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Почитувани пријатели, 

2014 година беше уште  една успешна година за 
НДЦ Скопје и за развојот на Нансен моделот за 
интегрирано образование, но исто така 2014  беше 
година во која се соочивме и со многу предизвици.

Посебно ми е драго што оваа година по неколку 
години активно учество во Нансен моделот за 
интегрирано образование имаме генерации 
на ученици кои завршија основно и средно 
образование, и верувам дека успеавме да дадеме 
придонес во нивното оформување како зрели 
позитивни личности и помогнавме да го изберат 
вистинскиот образовен и животен пат.

Ме радува фактот што Нансен моделот за 
интегрирано образование е сè повеќе препознаен 
од страна на училиштата како потреба и процес, 
а не како проект којшто има почеток и крај. Во 
2014 година, Нансен моделот за интегрирано 
образование беше проширен во нови општини 
и нови училишта и за првпат и надвор од 
Македонија, во две училишта во Општина 
Бујановац, Република Србија. Оваа година преку 
обуките кои ги нуди Нансен тренинг центарот за 
интегрирано образование стигнавме до број на 
200 наставници кои ги поминаа обуките (основно 
и напредно ниво) со времетраење од една и пол 
година. Од големо значење е соработката на 
Нансен тренинг центарот со нашата партнерска 
организација НИЦИЕ од Северна Ирска (Советот за 
интегрирано образование на Северна Ирска) како 
и локалните и меѓународните експерти - предавачи 
од Израел и Норвешка кои воедно се дел од 
Тренинг-центарот и го гарантираат квалитетот на 
обуките за наставниците.

Верувам дека Нансен тренинг центарот има 
големо значење во развојот на интегрираното 
образование во Македонија и регионот и преку 
обуките кои ги нуди за наставниците и годишните 
програми кои ги има развиено за интегрирано 
основно и средно образование успева да го зајакне 
капацитетот на училиштата и Министерството за 
образование и наука.

Во 2014 година имаме евидентно подобрување во 
соработката со министерот и Министерството за 
образование и наука на Република Македонија, 
започнавме со отворени дискусии и заеднички 
конкретни активности кои имаат за цел во 
наредната година интегрираното образование 
да стане дел од програмите на педагошките 
факултети во Македонија. Како втора компонента 
на која заеднички настапуваме со МОН е 
поддршката и развојот на интегрираното 
образование во средните стручни училишта во 
Македонија и поддршката на практичната настава 
во овие училишта преку отворање на кабинети за 
практична настава.

И покрај големиот интерес за Нансен моделот 
за интегрирано образование и неговата 
имплементација во 11 училишта во Македонија, 
загрижен сум за сè поголемата тенденција на 
сегрегацијата на училиштата по етничка основа во 
Македонија која во последно време е придружена 
и со гетоизација. Загрижува фактот што 
поделбата на училиштата е прифатена од страна 
на родителите, наставниците, директорите на 
училиштата, локалната самоуправа, во исто време 
постои медиумски и политички молк за можните 
последици од ваквата појава.

Длабоко сум убеден дека само преку 
институционализирање на интегрираното образо-
вание може да се даде придонес во превенција  и 
намалување на сегрегацијата на мултиетничките 
училишта по етничка основа и во наредните 
неколку години да ги очекуваме резултатите 
од таквото образование кои ќе придонесат во 
превенирање на конфликтите и градењето на 
мирот во Македонија.

НДЦ Скопје преку модел училиштата и Тренинг-
центарот за интегрирано образование продолжува 
да го развива интегрираното образование во 
Македонија и регионот и веруваме дека во 
блиска иднина во Македонија ќе има политичка 
волја, интерес и разбирање за потребата од 
интегрираното образование и можните последици 
од сегрегацијата на училиштата по етничка основа.     

Изразувам голема благодарност до сите наши 
соработници кои имаа значајна улога за успехот 
и постигнатите резултати во текот на 2014 година. 

Извршно писмо 
САШО СТОЈКОВСКИ  
ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА НДЦ СКОПЈЕ 
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Се ближиме до моментот во кој Нансен 
моделот за интегрирано образование станува 
широко призната, барана и почитувана 
алатка за надминување на  поделеноста во 
етничките заедници во Македонија, особено 
со генерациите кои ни се најзначајни – 
нашите деца. Не треба да заборавиме 
дека овој успех е резултат на голема 
посветеност и упорност на сите инволвирани, 
започнувајќи со еден ученик, потоа еден 
наставник и еден родител, надминувајќи ги 
индивидуалните и институционалните отпори 
и негувајќи ја почитта кон различноста и 
мултикултурализмот. Крајната цел на НДЦ 
Скопје е тие да бидат сведоци на општестве-
ните промени, каде што интегрираните 
образовни политики и практики се претвораат 

во стандард, а не во изолирана практика. 
Годината што помина е означена со нови 
партнерства со неколку нови општини во 
Република Македонија: Тетово, Гостивар и 
Крушево, како и со Општина Бујановац во 
Србија, со што се проширува регионот каде 
што има слични проблеми со сегрегирани 
училишта и општини. Исто така, постои тековен 
интерес за Меѓународната конференција за 
интегрирано образование и за следење обука 
во рамките на Тренинг центарот при НДЦ 
Скопје. Едукаторите, поминувајќи низ овие 
обуки, дојдоа до заклучок дека интеграцијата 
е повеќе од поим - тоа е целосно остварлива 
цел и применлива неопходност во поделената 
заедница - само ако постои желба за тоа. 
Повратните информации од учесниците 
во проектот Нансен модел за интегрирано 
образование покажуваат дека сме еден чекор 
поблиску до остварувањето на критичната маса 
за менување на општествените перцепции.  

ЕЛИЗАБЕТА ЈОВАНОВСКА   
ПРЕТСЕДАТЕЛКА НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА НДЦ СКОПЈЕ

Промената на животот на децата преку нивното 
образование, и покрај тоа, постигнувањето 
промени во нивната заедница беше целта на 
Нансен дијалог центар Скопје, уште од самиот 
почеток пред неколку години. 

Од локално, регионално, национално дури 
и меѓународно ниво, јасно може да се види 

дека моделот го докажа неговото добро 
функционирање и поради тоа е мошне баран. 

Стекнувањето почит од страна на родителите, 
наставниците, локалната власт, министрите 
и политичарите преку кои се овозможува 
промена, е белег на НДЦ Скопје, вклучувајќи го 
и Тренинг центарот. 

2014 година беше уште една година на 
проширување со цврста поддршка од 
норвешкото Министерство за надворешни 
работи. 

БЕНТЕ КНАГЕНХЕЈЛМ  
ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НДЦ 
СКОПЈЕ 

Писма од членовите на 
Управниот одбор 
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Соработката со Општина Бујановац во јужниот 
дел на Србија со албанските и српските 
деца во спроведувањето на интегрираните 
воннаставни активности е успех на проектот 
во процесот на градење подобри односи меѓу 
заедниците. 

Едновремено, соработката со Нансен дијалог 
центар Мостар, како и обуката за наставници 
којашто е од клучно значење претставува 
централен фактор во долгорочната изградба 
на подобри односи во поделените заедници во 
тој дел на Босна и Херцеговина.  

Нансен дијалог мрежата, чиј составен дел е и 
НДЦ Скопје, наведува дека неговата мисија е: 

„Активна и ефективна поддршка на процесите 
на дијалог на локално, национално и 
меѓународно ниво, со цел да се придонесе за 
превенција на конфликти, како и да се даде 
придонес кон помирувањето и градењето на 
мирот“.

Во текот на 2014 година, НДЦ Скопје го зголеми 
фокусот кон проширување на меѓународната 
соработка, а исто така ги започна подготовките 
за основање на „Фондацијата за интегрирано 
образование (ФИО)“. 

Беше преземен уште еден чекор во 
исполнување на мисијата на НДМ и НДЦ Скопје. 

Ја изразувам мојата гордост што сум дел од 
Управниот одбор на НДЦ Скопје.  

Интеграцијата започнува дома - и во училиште! 

