот на презентацијата. 
Сесијата заврши со делот посветен на прашања и одговори со учесниците, при кој беше потенцирана 
важноста за вклучување на сите сфери на општеството за да се овозможи целосно функционирање на 
интегрираното образование. 

Третата сесија на конфернцијата продолжи со презентација и интерактивна работилница со 
учесниците предводена од Клаудија Ленц од Европскиот центар Вергеленд на тема „Развивање на 
меѓукултурните компетенции” и подетаљно запознавање со концептот на меѓуклутурното образование 
и алатката за (само)рефлексија преку учење со соработка. 
Во текот на сесијата, учесниците беа запознаени со теоријата и концептот на меѓукултурните 
компетенции и со еден метод - алатка за евалуација. Презентацијата понуди важни и корисни 
информации и инструкции во насока на дефинирање и развивање на меѓукултурните компетенции и 
како тие може да се развиваат и вреднуваат преку учење со соработка.

„Меѓукултурното образование овозмо-
жува средина за учење и процеси 
кои ги поддржуваат учениците при 
градењето на нивните капацитети 
кои се потребни за препознавање на 
различностите и интеракција со луѓе 
кои се перципираат како различни на 
демократски и ненавредлив начин. 
Меѓукултурното образование не е 
само за „разбирање на другите“, туку 
и за саморефлексија и критичка свест 
за начинот на кој идентитетот, 
културата и поимите се изградени и се 
менуваат”, цитирано од презентацијата 
на Ленц.
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Во текот на нејзината презентација Ленц ги спомна и клучните компоненти кои треба да се почитуваат 
и развиваат за да се постигне и развива меѓукултурната компетенција, и посебното значење на 
способноста и желбата за почитување на различностите при процесот на интеракција.

„Високообразовните институции за наставници треба да развиваат инструменти за 
евалуација на квалитет инспирирани од демократското граѓанство, притоа земајќи ја предвид 
меѓукултурната димензија, и да развиваат индикатори и алатки за самоевалуација и индивидуално 
фокусирање на образовните компоненти”. Совет на Европа, Бела книга за меѓукултурен диајлог. 

Еден од многу корисните аспекти од конференцијата беше запознавањето со алатката за „ Препознавање 
на меѓукултурните компетенции“. Алатката е резултат на соработка меѓу програмата Песталоци при 
Советот на Европа, европскиот центар - Вергеленд и програмата за меѓукултурни градови при Советот 
на Европа 2011-2012. Алатката е составена од 13 компоненти: 5 ставови, 4 вештини, 4 знаења кои се многу 
значајни за меѓукултурните компетенции. На учесниците им беше презентиран лист со опсервирани 
однесувања поврзани со секоја од компонентите кои се потребни за следење на развојот.

Алатката им беше претставена на учесниците преку интерактивна сесија со користење на техниката 
сложувалка за читање на компонентите. Учесниците активно се вклучија во интерактивната сесија и 
изразија желба за продлабочување на нивните знаења околу алатката и нејзината примена во нивната 
секојдневна работа. Учесниците исто така ги пренесоа нивните ставови и гледишта поврзани со алатката 
за проценување на меѓукултурните компетенции при професионалниот развој на наставниците како 
и за потребната поддршка за развој на меѓукултурните компетенции во училницата со примена на 
техниката сложувалка со цел да се постигне добра соработка и кохезија во различни или поделени 
групи.  

Вториот ден на конференцијата  реализиран на 10 март, 2013 година започна со сесија предводена 
од Паула Меклвејн од Советот за интегрирано образование на Северна Ирска на тема „Развивање на 
непристрасен пристап во интегрираното образование“.

Презентација започна со цитат од поранешниот просветен инспектор од одделот за образование на 
Северна Ирска, Марион Матчет: „Постои реална дилема за наставниците кои сакаат да се вклучат 
во овој тип на работа, кој по својата природа создава непријатност, ги предизвикува ставовите, 
ги отвора чувствителните прашања. Вистината е дека ние индивидуално и колективно треба да 
преземеме одговорност за оваа работа. Ние сме сите дел од проблемот и сите можеме да бидеме 
дел од решението”.

Во текот на сесијата, Меклвејн ја презентираше програмата за непристраснот составена од НИЦИЕ, 
нејзините цели, задачи и постигнати резултати.

