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На 14. и 15. декември 2013 година, Нансен дијалог центар Скопје ја организираше втората меѓународна 
конференција за интегрирано образование „Интегрирано образование - тренд, тенденција и 
потреба“ којашто се одржа во Скопје. На конференцијата учествуваа 140 учесници со цел да се 
постигне позитивно влијание врз зајакнувањето на капацитетите и вештините на наставниот кадар 
од основните и средните училишта коишто имаат улога на промотори и поддржувачи на идејата и 
концептот за интегрирано образовние. 

Конференцијата имаше значајна улога во процесот на сензибилизирањето на различните образовни 
профили за потребата и придобивките на концептот за интегрирано образование како глобален 
тренд, тенденција и потреба, користејќи го долгогодишното искуство и знаење на меѓународните 
експерти од Северна Ирска, Норвешка и Турција. Конференцијата за интегрирано образование 
претставуваше составен дел од основното и напредното ниво на обука за интегрирано образование 
организирана и реализирана во рамките на Тренинг центарот Нансен модел за интегрирано 
образование при НДЦ Скопје.

Првата меѓународна конференција за интегрирано образование беше организирана на 9. и 10. 
март 2013 година, на која НДЦ Скопје и Советот за интегрирано образование на Северна Ирска 
го потпишаа договорот за соработка кој резултираше со продлабочување на соработката 
меѓу двете организации и овозможи платформа за соработка и споделување на екпертиза во 
полето на интегрираното образование и развојот на програмите за градење капацитети 
за наставниот кадар. 

Првиот ден на конференцијата, реализиран на 14 декември 2013 година,  започна со обраќањето 
на менаџерот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје, Билјана Крстеска-Папиќ која им посака 
добредојде на учесниците и воедно го претстави тимот на меѓународни експерти - предавачи.
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Потоа, извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, официјално го означи почетокот на 
Втората меѓународна конференција за интегрирано образование преку неговото обраќање до 
присутните.
 
„Денес со Втората конференција за интегрирано образование го заокружуваме циклусот 
на напредно ниво на обука за првата генерација наставници кои ја започнаа обуката во 
август 2012 година. Тренинг-центарот работи по посебно креирана програма наменета за 
наставниот кадар, која има за цел да обезбеди и да им понуди на наставниците нови вештини, 
знаења и методи како успешно да одговорат на сите предизвици и проблеми со кои се соочуваат 
мултиетничките училишта и како стекнатото знаење успешно да го применат во процесот 
на интеграција меѓу учениците и нивните родители. За потребите на тренинг-центарот се 
ангажирани еминентни домашни и странски професори, предавачи и обучувачи од областа на 
интегрираното образование, а обуките се тематски избрани и соодветно поделени на теорија, 
практична работа и полагање испити“.

Извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, ја нагласи важноста на конференцијата при 
споделувањето на најдобрите меѓународни практики во полето на интегрираното образование како 
и врз зајакнувањето на вештините и компетенциите на наставниот кадар во полето на интегрираното 
образование.  

„Низ темите коишто ќе бидат третирани на оваа втора меѓународна конференција за 
интегрирано образование ќе бидат понудени многу позитивни примери, успешни практики 
од сферата на интегрираното образование; ќе бидат пренесени многу нови знаења, ќе бидат 
усовршени одредени вештини неопходни за квалитетна реализација на интегрирани воспитно-
образовни активности според моделот за интегрирано образование Нансен“, истакна г. Сашо 
Стојковски при неговото обраќање. 
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Пред започнувањето на предавањата, НДЦ Скопје имаше чест да го претстави видеообраќањето на 
Стефани Марсал, виш советник на високиот комесар за национални малцинства, Астрид Торс.
Марсал пренесе неколку важни пораки од ВКНМ во Хаг, Холандија, до сите присутни учесници на 
конференцијата. Таа ја истакна важната улога на Нансен дијалог центар Скопје и даде еден осврт по 
однос на наградата Макс ван дер Штул за 2011 година којашто беше доделена на НДЦ Скопје на 24 
октомври 2011 година за исклучителниот придонес во полето на интегрираното образование.

„Ова беше добро заслужена награда за Нансен дијалог центар Скопје којшто ги започна 
активностите во 2000 година под многу тешки околности, и денес  вашата работа се 
проширила во повеќе од десет општини со различна политичка припадност и сте основале 
многу важен тренинг-центар. Со оваа работа сте докажале дека интегрираното образование 
може да функционира преку посветеност и дијалог. Остануваат многу предизвици, и ние го 
знаеме тоа, но е мошне важно вашето добро искуство да не остане изолирано“, истакна Марсал 
при нејзиното обраќање.

Марсал, пренесе неколку пораки до учесниците на конференцијата од страна на високиот комесар 
за национални малцинства поврзани со важните заложби на Нансен дијалог центар за зближување 
на различните етнички заедници и за надминување на јазичните и културолошките бариери. Таа 
исто така ја истакна важната улога на Нансен дијалог центрите во регионот нагласувајќи дека тие 
претставуваат надеж за идните генерации при процесот на помирување. Наедно Марсал пренесе 
важна порака и до наставниците потенцирајќи ја нивната клучна улога за доброто функционирање 
на интегрираното образование, како и потребата за прифаќање на мултиетничката реалност на 
општеството. По тоа, вишиот советник на ВКНМ нагласи дека е клучна и поддршката на училиштата 
од страна на локалната власт за успешната имплементација на активности што го поддржуваат 
интегрираното образование. 
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Првата сесија предавања започна со предавањето на проф. Инге Ајдсваг од Нансен академијата во 
Лилехамер,  Норвешка, на тема  „Улогата на наставниците во општеството и нивната улога во развојот 
на интегрираните училишта“.  

Професорот Ајдсваг го започна предавањето со еден познат цитат од Нелсон Мандела:
„Никој не се раѓа со омраза кон другиот поради неговата боја на кожа, поради неговото 
потекло или религија. Луѓето учат да мразат, и штом можат да научат да мразат, тогаш 
можат да научат и да сакаат, бидејќи љубовта доаѓа поприродно во човековото срце отколку 
спротивното“. 

Предавањето понуди еден осврт на важната улога на наставниците при едукацијата на новите 
генерации и големата одговорност при воспитувањето на децата и градењето на цивилизациите.  

„Тоа што го пренесуваме и начинот на кој ги подучуваме децата ќе одлучи во каков свет ќе 
живееме утре. Војна или мир во 2015 година, се гласа во училниците денес, низ целиот свет“ , 
истакна проф. Ајдсваг при неговото предавање. 