Децата се среќаваат со непријателски 
настроени слики во нивното опкружување. 
Приказните за „другите“ се раскажуваат од 
страна на нивните најблиски: родители, баби 
и дедовци, тетки и чичковци. Децата родени 
во поделени заедници уште пред да полнат 5 
години знаат кој е „другиот“ или непријателот.  

Сегрегираниот образовен систем има трајни 
последици врз процесот на општествена 
реконструкција и интеграција. Децата кои 
одат во поделени училишта не доживуваат 
неподелена заедница и возрасните не ги 
поттикнуваат да имаат социјален контакт на-
двор од училиштето. Лесно е да се предвиди дека 
континуираноста на таквата ситуација може да 
доведе до целосна поделба. Училиштето е еден 
од клучните индикатори на поделеноста на 
заедницата, но и фактор кој може да ја промени 
ситуацијата. Трансформацијата на поделените 
институции во инклузивни и интегрирани 

бара одговорно лидерство на сите нивоа. На 
тој начин, тоа бара вклучување и дијалог со 
луѓето во локалните заедници: родителите, 
наставниците и локалните политичари - како и 
со институциите и политичкото раководство на 
државно ниво.

Интеграција е далеку од само постконфликтен 
предизвик. Низ цела Европа, интеграцијата 
претставува сложен процес кој е мошне 
дебатиран. За соочување со предизвикот е 
потребна храброст, чесност и одговорност 
покрај иновациите, посветеноста и јасната 
цел. Накратко, ова е Нансен дијалог центар 
Скопје. Центарот започна со своите напори 
за создавање програми за интегрирано 
образование уште пред десетина години, 
знаејќи малку за тоа како, каде и што. Денес, НДЦ 
Скопје е наградуван и широко признат актер 
во областа на интегрираното образование - 
не само во регионот на Западен Балкан туку 
и низ цела Европа. Со својот цврст фокус како 
и способноста за балансирање на идеализмот 
со прагматизмот, НДЦ Скопје ќе продолжи да 
докажува дека интегрираното образование 
не е решение само за Македонија, туку и за 
секоја заедница која ги има за предизвик 
дезинтеграцијата и конфликтите.  

ИНГРИД ВИК  
ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
НАНСЕН ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР СКОПЈЕ 
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НАНСЕН МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ 
Вклучување нови училишта и општини во Македонија и 
регионот 

Во текот на 2014 година, Нансен моделот за 
интегрирано образование беше проширен во 
уште четири мултиетнички општини, три во 
Македонија и една во Србија. Интересот од 
страна на мултиетничките општини во земјава 
и регионот за практична примена на моделот 
Нансен беше значително зголемен. За таа цел, 
многу училишта и општини изразија интерес 
за соработка со НДЦ Скопје за да се проценат 
условите и да се разгледаат можностите за 
воведување на Нансен моделот за интегрирано 
образование во рамките на училиштата. 

Преку внимателно и темелно планирање, 
НДЦ Скопје изврши процена на условите во 
училиштата и изготви план за потребните 
подготвителни активности за практична 
примена на Нансен моделот за интегрирано 
образование во селектираните општини и 
училишта. 

Првичната фаза за воведување и реализацијата 
на проектот Нансен модел за интегрирано 
образование во новите општини опфаќа:

• Договори за соработка со градоначалниците 
и локалната општинска власт;

• Презентации пред родителите, учениците и 
училишниот персонал;

• Подготвителни и воведни воннаставни 
активности за нововклучените училишта 
во проектот;

• Обуки за градење на капацитетите на 
наставниот кадар; 

• Интегрирани воннаставни активности 
за учениците од основно и средно 
образование;

• Годишни програми за интегрирани 
воннаставни активности;

• Годишна програма за соработка со 
родителите;

• Дидактички пакети за основно и средно 
образование;

• Техничко опремување, дидактички 
средства, реновирање на училниците;

• Менторство и опсервација на активностите.
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Во текот на 2014 година, Нансен дијалог центар Скопје 
потпиша договори за соработка со следните општини:

Договор за соработка со Општина Тетово 
(23 јануари 2014 година)

Договор за соработка со Општина 
Гостивар (12 август 2014 година)

Договор за соработка со Општина 
Бујановац (7 октомври 2014 година)

Договор за соработка со Општина 
Крушево (29 октомври, 2014 година)

Договорите за соработка се клучните првични чекори за воведување на Нансен моделот за 
интегрирано образование во новите општини и училиштата. 

Договорите за соработка ги дефинираат обврските на општините во процесот на соработка со 
НДЦ Скопје, со цел да се обезбеди правилно спроведување на Нансен моделот за интегрирано 
образование во избраните училишта.

НДЦ Скопје реализира континуирана соработка со локалната власт со цел координација на 
активностите низ разните фази кои се предвидени во заедничкиот проект за воведување и 
имплементација на моделот во основните и средните училишта.
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Воведни презентации на Нансен моделот за 
интегрирано образование
Со цел доближување на Нансен моделот за интегрирано образование до целните групи, НДЦ Скопје 
во соработка со наставниците вклучени во проектот и управите на училиштата организираше 
детални презентации за моделот наменети за родителите, учениците, наставниот кадар и 
директорите на училиштата. 

Презентациите ги понудија сите потребни информации поврзани со придобивките од Нансен 
моделот за интегрирано образование, а исто така и податоци за постигнатите резултати во текот на 
годините во општините и училиштата во кои се имплементира моделот. Во текот на презентациите, 
родителите, учениците и наставниците имаа можност да се информираат за спецификите на сите 
фази на проектот, и исто така да ја изразат нивната поддршка и посветеност кон развојот на идејата 
и концептот за интегрирано образование.  

Во текот на 2014 година, НДЦ Скопје ги организираше и реализираше следните презентации:

22  мај 2014  г.  презентација на Нансен моделот за интегрирано 
образование во ОУ „Гоце Делчев“- Општина Гостивар 
25 јуни  2014 г. презентација на Нансен моделот за интегрирано 
образование во ОУ „Братство Миѓени“- Општина Тетово
3 септември 2014 г. презентација на Нансен моделот за 
интегрирано образование во ОУ „Гоце Делчев“- Општина Конче
3 септември 2014 г. презентација на Нансен моделот за 
интегрирано образование во ОУ „Маршал Тито“- с. Банско
4 септември 2014 г. презентација на Нансен моделот за 
интегрирано образование во ССОУ „Моша Пијаде“- Општина 
Тетово
10 септември 2014 г. презентација на Нансен моделот за 
интегрирано образование во  ОУ „Никола Карев“- с. Борино
10 септември 2014 г. презентација на Нансен моделот за 
интегрирано образование во  ОУ „Никола Карев“- с. Саждево
16 септември 2014 г. презентација на Нансен моделот за 
интегрирано образование во ССОУ „Моша Пијаде“- Општина 
Тетово
23 септември 2014 г. презентација на Нансен моделот за 
интегрирано образование во ОУ „Вук Стефановиќ Караџиќ“- с. 
Oсларe, Општина Бујановац      
23 септември 2014 г. презентација на Нансен моделот за 
интегрирано образование во ОУ „Али Бекташи“- с. Oсларe, 
Општина Бујановац
24 октомври 2014 г. презентација на Нансен моделот за 
интегрирано образование во ОУ „Славчо Стојменски“- Општина 
Виница
5 ноември 2014 г. презентација на Нансен моделот за интегрирано 
образование во ОУ „Страшо Пинџур“- Општина Карбинци
11 ноември 2014 г. презентација на Нансен моделот за 
интегрирано образование во ОУ „Лирија“- Општина Тетово

* Учесници: директорите на училиштата, родителите, 
наставниот кадар, училишната администрација и претставници 
на локалните општини.
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Датум: 27 октомври 2014 г. 

Училиште: ОУ „Братство Миѓени“- 
Тетово

Учесници: министерот за 
образование и наука, претставници 
на МОН, претставници на Општина 
Тетово, претставници на државниот 
просветен инспекторат, директорите 
на училиштата и наставниците.

