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периодичен
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• доделени сертификати за напредно ниво на обука за три 

групи учесници;
• реализација на практични модули според НМИО за 

групите 6, 7, 8 и 9;
• реализација на практичните модули за учесниците од 

група 10;
• доделени сертификати за учесниците од група 10;
• реализирани активности во рамки на тренинг центарот 

во периодот април-јуни 2015.
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• реализација на практични модули за учесниците од 

група 11;
• реновирање и опремување на училници за интегрирани 

активности и кабинети за практична настава;
• презентација на веб-страницата на проектот.
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• студенти од Холандија во посета на НДЦ Скопје;
• претставници на ССУ „Кубен“ во работна посета на ССУ 

„Моша Пијаде“ во Тетово;
• соработка со здружението „Пиколо Фјоре“ - студиско 

патување во Италија.

ВО ОВА ИЗДАНИЕ:

ТРЕНИНГ ЦЕНТАР
Нансен модел за интегрирано образование

ЗАЕДНИЧКИ ПРОЕКТ СО МОН - 
мултиетнички концепт во образованието

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
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• проектни активности според методологијата на Нансен  

моделот; 
• организирана екскурзија за учениците од ОУ „Лирија“ 

Тетово;
• одбележан крајот на учебната година во училиштата 

вклучени во моделот Нансен; 
• настан за одбележување 5 години реализација на Нансен 

моделот за интегрирано образование во Струмица;
• истакнати тандеми на наставници за учебната 2014/ 2015 

година;
• Фондацијата за интегрирано образование додели 

награди за истакнатите тандеми на наставници за 
2014/2015 година.

НАНСЕН МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНО 
ОБРАЗОВАНИЕ
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ТРЕНИНГ ЦЕНТАР
НАНСЕН МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНО 

ОБРАЗОВАНИЕ
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На 29 април 2015 г. во просториите на 
тренинг центарот при НДЦ Скопје, на 
учесниците од трета, четврта и петта 
група им беа доделени сертификати за 
успешно завршено напредно ниво на 
обука за интегрирано образование. 

Во текот на настанот на присутните 
им се обратија советникот на 
министерот за образование и наука, 
Сафет Незири, директорот на НДЦ 
Скопје, Сашо Стојковски, проф. 
д-р Флорина Шеху и менаџерот на 
тренинг центарот при НДЦ Скопје, 

Биљана Крстеска-Папиќ. Напредното ниво на обука беше составено од шест програмски подрачја и 
се состоеше од предавања, работилници и практична работа. 

Во текот на процесот на обука учесниците имаа можност да ги надградат нивните вештини и 
компетенции преку обуките реализирани од обучувачите на НДЦ Скопје како и локалните и 
меѓународните експерти со долгогодишно искуство во полето на интегрираното образование.

Доделени сертификати за напредно ниво на обука 
за три групи учесници
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Дарко Талески
ОУ „Кирил и Методија“ с. Канатларци, Прилеп

„Јас бев дел од основното ниво на обука на НДЦ во Скопје и она што можев да го видам 
преку практичните активности во рамките на основното ниво на обука беше една 
вистинска, силна мотивација да можам тоа да го пренесам и во моето училиште, 
знаејќи го придонесот којшто го има овој модел на образование токму во меѓуетничката 
интеграција на учениците од различни етнички групи во средината во којашто живеат 
и учат. 

По комплетирањето на основното ниво на обука според Нансен моделот на интегрирано образование, ни беше 
дадена можноста заедно со колегата, исто така наставник по ликовно образование, да реализираме воннаставни 
активности во рамките на нашето училиште и започнавме со реализација на филмската секција, а подоцна и 
со кукларската секција. Во рамките на оваа секција вклучивме ученици од 7 одделение и можевме да забележиме 
како во текот на спроведување на тие активности учениците навистина почнаа да се зближуваат помеѓу себе. 
Токму при последната реализација на оваа активност минатата недела, колегата ми спомена како забележал 
дека учениците коишто на почетокот воопшто не сакаа да седнат еден до друг, за време на активностите ги 
групиравме, и сега забележуваме пред да влеземе во самата училница, тие веќе самите се групираат и се мешаат 
меѓусебно од различните одделенија. 

Исто така, овие обуки ни понудија доста можности да научиме нов начин и пристап во работата со ученици од 
различни етнички групи. Тоа беше ново за мене, но исто така и за колегата. Добрата страна беше тоа што можевме 
и практично да го примениме она што сме го научиле овдека во центарот. Во нашето училиште успеавме да го 
пренесеме, и во соработка со мојот колега да го практикуваме, да го надградуваме и да ги видиме сите придобивки 
како за нас како наставници така и за учениците исто така, да го пренесеме на другите колеги коишто пројавија 
голем ентузијазам да се вклучат во основните обуки на Нансен дијалог центарот. 

Најголем впечаток ми остави самиот модел којшто дава можност за создавање тандеми, користејќи го јазикот на 
етничката група на којашто зборуваат, но и да го применуваат во рамките на редовната настава. Тоа е една од 
најголемите придобивки, затоа што не се наметнува ниту едната ниту другата етничка група, и се овозможува 
една спонтана комуникација посебно преку игровниот момент на којшто се дава посебен акцент за време на овие 
активности. 

Се надевам дека понатаму ќе имаме можност и да напредуваме тековно и да ги пренесеме и нашите искуства 
коишто сме ги стекнале и практично веќе ги применуваме. Меѓутоа, се надевам и дека овој модел ќе најде многу 
голема примена во сите оние средини каде што има ученици од различни етнички групи, затоа што навистина 
придонесот е многу голем токму за нашите ученици“.