12



Првично, НИЦИЕ изготвил мал прирачник кој бил наречен Програма за непристраснот, развиена од 
страна на родители и учесници во движењето за интегрирано образование, за да одговори на потребата 
за прирачен материјал за спроведување активности во интегрираните училишта. Првичниот документ 
бил објавен во 1998 година, а потоа ревидиран во 2002 година од страна на НИЦИЕ поради новите 
планови и програми подготвени во Северна Ирска, и за почитување на правната процедура за квалитет.

Меклвејн ја образложи потребата за примена на програмата за непристрасност со цел да се прифати 
разноликоста во училиштата и во општеството. 

„Резултатите од едно истражување спроведено 
во Северна Ирска во 2002 година од страна на Пол 
Коноли од Кралскиот универзитет во Белфаст, 
покажуваат дека децата веќе од тригодишна 
возраст развиваат некои негативни ставови 
кон луѓе кои се различни од нив, и дека тие 
ставови ескалираат до нивната шестгодишна 
возраст кога повеќето од нив се запишуваат 
во основно училиште. Поради овој факт, ние 
решивме да креираме програма за основните 
училишта, која понатака  ја проширивме 
и во средните училишта. Обуките кои ги 
спроведуваме го имаат предвид фактот дека 
општествените околности можат да влијаат 
во засилувањето на предрасудите, бидејќи во 
нашите домови можеме да добиеме слика и 
идеја за тоа што е нормално, позитивно или 
негативно, и истите ставови да ги пренесеме 
во училиште. Ако ставовите се негативни 

и останат непредизвикани, тогаш тоа доведува до зацврстување на тие гледишта, 
пристрасности и предрасуди кои водат кон дискриминација и општествена нееднаквост”, 
потенцираше Паула Меклвејн во текот на презентацијата. 
Во текот на сесијата, учесниците имаа прилика да се потсетат на почетоците на движењето за 
непристрасност во Соединетите Американски Држави. Во оваа прилика беше прикажан краток 
видеозапис за случувањата во средното училиште Литл рок во САД, и борбата на првите афро-
американски ученици кои следеле настава во средното училиште во кое биле запишани само бели 
ученици. 
Вториот краток филм кој беше прикажан во текот на сесијата беше „Поделена училница: лекцијата за 
кафеави и сини очи“ по која следуваше дискусија со учесниците за начинот на кој треба да се пренесе 
пораката кај учениците за лошиот ефект на дискриминацијата. 
По интерактивната дискусија, учесниците се информираа детаљно за фокусот на обуките АБЦ на 
НИЦИЕ и нивните основни цели и задачи: признавање на разновидноста, промовирање еднаквост и 
инклузија, предизвикување на пристрасноста и предрасудите преку формалните, неформалните и 
скриените програми. Беше потенцирано дека кадарот кој се вработува во интегрираните училишта 
треба да поседува вештини, стратегии, свеснот и самодоверба за работа во мултикултурно образовно 
опкружување.
Присутните учесници беа охрабрени да размислуваат за нивните лични ставови и саморефлексија 
околу нивното лично искуство поврзано со пристрасноста, предрасудите, дискриминацијата како 
и земањето предвид на негативното влијание на пристрасноста врз децата во образовниот систем и 
потребата за пронаоѓање коректна терминологија за разновидност и еднаквост. 
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Последната сесија од формалниот дел на конференцијата беше предводена од Берит Фолестад од 
средното стручно училиште Согн во Осло, Норвешка. Преку интерактивна сесија и низа активности 
беше презентирана темата: „Школска медијација – алатка за инклузивна училница” како и важноста 
да се биде наставник во едно мултиетничко училиште. Сесијата вклучуваше заеднички активности со 
учесниците и елаборирање на теоретскиот аспект за важноста на школската медијација.
Презентација започна со кратко претставување на историјатот и структурата на средното стручно 
училиште Согн во Осло, со посебено нагласување на неговото мултикултурно и инклузивно 
опкружување. Покрај презентирањето на главните цели на програмата за медијација која се применува 
во училиштето, беше нагласено дека во програмата се вклучени сите ученици и наставниот кадар со 
цел да се овозможи безбедна и позитивна средина за учење за сите ученици. Програмата за медијација, 
исто така, има за цел да ги зајакне способностите и компетенциите кај учениците за конструктивно 
излегување накрај со конфликтите со што би спречиле насилство, дискриминација, злосторство и 
расизам.
Во текот на сесијата, со низа интерактивни активности и тимска работа со учесниците, Фолестад успеа 
да ја долови атмосферата, техниките и методологијата на работа која се применува при една сесија 
за медијација, како што се: учење при работа, активно вклучување на учесниците, игра на улоги, 
рефлексија, модераторот „надвор” од кругот и разговори за помирување. Исто така, беа детално 
претставени реактивните алатки кои се користат при процесот на медијацијта за разните видови 
медијација (лице во лице, шатл медијација, круг на конфликти - групни конфликти, градење тимови во 
училиници со високо ниво на конфликти, постигнување правда).
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Проактивните активности имплементирани во состав на програмата за медијација во средното стручно 
училиште Согн во Осло беа исто така дискутирани со учесниците, и фактот дека секоја активност е 
од големо значење за овозможување на безбедна и позитивна средина за учење за сите ученици. 
Активностите кои беа потенцирани во текот на презентацијата се: основните обуки за ученицте и 
наставниот кадар, обука за ученици - медијатори, советување, предавања на тема: Метод на медијација 
- алатка за сите наставници како и соработка со Црвениот крст и учество во мрежата на школски 
медијатори на Осло. 