Одбележување на официјалниот почеток на 
Нансен моделот за интегрирано образование во 
нововклучените училишта

Датум: 27 октомври 2014 г.  

Училиште: ССОУ „Моша Пијаде“- 
Тетово

Учесници: министерот за 
образование и наука, претставници 
на МОН, претставници на Општина 
Тетово, претставници на Државниот 
просветен инспекторат, директорите 
на училиштата и професорите.

Датум: 13 ноември 2014 г.

Училиште: ОУ „Гоце Делчев“- 
Гостивар

Учесници: министерот за 
образование и наука, претставници 
на МОН, претставници на Општина 
Гостивар, претставници на државниот 
просветен инспекторат, директорите 
на училиштата и наставниците.

Датум: 17 декември 2014

Училишта: ОУ „Али Бекташи“ и 
ОУ „Вук Стефановиќ-Караџиќ“- 
Бујановац

Учесници: градоначалникот на 
Општина Бујановац, претставници 
на Општина Бујановац, 
претставници на НДМ, директорите 
на училиштата и наставниците.
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Во текот на 2014 година, Нансен моделот за 
интегрирано образование беше имплементиран во 
следните училишта / општини:

Училиште и 
општина

Секции од годишните  
програми

Реализатори на 
НМИО

Одделение/
година

Јазици

ОУ „Фридтјоф 
Нансен“ 
(Шемшово), 
Јегуновце

• Мир и толеранција
• Креативно 

изразување и 
творење 

• Еко-секција  

• Снежана 
Мисајлоска

• Абибе Мустафи
V одд.

aлбански
македонски

ССУ„Моша 
Пијаде“,  
Јегуновце

• Музичка секција
• „Civitas“
• Нансен спортски 

клуб

• Салајдин Беадини
• Александар 

Петровиќ
• Фестим Адеми 
• Мирослав Ѓорѓески  

III и IV год
aлбански
македонски

ССOУ„Моша 
Пијаде“, Тетово

• Уметничка секција
• Селајдин Беадини
• Aлександар 

Петровиќ
I год

aлбански
македонски

ОУ„Маршал 
Тито“,  Струмица

• Креативно 
изразување и 
творење

• Мир и толеранција 2
• Еко-секција

• Љубинка 
Цветанова

• Мејдин Усинов
• Даниела Митева

V одд.
македонски
турски

ОУ„Гоце Делчев“, 
Конче

• Еко-секција
• Запознајте ја 

Македонија
• Мали конструктори
• Креативно 

изразување и 
творење 

• Зујца Стојанова
• Дениз Реџепов

I - V
одд. 

македонски
турски

ОУ„Славчо 
Стојменски“, 
Виница 

• Уметничка секција
• Запознај ја 

Македонија 

• Радмила Атанасова 
• Селма Адемова

I - V
одд. 

македонски
турски

ОУ„Страшо 
Пинџур“,  
Карбинци

• Јас и другите
• Нада Арсова
• Бекир Усеинов

IV
одд. 

македонски
турски
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Училиште и 
општина

Секции од годишните  
програми

Реализатори на 
НМИО

Одделение/
година

Јазици

ОУ„Братство 
Миѓени“, 
Тетово

• Уметничка секција

• Сихана Каба- 
Касами

• Даниела 
Апостоловска 

• Александра 
Кундевска 

• Гонџхе Ејуби 

VI
одд.

aлбански
македонски

ОУ„Рајко 
Жинзифов“ /
„Исмаил Ќемали“
Чаир

• Уметничка секција 
• Сообраќајна секција
• Драмска секција

• Маја Јаневска 
• Мевљурије Рацај

I и III одд.
aлбански
македонски

ОУ „Гоце Делчев“, 
Гостивар

• Еко-секција
• Драмска секција

• Габриела 
Мерџаноска  

• Нагихан Снопче

V одд.
aлбански
македонски

ОУ „Али 
Бекташи“, 
Бујановац

• Образование за мир 
и толеранција

• Ликовна секција 
• Сообраќајна секција 
• Eко-секција

• Селиме Бајрами
• Срба Стефановиќ
• Вилсон Пајазити
• Драгана Јовановиќ

I одд.
II одд.
III одд.
IV одд.

албански 
српски

ОУ „Вук 
Стефановиќ 
Караџиќ“, 
Бујановац

• Образование за мир 
и толеранција

• Ликовна секција 
• Сообраќајна секција 
• Eко-секција

• Селиме Бајрами
• Срба Стефановиќ
• Вилсон Пајазити
• Драгана Јовановиќ

I одд.
II одд.
III одд.
IV одд.

албански 
српски

ОУ „Лирија“, 
Тетово

• Подготвителни 
активности за 
воведување на 
Нансен моделот

• Радица Ацевска  
• Мирсада Идризи

II одд.
aлбански
македонски

ОУ„Никола 
Карев“, 
с. Борино- 
Крушево

• Подготвителни 
активности за 
воведување на 
Нансен моделот

• Исниша Салиу
• Спасиче 

Николовска
I-V одд.

aлбански
македонски

ОУ„Никола 
Карев“,  
с. Саждево- 
Крушево

• Подготвителни 
активности за 
воведување на 
Нансен моделот

• Исниша Салиу

• Теодора 
Ѓеорѓиевска

I-V одд.
aлбански
македонски
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Во текот на 2014 година, покрај примената на Нансен моделот за интегрирано образование во 
рамките на училиштата вклучени во проектот, моделот беше применет и во други училишта 
кои го изразија својот интерес и волја за вклучување на интегрирани активности преку нови и 
креативни идеи. 

Методологијата на Нансен моделот за интегрирано образование беше применета преку проектни 
активности кои беа реализирани од страна на наставниците вклучени во програмата за обука 
на наставници во рамките на Тренинг-центарот при НДЦ Скопје. Наставниците, инспирирани од 
програмата за обука и модел- училиштата, постепено ја воведоа методологијата на работа во 
состав на редовниот наставен процес со користење елементи од различни делови на годишните 
програми за интегрирани воннаставни активности. 

Во текот на 2014 година проектните активности според Нансен моделот за интегрирано 
образование се реализираа во следните училишта:

• ОУ „Кирил и Методија“ - с. Канатларци, реализатори:  Дарко Талески и Ферди Булут;

• ОУ „Страшо Пинџур“ - с. Калаузлија, реализатор: Гордана Барбашка и Бекир Усеин.

Реализираните проектни активности во рамките на училиштата, се значаен показател за 
посветеноста на наставниот кадар за воведување на нови и иновативни пристапи не само во 
воннаставните активности, но, исто така, и во редовниот наставен процес кој може да се збогати 
со методи и пристапи кои се карактеристични за моделот Нансен.

Методологијата на Нансен применета преку проектни 
активности
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На 13 ноември 2014 година, НДЦ Скопје го одбележа официјалното отворање на кабинетот 
за практична стручна настава во ССУ „Гостивар“ при Општина Гостивар. Кабинетот е 
опремен со најсовремени апарати и опрема потребни за висококвалитетна настава во 
наставните струки: електроника и телекомуникации, автоматика и компјутерска електроника.

Опремата е донирана од страна на ССУ „Кубен“ од Осло, Норвешка, во партнерство со НДЦ Скопје. 
Министерот за образование и наука, Абдулаќим Адеми, и градоначалникот на Општина Гостивар, 
Невзат Бејта, го истакнаа значајноста на донацијата во однос на подобрување на имиџот и квалитетот 
на средните стручни училишта и подобрување на севкупниот квалитет на образованието.

Подобрување на квалитетот на практичната настава во 
средните стручни училишта

НАНСЕН ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР СКОПЈЕ ПРОДОЛЖУВА СО НАПОРИТЕ И ПРИДОНЕСОТ КОН 
ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА.
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Во текот на 2014 година, тимот на НДЦ Скопје се посвети кон надградувањето на содржинскиот 
дел од годишните програми за интегрирани воннаставни активности наменети за основно 
и средно образование. Во текот на изминатите години, Нансен дијалог центар Скопје изготви 
годишни програми за интегрирани воннаставни активности кои го покриваат целокупниот 
циклус на основното образование (од I до IX одделение) како и целокупниот циклус на средното 
образование (од I до IV година). Програмите се примарен ресурс за наставниот кадар кој има 
непосредна улога и одговорност за планирање и организирање на интегрирани воннаставни 
активности во основните и средните училишта вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано 
образование.