Даниела Апостоловска
ОУ „Братство Миѓени“, Тетово

„Како реализатор на активностите на Нансен моделот можам да кажам дека сум 
мошне задоволна затоа што во вашиот тренинг центар се стекнав со многу искуства 
коишто успешно можам да ги пренесам кај учениците работејќи во тандемска и тимска 
работа со мојот тандем, притоа работејќи на двата јазика на коишто се изведуваат 
активностите во нашето училиште. Учениците со задоволство ја прифаќаат 
работата, со голема мотивација пристапуваат кон реализација односно реализирање 
на нашите идеи и активности, и се гледа една хомогена структура кај нив, се 

запознаваат едни со други. Нашето училиште беше предизвик за Нансен моделот заради тоа што функционираме 
како различни објекти. Македонска настава се одвива во еден објект во дислоцираното училиште во спортскиот 
центар, а централното училиште е во друг објект и успеавме преку моделот да ги зближиме децата, да ги 
запознаеме и повторно да профункционира мултикултурноста и заедништвото во нашето училиште. 

Во целост можам да кажам дека напредното ниво ни претставуваше еден поголем чекор во реализација на 
активностите, каде што се стекнавме со повисоки компетенции токму за успешна реализација на сите 
активности што ги планираме заеднички со тимот од Нансен. 
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Маја Митева-Петровска
ОУ „Никола Карев“, Крушево

„Веќе 5 години сум вклучена во образовниот процес и на самиот почеток пред мене беше 
поставен еден голем предизвик да работам во паралелки на албански наставен јазик и 
оттогаш, од пред 5 години, постојан предизвик беше да се работи со тие ученици, на некој 
начин да им се приближи македонската култура, а истовремено и јас како наставник 
по англиски јазик, а и другите ученици од македонска националност, да им се приближи 
албанската култура и меѓу себе сите заедно да функционираат во образовниот процес 
во нашето училиште. 

Станува збор за еден модел кој е нов во нашиот образовен процес, но сметам дека ова е само почеток и дека иднината 
токму на овој модел е иднината на нашиот образовен процес. Затоа токму Министерството за образование и 
наука, нас како наставници веќе нè вклучува во овој модел, а основите на тој модел се токму според Нансен моделот 
за интегрирано образование. 

Нашето училиште е вклучено и во реализација на воннаставни активности, а исто така и реализација на 
слободни ученички активности. Во 2 подрачни училишта во нашата општина се спроведуваат слободни ученички 
активности на албански јазик, значи се работи со ученици Македонци и Албанци, а додека во нашето централно 
училиште се одвиваат слободни ученички активности на македонски и на влашки јазик. Во училиштето работат 
наставник по влашки јазик и наставник по македонски јазик и ова е нешто ново, што се надеваме дека ќе биде 
вклучено во програмата на НДЦ за во иднина. Значи, потребно е да се изработи една програма на влашки јазик за да 
може и влашкиот јазик да биде вклучен во тие активности, затоа што во нашето училиште наставата се одвива 
на македонски и на албански наставен јазик, а факултативно се изучува влашкиот јазик. 

Тандемскиот начин на работа е токму тоа што е предизвик за мене и што во иднина сакам повеќе да го усовршам 
за да може да се применува во реализацијата на слободните ученички активности во нашето училиште“.

Сихана Каба-Касами
ОУ „Кирил и Методиј“, Тетово

„По завршувањето на основното ниво на обука за интегрирано образование јас бев многу 
мотивирана да продолжам со напредното ниво на обука коешто го завршив успешно. 
Програмата за напредно ниво на обука ни овозможи детаљно запознавање со одредени 
специфики на интегрираното образование со помош на меѓународното искуство и со 
анализа на локалниот образовен контекст. 

Јас сум многу задоволна од резултатите коишто произлегоа од програмата за обука со 
помош на која научив нови методи кои ги применував не само во текот на воннаставните активности туку и во 
текот на редовниот наставен процес. 

Од 2014 година сум вклучена во проектот Нансен модел за интегрирано образование при ООУ „Братство-Миѓени“ 
во Тетово и можам да заклучам дека придобивките од интегрираните воннаставни активности се забележливи 
не само кај учениците туку и кај родителите и кај нас наставниците. Годишните програми изготвени од страна 
на НДЦ Скопје заедно со програмата за обука што се спроведува при тренинг центарот нè водат кон основање 
на нови и современи стандарди во македонскиот образовен систем, базирани на еднаквост и почитување на 
различностите“.

Бидејќи потекнувам односно живеам во мултиетничка средина во којашто разноликоста дише на секој 
агол од нашиот град, сметам дека ваквиот начин на заедничко чекорење на сите етникуми и запознавање 
едни со други ќе ги надмине предрасудите. Запознавајќи ги различностите, мислам дека се надминуваат 
стереотипите, бидејќи непознавањето на културата на едните и другите доведува до стереотипи. 
Благодарение на овој модел за интегрирано образование се надеваме дека во иднина ќе бидеме промотори 
на мултикултурноста и заедништвото во нашата општина“.  
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Во периодот од 1 април до 28 мај 2015 година, тренинг центарот при НДЦ Скопје ги организираше 
практичните модули од основното ниво на обука за интегрирано образование наменето за 
учесниците од групите 6, 7, 8 и 9. Последниот и најважен дел од практичните модули беше практичната 
имплементација на активностите од Нансен моделот за интегрирано образование во училиштата во 
кои се имплементира моделот. 