Завршната сесија на конференцијата беше предводена 
од извршниот директор на НДЦ Скопје Сашо Стојковски 
кој ја искористи приликата да им се забладодари 
на меѓународните експерти и на учесниците во 
конференцијата за нивното присуство и придонес за 
развојот и поддршката на интегрираното образование. 
Во текот на завршната сесија директорот Стојковски 
даде осврт за тековните активности во училиштата кои 
го спроведуваат моделот за интегрирано образование 
Нансен, и кратко ги презентираше идните стратегиски 
цели на НДЦ Скопје поврзани со активностите 
на тренинг-центарот и моделот за интегрирано 
образование Нансен.

Во прилог на извештајот:

Прилог I - Биографии на меѓународните експерти
Прилог II - Агенда
Прилог III - Листа на учесници
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Норин Кемпбел
MA, Dip Ed, DASE, од септември 2009 година ја презема 
функцијата извршен директор на Советот за интегрирано 
образование на Северна Ирска. 

Норин има долга историја во полето на интегрираното 
образование, таа е една од првите родители и наставници 
- основачи на интегрираниот колеџ Хејзелвуд којшто се 
наоѓа во една поделена населба во Белфаст, Северна 
Ирска. 

Норин работи како заменик-директор во тој колеџ од 1986 
до 1996 година, додека ја презема функцијата директор 
од 1996 до 2006 година. Колеџот Хејзелвуд е отворен тип 
на училиште за сите тие коишто се заинтересирани за 
инклузивно, интегрирано и демократско училиште.

Норин исто така работи во Кралскиот универзитет на 
Белфаст во Одделението за специјализирани училишта.

Берит Фолестад
Магистер по психологија и мултикултурно образование. 
Во последните 19 години работи како школски советник и 
координатор за школска медијација во средното стручно 
училиште Согн во Осло. 

Во 1999 година се назначува координатор на една 
национална програма за школска медијација од страна 
на Министерството за образование на Кралството 
Норвешка. Берит исто така организира работилници за 
школска медијација за социјалните служби, универзитети 
и колеџи. 

Има учествувано и организирано тренинзи за тренери 
во Јапонија, Шведска и Данска, таа е дел од неколку 
активности на Нансен дијалог  мрежата на Балканот и е 
вклучена во неколку проекти во Палестина. 

Берит е член на бордот на Норвешкиот форум за школски 
медијатори.

Биографии на меѓународните експерти
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Клаудија Ленц
Раководител за истражување и развој во европскиот 
центар Вергеланд и професор по технологија и наука 
(НТНУ) во Универзитетот на Норвешка. 

По завршување на студиите по филозофија, политички 
науки и психологија, Клаудија ја завршува докторската 
дисертација во Универзитетот на Хамбург. 

Нејзините публикации и истражувања се базираат на 
следните области: историското освестување, културните 
и политичките спомени од аспект на Втората светска војна 
и холокаустот, и теорија и пристап кон образованието за 
демократско општество и меѓукултурното образование. 

Последни публикации: Предавање на историските 
спомени од една меѓукултурна перспектива, Концепти и 
методи.

Паула Меклвејн
Паула Меклвејн дипломира во факултетот за англиски 
јазик и литература во Кралскиот универзитет на Белфаст 
додека на постдипломските студии се насочува во 
полето на психологија. Паула е член на Здружението 
на британски психолози и посебно се интересира за 
детскиот развој во психолошки променливи полиња. 
Работи како професор по англиски јазик, исто така, 
кариерата ја проширува во една образовна институција 
во Нигерија каде што се ангажира во истражување на 
улогата на меѓународниот развој.