Во текот на 2014 година, НДЦ Скопје ги надгради годишните програми со дополнителни содржини 
и информации кои се категоризирани врз основ на следните циклуси:

•  Годишни програми за интегрирани воннаставни активности                                                        
(од I до III одделение, основно образование);

•  Годишни програми за интегрирани воннаставни активности                                                         
(од IV до VI одделение, основно образование);

•  Годишни програми за интегрирани воннаставни активности                                                       
(од VII до IX одделение, основно образование);

•  Годишни програми за интегрирани воннаставни активности                                                        
(од I до IV година, средно образование).

Годишните програми се изработени на македонски, албански и турски јазик.

Надградување на содржинскиот дел на програмите

Објава на третиот практикум за реализатори на НМИО 
под насловот: „Форми на соработка со родителите“ 

На 18 февруари 2014 г. НДЦ Скопје го објави третиот практикум за наставници посветен на 
соработката со родителите во рамките на училиштата.

Целта на овој практикум е да понуди повеќе практични совети, насоки, препораки и предлози 
за развивање конструктивна комуникација, соработка со родителите и семејствата на учениците 
како најголеми поддржувачи и промотори на Нансен моделот за интегрирано образование.

При креирањето на овој практикум тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје стави посебен 
акцент кон понудата на повеќе корисни и успешни модели и начини на сензибилизирање на 
родителите и семејствата за улогата на непосредното, отвореното комуницирање и соработување 
со родителите од две различни етнички заедници, т.е. од различни говорни подрачја.

Во практикумот се прикажани повеќе позитивни примери за успешна соработка помеѓу 
учениците, родителите и училиштето коишто произлегуваат од училиштата што веќе неколку 
години успешно го имплементираат Нансен моделот за интегрирано образование. 
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Дополнителни активности во рамките на Нансен 
моделот за интегрирано образование 

Покрај редовните интегрирани воннаставни активности реализирани според годишните програми 
изготвени од страна НДЦ Скопје, учениците и наставниците вклучени во проектот учествуваа 
на неколку настани организирани со цел надополнување на активностите за интегрираното 
образование, за на учениците да им се понудат нови содржини и информации кои ќе им помогнат 
да ги надградат своите знаења и вештини, но исто така да ја зајакнат комуникацијата со своите 
врсници и наставниот кадар.

Во текот на 2014 г. беа организирани следите настани за ученици:

• 19 март 2014 г. - хуманитарен настан со мото „Од децата за децата“ во ОУ „Маршал Тито“- 
Општина Струмица

• 27 мај 2014 г. -отворен ден за ученици организиран во просториите на ССОУ „Моша Пијаде“- 
Прељубиште, Општина Јегуновце

• 28 мај 2014 г. - приредба за одбележување на крајот на учебната година во ОУ „Фридтјоф Нансен“ 
/ „Шемшово“- Прељубиште, Општина Јегуновце

• 3 јуни 2014 г. - приредба за одбележување на крајот на учебната година во ОУ „Славчо 
Стојменски“- Општина Виница

• 5 јуни 2014 г.- приредба за одбележување на крајот на учебната година во ОУ „Рајко Жинзифов“ 
/„Исмаил Ќемали“- Општина Чаир

• 21 јуни 2014 г. - Доделување сертификати за втората генерација ученици од првото интегрирано 
основно училиште „Фридтјоф Нансен“ / „Шемшово“ - Општина Јегуновце

• 17 октомври 2014 г. - екскурзија за учениците од  IV година  вклучени во проектот Нансен 
модел за интегрирано образование во ССОУ  „Моша Пијаде“ Тетово (посета на саемот Технома, 
планетариумот, центарот на град Скопје)

• 12 декември 2014 г. - работилница за учениците од  I година- трета генерација на ученици 
вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование во рамките на ССУ „Моша 
Пијаде“- Општина Тетово

• 12 декември 2014 г. - Eекскурзија во Скопје за учениците во I година вклучени во проектот Нансен 
модел за интегрирано образование во рамките на ССОУ „Моша Пијаде“- Општина Тетово

• 15 декември 2014 г. - екскурзија за учениците од VI одд. од ОУ „Братство Миѓени“- Општина 
Тетово, посета на Природонаучниот музеј во Скопје и филмска проекција 

• 24 декември 2014 г .- куклена претстава за учениците вклучени во проектот Нансен модел за 
интегрирано образование во ОУ „Али Бекташи“ и ОУ „Вук Стефановиќ-Караџиќ“- Општина 
Бујановац, Србија

• 25 декември 2014 г. -изведба на магионичар за учениците вклучени во проектот Нансен модел 
за интегрирано образование во ОУ „Гоце Делчев“- Општина Гостивар

• 26 декември 2014 г.- приредба за одбележување на крајот на учебната година од учениците 
вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование во ОУ „Братство Миѓени“- 
Општина Тетово

• 29 декември 2014 г. - изведба на пантомимичар за учениците од III година  вклучени во проектот 
Нансен модел за интегрирано образование во рамките на ССОУ „Моша Пијаде“- Општина Тетово
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Одбележување на Меѓународната недела на 
интегрираното образование - IIEW 2014

Училиште/ одд./ год. Активност Датум

Основно училиште „Фридтјоф 
Нансен/ „Шемшово“ - Општина 
Јегуновце (V одд.)

Воннаставна активност „Градиме 
мостови“

28 февруари

ССОУ „Моша Пијаде“- Општина 
Јегуновце (III и IV год.)

Изработка на графити со мотото на 
неделата

28 февруари

ОУ „Кирил и Методиј“- Свети Николе 
(II, III и IV одд.)

Воннаставна активност „Мостови за 
поврзување на традициите“

1 март

ОУ „Рајко Жинзифов/ Исмаил 
Ќемали“- Скопје (I одд.)

Дизајнирање на разгледници со 
мостови

3 март

ОУ „Рајко Жинзифов/ Исмаил 
Ќемали“- Скопје (VI одд.)

Воннаставна активност „Камениот 
мост- симбол на зближување“

3 март

ОУ „Рајко Жинзифов/ Исмаил 
Ќемали“- Скопје (I одд.)

Воннаставна активност „Пораки за 
мир“

3 март

ОУ „Рајко Жинзифов/ Исмаил 
Ќемали“- Скопје (I одд.)

Воннаставна активност „Мост од 
виножито“

3 март

ОУ „Рајко Жинзифов/ Исмаил 
Ќемали“- Скопје (IV и V одд.)

Претстава на учениците на тема 
„Мостови на пријателството“

3 март

ОУ „Климент Охридски“- Битола
(I одд.)

Спортски активности со мировни 
пораки

3 март

ОУ „Кирил и Методиј“- Прилеп 
(од VI до IX одд.)

Ликовна изложба на тема „Градиме 
мостови“

3 март

Нансен дијалог центар Скопје обезбеди поддршка за училиштата коишто се вклучија во 
одбележувањето на Меѓународната недела на интегрираното образование за 2014 година под 
мотото „Градиме мостови“. Неделата на интегрираното образование беше одбележана со 24 
настани организирани во 21 основни и средни училишта низ Република Македонија.

Меѓународната недела на интегрираното образование е годишен настан и можност за прослава 
на интегрираниот етос на училиштата. Меѓународната недела на интегрираното образование 
2014 беше мошне успешен настан благодарение на зголемениот број на училишта кои се вклучија 
во одбележувањето. Активностите се реализираа во периодот од 28 февруари до 7 март според 
следниот распоред:
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Училиште/ одд./ год. Активност Датум

ОУ „Маршал Тито“- Струмица 
(IV одд.)

Воннаставна активност: училишни 
изработки „Мостови за зближување“

4 март

ОУ „Никола Карев“- Крушево 
(од I до IX одд.)