Учесниците, организирани во двојазични тандеми, имаа задача да планираат и спроведат интегрирана 
воннаставна активност во едно од училиштата вклучени во проектот. Ова беше одлична можност 
за учесниците да го извежбаат теоретскиот дел од модулите на обука и практично да ги применат 
стекнатите вештини во реална мултикултурна и двојазична училишна средина. Благодарение на 
наставничките тандеми и учениците, вклучени во проектот, активностите беа реализирани во 
позитивна и охрабрувачка атмосфера.

Реализација на практични модули според НМИО за 
групите 6, 7, 8 и 9
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На 5 мај 2015 учесниците од група 10 ги следеа практичните модули од основното ниво на обука за 
интегрирано образование. Практичните модули беа организирани во ОУ „Гоце Делчев“ во Гостивар, 
додека интегрираната воннаставна активност ја спроведоа наставниците Габриела Мерџаноска 
и Нагихан Снопче. Практичниот модул се состоеше од опсервација на интегрирана двојазична 
воннаставна активност имплементирана според Нансен моделот.

НДЦ Мостар во партнерство со НДЦ Скопје го имплементира проектот „Обука на наставници за 
интегрирано образование“ која вклучува 18 наставници и училишни директори во програмата за 
градење на капацитетите наменета да го промовира интегрираното образование во Херцеговина – 
Кантон Неретва. Проектот е финансиски поддржан од Кралската амбасада на Норвешка во Босна и 
Херцеговина.

Заеднички проект со НДЦ Мостар: Реализација на 
практичните модули за учесниците од група 10
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На 2 јуни 2015 година на учесниците од 
група 10 од Столац, Прозор/Рама и Мостар 
им беа доделени сертификати за успешно 
завршено основно ниво на обука за 
интегрирано образование. На настанот 
присуствуваа министерот за образование 
на Херцеговина – Кантон Неретва, Златко 
Хаџиомеровиќ, извршниот директор на 
НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, извршниот 
директор на НДЦ Мостар, Елвир Џулиман, 
менаџерот на тренинг центарот при 
НДЦ Скопје, Билјана Крстеска-Папиќ и 
координаторот за едукација при НДЦ 
Скопје, Сонај Билал.

НДЦ Мостар во партнерство со НДЦ Скопје го имплементира проектот „Обука на наставници за 
интегрирано образование“ која вклучува 18 наставници и училишни директори во програмата за 
градење на капацитетите наменета да го промовира интегрираното образование во Херцеговина – 
Кантон Неретва. Проектот е финансиски поддржан од Кралската амбасада на Норвешка во Босна и 
Херцеговина.

Програмата за основното ниво на обука беше изработена и структурирана да им овозможи на 
наставниците да чујат повеќе за карактеристиките, спецификите и придобивките од Нансен моделот 
за интегрирано образование и истовремено да ги развие вештините за успешна реализација на 
интегрираните активности во училиштата со мултиетничка структура на ученици.

Наставниците вклучени во проектот ќе бидат одговорни за имплементацијата на интегрираните 
образовни програми според Нансен моделот во своите училишта почнувајќи од следната учебна 
година.

Заеднички проект со НДЦ Мостар:  Доделени сертификати за 
учесниците од група 10

„Изразувам голема благодарност до Нансен дијалог центар Мостар и Нансен дијалог 
центарот во Скопје. По реализацијата на програмата за обука пред сè во Скопје и овде во 
Мостар, збогатени сме со сè она што се случуваше, од различни методи, начела, пристап 
кон децата, работа во мултиетнички заедници. Во секој случај, мислам дека дома се 
враќаме збогатени со повеќе знаење“.
Славко Билиќ, директор на ОУ „Марко Марулиќ“, Прозор, Рама

„Ми беше задоволство да учествувам во овие работилници, односно обуките во Скопје 
и овде во Мостар. Дружењето беше на ниво, многу работи осознавме и се надевам дека 
тоа ќе го примениме во нашите училишта и дека навистина ќе заживее интегрираното 
образование“.
Адем Харачиќ, директор на „Прво основно училиште Столац“, Столац

„Во изминатите 3 месеци, всушност од февруари, двапати го посетивме Скопје и имавме 
совршени обуки каде многу научивме, исто така и овде. Сите обуки беа многу едукативни, 
многу мотивирачки и се надевам дека ќе успееме да го реализираме тоа што сме го 
осмислиле“.

Емина Бенца, педагог во ОУ „Алија Исаковиќ“, Прозор, Рама

„Пред сè, сметам дека овој циклус на обука, агенда за интегрирано образование кое го 
имавме во периодот февруари - јуни 2015 година, донесе многу нови сознанија и секако 
надополнување на досегашните знаења. Сметам дека во идната работа и соработка, 
работата во училиштата и со учениците, за односот родител-ученик ќе донесе голем 
напредок, и јас како поединец ќе можам да придонесам со својата работа, но и останатите 
поединци кои учествуваа во целиот проект“.
Марио Бубало, професор во „Средно сообраќајно училиште“, Мостар
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Реализирани активности во рамките на 
тренинг центарот во периодот 
април- јуни 2015

• 16 април 2015 г. - основно ниво, група 7 - предавања со локални експерти, проф. д-р Зоран 
Велковски;

• 28 април 2015 г. - основно ниво (проект со МОН), група 11 -  трета работилница;

• 29 април 2015 г. - основно ниво, група 8 - предавања со локални експерти, проф. д-р Флорина 
Шеху;

• 29 април 2015 г. - доделување сертификати за напредно ниво на обука - група 3, 4 и 5;

• 30 април 2015 г. - основно ниво, група 9 - предавања со локални експерти, проф. д-р Флорина 
Шеху;

• 4 мај 2015 г. - основно ниво (проект со НДЦ Мостар), група 10 - петта работилница;

• 5 мај 2015 г. - основно ниво (проект со НДЦ Мостар), група 10 - практичен дел од обуката во ООУ 
„Гоце Делчев“, Гостивар;