Паула со голем интерес го следи процесот на  интегрирано 
образование. Повеќе од 7 години работи за Советот за 
интегрирано образование на Северна Ирска. Фокусот 
на нејзините капацитети се насочува кон развивање 
и пренесување на обуки за професионален развој на 
наставниот кадар во основни и средни училишта. Овие 
обуки според Паула им овозможуваат на наставниците 
да го поддржат позитивниот пристап кон разновидноста 
и инклузијата преку создавање вештини и стратегија 
за конструктивно предизвикување на стеретипите и 
предрасудите.    

Биографии на меѓународните експерти
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Клиодна Скот Вилс
Клиодна Скот Вилс е висок советник за развој во Советот 
за интегрирано образование на Северна Ирска (НИЦИЕ). 

Дипломира во 1992 година додека постдипломските 
студии ги завршува во 1996 година во Кралскиот 
универзитет на Белфаст. 
Клиодна девет години работела како професор по 
веронаука во средно училиште. 

Во 2001 година се вработува во НИЦИЕ во делот на давање 
поддршка на одредени групи на родители за отворање 
на интегрирани училишта околу нивните живеалишта. 

Во последно време работела на подготвување и 
структуирање на тренинг центарот на НИЦИЕ. 

Исто така Клиодна е дел од координативни тела и 
движења за промоција и поддршка на интегрираното 
образование во Северна Ирска. 

Биографии на меѓународните експерти
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Конференција за интегрирано образование
09-10 Март, Хотел Стоун Бриџ, Скопје

Сабота 9ти МАРТ:

08.00 до 09.00 ПрИСТИгНуВањЕ И рЕгИСТраЦИја

09:00 до 10:00 ОфИЦИјалНО ЗаПОчНуВањЕ На КОНфЕрЕНЦИјаТа

Сашо Стојковски, Нансен Дијалог Центар Скопје
Норин Кампбел, Совет за интегрирано образование на Северна Ирска
*Потпишување на Меморандум за соработка помеѓу НДЦ Скопје и НИЦИЕ

10:00 до 10:15 ПАУЗА ЗА КАФЕ

10:15 до 11:15 Билјана Крстеска-Папиќ - Кратко обраќање

Норин Кампбел, НИЦИЕ
Интегрираното образование во Северна Ирска, улогата и работата на НИЦИЕ

11:00до 11:30 ПАУЗА ЗА КАФЕ

11:30 до 13:00 Клиодна Скот Вилс, НИЦИЕ
Етосот на интегрираните училишта 

13:00 до 14:30 РУЧЕК

14:30 до 15:30 Клаудиа ленц,  Европски Центар - Вергеланд
Развивање и евалуација на меѓукултурните компетенции (интерактивна сесија)

15:30 до 15:45 ПАУЗА ЗА КАФЕ

15:45 до 17:00 Клаудиа ленц,  Европски Центар - Вергеланд
Развивање и евалуација на меѓукултурните компетенции (интерактивна сесија)

17:00 до 17:20 ЗАВРШНА СЕСИЈА

Агенда
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Конференција за интегрирано образование
09-10 Март, Хотел Стоун Бриџ, Скопје

Недела 10ти МАРТ:

08:30 до 09:00 ПРИСТИГНУВАЊЕ

09:00 до10:00 Паула Меклвејн, НИЦИЕ  
Развивање на непристрасен пристап кон интегрираното образование

10:00 до 10:15 ПАУЗА ЗА КАФЕ 

10:15 до 11:15 Паула Меклвејн, НИЦИЕ
Развивање на непристрасен пристап кон интегрираното образование

11:15 до 11:30 ПАУЗА ЗА КАФЕ 

11:30 до 13:15 Берит фолестад, средно стручно училиште Согн, Осло
Школска медијациа – потребните алатки за инклузивна училница 
Значењето на наставникот во едно мултиетничко училиште

13:15 до 13:30 ПАУЗА ЗА КАФЕ 

13:30 до 13:45 ЗАТВОРАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

13:45 РУЧЕК

Агенда
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листа на учесници:

абибе Мустафи – наставничка при основното училиште  “Шемшово” Прељубиште

александар Петровиќ – професор при средното училиште “Моша Пијаде” Прељубиште

арлинда Бајрами - наставничка при основното училиште  “Кочо Рацин” Огњанци

Беким Нухиу - локален асистент на НДЦ Скопје

Бекир Хусеин - наставник при основното училиште  “Страшо Пинџур” Карбинци

Биљана јакоски - наставничка при основното училиште “Петар Здравковски Пенко” Скопје