Ајдсваг го презентираше историјатот на норвешкиот образовен систем и неговата трансформација 
низ времето. На самиот почеток училиштата биле основани како дел од црквата со два главни 
предмета: христијанство и латински јазик. Подоцна, во 1739 Норвешка била една меѓу првите 
земји којашто го вовела задолжителното образование за сите деца со цел изучување на верата. 
Преку предавањето, беше презентирано на кој начин глобалните промени: индустријализацијата, 
урбанизмот, современата комуникација, комплексното општество како и мултиетничкото и 
мултирелигиозното општество имале влијание врз потребата за нови училишта и подобро образован 
наставен кадар. Новиот систем на образование подразбира нови предмети, ново времетраење 
на задолжителното образование, а истовремено и адаптација на главниот курикулум според 
индивидуалните потенцијали на учениците. 
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Во текот на предавањето беше претставена структурата на норвешкиот образовен систем по однос 
на задолжителното образование. 
„Поголемиот дел од учениците во Норвешка, речиси 98%, одат во државни училишта. Само 
2% посетуваат приватни училишта. 300-400 ученици учат дома и тие воопшто не одат на 
училиште, и причината за тоа е фактот дека образованието е задолжително, но не и одењето 
во училиште. Доколку родителите одлучат дека можат да им овозможат на нивните деца добро 
образование дома, тие имаат избор да го направат тоа, но истовремено се контролираат од 
одговорни лица“,  нагласи професорот Ајдсваг при неговото предавање. 

Ајдсваг ги наведе најчестите предизвици со коишто се соочуваат наставниците во Норвешка: еден 
од нив е интеграцијата на малцинствата, притоа спомнувајќи неколку училишта во Осло коишто 
имаат ученици од 30 различни земји. Еден од другите предизвици што беа истакнати е јазот на 
општественото наследство којшто сè уште не е намален, и фактот дека успехот на учениците премногу 
зависи од социјалната и економската состојба на нивните родители.
„Повеќето од нашите најдобри ученици немаат желба да бидат наставници.  Да се биде 
наставник, за жал, не е професија од висок статус, иако е една од најважните професии“,  – 
нагласи Ајдсваг.

Предавањето понуди приказ на важноста на наставниците во општеството, како и нивниот статус и 
работните услови по Втората светска војна. 
Ајдсваг ги елаборираше четирите столбови коишто треба да бидат составен дел на курикулумот на 
едно добро училиште: да се учи за знаење, да се учи за да се биде, да се учи за да се направи и да се 
учи за заедничко живеење.
„Да се учи за знаење претставува широк спектар на општи знаења што се потребни за едно 
модерно општество. Во ова треба да е вклучено учењето за осознавање за да се придобие 
од можностите што ги нуди образованието во текот на животот. Да се учи за да се биде 
подразбира развој на личноста за делување со цврст морал и силна лична одговорност. Да 
се учи за да се постигне подразбира стекнување компетенции за соочување и излегување 
накрај со низа ситуации како и работа во тим. Исто така, подразбира учење на вештини 
во контекст на различни социјални и работни искуства. Да се учи за заедничко живеење 
подразбира развивање свест по однос на другите луѓе и осознавање на сопствената зависност 
од другите. Училиштето е една од неколкуте арени каде што сите деца се сретнуваат 
заедно, без разлика на социјалните, економските, културолошките или верските разлики. 
Во денешниот свет, прашањето е: коегзистенција или непостоење“.
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Во завршната сесија Ајдсваг ги презентираше неговите совети до наставниците по однос на тоа што 
значи да се биде добар наставник, истакнувајќи ги суштинските елементи што наставниците треба 
да ги имаат предвид. 
Учесниците имаа можност да го споделат нивното мислење по однос на советите што вклучуваа низа 
активности и предуслови за наставниците како што се: да се сака и да се совлада добро предметот 
кој се предава, да се сакаат учениците и да се имаат предвид нивните потенцијали, искреноста, да 
се постават високи очекувања кон учениците и кон самите себе, да се стимулира љубопитноста 
и желбата за знаење, грижата за инклузија и добрите ритуали, да се придонесува позитивно кон 
работата на колегите, да се овозможи добросостојба и раст при градењето на наставничките тимови, 
учество во дискусии околу општествената, културолошката и политичката улога на училиштето во 
општеството. 

„Ние треба да имаме храброст за да поставуваме важни прашања: дали секој од населбата е 
вклучен во нашето училиште? Дали недостигаат важни предмети, теми, прашања во рамките 
на нашиот курикулум?  Дали ги учиме децата и дали училиштето е организирано на начин којшто 
ги промовира човековите права и демократските вредности? Постои тесна поврзаност меѓу 
тоа како ги подучувате учениците и што ги подучувате. Ако ги подучувате за демократија на 
авторитативен начин, тогаш вие предавате скриен курикулум. Тоа може да биде подучување 
околу демократијата, но не демократија. Крајната цел на образованието е наставниците да 
ги инспирираат учениците да го осознаат нивниот потенцијал на најдобриот начин“,  истакна 
проф. Инге Ајдсваг во текот на завршната сесија на предавањето.
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Во текот на првиот ден на меѓународната конференција за интегрирано образование на присутните 
учесници им се обрати и заменик-министерот за образование и наука на Р. Македонија, Сафет      
Незири, кој ја нагласи потребата за култивирање на мултиетничкиот и мултикултурниот карактер на 
државата, за почитување на различностите и за подготвување на младите генерации за конструкти-
вен и здрав соживот. Незири истакна дека интегрираното образование е потреба за македонскиот 
образовен систем и дека треба одблиску да се следат меѓународните практики. Незири исто така ја 
истакна важноста на напорите потребни за надминување на стереотипите и предрасудите присутни 
во македонското мултиетничко општество, и наедно ја нагласи важноста на примената на воспитната 
компонента при образовниот процес кај младите. 

„Со помош на проектите како што е проектот на Нансен дијалог центар Скопје којшто е 
мошне успешен, резултатите се очигледни во многу училишта низ Р. Македонија. Овој систем 
е докажано успешен и потребно е да има континуитет. Морам да ја нагласам важната улога 
на претставнците од Северна Ирска што ни го пренесуваат нивното искуство за ние да 
продолжиме со нашите напори. Министерството за образование и наука и во иднина ќе продолжи 
да ги поддржува овие проекти и иницијативи“,  истакна заменик-министерот за образование и 
наука Сафет Незири при неговото обраќање.  
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Втората сесија од конференцијата беше предводена од проф. Стеинар Брин од Нансен центарот за 
мир и дијалог од Лилехамер, Норвешка, со предавањето на тема: „Интегрирано образование, тренд, 
тенденција и потреба“. 
Во текот на предавањето беше истакната работата на Нансен дијалог мрежата и начинот на кој 
долгогодишното искуство од работата може да се примени за градење интегрирани општества. 
Предавањето започна со ретроспектива на основањето на соработката меѓу Лилехамер и Сараево 
и начинот на кој академијата Нансен како домаќин на Олимпијадата имала можност да ги покани 
потенцијалните лидери на тримесечни разговори во Лилехамер. Подоцна, преку работата на Нансен 
дијалог центрите беа презентирани резултатите од семинарите организирани на ниво на Западен 
Балкан. Брин го објасни процесот на започнување на дијалогот околу причините и последиците за 
распадот на Југославија и причините за насилството. Најголемата поука што произлегла од овие 
напори е прифаќањето на дијалогот како став кон светот и како начин на комуницирање. 