• 20 мај 2015 г. - основно ниво, група 8 - предавања со локални експерти, проф. д-р Зоран Велковски;

• 21 мај 2015 г. - основно ниво, група 9 - предавања со локални експерти, проф. д-р Зоран Велковски;

• април - мај, 2015 г. - практични модули, реализација на активности според НМИО- група 6, 7, 8 и 9;   

• 1 јуни 2015 г. - основно ниво (проект со НДЦ Мостар), група 10 - шеста работилница;

• 2 јуни 2015 г. - основно ниво (проект со НДЦ Мостар), група 10 - седма работилница;

• 2 јуни 2015 г. - доделување на сертификати за основно ниво на обука - група 10 (проект со НДЦ 
Мостар);

• 12 јуни 2015 г. - основно ниво (проект со МОН), група 11 -  четврта работилница;

• 16 јуни 2015 г. - основно ниво (проект со МОН), група 11 -  петта работилница.
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Во текот на месец мај 2015 година, во три основни училишта беа спроведени проектни активности 
според методологијата на Нансен моделот за интегрирано образование. Активностите беа планирани, 
организирани и спроведени во ООУ „Никола Карев“- Крушево од наставниците Захарица Рујаноска, 
Маја Митева и Тодорка Нане, во  ОУ „Страшо Пинџур“ во с. Калаузлија од наставниците Гордана 
Барбашка и Бекир Хусеинов и во ОУ „Кирил и Методија“, с. Канатларци, Прилеп од наставниците Дарко 
Талески и Ферди Булут. 

Активностите беа планирани и реализирани според одредени делови изведени од годишните програми 
за интегрирани воннаставни активности изработени од НДЦ Скопје. Поради значително зголемен 
интерес од страна на учениците за учество во проектните активности, НДЦ Скопје ќе продолжи да ги 
поддржува овие иницијативи во рамките на училиштата коишто не се директно вклучени во проектот 
Нансен модел за интегрирано образование.

Проектни активности според методологијата на 
Нансен моделот

АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА 
НАНСЕН МОДЕЛОТ ЗА ИНТЕГРИРАНО 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Нансен дијалог центар Скопје организираше 
екскурзија за учениците вклучени во 
проектот Нансен модел за интегрирано 
образование во ОУ „Лирија“, Тетово. 
Учениците заедно со нивните наставнички 
имаа организирана посета на Зоолошката 
градина во Скопје по која присуствуваа на 
кино-проекција. 
Екскурзијата беше одлична можност за 
дружење меѓу учениците. Екскурзијата 
беше финансирана од страна на НДЦ Скопје 
и е предвидена во Годишната програма за 
интегрирани воннаставни активности.

Организирана екскурзија за учениците од ОУ „Лирија“, Тетово

Одбележан крајот на учебната година во училиштата вклучени 
во Нансен моделот

Со цел одбележување на крајот на учебната година во училиштата вклучени во проектот Нансен 
модел за интегрирано образование, НДЦ Скопје организираше разновидни активности за учениците 
и персоналот со цел да понудат забавни активности за релаксирање, бидејќи се ближи крајот на 
учебната 2014/2015 година. Активностите беа организирани според следниот распоред:

19 мај 2015 г. миниолимписки игри во ОУ „Гоце Делчев“ во Конче;
26 мај 2015 г. куклена претстава во ОУ „Никола Карев“ во с. Борино и с. Саждево, Крушево;
27 мај 2015 г. куклена претстава во ОУ „Гоце Делчев“ во Конче;
28 мај 2015 г. изведба на пантомима во ОУ „Братство-Миѓени“ во Тетово;
28 мај 2015 г. куклена претстава во ОУ „Гоце Делчев“ во Гостивар;
3 јуни 2015 г. завршна приредба на учениците од група 1 при ОУ „Лирија“ во Тетово; 
5 јуни 2015 г. завршна приредба на учениците од група 2 при ОУ „Лирија“ во Тетово; 
8 јуни 2015 г. завршна приредба на учениците од група 1 при ОУ „Гоце Делчев“ во Гостивар;
9 јуни 2015 г. завршна приредба на учениците од група 1 при ОУ „Гоце Делчев“ во Гостивар;
10 јуни 2015 г. доделување на сертификати – 5 години НМИО во ОУ „Маршал Тито“ во Струмица;
12 јуни 2015 г. завршна приредба на учениците од ОУ „Али Бекташи“ и ОУ „Вук Стефановиќ Караџиќ“ 
во Бујановац.
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На 10 јуни 2015 година Нансен дијалог центар Скопје 
организираше настан за доделување сертификати 
за учениците и наставниците вклучени во проектот 
Нансен модел за интегрирано образование во ООУ 
„Маршал Тито“, Струмица, во периодот 2010 - 2015 
година.

На присутните им се обратија директорот на НДЦ 
Скопје, Сашо Стојковски, и менаџерот на Тренинг 
центарот, Биљана Крстеска-Папиќ, кои дадоа осврт за 

процесот на имплементација на Нансен моделот за интегрирано образование во ООУ „Маршал 
Тито“ во Општина Струмица. Покрај доделувањето на сертификатите за учениците вклучени во 
проектот, НДЦ Скопје им врачи признанија на наставниците кои беа непосредни реализатори на 
интегрираните активности. Признанијата им беа доделени на наставниците Љубинка Цветанова, 
Мејдин Усинов и Даниела Митева кои во текот на нивните обраќања си споделија впечатоците 
поврзани со придобивките и резултатите од примената на Нансен моделот за интегрирано 
образование. Поради одличната соработка со секторот за образование при Општина Струмица, 
НДЦ Скопје додели благодарница на Соња Чурлинова, поранешен претставник од секторот за 
образование при општината. Во нејзиниот говор, Чурлинова ја нагласи важноста за примена на 
интегрираното образование и потребата од поширока поддршка од сите заинтересирани страни.