Целодневен настан: изложба на 
традиционална македонска, влашка и 
албанска храна и носии

4 март

ОУ „Коле Неделковски“- Скопје 
(од VI до IX одд.)

Изложба на стари фотографии 
„Камениот мост низ времето“

4 март

ОУ „Славчо Стојменски“- Виница 
(од I до V одд.)

Музичка кореографија со учениците 5 март

ОУ „Ванчо Прке“- Делчево (VI одд.) Рецитал на тема „Градиме мостови“ 5 март

ОУ „Ванчо Прке“- Делчево 
(II одд.)

Воннаставна активност „Градиме 
мостови преку традициите“

5 март

ОУ „Браќа Миладиновци“ - Скопје 
(од I до IX одд.)

Отворена изложба „Градиме мостови 
преку Нансен моделот за интегрирано 
образование“

5 март

ОУ „Санде Штерјоски“- Кичево 
(VI и VII одд.)

Кореографија и изработки со мотото 
„Ние сме светот, ние градиме мостови“

5 март

ОУ „Страшо Пинџур“- Карбинци 
(VI одд.)

Ликовни активности 5 март

ОУ „Илинден“- Крива Паланка 
(III одд.)

Училишна претстава со учениците и 
наставниците

5 март

СУ „Нико Нестор“- Струга 
(од I до IV год.)

Ликовна изложба со повеќе техники на 
тема „Градиме мостови“

5 март

ОУ „Рајко Жинзифов/ Исмаил 
Ќемали“- Скопје (VI одд.)

„Мост“ - уметничка инсталација 6 март

ОУ „Страшо Пинџур“- Карбинци од 
(VI до IX одд.)

Презентација на разгледници на тема 
„Градиме мостови“

6 март

ОУ „Гоце Делчев“- Конче 
(од I до V одд.)

Неделен настан: Изработка на мостови 
со различни уметнички техники

3-7 март
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Со цел да се постигне континуирано подобрување на резултатите од примената на програмите, 
НДЦ Скопје изврши интерно и екстерно следење на напредокот на реализираните програмски 
аспекти. Интерната евалуација и мониторинг на програмата беше спроведена од страна на тимот 
на НДЦ Скопје преку директни опсервации, а исто така и преку користење на партиципативна 
методологија за истражување, со цел да се прибираат специфичните податоци и резултати од 
програмски аспект. Интерната евалуација се спроведува редовно во текот на годината со чести 
посети на сите Нансен училишта и изработка на извештаите за опсервација кои се користат за да 
ги одразуваат резултатите од активностите кои се спроведуваат во согласност со проектот Нансен 
модел за интегрирано образование.

Годишната екстерна евалуација за 2014 година беше спроведена во периодот март – април 2014 
година. Евалуацијата е извршена од страна на професионалните соработници на НДЦ Скопје проф. 
д-р Флорина Шеху и проф. д-р Зоран Велковски. Програмската евалуација беше од квалитативен 
карактер и нејзина примарна цел беше да се спроведе квалитативно вреднување на вештините 
и компетенциите кои се стекнуваат, развиваат и надградуваат од страна на наставниците кои се 
директни реализатори на проектот Нансен модел за интегрирано образование.

Во процесот за евалуација беа вклучени сите наставници, односно тандеми на наставници кои 
континуирано го промовираат Нансен моделот за интегрирано образование во рамки на нивните 
групи, училници и училишта. Процесот на евалуација вклучуваше следење на интегрираните 
воннаставни активности, полуструктурирани интервјуа и активно вклучување на програма за 
интегрирано образование во текот на целиот процес.

Извештаите од екстерната евалуација ја воочуваа улогата на Нансен моделот за интегрирано 
образование во насока на професионалниот развој на наставниот кадар од основните и средните 
училишта. Резултатите од двете евалуации го докажаа позитивното влијание и високиот квалитет 
на програмските компоненти на НДЦ Скопје и исто така ги понудија потребните насоки и 
препораки за нивно надградување и усовршување.

“НДЦ моделот за интегрирано образование покажува високо ниво на ефективност во градење 
и развивање на меѓукултурниот дијалог помеѓу децата и младите. Тоа силно влијае врз 
учениците и наставниците. Моделот е соодветен на поставките во кои се спроведува и целосно 
одговара на државните приоритети во областа на образованието. Етосот на програмата е 
целосно прифатен од сите наставници вклучени во проектот. Тие поседуваат компетенции 
за ефективно спроведување на целите на програмата на НДЦ“ (цитирано од заклучоците во 

Извештајот за евалуација изготвен од страна на проф. др. Зоран  Велковски, јуни 2014 г.). 

“Поддршката на наставниците вклучени во Нансен програмата да станат рефлексивни 
практичари е одлична стратегија на поттикнување на свесноста за лична промена, бидејќи 
не се работи само за реализација на воннаставни активности наменети за интеграција на 
ученици со различна културна припадност во двојазични средини, туку и за развивање на 
нови односи, однесување кон другиот, стекнување одредени вредности итн. Искуството на 
наставниците поврзано со тандемската соработка е извонредна позитивна практика за 
време на процесот на обука на нови наставници и размена на искуства меѓу наставниците, 
кои се веќе вклучени во програмата“ (цитирано од заклучоците во Извештајот за евалуација 
изготвен од страна на проф. др. Флорина Шеху, јуни 2014 г.)

Интерна и екстерна евалуација на Нансен моделот за 
интегрирано образование
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ТРЕНИНГ ЦЕНТАР – НАНСЕН МОДЕЛ 
ЗА ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ

2014 беше мошне успешна година за Тренинг центарот при НДЦ Скопје. 2014 година ја одбележаа 
успешниот процес на селекција и оформување нови групи наставници, професори, педагози, 
психолози и директори на училишта во рамките на програмите за обука. Во текот на 2014 
година, НДЦ Скопје го одбележа почетокот на две значајни нови програми, првата наменета за 
директорите на училиштата и втората наменета за тренинг на тренери

Во текот на годината, во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје, процесот на обука го 
започнаа следните групи и категории на учесници:

• Основно ниво на обука за наставници, професори и стручни соработници за учесниците од 
V, VI, VII, VIII и IX група  (наставници, професори, педагози и психолози од основно и средно 
образование);

• Напредно ниво на обука за наставници, професори и стручни соработници за учесниците 
од III, IV и V група  (наставници, професори, педагози и психолози од основно и средно 
образование);

• Програма за обука на директори за учесниците од I група (директори на мултиетнички основни 
и средни училишта);

• Програма „Тренинг за тренери“ за учесниците од I група (наставници и професори од основни 
и средни училишта, реализатори на Нансен моделот за интегрирано образование).

Сите групи учесници беа избрани по објавените отворени повици за аплицирање објавени 
на веб-страниците и социјалните медиуми на НДЦ Скопје. Во текот на отворените повици за 
пријавување на обуките, НДЦ Скопје доби огромен број апликации од сите региони во Република 
Македонија, што е силен показател за важноста и потребата за градење на капацитетите и 
стекнувањето вештини за интегрирано образование на образовните кадри. 2014 година беше 
збогатена со предавања од локални и меѓународни експерти кои дадоа исклучителен придонес 
кон градењето на вештините и компетенциите на учесниците преку споделување на најдобрите 
практики и искуства.
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На 18 јуни 2014 г. НДЦ Скопје го одбележа почетокот на новата програма за обука на директори 
во рамките на Тренинг центарот - Нансен модел за интегрирано образование. 

Програмата е наменета за директорите на мултиетнички основни и средни училишта и е 
структуриран со цел воведување на принципите со развојот, концептот и идејата за интегрирано 
образование преку повеќе позитивни примери, искуства и модели од неколку европски образовни 
и воспитани системи кои претставуваа почетна точка во текот на развојот на Нансен модел за 
интегрирано образование во Република Македонија. 

Програмата за обука наменета за директорите на училиштата, исто така, има за цел да им понуди 
повеќе информации, знаења и вештини потребни за креирање на стратегии за поддршка на 
проектот Нансен модел за интегрирано образование во рамките на централното училиште како 
структурна компонента на годишните програми за училишната работа во патот на изградба на 
етосот на интегрирано училиште.  