Ве текот на предавањето, професорот Брин ја истакна важноста за градење интегрирани општества 
во кои на граѓаните ќе им се овозможи 
еднаков пристап до ресурсите и 
можностите, притоа нагласувајќи дека 
тоа е невозможно да се постигне без 
интегрирано образование. Професорот 
Брин појасни дека интегрираното 
образование го помага процесот 
на намалување на стереотипите и 
предрасудите, помага за меѓусебно 
запознавање и претставува појдовна 
точка кон негување на почитта којашто 
ја заслужуваат различните идентитети.  
Во тој контекст, Брин ги елаборираше 
столбовите над кои може да се изгради 
едно интегрирано општество: лојалност 

кон државата, дозволување на варијации на етничките традиции и навики и развој на репрезентативна 
демократија, каде што се претставени сите граѓани, каде што се развиваат инклузивни политики и 
програми, и образовни и социјални програми за сите граѓани.

„Со цел да се постигне успех во создавањето на интегрираните мултиенички општества, ние 
мора да ги примениме двете најважни лекции од искуството на дијалогот Нансен. Потребно 
е да развиеме култура на дијалог каде што љубопитноста и заемната почит и можноста да 
се согледаат работите од гледните точки на другите ќе постанат нормални.  Ние треба да 
развиеме култура на дијалог и да вложиме сериозен напор за подобро меѓусебно разбирање. 
Тоа ќе биде основата на мултиетничките општества. Моделот Нансен кој е развиен овде 
во Македонија не е само одговор на сегашната состојба во Македонија, тој е водич кон една 
похумана иднина низ цела Европа“ - истакна професорот Брин во текот на неговото предавање. 
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Третата сесија на конференцијата беше предводена од Љуљјета Горанци-Бркиќ од Нансен дијалог 
центар Сараево, Босна и Херцеговина, којашто ги претстави активностите, напорите и достигнувањата 
на НДЦ Сараево во полето на интегрираното образование.

Горанци-Бркиќ ја започна презентацијата 
со претставување на сегашната состојба на 
образовниот систем во Босна и Херцеговина и 
начинот на кој изразената етничка поделба во 
општеството влијае врз образовниот систем преку 
приказ на различните видови поделени образовни 
системи коишто се присутни низ регионите 
во Босна и Херцеговина. Беше истакнато дека 
управителите на училиштата, наставниот кадар и 
учениците од различни етнички заедници немаат 
заеднички активности и соработка.

„Образовниот систем во Босна и Херцеговина е 
етнички поделен, и оваа тенденција постанува 
тренд. Етничката поделба на учениците 
во мешаните класови е претставена преку 
присуството на предрасудите спрема 
припадниците од другите етнички заедници. 

Постојниот образовен систем е закана за ескалација на конфликти основани на етничка 
поделба“.

Во текот на сесијата, Горанци-Бркиќ ги претстави иницијативите преземни од страна на канцелариите 
на НДЦ во Сараево, Сребреница и Приедор, со цел да се понуди решение на проблемите и 
предизвиците настанати од поделениот образовен систем. Овие активности се имплементираат 
во училишта во Сребреница, Братунац, Зворник, Јајце, Приедор и Сански Мост. Програмските 
активности ги вклучуваат управите на училиштата, наставниот кадар, учениците и родителите, и 
од нив се произлезени 5 форуми на млади градители на мирот, 4 групи наставници по Нансен и 
6 училници по Нансен што ги зближуваат разните целни групи од различна етничка припадност. 
Програмските активности нудат платформа за соработка преку различни секции и програми. Исто 
така, беше нагласена одличната соработка меѓу средното училиште од Сребреница и средното 
училиште „Месна“ од Лилехамер којашто овозможила соработка меѓу учениците. Во текот на 
презентацијата Горанци-Бркиќ го претстави проектот „Запознај го твојот устав и што претставува тој 
за тебе“ кој има за цел да ја подигне свеста меѓу младата популација за критичко размислување по 
однос на значењето на уставот и што овозможува тој. Беше појаснето дека проектот вклучува две 
фази, имплементирани во соработка со експерти од полето на образованието и правото, и за таа 
цел биле избрани и обучени наставници за непосредна работа со учениците со цел доближување на 
уставните процеси во Босна и Херцеговина.

„Проектот се имплементира во 18 училишта низ Босна и Херцеговина каде што учениците 
работат заедно со нивните наставници во текот на воннаставните активности. Учениците 
активно соработуваат и споделуваат различни заклучоци и наскоро ќе ги објават нивните 
резултати“, истакна Горанци-Бркиќ во текот на презентацијата.
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Четвртата сесија на конферен-
цијата беше предводена од 
Елвир Џулиман од Нансен 
дијалог центар Мостар, 
Босна и Херцеговина, којшто 
го презентираше проектот 
„Образование за сите - 
надминување на различностите 
во Столац“, имплементиран од 
страна на НДЦ Мостар.

Презентацијата започна со 
осврт на ситуацијата во Столац 
и предизвиците поврзани со 
процесот на помирување и 
длабоката поделеност присутна во сите сфери на секојдневниот живот.
Џулиман ги презентираше предизвиците на образовниот систем со нагласување на предизвиците 
на образовните установи: трендот на трансформација на образовните установи во нови полиња за 
конфликти поврзани со етничката и јазичната доминација и контрола; поделбата на учениците во 
различни училишта и училници и нивното подучување според програми и учебници специфични за 
одредена етничка припадност притоа спомувајќи го концептот две училишта под еден покрив, како 
еден од најизразените примери за поделбата на училиштата во Босна и Херцеговина. 

Џулиман ги претстави резултатите од истражувањето спроведено од страна на НДЦ Мостар коешто 
претставува основа за развој на интегриран и инклузивен сектор во Столац со активно вклучување 
на наставниот кадар, учениците, родителите и локалната власт со цел: да се постигне соработка меѓу 
сите во училиштето (наставниот кадар, управата, учениците, родителите); да се понуди основа за 
заедничка работа/ соработка основана на заедничките цели во состав на училиштето; зголемување 
на степенот на интеграција на етнички поделените институционални/ административни структури 
во училиштата.

„Пред иницирањето на соработката меѓу НДЦ Мостар и средното училиште во Столац 
не постоеше интеракција и комуникација меѓу етничките линии. Денес гореспоменатите 
актери се тие коишто комуницираат, иницираат, планираат и имплементираат заеднички 
активности и проекти во училиштето со цел меѓуетничка нормализација, соработка и 
зголемен степен на интеграција“ - истакна Џулиман во текот на презентацијата. 

Учесниците на конференцијата имаа можност да дознаат повеќе за резултатите од активностите 
на НДЦ Мостар во Столац: реновирање и отворање на училницата по Нансен, првата училница 
за заеднички активности како резултат на волонтерската работа на наставниците, учениците и 
училишната управа; основање на функционален клуб за вести (првото заедничко тело на ученици 
основано преку соработката меѓу советите на учениците); објава на 12 изданија на заеднички 
училиштен билтен од страна на клубот за вести; основање на работни групи на родители итн. 
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Петтата сесија на конференцијата беше предводена од Сузана Аготиќ од Нансен дијалог центар 
Осиек, Хрватска, којашто ги презентираше напорите  и активностите на центарот фокусирани на 
интегрираното и интеркултурното образование, образованието за мир и соочувањето со процесите 
од минатото. Аготиќ ја започна презентацијата со осврт на сегашната состојба во Вуковар и исто така 
ги претстави трите модели на образование за националните малцинства во Хрватска:

Моделот А – образование на јазикот и писмото на малцинството, при што задолжителните државни 
планови и програми за основно образование се преведуваат на јазикот на малцинството;

Моделот Б – двојазично образование, коешто налага изучување на општествените предмети на 
јазикот на малцинствата, а пак, предметите од природните науки се изучуваат на службениот јазик;

Моделот Ц – негувањето на мајчиниот јазик и култура налага дополнителни часови за учениците 
коишто се припадници на малцинствата. 