Настан за одбележување 5 години реализација на Нансен 
моделот за интегрирано образование во Струмица

Значајно достигнување
на Нансен моделот
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„Да се биде наставник – реализатор на Нансен моделот за интегрирано образование е голема 
трансформација за самиот наставник, истовремено претставува голем предизвик и, секако, има 
големи придобивки. Како наставници, ние се трансформиравме од наставник којшто реализира 
класична настава во современи наставници кои ги реализираат часовите со помош на различни 
активности. Благодарение на начинот на којшто учевме за традициите и различните култури на 
народностите, докажавме дека бариерите не треба да постојат, всушност, различностите треба 
да ги зближуваат учениците. Како наставници, ние покажавме и докажавме многу. Од наставник - 
ЈАС  се трансформиравме во наставник - НИЕ. Ги споделувавме различните искуства, соработувавме 
и заедно ги согледувавме сите идеи. Обуките коишто ги следевме во НДЦ Скопје ни помогнаа многу 
да се трансформираме во тим и тандем и при имплементацијата на воннаставните активности“.

Даниела Митева, наставник - реализатор на НМИО

„Во прво одделение кога започнавме со проектот, ги изградивме темелите на една куќа каде 
што живееше едно големо семејство. Семејство, во кое сите се еднакви, сите се почитуваат и 
кое претставува пример за соседите и пријателите. Учениците вложија многу труд, работеа 
вредно, постепено се запознаваа и градеа нови вредности. Заедно, ние докажавме дека можеме 
да постигнеме многу и дека заедно сме посилни. Училиштето беше нашиот втор дом и ние 
наставниците заедно со учениците бевме главните мотиватори и реализатори на програмата по 
која станавме препознатливи не само во рамките на општината, туку и надвор од неа. Учениците 
докажаа дека пријателството нема граници, религија или националност. Тие докажаа дека можат 
да се почитуваат меѓусебно и да бидат вистински пример за останатите. Учениците се нашата 
гордост, гордост на Нансен дијалог центар Скопје и на општината“.

Мејдин Усинов, наставник - реализатор на НМИО

„Како наставници кои сме одговорни за реализација на редовниот наставен процес, преку овој проект 
ние сфативме дека не е важно да се научи само наставната содржината туку учениците да научат 
повеќе едни за други.  

Ние го препорачуваме ова искуство за сите идни наставници, бидејќи не е важно учениците да стекнат 
само основни знаења, туку и да научат едни за други, да научат што е вистинско пријателство и да 
бидат во можност да го пренесат нивното искуство на нивните идни пријатели. 

Активностите беа голем предизвик за нас, нешто ново и интересно, нешто што ни помогна во 
нашиот професионален развој во образованието. Можам да кажам дека на почетокот ние бевме 
еден тим којшто беше поддржуван од страна на сите кои ја почитуваа и ценеа нашата работа 
како наставници. Беше потребен голем труд и посветеност за вклучување на сите ученици во 
активностите, како и да се подготват активности коишто се соодветни за нивната возраст и 
дневна активност. Кога еден тим работи заедно и го избира тоа што е најдобро за учениците и за 
тимот - тогаш успехот е неминовен“.

Љубинка Цветанова, наставник - реализатор на НМИО
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Истанкати тандеми на наставници за учебната 
2014/ 2015 година

Еден од главните настани кои ја одбележаа оваа учебна година беше номинацијата и селекцијата на 
најуспешните тандеми на наставници кои се во улога на реализатори на интегрираните воннаставни 
активности според Нансен моделот за интегрирано образование. 

Истакнатите тандеми на наставници беа избрани врз база на постигнатите резултати при процесот 
на планирање и реализација на интегрираните активности кои беа поткрепени со евалуација и 
редовни опсервации. 

На 10 јуни 2015 г. беше организиран настан на кој НДЦ Скопје им додели признанија на истакнатите 
тандеми на наставници за континуираната успешна имплементација на Нансен моделот за 
интегрирано образование во текот на учебната 2014/2015 година. Признанијата им беа доделени 
на: Зујца Стојанова и Дениз Реџепов од ООУ „Гоце Делчев“ - Конче, Габриела Мерџаноска и Нагихан 
Снопче од ООУ „Гоце Делчев“- Гостивар, Радица Ацевска и Мирсада Идризи од ООУ „Лирија“- Тетово.
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„Ова признание претставува голема чест и задоволство за мене и мојата колешка, ова ќе биде 
една дополнителна мотивација за нас за да продолжиме успешно да работиме и во иднина. 
Нансен моделот за интегрирано образование се спроведува во нашето училиште од месец 
ноември минатата година, работиме со 40 ученици организирани во 2 групи. Учениците се веќе 
интегрирани, тие се сакаат, се дружат, се почитуваат меѓусебно, со тоа мислам дека нашата 
првична цел е постигната. 

Нашето искуство започнува уште пред 20 години, ние работиме заедно од самиот почеток 
во образованието, се познаваме, во период од 5 години јас им предавав македонски јазик на 
учениците Албанци и соработуваме уште од тогаш, но сега со помош на Нансен моделот 
за интегрирано образование нашата соработка е продлабочена, заедно ги планираме сите 
активности, подготвуваме изработки и парафразираме“.