Преку програмата за обука, директорите ќе имаат можност да ги надградат своите знаења за 
управување со проекти, исто така, во пронаоѓање и обезбедување на различни финансиски 
извори за интегрирани училишта и целокупната образовна и воспитна  функција.

Одбележување на почетокот на новата програма за 
обука на директори во рамките на Тренинг центарот
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На 21 август 2014 г., НДЦ Скопје го одбележа почетокот на новата програма за обука наменета за 
I група  на учесниците во програмата „Тренинг за тренери“. 

Креирањето на програмата Тренинг за тренери произлезе како иницијатива која има за 
цел надградување на знаења, усовршување на вештини и компетенции на сите образовни 
профили на учесници во обуките од основно и напредно ниво (за Нансен модел за интегрирано 
образование) кои биле успешно заокружени во Тренинг центарот при НДЦ Скопје. Оваа програма 
е структурирана низ повеќе специфични области кои се базирани на повеќеслојни теми кои ќе 
треба да ги познава, владее и практикува секој иден едукатор кој ќе биде вклучен во посочената 
програма.

Програмата е мошне комплексна, нејзиното реализирање е подолгорочен процес, низ кој 
секој учесник ќе има можност да биде инволвиран во процесот на лична трансформација во 
духот на идејата, визијата на интегрираното образование, а со интенција таа трансформација 
да биде пренесена, рефлектирана и иницирана во работа со учениците, родителите и другите 
претставници на нивните матични училишта. Личната трансформација на вклучените едукатори 
се надеваме дека ќе биде основа за идна позитивна трансформација на училиштата, благодарение 
на детектираните придобивки на Нансен модел за интегрирано образование за целокупниот 
воспитно-образовен процес во Р. Македонија.

Учесниците коишто ќе бидат вклучени во овој вид тренинг ќе имаат можност за развивање, 
стекнување и усовршување на следни три вида вештини и компетенции, како стандарди на 
програмата, т.е.:

•  персонални и интерперсонални компетенции;

•  кроскурикуларни компетенции;

• когнитивни и креативни вештини.

Вклучените наставници, професори и стручни соработници се првата група на учесници во 
новата програма „Тренинг за тренери“ во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје.

Бројот на учесници и групи за овој вид обука континуирано ќе се зголемува и проширува, 
што воедно ќе влијае и врз зајакнувањето на капацитетите на НДЦ Скопје во насока на 
мултиплицирање на Нансен моделот за интегрирано образование во воспитно-образовниот 
систем на Р. Македонија. 

Одбележан почетокот на новата програма „Тренинг за 
тренери“
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Покрај иницирањето на програмите за обука за првата група во рамките на програмата за 
директори на училишта и втората група во рамките на програмата „Тренинг за тренери“, во 
рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје процесот на обука го започнаа пет нови групи 
наставници во рамките на програмата за наставници, професори и стручни соработници. Новите 
групи учесници процесот на обука го започнаа според следниот распоред:

Уписна V група – 14 февруари 2014 г. 

Упис на VI група - 26 август 2014 г. 

Упис на VII група  - 30 октомври 2014 г. 

Упис за VIII група – 25 ноември, 2014 г. 

Упис за IX група - 27 ноември, 2014 г.

Целите на програмата за основно ниво на обука се следните :

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

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

•  Оспособување за самостојно организирање и спроведување интегрирани воннаставни 
активности;

•  Сензибилизирање за почитување на различностите во училишното опкружување, како и 
надминување на стереотипи и предрасуди од социјален, етнички и културен карактер;

•  Оспособување за конструктивно решавање на конфликтните ситуации во групи со етнички 
хетероген состав;

•  Развивање и негување на позитивна емоционална клима во групата со хетерогена етничка 
структура;

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

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

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

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

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

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

Започнување на процесот на обука за пет нови групи 
на наставници во основното ниво на обука
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По успешното завршување на основното ниво на обука, учесниците од III, IV и V група беа запишани 
во напредното ниво на обука за интегрирано образование во Тренинг центарот на НДЦ Скопје. 

Учесниците го започнаа процесот на обука според следниот распоред:

Упис за III група – 18 септември 2014 г. 

Упис за IV група -19 септември 2014 г. 

Упис за V група – 22 септември 2014 г.

Целите на програмата за напредно ниво на обука се следните:

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

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

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

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

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

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

• Креирање стандарди за евалуација на различни видови интегрирани активности.

Започнување на напредното ниво на 
обука за учесниците од III, IV и V група
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Тема: Европски и меѓународни концепти за интегрирано 
образование и меѓукултурен дијалог

На 21 ноември 2014 г. во просториите на ЕУ инфоцентарот во Скопје, учесниците од V, VI и VII 
група во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје присуствуваа на предавањето на Паула 
Мекелвејн од Фондот за интегрирано образование на Северна Ирска. Учесниците имаа можност 
да дознаат повеќе за развојот на интегрираното образование во Северна Ирска, но исто така 
и за развојот на интегрираното образование на меѓународно ниво. Во текот на предавањето, 
учесниците беа информирани за програмата за непристрасен приод во образованието. 
Предавањето беше проследено со голем интерес од страна на учесниците кои активно учествуваа 
во сесијата за дискусија. Паула Мекелвејн е дел од меѓународниот тим на стручни обучувани во 
рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје.

На 22 ноември 2014 г. учесниците од III, IV и V група при Тренинг центарот на НДЦ Скопје учествуваа 
на предавањето реализирано од страна на проф. д-р Зви Бекерман. Професор Бекерман предава 
Антропологија на образованието при Хебрејскиот универзитет во Ерусалим. Предавањето беше 
реализирано во состав на програмата за напредно ниво на обука за интегрирано образование. 
Учесниците имаа можност да научат повеќе за меѓукултурниот дијалог во формалниот и 
неформалниот образовен процес. Професорот Бекерман се осврна на културниот, етничкиот и 
националниот идентитет вклучувајќи го и процесот на интеркултурен дијалог при формалното и 
неформалното учење. Предавањето беше проследено со голем интерес од страна на учесниците 
кои активно учествуваа во сесијата за дискусија.

Предавања на меѓународни експерти во рамки на 
основното и напредното ниво на обука
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На 22 ноември 2014 г. во просториите на ЕУ инфоцентарот во Скопје, на учесниците од III, IV и V 
група им беа доделени сертификати за успешно завршено основно ниво на обука за интегрирано 
образование. Сертификатите беа доделени од страна на тимот на НДЦ Скопје во присуство на 
локални и меѓународни експерти и во присуство на новите групи учесници во програмата за 
основно ниво на обука. 

Доделени сертификати за успешно завршено основно 
ниво на обука за учесниците од III, IV и V група
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ОСНОВНО НИВО НА ОБУКА  – ГРУПА 3

ТЕОРЕТСКИ МОДУЛИ

Работилници со тимот обучувачи при НДЦ Скопје:

• 9 јануари 2014 г. – трета работилница; 

• 16 јануари 2014 г. - четврта работилница; 

• 11 февруари 2014 г. - петта работилница.

ПРАКТИЧНИ МОДУЛИ:

• 21 февруари 2014 г.- практични модули во Нансен модел-училиштата;

• април – јуни  2014 г. - основно ниво на обука, практична реализација на интегрирани 
воннаставни активности според Нансен моделот за интегрирано образование.

ПРЕДАВАЊА СО ЛОКАЛНИ ЕКСПЕРТИ:

• 17 јуни  2014 г.- предавање на проф. д-р Зоран Велковски;

• 23 јуни 2014 г.- предавање на проф.  д-р Флорина Шеху

22 НОЕМВРИ 2014 Г.- ДОДЕЛУВАЊЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЗАВРШЕНО 
ОСНОВНО НИВО НА ОБУКА.

НАПРЕДНО НИВО НА ОБУКА  – ГРУПА 3 

ТЕОРЕТСКИ МОДУЛИ

Работилници со тимот обучувачи при НДЦ Скопје:

• 18 септември 2014 г. – прва работилница; 

• 10 октомври 2014 г. – втора работилница; 

• 14 ноември  2014 г. – трета работилница.