Во текот на сесијата, Аготиќ ја презентираше 
структурата и условите на образовниот сектор во 
Вуковар како и истражувањето на НДЦ Осиек по 
однос на ставовите на родителите на учениците 
во Вуковар реализирано во 2004 година, коешто 
прикажало дека 81,25% од родителите искажале 
позитивен став за запишување на нивните деца 
во заеднички (етнички мешани) класови. 
Учесниците имаа можност да дознаат повеќе 
за проектот „Нова школа“ кој има за цел да 
воспостави интегрирано и интеркултурно 

основно училиште во Вуковар. За време на нејзината презентација, Аготиќ го објасни развојот на 
концептот во согласност со потребите на наставниците и родителите коишто живеат и работат 
во Вуковар преку вклучување на сите важни чинители, на наставниците, родителите и локалната 
заедница со општата цел да им се понуди „трета опција“.
Аготиќ  ја истакна специфична карактеристика на наставната програма на „Нова школа“ односно 
предметот насловен како Културно и духовно наследство на регионот, и дека наставната програма 
развиена за „Нова школа“ става силен акцент на вредностите за коишто родителите и наставниците 
сметале дека нивната децата треба да ги негуваат: почит кон другите и прифаќање на разликите, 
инклузивност, солидарност, еднакви можности за сите, ненасилство и мирен соживот. За време на 
презентацијата беа претставени и сите чекори преземени за основање на „Нова школа“ реализирани 
од самиот почеток до септември 2013 кога и било поднесено барањето до Министерството за наука, 
образование и спорт, за да станат идни основачи на интегрираното училиште.

„Наставната програма им овозможува на децата од различни националности коишто живеат 
во една мултикултурна заедница да дознаат повеќе за културното наследство на сите етнички 
групи што живеат во регионот, со цел тие да се запознаат едни со други, да се разбираат и да 
ги почитуваат меѓусебните разлики. Агенцијата за образование и обука на наставници даде 
позитивно стручно мислење за наставната програма (мај 2007) со препорака таа да се спроведе 
во сите училишта коишто се наоѓаат во мултикултурните средини во Хрватска“,  - предочи 
Аготиќ за време на нејзината презентација.
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Едновремено, Аготиќ го претстави „Прирачникот за наставници“ наменет за спроведување на 
програмата „Културно и духовно наследство на регионот“ (2010), кој е одобрен од страна на  
Агенцијата за образование и обука на наставници како наставен ресурс за спроведување на 
интеркултурните содржини во основните училишта. Од 2012 година проектот се спроведува во 22 
училишта (6 жупании во Хрватска). Во проектот се вклучени 34 наставници и повеќе од 350 ученици.

Вториот ден на конференцијата, одржан на 15 декември 2013 година, започна со предавањето на 
проф. Кајхан Карли од Академијата за наставници во Истанбул, Турција, на тема „Образованието во 
21. век и предизвиците на турскиот образовен систем“.
Професорот Карли го започна предавањето со презентирање на глобалните трендови во однос на 
имиграцијата и како тоа влијае на процесите на образованието во светот.

„Шест од секои 10 меѓународни емигранти живеат во развиените земји, и поголемиот дел од 
меѓународните емигранти во развиените земји потекнуваат од земјите во развој“. (Обединети нации, 
2009).
 „Главниот предизвик на миграцијата и животот во градовите е да се живее во исти заедници 
со различни култури и исто така да се учи во исто училиште со различни култури. Затоа е 
потребно да се има повеќе разбирање по однос на различните култури во општеството. Светот 
се менува на интеркултурен начин и ова става голем притисок во државното образование, 
поради фактот што луѓето коишто мигрираат од други земји секогаш бараат образование за 
нивните деца, што подразбира образовна поддршка на нивниот мајчин јазик, како и можноста 
да се интегрираат во општествата во кои тие мигрирале“, истакна професорот Карли за време 
на неговото предавање.

Карли даде преглед на образовниот систем во Турција и истакна дека миграцијата исто така 
претставува предизвик за земјата. Така, беа споменати различностите во општеството и разните 
етникуми и јазици како едни од најголемите предизвици на државните училишта во Турција. Во текот 
на предавањето, беше презентиран начинот на кој времетраењето на задолжителното образование 
се променило во последните години со неговото зголемување во 12 учебни години.
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Учесниците имаа можност да дознаат повеќе 
за ситуацијата на курдското население во 
Турција и предизвиците на образовниот 
систем во обезбедувањето на образование на 
курдски јазик. Еден од најновите предизвици 
на образовниот систем во Турција е недостиг на 
наставен кадар на курдски јазик.

Дополнителен предизвик за образовниот 
систем е задолжителниот испит меѓу основното 
и средното училиште со цел да се утврди на 
кое средно училиште треба да бидат насочени 
учениците. Карли истакна дека овој испит е 
многу тежок за учениците, и дека според новите 
измени во законот, тестирањето се спроведува 
на секои 3 месеци во рамките на училиштата. 
Беа презентирани дополнителни промени во 
законот за образование како што е одлуката за 
задолжително средно образование за учениците, 
но, исто така и можноста за онлајн образование.

Предавањето беше фокусирано на основната 
потреба од обука за наставници, поради 
промените на националните наставни 
програми и со цел успешно да се имплементира 
новата наставна програма врз основа на 
конструктивизам, што значи дека парадигмата 
на учењето се менува во рамките на наставната 
програма, со што се појавува потребата за 
конструктивно планирање. Покрај тоа, беше 
истакнато дека отворените и искрените односи 
се многу важни во училиштата, како и фокусот на 
учење нови работи кој се должи на брзината на 
промените со цел прилагодување кон новините.

Карли ја нагласи важноста за понуда на можности 
за професионален развој на наставниците 
како и процесот на основање на Академијата 
за наставници со прибирање на финансиски 
средства. Академијата за период од 5 години 
обезбедила можности за професионален 
развој за речиси 100 000 наставници. Обуките 
за наставници биле спроведени од страна на 
450 наставници - обучувачи, но сепак бројот на 
обучени наставници претставува една осмина од 
вкупниот број на наставниците во Турција.

За време на предавањето проф. Карли ги 
презентираше предизвиците на образовниот 
систем во Турција, како што се: стандардните 
планови на училишта, недостигот на креативност 
поради индустриската стандардизација, 
категоризацијата на учениците според нивната 
возраст а не според нивните достигнувања и 
потенцијали, потребата за прилагодување на 
наставните планови и програми за дигиталната 
ера, потребата од стекнување современи 
вештини за новите ученици со цел тие да бидат 
успешни во иднина и изнаоѓање нов начин за 
зближување на заедниците. 