Габриела Мерџаноска, ООУ „Гоце Делчев“, Гостивар

„Чувствувам задоволство во текот на работата со колешката и со учениците, работиме со 
две групи, секоја група е составена од 20 ученици, заедно работиме од месец ноември, досега сме 
постигнале голем успех и сме задоволни, исто така задоволни се учениците и родителите.

Јас мислам дека јазикот не претставува голема пречка, бидејќи поголемиот број на учениците 
го познаваат македонскиот јазик, и децата кои не го познаваат добро се разбираат со нивните 
соученици со помош на разни мимики и гестови“.

Нагихан Снопче, ООУ „Гоце Делчев“, Гостивар
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„Ова беше едно големо изненадување за нас имајќи предвид дека се вклучивме во проектот во текот 
на второто полугодие од учебната година, и за релативно краток период успеавме да постигнеме 
голем успех, секако, благодарение на поддршката од страна на тимот на НДЦ Скопје. Изразуваме 
голема благодарност за позитивната мотивација којашто ја изразија во текот на нашата работа 
и се надеваме дека ќе продолжи и во иднина со цел нашата работа да биде поуспешна. 

Нашата тандемска и тимска соработка беше на задоволително ниво, имавме одлична соработка, 
заедно ја планиравме реализацијата на интегрираните активности и мислам дека нашата 
тандемска соработка се одрази позитивно на нашите ученици. Во последниот период учениците, 
вклучени во проектот, реагираа мошне позитивно кон нашиот тандем, и двата класа сега 
претставуваат една целина.

Радица Ацевска, ООУ „Лирија“, Тетово

„Јас, исто како и мојата колешка, многу сум задоволна од ова признание кое ни се додели од страна 
на Нансен дијалог центар Скопје со кое нашата работа реализирана во текот на ова тримесечје е 
прикажана во едно убаво и вистинско светло. Работата со деца и со две различни етнички заедници 
е работа што бара посветеност со цел овие деца да имаат една поубава иднина. 

Проектот Нансен ни помогна да ја продлабочиме соработката со мојата колешка Радица, со 
која, иако сме заедно повеќе од 15 години во истото училиште, оваа година преку Нансен повеќе се 
зближивме, со што нашата заедничка работа беше многу продуктивна и верувам дека и во иднина 
ќе продолжиме вака“. 

Мирсада Идризи, ООУ „Лирија“ Тетово
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„Почестени сме и горди што сме меѓу трите најуспешни тандеми за оваа учебна година. Ова признание 
ќе биде потсетник и мотивација за уште поуспешна реализација на активностите во иднина, ние ќе се 
обидеме уште повеќе да ги вклучиме учениците, да бидеме пример за учениците, наставниците со кои 
ние работиме, како и за заедницата каде што се наоѓа нашето училиште.

Соработката е неопходна за да се постигне успех и мошне е важно да имате добар соработник до вас, кој 
може да ви помогне да ги спроведете сите идеи заедно. Овие активности не можат да се реализираат 
доколку не постои соработка помеѓу двајцата наставници во рамките на тандемот. Ние како 
наставници претставуваме модел на однесување за учениците и тие учат од нас, ние сме нивни модели, 
поради таа причина соработката е неопходна и има влијание врз учениците и нивната мотивација за 
потоа да соработуваат, да помагаат едни на други, да си даваат поддршка. Ние соработуваме успешно 
и покрај тоа што зборуваме на различни јазици.

Мислам дека јазикот не треба да биде пречка, потребно е да се има добра волја, напор и почитување и 
можеме да се разбереме едни со други многу добро. Јас како наставник кој не го говори турскиот јазик, се 
обидувам да научам неколку зборови за да можам да се надоврзам со мојата тандем, за да можам да се 
вклучам во тоа одредено говорно подрачје, иако мислам дека тоа не е пречка. Начинот на комуникација, 
невербалната комуникација, соработката и дневните подготовки значат многу и се мошне важен дел за 
една успешна тандемска соработка“.

Зујца Стојанова, ООУ „Гоце Делчев“, Конче

„Јас сум многу среќен што учествувам во овој проект, бидејќи забележав големи успеси кај децата. Сега 
веќе гледаме дека децата многу повеќе ги сакаат овие активности, многу повеќе сакаат да бидат заедно, 
се дружат меѓусебно, полесно се разбираат меѓу себе, а претходно не можеа вака лесно да воспостават 
комуникација едни со други. Сега кога веќе се знаат подобро не се повлекуваат кога ќе треба да побараат 
нешто, бараат, прашуваат многу отворено, и ако имаат проблем, го решаваат. Ние со наставничката 
Зујца добро се разбираме, соработуваме, ако има некој проблем го решаваме и споделуваме. Со тоа сме и 
пример за учениците, кои следејќи нè нас и самите тие исто се однесуваат и многу подобро си поминуваат 
заедно. Бидејќи кога сакате да направите нешто, потребно е да соработувате, зашто не можете 
сè сами да направите. Понекогаш некои работи се прават со помош, сами можете да одите донекаде, 
но не можете многу далеку. Меѓутоа кога ќе се подаде некоја рака, кога ќе има помош тогаш побрзо се 
прават нештата, и учениците ова го гледаат, го разбираат и го чувствуваат. Ние во активностите 
употребуваме одредени зборови и децата учат одредени зборови кои ги слушаат секој ден, прашуваат 
што значи ова. На пример, и учениците Турци на ист начин учат македонски, сега не им е толку тешко 
да разбираат одреден збор или реченица кога ќе ја слушнат, бидејќи секој ден ги слушаат и така учат. 
Јас мислам дека никогаш нема да има никакви проблеми сè додека тие продолжуваат да соработуваат, 
меѓусебно да се почитуваат и да се однесуваат со почит едни спрема други“.