ПРЕДАВАЊА СО ЛОКАЛНИ ЕКСПЕРТИ:

• 1 декември 2014 г.- предавање на проф.  д-р Зоран Велковски и проф. д-р Флорина Шеху

ПРЕДАВАЊА СО МЕЃУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ:

• 22 ноември 2014 г., предавање на проф. д-р Зви  Бекерман од Хебрејскиот универзитет во 
Ерусалим

Реализирани активности во рамките на Тренинг 
центарот во текот на 2014 година 
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ОСНОВНО НИВО НА ОБУКА – ГРУПА 4

ТЕОРЕТСКИ МОДУЛИ

Работилници со тимот обучувачи при НДЦ Скопје:

• 10 јануари 2014 г. – втора работилница;

• 17 јануари 2014 г. - трета работилница;

• 17 февруари 2014 г. – четврта работилница; 

• 25 март 2014 г. – петта работилница.

ПРАКТИЧНИ МОДУЛИ:

• 28 февруари 2014 г.- практични модули во Нансен модел-училиштата

• април – јуни  2014 - основно ниво на обука, практична реализација на интегрирани воннаставни 
активности според Нансен моделот за интегрирано образование

ПРЕДАВАЊА СО ЛОКАЛНИ ЕКСПЕРТИ:

• 17 јуни  2014 г.-  предавање на проф. д-р Зоран Велковски;

• 23 јуни 2014 г.-  предавање на проф.  д-р Флорина Шеху;

• 22 ноември 2014 г. - доделување сертификати за завршено основно ниво на обука.

НАПРЕДНО НИВО НА ОБУКА- ГРУПА 4

ТЕОРЕТСКИ МОДУЛИ

Работилници со тимот обучувачи при НДЦ Скопје:

• 19 септември 2014 г. – прва работилница; 

• 21 октомври 2014 г. – втора работилница;

• 10 ноември  2014 г. – трета работилница.

ПРЕДАВАЊА СО МЕЃУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ:

• 22 ноември 2014 г., предавање на проф. д-р Зви  Бекерман од Хебрејскиот универзитет во 
Ерусалим

ПРЕДАВАЊА СО ЛОКАЛНИ ЕКСПЕРТИ:

• 1 декември 2014 г.- предавања на проф. д-р Зоран Велковски и проф. д-р Флорина Шеху
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ОСНОВНО НИВО НА ОБУКА - ГРУПА 5

ТЕОРЕТСКИ МОДУЛИ
Работилници со тимот обучувачи при НДЦ Скопје:

• 14 февруари 2014 г. – прва работилница; 

• 18 март 2014 г. – втора работилница;

• 2 април 2014 г. – трета работилница;

• 29 април 2014 г. – четврта работилница; 

• 24 јуни 2014 г. – петта работилница.

ПРАКТИЧНИ МОДУЛИ:

• Основно ниво на обука, практична реализација на интегрирани воннаставни активности 
според Нансен моделот за интегрирано образование

ПРЕДАВАЊА СО ЛОКАЛНИ ЕКСПЕРТИ:

• 16 септември 2014 г.- предавање на проф. д-р Флорина Шеху

ПРЕДАВАЊА СО МЕЃУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ:
• 21 ноември 2014 г.- предавање со Паула Мекелвејн од Фондот за интегрирано образование 

на Северна Ирска

• 22 ноември 2014 г. - доделување сертификати за завршено основно ниво на обука

НАПРЕДНО НИВО НА ОБУКА – ГРУПА 5

ТЕОРЕТСКИ МОДУЛИ
Работилници со тимот обучувачи при НДЦ Скопје:

• 22 октомври 2014 г. – прва работилница; 

• 10 декември  2014 г. – втора работилница.

ПРЕДАВАЊА СО МЕЃУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ:

• 22 ноември 2014 г. предавање на проф. д-р Зви  Бекерман од Хебрејскиот универзитет во 
Ерусалим

ОСНОВНО НИВО НА ОБУКА - ГРУПА 6

ТЕОРЕТСКИ МОДУЛИ
Работилници со тимот обучувачи при НДЦ Скопје:

• 26 август 2014 г. – прва работилница; 

• 25 септември 2014 г.- втора работилница;

• 10 декември 2014 година – трета работилница. 

ПРЕДАВАЊА СО МЕЃУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ:

• 21 ноември 2014 година - предавање со Паула Мекелвејн од Фондот за интегрирано 
образование на Северна Ирска
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ОСНОВНО НИВО НА ОБУКА - ГРУПА 7

ТЕОРЕТСКИ МОДУЛИ

Работилници со тимот обучувачи при НДЦ Скопје:

• 30 октомври 2014 г. – прва работилница;

• 16 декември 2014 г. – втора работилница.

ПРЕДАВАЊА СО МЕЃУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ:

• 21 ноември 2014 г. - предавање со Паула Мекелвејн од Фондот за интегрирано образование 
на Северна Ирска

ОСНОВНО НИВО НА ОБУКА- ГРУПА 8

ТЕОРЕТСКИ МОДУЛИ

Работилници со тимот обучувачи при НДЦ Скопје:

• 25 ноември 2014 г.– прва работилница;

• 19 декември 2014 г. – втора работилница.

ОСНОВНО НИВО НА ОБУКА- ГРУПА 9

ТЕОРЕТСКИ МОДУЛИ

Работилници со тимот обучувачи при НДЦ Скопје:

• 27 ноември 2014 г. – прва работилница;

• 23 декември 2014 г.– втора работилница.

ПРОГРАМА ЗА ОБУКА НА ДИРЕКТОРИ

• 18 јуни 2014 г.- прво предавање, проф. д-р Зоран Велковски „Менаџирање на проекти во 
мултиетнички основни и средни училишта“

• 19 ноември 2014 г. - второ предавање, проф.  д-р Зоран Велковски,  „Потенцијалните извори 
за финансирање на мултиетнички и интегрирани училишта“

ПРОГРАМА „ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРИ“

• 21 август 2014 г. – прва работилница;

• 28 септември 2014 г.- втора работилница;

• 22 ноември 2014 г.- предавање на проф. д-р Зви  Бекерман од Хебрејскиот универзитет во 
Ерусалим



35 



36 

НАСТАНИ ЗА РЕГИОНАЛНА И МЕЃУНАРОДНА 
СОРАБОТКА
Зајакнувањето и проширувањето на регионалната и меѓународната соработка 
претставуваше подеднакво значајна цел за 2014 година. Соработката беше реализирана 
преку различни иницијативи со цел споделување на најдобрите практики во областа на 
интегрираното образование. 

НДЦ Скопје продолжи со успешната соработка со Советот за интегрирано образование 
на Северна Ирска, кој ја обезбеди потребната експертиза преку кадарот на меѓународни 
обучувачи ангажирани во Тренинг-центарот при НДЦ Скопје. Во текот на 2014 година, НДЦ 
Скопје одбележуа зголемено меѓународно и регионално присуство кое има големо значење 
за зголемувањето на кредибилитетот и видливоста на НДЦ Скопје во меѓународната 
заедницата. 

Во текот на 2014 г. НДЦ Скопје учествуваше на следните настани:

Настан и датум: „Мир и политика“ семинар во Лилехамер, Норвешка (17 февруари 2014)

Организатор: Универзитетскиот колеџ - Лилехамер

Учесници од НДЦ Скопје: Сашо Стојковски, Ветон Зеколи и Мирлинда Алемдар.  