„Наставниците сега имаат нови ресурси за 
користење во текот на предавањата како 
и дигитални алатки што го прават целиот 
процес полесен. Во исто време, важно е да се 
научат етичките вредности во дигиталната 
ера. Ние мора да научиме, да се одучиме и 
повторно да научиме. Ние мораме да го 
користиме нашиот ум на тој начин. Сето ова 
е поради брзината на промените“, истакна 
Kарли за време на неговата презентација.



Втора меѓународна конференција за интегрирано образование  
„Интегрирано образование - тренд, тенденција и потреба“
Скопје ,  14-15 декември,  2013 година

15

Втората сесија на конференцијата беше предводена од Паула Меклвејн од Советот за интегрирано 
образование на Северна Ирска на тема „Развивање на непристрасен приод кон интегрираното 
образование“. Предавањето беше подготвено и реализирано за наставниците што учествуваат 
на основното ниво на обука во рамките на Тренинг-центарот Нансен - модел за интегрирано 
образование.

Презентацијата започна со осврт на почетоците на воведување на интегрираното образование во 
Северна Ирска и неговото иницирање од групи на родители коишто имале желба католичките и 
протестантските деца да учат заедно во едно исто училиште. Првото интегрирано училиште „Лаган 
колеџ“ било основано во 1981 година. До денес, постојат 62 интегрирани училишта во Северна Ирска.

„Наставниците посетуваат одделни католички и протестантски институции за обука 
на наставници, и кога доѓаат во нашите интегрирани училишта, тие не се подготвени 
за работа во интегрирано опкружување. Поради таа причина, ние за нив подготвивме 
програми за професионален развој. Ние развивме специфичен пристап непристрасен приод во 
образованието“, истакна Паула Меклвејн за време на нејзиното предавање.

Презентација продолжи 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 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“.
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Во текот на сесијата, Меклвејн ја презентираше програмата за непристраснот составена од НИЦИЕ, 
нејзините цели, задачи и постигнати резултати. Програмата за непристрасност се имплементира од 
страна на НИЦИЕ во текот на последните 6 години и е мошне успешна.

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.

Во текот на сесијата, учесниците имаа можност да се потсетат на почетоците на движењето за 
непристрасност во Соединетите Американски Држави. Во оваа можност беше прикажан краток 
видеозапис за случувањата во средното училиште „Литл рок“ во САД, и борбата на првите 
афроамерикански 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 детаљно се информираа 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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Третата сесија на конференцијата беше предводена од Киодна Скот-Вилс од Советот за интегрира-
но образование на Северна Ирска на тема „Концептот на интегрирано образование во Северна 
Ирска“. Предавањето беше подготвено и наменето за учесниците од напредното ниво на обука во 
рамките на Тренинг-центарот Нансен - модел за интегрирано образование. Предавањето започна со 
дефиницијата за интегрирано образование според Изјавата на принципи на НИЦИЕ:

„Заедничко образование за деца и млади кои потекнуваат од католичките и протестантските 
традиции со цел да им се понуди квалитетно образование коешто им оддава признание и го 
охрабрува изразувањето на овие две традиции“.

Наставниците што се учесници на напредното ниво на обука имаа можност да дискутираат во 
групи околу симболите и обележјата што се присутни во нивното училишно опкружување. Потоа се 
дискутираше околу важноста на креирање на училишниот етос.

Скот-Вилс ја претстави дефиницијата на училишниот етос и што опфаќа тој. „Етосот е општото 
чувство и карактерот на училиштето“, што подразбира: општа атмосфера, односи меѓу училишниот 
кадар, учениците, семејствата и пошироката заедница, етосот е духот што ги мотивира идеите. Беше 
истакнато дека етосот не е статичен и може да се промени со нови идеи и настани. 
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Во текот на предавањето, Скот-Вилс го презентираше процесот на креирање на училишниот етос и 
како започнува тој со изградбата на основните начела и визијата на училиштето, како и важноста на 
вклучување на сите засегнати страни: наставниот кадар, стручните служби, учениците, родителите, 
одборите итн. 

Исто така, беше истакнато дека е од суштинско значење придржувањето кон целокупната визија 
и мисија на поширокото движење, и дека стабилниот етос влијае врз политиките, процесите и 
практиките во рамките на училиштето. Предавањето понуди практични информации за процесот на 
развој на политики, вклучувајќи: идентификување на отворените прашања, појаснување на визијата, 
ревидирањето, давање приоритет на промените, преземање конкретни мерки како и разгледување 
на самите мерки.

Скот-Вилс ја истакна важноста на создавање на физичката средина во интегрираните училишта и 
како во голема мера таа придонесува кон целокупниот училиштен етос.

„Децата и младите луѓе се горди на нивното учење, нивниот напредок, остварувањето 
и достигнувањата. Нивната работа се прикажува во училниците, на јавни места, и, кога 
е можно, во пошироката заедница. Достигнувањата во училиштето и надвор од него се 
признаени, охрабрувани и ценети“, истакна Скот-Вилс за време на нејзината презентација.
Едновремено, не помалку важен елемент за создавање интегриран училиштен етос се односите 
во интегрираните училишта и посветеноста на вработените кон создавањето на позитивна и 
поттикнувачка клима како одраз на меѓусебната почит и доверба.

„Интеракцијата меѓу сите членови на училишната заедница е позитивна во интегрираните 
училишта и е фокусирана на потребите на децата и младите луѓе. Комуникација меѓу 
вработените и училишната заедница е честа, опуштена и пријателска, но, исто така, 
продуктивна и фокусирна кон постигнувањето успех“,  истакна Скот-Вилс за време на нејзината 
презентација. На крајот од предавањето, Скот-Вилс ги претстави ресурсите и техниките кои се 
користат во интегрираните училишта во Северна Ирска како што се: програмата за врсничка 
медијација, програмата за непристрасен приод како и времето за круг. 
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Последната сесија на конференцијата беше посветена на учесниците кои успешно го завршија 
напредното ниво на обука во рамките на Тренинг-центарот Нансен - модел за интегрирано 
образование при НДЦ Скопје. Менаџерот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје, Билјана 
Крстеска-Папиќ, им се обрати на наставниците и присутните учесници на конференцијата и ја нагласи 
важноста за промоција на вредностите врз кои е изграден моделот за интегрирано образование 
Нансен. Крстеска-Папиќ наедно ја предочи важноста на интегрираното образование како единствена 
перспектива за македонскиот образовен систем во насока на соочување и излегување накрај со 
негативните процеси на сегрегација и јаз меѓу сите учесници и субјекти во воспитно-образовниот 
процес. 