Дениз Реџепов, ООУ „Гоце Делчев“, Конче
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На 19 и 22 јуни, 2015 година, директорот на 
Фондацијата за интегрирано образование, Ветон 
Зеколи, ги врачи наградите на истакнатите тандеми 
на наставници за учебната 2014/2015 година кои 
беа номинирани и селектирани од страна на Нансен 
дијалог центар Скопје. Наградата „Истакнати 
тандеми на наставници“ за првпат се воведува оваа 
година со цел да се оддаде признание и поддршка 
за наставниците кои се истакнуваат со нивниот 
професионализам, посветеност и континуирана 
квалитетна имплементација на програмите за 
интегрирано образование според Нансен моделот 
за интегрирано образование во рамките на 
нивните училишта.

Наградата ќе се доделува традиционално секоја година од страна на Фондацијата за интегрирано 
образование во партнерство со Нансен дијалог центар Скопје со цел препознавање, поддршка и 
промовирање на истакнати наставници во полето на интегрираното образование.

Фондацијата за интегрирано образование додели 
награди за истакнатите тандеми на наставници за 
2014/2015 година
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На 15 април 2015, НДЦ Скопје беше домаќин на група 
професори и студенти по историја на универзитетот 
Гронинген од Холандија. Студентите и професорите ги 
следеа презентациите подготвени од Сашо Стојковски 
- извршен директор на НДЦ Скопје, Ветон Зеколи - 
проект менаџер и Мирлинда Алемдар - координатор 
за односи со јавноста. 

Посетителите имаа можност да чујат повеќе за 
историјата на НДЦ Скопје, програмата за дијалог и 

помирување, Нансен моделот за интегрирано образование како и функцијата и целите на тренинг 
центарот за интегрирано образование. Претставниците на НДЦ Скопје го споделија своето искуство 
и перспективи во однос на интегрираното образование како алатка за дијалог и превенција од 
конфликт. 

Студенти од Холандија во посета на НДЦ Скопје

Во  периодот од 20 до 22 април 2015 год., претставниците 
на ССУК „Кубен“ од Осло заедно со истакнати ученици 
од истото училиште го посетија ССУ „Моша Пијаде“ 
во Тетово. Целта на посетата беше воспоставување 
на меѓусебна соработка за иницијативи на содејство 
помеѓу двете училишта и НДЦ Скопје. Претставниците 
на ССУ „Кубен“ се сретнаа со директорот на ССУ „Моша 
Пијаде“, како и со професорите и учениците вклучени 
во групите за заедничка медијација и решавање 
конфликти.   

Во текот на посетата, претставниците на ССУ „Кубен“, 
НДЦ Скопје и ССУ „Моша Пијаде“ изготвија концепт за 
заедничка апликација за реализација на програма за 
школска медијација која ќе започне со реализација во 
октомври 2015 година. 

Целта на проектот е да им овозможи на учесниците 
од целната група да ги стекнат потребните вештини 
и компетенции во областа на медијацијата и 
ненасилната комуникација. Проектот ќе овозможи 

размена на искуства помеѓу целните групи, со цел воспоставување најдобри практики за врсничка 
медијација и разрешување конфликти во училиштата. Проектот ќе обезбеди размена на искуства 
преку висококвалитетна програма за обука која опфаќа внимателно структурирана програма за 
градење на капацитетите, исто така и дополнителни активности за одржливост.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Претставници на ССУ ,,Кубен” во работна посета на
ССУ ,,Моша Пијаде“ во Тетово
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Во периодот 24-28 јуни, 2015 г. наставничките Зујца Стојанова од ОУ „Гоце Делчев“- Конче, Нијаре 
Сулејмани и Ајше Љоки од ОУ „Лирија“- Тетово учествуваа во студиското патување во рамките на 
проектот „Ponti di Solidarieta“ организиран од страна на здружението Пиколо Фјоре во Италија и 
поддржан од НДЦ Скопје. Покрај учесниците од Македонија, учествуваа и организации и здруженија 
од Србија, Босна и Херцеговина, Либан, Косово и Палестина.

Целта на проектот беше да ја потенцираат потребата од поголема грижа за лицата со посебни потреби 
и да ја претстават работата на повеќе организации кои го третираат проблемот на социјализација и 
едукација на лицата со посебни потреби.

Организаторите непосредно ги претставија и ги запознаа учесниците со здруженијата  Casa Lions 
во која се сместени лица со посебни потреби, работилницата Chiavezza каде младите со посебни 
потреби изработуваат најразлични предмети, здружението Џовани  XXIII како и семејството Ајас кое 
се грижи за лица со посебни потреби. 

Од страна на волонтерите во Домот за аутизам во Кандело на учесниците им беа презентирани 
нивните активности, просториите, материјалите и средствата со кои работат и на кој начин се трудат 
да ги оспособат децата со аутизам за самостоен и независен живот.

Учеството  во овој проект им овозможи  на учесниците одблиску да се запознаат со начинот на 
кој се третира проблемот со лицата со посебни потреби во Италија, но и во земјите од кои имаше 
претставници, да се разменат искуства, да се согледаат проблемите со кои секојдневно се соочуваат 
лицата со посебни потреби, но исто така да се научи повеќе за луѓето што се вложуваат себеси за да 
им помогнат на лицата со посебни потреби на кои им е потребна помош, колку нивната мотивација, 
ентузијазам  и свест за ваквите проблеми е на високо ниво.

Здружението Пиколо Фјоре е основано во 1984 година со цел поддршка на хуманитарната 
организација Domus Laetitiae. Активностите на здружението се насочени кон активности кои 
ја поддржуваат социјалната солидарност, главно, во областа на инклузијата и поддршката на 
лицата со посебни потреби. Здружението има блиска соработка со други групи и волонтерски 
организации во локалната заедница и е член на Социјалниот совет на волонтери за  градот Биела, 
Италија.