Биљана Палевска - наставничка при основното училиште “Петар Здравковски Пенко” Скопје

Бујамин абдураманов - наставник при основното училиште “Гоце Делчев” Конче

Весна Стојчевска - наставничка при основното училиште “Крсте Мисирков” Бистрица, Битола

Виолета јаневска – директорка на основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

Виолета Тушевска - наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

газморе Салиу - професорка при средното училиште “Моша Пијаде” Прељубиште

гзиме Нухиу - наставничка при основното училиште  “Шемшово” Шемшово

глигорчо рујков - локален асистент на НДЦ Скопје 

горјан Трајков – директор на основното училиште “Гоце Делчев” Конче

Даниела Митева - наставничка при основното училиште  “Маршал Тито” Струмица

Дениз реџепов - наставник при основното училиште “Гоце Делчев” Конче

Добри јовевски – наставик при основното училиште “Илинден” Крива Паланка

Душко Перински – професор при средното училиште “Моша Пијаде” Прељубиште

Елизабета јовановска – претседателка на Управниот одбор на НДЦ Скопје

Зирафете Шаќири - наставничка при основното училиште  “Шемшово” Прељубиште

Зујца Стојанова - наставничка при основното училиште “Гоце Делчев” Конче

Ивица Костов - наставник при основното училиште  “Страшо Пинџур” Карбинци

Кадри агуши – директор на основното училиште  “Рајко Жинзифов” Чаир

Катарина Талеска - наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

ленче фиданоска - наставничка при основното училиште “Крсте Мисирков” Бистрица, Битола

Љубина Цветанова - наставничка при основното училиште  “Маршал Тито” Струмица

Маја јаневска - наставничка при основното училиште  “Рајко Жинзифов” Чаир

Маре Миленковска - наставничка при основното училиште “Драга Стојановска” Скопје

Мевлурије рацај - наставничка при основното училиште  “Рајко Жинзифов” Чаир

Мејдин усинов – наставник  при основното училиште  “Маршал Тито” Струмица
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Мејлан амети - наставничка при основното училиште  “Рајко Жинзифов” Чаир

Мимоза Мухтари - наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

Музафер реџепи – претставник од општина Чаир

Нада арсова - наставничка при основното училиште  “Страшо Пинџур” Карбинци

Назиктере Сулејмани – претставник од Министерството за образование и наука

Наталија Костова – директорка на основното училиште “Страшо Пинџур” 

Наташа ристова - наставничка при основното училиште “Гоце Делчев” Конче

Ненад Стојановски – наставник при основното училиште “Магдалена Антова” Куманово

Николетка Панева - наставничка при основното училиште “Кирил и Методиј” Свети Николе

Нухи Дардишта - претставник од општина Чаир 

рајмонда Незири – претставник од Бирото за развој на образованието

рамизе Мемедовска - наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

ремзије Беќа - наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

Салајдин Бехадини - професор при средното училиште “Моша Пијаде” Прељубиште 

Саније Бакиевска - наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

Сања ливринска - педагог при градинката “Фидани” Скопје

Сафет Незири – Заменик Министер за образование и наука

Светлана Бобевска – наставничка при основното училиште “Блаже Конески” Велес

Сехаре Љоки - професорка при средното училиште “Моша Пијаде” Прељубиште

Славица Бубало - наставничка при основното училиште “Кочо Рацин” Огњанци

Снежана Мисајловска – наставничка при основното училиште  “Шемшово” Прељубиште 

Снежана Стојанова - наставничка при основното училиште “Климент Охридски” Битола

Соња Киркова - наставничка при основното училиште “Браќа Рамиз Хамид” Скопје

Соња чурлинова – претставничка на општина Струмица 

Софија русева – психолог при градинката “Фидани” Скопје

Тајфун Калкан – директор на турскиот културен центар “Јунус Емре” Скопје

усеин арсланов - наставник при основното училиште  “Страшо Пинџур” Карбинци

Тим на НДЦ Скопје:

Сашо Стојковски – извршен директор

Ветон Зеколи – проект менаџер

Биљана Крстеска Папиќ – менаџер за едукација, обука и развој

аница Оносимоска – проект менаџер

Мирлинда алемдар – координатор за односи со јавноста 

анче јованоска – координатор за едукација, обука и развој

Сонај Билал - координатор за едукација, обука и развој

Осман Емин - координатор за едукација, обука и развој 

Елена арсенова – финансов раководител

Оливер јузбашиќ  - асистент на проектот

Оливера ранчева – асистент 
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