„Денес го заокружувате вашето патешествие во процесот на откривањето, осознавањето 
на моделот за интегрирано образование Нансен, модел кој се стреми кон воспоставување на 
нови стандарди во воспитно-образовниот процес во Р. Македонија, модел кој има за цел да го 
надгради и усоврши целокупниот воспитно-образовен систем во државата. Сите вие сте сега 
директни промотори на вредностите врз кои е внимателно граден моделот за интегрирано 
образование Нансен, а тоа се: меѓусебното почитување, толеранција, отворена комуникација, 
помагање, емпатија и промовирање на различностите сфатени како предизивик и богатство, 
наспроти нивното третирање како пречка. Вие ги надградивте вашите предзнаења, ги 
усовршивте вашите вештини и компетенции, но ги зацврстите и темелите на меѓусебно 
изградените релации, т. е. познанствата станаа пријателства, а разликите се трансформираа 
во предизивик подобро меѓусебно да се запознаете“, истакна Крстеска-Папиќ во текот на нејзиното 
обраќање.

На наставниците и на присутните учесници им се обрати и Клиодна Скот-Вилс од Советот за 
интегрирано образование на Северна Ирска којашто ја нагласи важноста за споделување на 
најдобрите меѓународни практики во полето на интегрираното образование.

„Ние сме среќни што имаме соработка со НДЦ Скопје и се стремиме кон понатамошно 
развивање на соработката. Ние, исто така, учиме многу од вас, и постојат многу идеи што 
можеме да ги развиеме и примениме во рамките на интегрираните училишта во Северна 
Ирска. Со ова, веруваме дека ќе имаме позитивно влијание во нашите училишта и навистина 
е важно да се развиваат мрежи на различни организации со цел да можеме да учиме едни од 
други и во оваа пригода ви посакувам сè најдобро во иднина“, истакна Клиодна Скот-Вилс во текот 
на обраќањето.
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„Во текот на последните две години, НИЦИЕ разви 
партнерство со Нансен дијалог центар Скопје 
со цел промоција и развој на интегрираното 
образование. Ние имаме блиска соработка, тоа 
го вклучува доаѓањето на нашите обучувачи на 
вашата конференција, и посетата на персоналот 
на НДЦ Скопје во Белфаст. За нас ова претставува 
мошне продуктивно и корисно партнерство.  Би 
сакала да ви честитам на сите вас ова попладне 
за успешното завршување на напредното ниво 
на обука. Со големо задоволство ги потпишав 

вашите сертификати. Вие покажавте голема посветеност кон вашиот професионален развој 
и вашиот професионален развој во полето на интегрираното образование. Се надевам дека 
ова поле на образование ќе имате желба да го продолжите и во иднина. Со вашето учество, 
вие давате придонес за вашите училишта, за вашата работа и за изградба на подобро 
општество во Македонија. НИЦИЕ се надева на понатамошна идна соработка со Нансен 
дијалог центарот, со цел да продолжиме со промоција и развој на нашето партнерство“, 
предочи Норин Кемпбел при нејзиното обраќање. 

НДЦ Скопје и учесниците на конференцијата имаа посебна чест да го проследат видеообраќањето 
на извршниот директор на Советот за интегрирано образование на Северна Ирска, Норин Кемпбел, 
којашто ги поздрави учесниците и им честиташе на наставниците што успешно го завршија 
напредното ниво на обука во рамките на Тренинг-центарот на НДЦ Скопје.
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Во текот на настанот, на 33 учесника им беа доделени сертификати за успешно завршување на 
напредното ниво на обука. Извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, ја претстави 
хронологијата на реализираната програма од основното и напредното ниво на обука преку посебен 
документарен видеозапис. Сертификатите им беа доделени на наставниците од страна на менаџерот 
за едукација обука и развој при НДЦ Скопје, Билјана Крстеска-Папиќ, и вишиот советник при Советот 
за интегрирано образование, Клиодна Скот-Вилс. 
Конференцијата се заокружи со инспиративниот завршен говор на професорот Инге Ајдсваг кој им 
честиташе на наставниците и ја нагласи важноста на улогата на наставниците во секое општество.

„Нашата заедничка средба во текот на овие два дена во Скопје ја зајакна мојата верба кон 
важноста на образованието. Ја зајакна мојата верба кон тоа што можат да постигнат 
луѓето со добра волја доколку работат заедно. За нас, наставниците, за нашите ученици, за 
нашите ученици низ целиот свет, можеме да погледнеме кон иднината како што гледаме кон 
сонцето и сите сенки ќе останат по нас“, рече проф. Инге Ајдсваг при неговиот завршен говор.

На самиот крај на конференцијата, извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, изрази 
благодарност до предавачите и учесниците на конференцијата и до сите соработници што позитивно 
придонесоа за успешноста на Втората меѓународна конференција за интегрирано образование.

Втората меѓународна конференција за интегрирано образование беше проследена од страна на 
голем број електронски и печатени медиуми коишто известуваа за настанот.
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09.00 - 09:15

09:15 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:45

11:45 - 13:30

13:30 - 15:00

15:00 - 17:00

Официјално отворање на конференцијата – обраќање на 
извршниот директор на Нансен дијалог центар Скопје, Сашо 
Стојковски

Обраќање на Стефани Марсал, Виш советник на Високиот 
Комесар за национални малцинства, Хаг, Холандија

Предавање на Проф. Инге Ајдсваг, Нансен Академија - Лилехамер, 
Норвешка „Улогата на наставниците во општеството и нивната улога 
при развојот на интегрираните училишта“. (со вклучена кафе пауза) 

Обраќање на г. Сафет Незири, Заменик Министер за образование 
и наука, Р. Македонија

Кафе пауза

Предавање на Проф. Стеинар Брин, Нансен центар за мир и 
дијалог - Лилехамер, Норвешка „Интегрирано образование - тренд, 
тенденција и потреба“

Ручек

„Добри практики од Босна и Херцеговина и Хрватска за инте-
грирано и мултикултурно образвование“  

Презентација на Луљета Горанци-Бркиќ, Нансен дијалог центар 
Сараево
Презентација на Елвир Џулиман, Нансен дијалог центар Мостар
Презентација на Сузана Аготиќ, Нансен дијалог центар Хрватска

АГЕНДА: САБОТА, 14 ДЕКЕМВРИ 



Втора меѓународна конференција за интегрирано образование  
„Интегрирано образование - тренд, тенденција и потреба“
Скопје ,  14-15 декември,  2013 година

23

09.00 - 10:30  

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30

11:00 - 12:30

12:45 - 12:50  

12:50 - 13:00  

13:00 - 13:15  

13:15 - 13:30

13:30 - 13.45

14:00

Предавање од Проф. Кајхан Карли, Академија за наставници- 
Истанбул, Турција  „Училиштето во 21 век и предизвиците на турскиот 
образовен систем“ 

Кафе пауза
Сала за конференција – 1 

Предавање од Проф. Паула Меклвејн, Совет за интегрирано 
образование на Северна Ирска - Белфаст, С. Ирска „Непристрасен 
приод во интегрираните училишта“ (за учесниците на основното 
ниво на обука) 

Сала за конференција – 2 

Предавање на Проф. Клиодна Скот - Вилс, Совет за интегрирано 
образование на Северна Ирска - Белфаст, С. Ирска „Концептот на 
интегрирано образование во Северна Ирска“  (за учесниците на 
напредното ниво на обука) 