Официјалната соработка меѓу Нансен дијалог центар Скопје и здружението Пиколо Фјоре беше 
воспоставена во октомври 2014 година кога претставниците изразија интерес за средба со НДЦ 
Скопје, со цел да се увидат можностите за идна соработка и размена на искуства меѓу двете 
организации, особено во областа на образовните програми.

Соработка со здружението Пиколо Фјоре - студиско 
патување во Италија
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Во периодот март - јуни 2015 г., Нансен дијалог центар Скопје во партнерство со Министерството за 
образование и наука реализираа низа активности во рамките на проектот „Мултиетнички концепт 
во образованието“. Проектот е финансиски поддржан од норвешкото Министерство за надворешни 
работи и се состои од три клучни компоненти:
• вклучување на мултиетнички средни стручни училишта во Нансен моделот за интегрирано 

образование и подобрување на условите за реализација на практична настава;
• иницијатива за унапредување на наставничката професија;
• иницијатива за креирање на концепција за интеркултурно образование.
Целта на Компонентата 1 е да овозможи успешна интеграција на ученици, родители и наставници 
од различни етнички заедници преку програми за градење на капацитетите и активности за 
интегрирано образование како и подобрување на инфраструктурните и технички услови во 
средните стручни училишта со цел подобрување на квалитетот на наставата. Сите програмски 
активности се внимателно планирани и структурирани на начин кој ги опфаќа проблемите со кои 
се соочува актуелниот образовен систем во Македонија и нуди нови пристапи и програми кои 
ќе ја зајакнат меѓуетничката интеграција и толеранција, а истовремено промовираат инклузија и 
градење на компетенциите на сите учесници во процесот за мултиетничко образование, инклузија и 
непристрасен пристап во образованието.

Целта на Компонентата 2 е да се зајакне и унапреди професијата на наставниците во предучилишното, 
основното и средното образование во Република Македонија. Процесот ќе опфати темелна анализа 
на образовни понуди и документација, капацитети за обука на едукатори и наставници, како и 
интервјуа со учесниците во проектот.

Полињата на истражување исто така ќе ги опфатат современите трендови во наставничката 
професија во Европа и глобално, структурни промени во високообразовните институции, ревизија 
на наставните програми, капацитетите на високообразовните институции итн.

Целта на Компонентата 3 е да се развие „Концепцијата за интеркултурното образование“ со стремеж 
кон развивање на конкретни препораки и специфични активности кои би биле имплементирани на 
национално ниво, а со намера да се овозможи и поддржи процесот на развој и имплементација на 
интеркултурното образование на макрониво и микрониво.

Во приодот март-јуни 2015 година, членовите на работните групи за сите три компоненти работеа 
интензивно на изготвувањето на конкретните рамки за планот на активности со цел да се овозможи 
навремена реализација на проектните активности во склоп на компонентите.

Имплементација на заедничкиот проект со МОН - 
мултиетнички концепт во образованието 
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Реализација на практични модули за учесниците од група 11

На 22 мај 2015 година учесниците од група 11 ги следеа практичните модули од основното ниво на обука за 
интегрирано образование. За време на практичните модули учесниците имаа можност да присуствуваат на 
интегрирана двојазична воннаставна активност спроведена од Светлана Ристоска и Гезим Ибрахими.

Практичните модули даваат детален увид во методологијата на Нансен моделот, фокусирајќи се особено на 
најважните елементи: примена на компонентата „игра“, двојазичен пристап со парафразирање и тандемска 
соработка. Учесниците од група 11 исто така ќе го завршат и вториот дел од практичната програма кој се 
состои од планирање и практична реализација на интегрирана воннаставна активност според Нансен 
моделот за интегрирано образование.

Реновирање и опремување на училници за интегрирани 
активности и кабинети за практична настава

Од почетокот на месец јуни 2015 г. започна 
процесот на реновирање и опремување на 
училниците наменети за реализација на проектот 
Нансен модел за интегрирано образование како 
и опремувањето на кабинетите за реализација на 
практичната настава во дел од средните стручни 
училишта, односно:

СУГС „8 Септември“, Скопје (1 Нансен училница 
и 1 стручен кабинет – техничар за компјутерско 
управување);

ССОУ „Моша Пијаде“, Тетово (1 Нансен училница 
и 1 стручен кабинет – туризам и угостителство);

ОСМУ „Никола Штејн“, Тетово (1 Нансен училница 
и 1 стручен кабинет – физиотерапија).

Активностите во дел од училиштата вклучуваат реновирање и опремување на училници за реализација на 
интегрирани воннаставни активности според Нансен моделот за интегрирано образование како и реновирање 
и опремување на кабинети за реализација на практичната настава по стручни предмети. Активностите се дел 
од Компонентата 1 која има за цел подобрување на инфраструктурните и техничките услови во средните 
стручни училишта со цел подобрување на квалитетот на наставата.
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Во текот на месец јуни 2015 г. беше претставена веб-страницата за заедничките проектни 
активности реализирани во партнерство со Министерството за образование и наука на Р. 
Македонија. 
Веб-страницата www.moes-ndc.org е изработена на англиски, македонски и албански јазик и ги 
содржи сите неопходни информации и новости за тековните проектни активности реализирани 
во соработка со МОН, исто така ќе ги содржи сите информации за активностите што ќе бидат 
спроведувани во текот на следните години.

Презентација на веб-страницата
на проектот



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

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

www.tcnmie.org

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

contact@ndc.net.mk 

НАНСЕН ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР СКОПЈЕ 

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