Тема на презентацијата: „Интегрираното образование во политичкиот контекст на Македонија“
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Настан и датум: Форум на Нобеловата награда за мир, Минеаполис, САД (1 март 2014 година)

Организатор: Форум на Нобеловата награда за мир

Учесник од НДЦ Скопје (преку скајп): Ветон Зеколи 

Тема на презентацијата: „Предизвиците и успесите на процесот за дијалог и помирување“

Настан и датум: „Образование и дијалог“,  конференција во Сараево, Босна и Херцеговина 
(28 март 2014)

Организатор: Нансен дијалог центар Сараево 

Учесник од НДЦ Скопје: Билјана Крстеска–Папиќ 

Тема на презентацијата: „Развој и имплементација на Нансен моделот за интегрирано 
образование во Македонија“ 
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Настан и датум: Нансен семинар во Лилехамер, Норвешка (12 - 15 јуни, 2014 година) 

Организатор: Нансен центар за мир и дијалог 

Учесник од НДЦ Скопје: Сонај Билал  

Тема на презентацијата: „Улогата на дијалогот во градењето на мирот“ 

Настан и датум: Меѓународна конференција на ОБСЕ, Варшава, Полска (29 септември, 2014)

Организатор: Канцеларијата на ОБСЕ за демократски институции и човекови права 

Учесник од НДЦ Скопје: Сашо Стојковски 

Тема на презентацијата: „Нансен модел за интегрирано образование како алатка за 
помирување, превенција на конфликти и градење на мирот “ 
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Настан и датум: „Улогата на образованието во превенцијата на конфликтите“, Холандија 
(1 октомври, 2014)
Организатор: Хашкиот институт за глобална правда 
Учесници од НДЦ Скопје: Сашо Стојковски, Ветон Зеколи и Билјана Крстеска- Папиќ 
Тема на презентацијата: „Нансен модел за интегрирано образование како алатка за 
помирување и градење на мирот во Македонија“ 

Настан и датум: Церемонија за доделување на наградата „Макс ван дер Штул“, 
Холандија (2 октомври, 2014)

Организатор: Високиот комесар за национални малцинства при ОБСЕ

Учесници од НДЦ Скопје: Сашо Стојковски, Ветон Зеколи и Билјана Крстеска- Папиќ 
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Настан и датум: Конференција „Интегрирано образование во мултиетничките 
општества“ во Мостар, Босна и Херцеговина (8 ноември 2014 година)
Организатор: Нансен дијалог центар Мостар 
Учесник од НДЦ Скопје: Ветон Зеколи 
Тема на презентацијата:  „Нансен модел за интегрирано образование како инструмент за 
помирување, превенција на конфликти и градење на мирот во Македонија“ 

Настан и датум: Тркалезна маса со високиот комесар за национални малцинства                   
(11 декември 2014 година)
Организатор: НДЦ Скопје 
Тема на тркалезната маса: „Ризиците од трендот на сегрегацијата во основните и средните 
училишта во Република Македонија“

Настан и датум: Шеста конференција на Safe Learning „Учењето и менталното здравје“, 
Ставангер, Норвешка (16 - 17 октомври, 2014)
Организатор: Safe Learning 
Учесник од НДЦ Скопје: Сонај Билал
Тема: „Пристапот и придобивките на Нансен моделот за интегрирано образование и неговата 
улога во градењето релации“
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• Средба со претседателот на Управниот одбор на Нансен центарот за мир и дијалог, Сигмунд 
Хаген, и директорката на НЦМД, Ингун Скурдал, посета на првото интегрирано основно и 
средно училиште во с. Прељубиште, Општина Јегуновце (22 јануари 2014);

• Посета на ОУ „Славчо Стојменски“ во Општина Виница од страна на претставниците на Нансен 
центарот за мир и дијалог  (23 јануари 2014);

• Посета на интегрирани училишта во Дортмунд, Германија (3 април 2014);

• Средба со Рејнар Копф од организацијата „Forum fur eltern und schule“ во Дортмунд, Германија 
(3 април 2014);

• Средба со Норин  Кембел – извршен директор на NICIE и директорите од интегрираните 
училишта во Северна Ирска, Патриција Mуртагх, директор на ОИУ „Хејзелвуд“, Најџел Арнолд 
- директор на ОИУ Гленгормлеи, Oлвин Грифит – директор на СИО  „Блеквотер“ и Најџел Фритх- 
директор на ИСУ „Друмрагх“ (7 мај 2014);

• Посета на интегрираното училиште во Јегуновце и Општината на Јегуновце од страна на 
директорите на интегрираните училишта и извршниот директор на НИЦИЕ (8 мај 2014);

• Посета на интегрираното училиште во Виница и Општина Виница  од страна на директорите 
на интегрираните училишта и извршниот директор на НИЦИЕ (9 мај 2014); 

• Средба на директорите од интегрираните училишта во Северна Ирска и директорката на 
НИЦИЕ со 20 директори од основните и средните училишта во Македонија (10 мај 2014); 

• Средба со високиот комесар за национални малцинства при ОБСЕ - Астрид Торс, вишиот 
советник на ВКНМ Стефани Марсал и личниот советник на ВКНМ, Сирпа Рауцио (11 јуни 2014);

• Средба со амбасадорот на Кралството Норвешка во Белград, Нилс Рагнар Камсваг (7 јули 2014 
година); 

• Средба со директори и наставници од основни училишта од Општина Бујановац, Србија (17 
септември 2014); 

• Средба со администраторот за Македонија и Црна Гора во рамките на Одделот за Западен 
Балкан од норвешкото Министерство за надворешни работи, Вибеке Кнудсен (28 октомври 
2014); 

• Средба со претставници на здружението Пиколо Фиоре од Италија (30 октомври 2014); 

• Средба со претставници на Кралскиот универзитет во Белфаст, Рут Лејч, директор на одделот 
за истражување и Џоан Хагес, професор за образование во Кралскиот универзитет во Белфаст, 
Северна Ирска. 

• Посета на претставниците на Управниот одбор Бенте Кнагенхјелм и Ингрид Вик на ОУ „Страшо 
Пинџур“ во Општина ,,Карбинци“ и ОУ „Славчо Стојменски“ во Општина Виница. 

Средби и посети на регионални и меѓународни соработници 
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Публикации за 2014 година

Практикум за реализатори на НМИО  

„Форми на соработка со родителите“ 

Периодичен билтен 

(октомври- декември 2014 година)

Периодичен билтен

 (јули- септември 2014 година)

Периодичен билтен 

(април- јуни 2014 година)

Периодичен  билтен 

(јануари- март 2014 година)

Годишни програми  за интегрирани  

воннаставни активности (од I до IV 

година, средно образование)

Годишни програми  за интегрирани  

воннаставни активности (од VII до IX 

одделение, основно образование)

Годишни програми  за интегрирани  

воннаставни активности (од IV до VI 

одделение, основно образование)

Годишни програми  за интегрирани  

воннаставни активности (од I до III 

одделение, основно образование)
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Главен донатор -Министерство за надворешни работи на Кралството Норвешка

Општина Јегуновце

Општина Тетово

Општина Гостивар

Општина Чаир

Општина Конче

Општина Бујановац

Општина Крушево

Општина Карбинци

Општина Виница

Донатори и партнерски општини

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА:

Сашо Стојковски - Извршен директор

Ветон Зеколи - Проект менаџер

Билјана Крстеска Папиќ - Менаџер за едукација, обука и развој

Осман Емин - Координатор за едукација, обука и развој

Сонај Билал - Координатор за едукација, обука и развој

Аница Оносимоска -Координатор за едукација, обука и развој

Мирлинда Алемдар - PR Лице за контакт и меѓународна соработка

Елена Арсенова - Менаџер на финансии

Ване Рујков - IT консултант, графички и веб дизајн

УПРАВЕН ОДБОР НА НДЦ СКОПЈЕ:

Елизабета Јовановска - (Претседател)

Бенте Кнагенхјелм - Нансен центар за мир и дијалог, Норвешка

Ингрид Вик - Scanteam, Норвешка

Ингун Трошолмен - Нансен цeнтар за мир и дијалог, Норвешка

Вели Креци - Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово

Павло Бијалик - канцеларија за човекови права- UN OHCHR

Назиктере Сулејмани - Министерство за образование и наука, Р. Македонија

2014 Извршна канцеларија и Управен одбор



НАНСЕН ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР СКОПЈЕ

www.ndc.net.mk
Email: ndcskopje@ndc.net.mk

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