Сала за конференција – 1 

Обраќање на Билјана Крстеска - Папиќ, менаџер за едукација, 
обука и развој при НДЦ Скопје

Обраќање на Клиодна Скот - Вилс, Совет за интегрирано 
образование на Северна Ирска 

Oбраќање на Норин Кембел, директорка на Советот за интегрирано 
образование на Северна Ирска

Доделување на сертификатите на учесниците од напредното ниво 
на обука при Тренинг центарот - Нансен модел за интегрирано 
образование 

Завршен говор, Проф. Инге Ајдсваг

Ручек 

АГЕНДА: НЕДЕЛА, 15 ДЕКЕМВРИ
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Инге Ајдсваг
Инге Ајдсваг е магистер по филозофија со главна насока - историја во 
Универзитетот во Трондхајм. Тој е норвешки педагог, предавач и писател. Инге 
е уредник на шест книги (Norwegian University Press) и автор на десет книги. 
Насловот на неговата последна книга е „Нашите спомени нè чуваат“ (Min-
nene ser oss). Една колекција негови есеи е преведена на српски, хрватски 
и бошњачки јазик. Инге Ајдсваг е на позицијата директор на aкадемијата 
„Фридтјоф Нансен“ од 1986 до 1998 година. Тој е исто така иницијатор на 

неколку проекти за дијалог. Во 1992 година ја добива наградата „The Bridgebuilder Prize“, додека пак, 
во 2005 година добива посебна награда за неговата работа во областа на дијалогот и помирувањето 
меѓу различни етнички и религиозни групи. Ајдсваг е член на Норвешката комисија за вредности – 
комисија што работи со цел да придонесе кон зајакнување на вредностите и етичкото мобилизирање 
за истакнување на позитивните заеднички вредности и обврски. Инге Ајдсваг е исто така познат по 
многубројните јавни настапи и предавања во Норвешка и пошироко, во меѓународни рамки.

Стеинар Брин
Стеинар Брин заедно со Нансен дијалог мрежата е номиниран за Нобелова 
награда за мир од 2009 до 2013 година. Неговата докторска дисертација е 
во областа на американските студии во Универзитетот во Минсеота (1993 
година). Стеинар Брин е дел од академијата „Фридтјоф Нансен“ од 1989 
година. Последните 17 години Брин како основач на Нансен дијалог мрежата 
има стекнато исклучително искуство работејќи како олеснувач во дијалог. 
Стеинар Брин е добро познат во Вуковар, Приедор, Сребреница, Братунац, 

Столац, Косово Поле, Обилич, Митровица, Бујановац и Јегуновце. Неговото  делување е исто така 
познато и на Блискиот Исток, олеснувајќи сесии со дијалог меѓу сомалиските кланови. Брин има 
предводено стотици семинари и има објавено голем број статии и истражувања, исто така, тој има 
и исклучително искуство со меѓународни предавања низ целиот свет. По спојувањето на Нансен 
дијалог центарот во Лилехамер со Норвешкиот центар за мир во 2010 година, Стеинар Брин ја 
презема функцијата виш советник во Нансен, центарот за мир и дијалог.

Љуљета Горанци - Бркиќ
Љуљета Горанци–Бркиќ е генерален менаџер на Нансен дијалог центар 
Сараево (НДЦ Сараево). Таа се стекнува со титулата доктор на медицина на 
медицинскиот факулет при Универзитетот во Тузла (Босна и Херцеговина) 
и работи во НДЦ Сараево уште од 2000 година. НДЦ Сараево е непрофитна, 
невладина организација која преку промоција на дијалогот меѓу различни 
групи (етнички, национални, верски, политички, итн.) има за цел да ги развива 
демократските практики и да спречи и разрешува конфликти. Љуљета ги 

завршува постдипломските студии во полето на применета транформација на конфликти, и е 
активно вклучена во многу здруженија, мрежи и активности што придонесуваат кон развојот на 
интеграцијата низ земјата.
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Елвир Џулиман
Елвир Џулиман  работи  во Нансен дијалог центар Мостар уште од неговото 
основање во октомври 2000 година. Од 2007 година, тој е директор на НДЦ 
Мостар. 
По завршувањето на економскиот факултет, тој ги завршува и постдипломските 
студии во програмата за применета трансформација на конфликти. Има големо 
искуство како обучувач на тема „Дијалог и трансформација на конфликти“.
Елвир е вклучен на многубројни проекти кои имаат за цел да промовираат и 

да овозможат меѓуетнички дијалог. Во последните години заедно со неговите колеги се насочуваат 
во полето на интегрираното образование.

Сузана Аготиќ
Сузана Аготиќ работи во Нансен дијалог центарот во Осиек, Хрватска уште 
од основањето на центарот во 2001 година, а моментално е на позицијата 
генерален менаџер. Нансен дијалог центарот во Осиек е основан со цел да 
постигне општествено помирување во посткофликтните и мултиетничките 
средини во источна Хрватска. 

Во последните 12 години, Сузана е активно вклучена во дизајнирањето и 
имплементацијата на проектите фокусирани на интегрираното и интеркултурното образование, 
како и со соочувањето со минатите процеси.

Кајхан Карли
Кајхан Карли веќе 20 години работи како наставник и раководител во сферата 
на образованието. Има одржано голем број обуки за лидерски вештини и 
развој на лидерството низ многу региони во Турција. 

Кајхан ја започнува неговата кариера како наставник во приватни училишта 
во Турција и други држави, и станува вршител за функцијата директор на „АКА 
колеџ“ и на „ТЕД Бурса колеџ“. 

Од март 2011 година организира неколку конференции под наслов „Училиштата и наставата во 
21. век“ коишто се посетувани од околу 25 000 учесници. Наставниот кадар се стекнува со знаења 
поврзани со ефектот на дигиталната технологија и глобализацијата за време на промените во 
образованието во рамките на училиштата. 

Моментално Карли ја врши функцијата директор на  Академијата за наставници која што нуди 
лично и професионално развивање за наставници и развој на наставни програми. Кајхан Карли има 
обемно искуство во развивање и презентирање професионални програми за развој на наставници.
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Паула Меклвејн
Паула Меклвејн ги завршува додипломските студии на факултетот за 
англиски јазик и литература во Кралскиот универзитет во Белфаст, додека на 
постдипломските студии се насочува во полето на психологијата. 

Паула е член на Здружението на британски психолози и има посебен интерес за 
различните психолошки полиња на детскиот развој како и на организациската 
психологија. Паула работи неколку години како професор по англиски јазик, а 

во последните години и како професор по психологија. 

Три години посветува на меѓународниот развој на обучувачи за наставници во еден образовен 
колеџ во Северна Нигерија. Формалните квалификации на Паула заедно со нејзините вештини 
за образование и лидерски способности, медијација при конфликти/трансформација, 
сензибилизирање по однос на различностите, ја збогатуваат нејзината академска титула како и 
професионалната определба. 

Паула со голема посветеност го следи интегрираното образование и повеќе од 7 години работи во 
НИЦИЕ. Нејзиниот ангажман е насочен кон развојот и реализацијата на обука за професионален 
развој за наставници од основни и средни училишта. Програмата за обука им овозможува на 
наставниците да развијат позитивен пристап кон разновидноста и инклузијата преку развојот на 
вештини и стратегии за конструктивно предизвикување на стереотипите и дискриминацијата.      

Клиодна Скот - Вилс
Клиодна Скот - Вилс е виш советник за развој при 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 работи како професор по веронаука во средно 
образование, од кои пет ги поминува во „Лаган колеџ“ во Белфаст. Во 2001 
година се вработува во НИЦИЕ и нејзината улога е насочена кон поддршка 

на групите родители коишто се заинтересирани за основање интегрирани училишта во нивните 
реони. 
Во последните години работи во изготвување на програмите за обука коишто НИЦИЕ ги нуди на 
интегрираните училишта. Обуката е наменета за раководителите на училиштата, наставниците 
и родителите. Клиодна го помага основањето на разни комитети во рамките на движењето за 
интеграција, на пример Форумот на координатори за едукација за посебни потреби како и Комитетот 
на наставници. Нејзината улога е во насока на претставување на интересите на интегрираното 
образование во тие реони. 
Клиодна има важна улога во ревидирањето на „Изјавата на принципите“, документ на НИЦИЕ, што го 
дефинира интегрираното образование и го организира доделувањето на наградата „Совршеност 
во интегрираното образование“. 
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Љубинка Цветанова, „Маршал Тито“, Струмица
Мејдин Усинов, „Маршал Тито“, Струмица
Даниела Митева, „Маршал Тито“, Струмица
Маја Јаневска, „Рајко Жинзифов“/„Исмаил Ќемали“, Чаир
Мејлан Амети, „Рајко Жинзифов“/„Исмаил Ќемали“, Чаир
Нада Арсова, „Страшо Пинџур“, Карбинци
Бекир Хусеинов, „Страшо Пинџур“, Карбинци
Усеин Арсланов, „Страшо Пинџур“, Карбинци
Дениз Реџепов, „Гоце Делчев“, Конче
Зујца Стојанова, „Гоце Делчев“, Конче
Бујамин Абдураманов, „Гоце Делчев“, Конче
Гзиме Нухиу, „Шемшово“, Шемшово
Соња Кирковска, „Браќа Рамиз и Хамид“, Шуто Оризари
Билјана Палевска, „Петар Здравковски-Пенко“, Бутел, 
Скопје
Билјана Танева-Јаковски, „Петар Здравковски-Пенко“, 
Бутел
Маре Миленковска, „Драга Стојановска“, Сопиште
Ненад Стојановски, „Магдалена Антовска“, Куманово

Светлана Бобевска, „Блаже Конески“, Велес
Мерита Сејдини, „Санде Штерјоски“, Кичево
Ленче Фидановска, „Крсте Мисирков“, Бистрица , Битола
Весна Стојчевска, „Крсте Мисирков“, Бистрица , Битола
Гордана Анастасова, „Климент Охридски“, Битола
Снежана Стојанова, „Климент Охридски“, Битола
Анка Ангеловска, „Тошо Арсов“, Штип
Николетка Панева, „Кирил и Методиј“, Свети Николе
Добри Јовевски, „Климент Охридски“, Крива Паланка
Емел Мехмеди, „Гоце Делчев“, Гостивар
Габриела Мерџановска, „Гоце Делчев“, Гостивар
Вишња Савеска, „Гоце Делчев“, Гостивар
Ардијана Зибери, „Гоце Делчев“, Гостивар
Нагихан Снопче, „Гоце Делчев“, Гостивар
Африме Дурмиши, „Гоце Делчев“, Гостивар
Бранислав Стојаноски, „Мирко Милески“, Кичево
Татијана Миладиноска, „ Мирко Милески“, Кичево
Арслан Кадриу, „Дрита“, Кичево
Фестим Ахмеди, „Дрита“, Кичево
Ибадете Далоши, „Рајко Жинзифов“/„Исмаил Ќемали“, 
Чаир
Василка Тодоровска, „Рајко Жинзифов“/„Исмаил Ќемали“, 
Чаир
Шенај Амедова, „Славчо Стојменски“, Виница
Сања Смиланска, „Славчо Стојменски“, Виница
Фестим Адеми, „Моша Пијаде“, Тетово
Елизабета Џабирска, „Ванчо Прке“, Делчево
Билјана Стоиловска, „Ванчо Прке“, Делчево
Емилија Димевска, „Ванчо Китанов“, Пехчево
Ајнура Арнаутова, „Детска градинка“, Пехчево
Азрина Зеќировиќ , „Рајко Жинзифов“/„Исмаил Ќемали“, 
Чаир
Линдита Питарка, Рајко Жинзифов/Исмаил Ќемали, Чаир
Маја Колеќеска, „Арсениј Јовков“, Бутел, Скопје
Сузана Станковска, „Арсениј Јовков“, Бутел, Скопје
Хатиџе Топали, „Петар Здравковски-Пенко“, Бутел, Скопје
Лила Арсова, „Рајко Жинзифов“, Велес
Гордана Барабашка, „Страшо Пинџур“, Карбинци
Јасмина Караниколова, „Круме Волнарски“, Прилеп, 
„Кирил и Методиј“, Тополчани
Линдита Вејсели-Мустафа, „Арсениј Јовков“, Бутел
Фахрие Реџеп, „Братство и единство“, Охрид
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Даниела Затаракоска, „Нико Нестор“, Струга
Татјана Насевска-Додевска, „Браќа Миладиновци“, Скопје
Фердезе Сулејмани, „Наце Буѓони“, Куманово
Сејалнин Ајдари, „Арсениј Јовков“, Бутел
Семир Саитоски, Лабуништа
Ивана Илиевска, „Братство и единство“, Скопје
Дарко Талески, „Кирил и Методиј“, Канатларци, Прилеп
Весна Стоименов, „Јоаким Крчовски“, Волково, Скопје
Светлана Поткоњак, Ѓоце Стојчевски, Тетово
Букурије Абази, Наим Фрашери, „Јагол“, Кичево
Светлана Аспровска-Тодоровиќ, „Васил Антевски-Дрен“, Скопје
Валентина Манчевска, „Општина Виница“
Вики Симова, „Општина Виница“
Соња Чурлинова, „Општина Струмица“
Нухи Дардишта, „Општина Чаир“
Борис Стојановски, „Моша Пијаде“, Тетово
Шериф Абдурамани, „Моша Пијаде“, Тетово
Афедин Исмаили, „Моша Пијаде“, Тетово
Гоце Јанкуловски, „Драга Стојановска“, Сопиште
Јордан Стојанов, „Славчо Стојменски“, Виница
Сашо Шарески, „Гоце Делчев“, Гостивар
Сефер Елмази, „Гоце Делчев“, Гостивар

Тим на НДЦ Скопје

Сашо Стојковски
Ветон Зеколи
Билјана Крстеска-Папиќ
Аница Оносимоска
Елена Арсенова
Сонај Билал
Оливера Ранчева
Мирлинда Алемдар
Оливер Јузбашиќ
Осман Емин
Ване Рујков



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 
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