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ВОВЕД  

 

Нансен моделот за интеркултурно образование (НМИО) кој е развиен од страна на Нансен 

дијалог центарот (НДЦ) Скопје, е современ воспитно-образовен модел кој ги негува, поттикнува 

и интегрира мултиетничките вредности и двојазичноста, а во исто време промовира и поддржува 

партнерски односи помеѓу учениците, наставниците и родителите од различни етнички 

заедници втемелени врз почитувањето на разликите.   

 

Една од клучните компоненти на Нансен моделот за интеркултурно образование се 

интегрираните воннаставни активности наменети пред сé за учениците од мултиетничките, 

повеќе јазични основни и средни училишта. Тие се реализираат по завршувањето на редовната 

настава која се изведува на мајчиниот јазик на учениците во формирани групи ученици од 

различно етничко потекло претежно на ниво на одделенија. Нив ги реализира тандем 

наставници, од кој секој наставник засебно ги реализира планираните активности на својот 

мајчин јазик, соодветен за дел од учениците, употребувајќи го притоа пристапот на 

парафразирање. Во рамките на активностите, преку практикување на разновидни поттикнувачки 

игровни и истражувачки активности, учениците развиваат позитивни чувства и ставови за 

„другата“ култура и нејзините вредности, го збогатуваат елементарниот вокабулар со поими и 

културно–социјални фрази од говорниот јазик на другата етничка заедница, се оспособуваат за 

заедничко живеење и ги надополнуваат, прошируваат и продлабочуваат содржините од 

задолжителната настава.  

 

За воннаставните активности според НМИО се подготвени годишни програми, во кои се 

понудени по неколку видови секции од различни области за секое одделение, кои се во тесна 

корелација со содржините на задолжителните наставни програми, со што на учениците им се 

овозможува да ги прошират и продлабочат нивните знаења и вештини. Во ова истражување беа 

опсервирани секции реализирани со ученици од одделенска и од предметна настава во 

основното училиште "Гоце Делчев" во Гостивар.  
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Глобалните цели на интегрираните воннаставните активности се дефинирани со 

стратешкиот документ "Концепција за интеркултурно образование"1 ѝ истите се модифицирано 

вградени во поединечните годишни програми за интегрирани воннаставни активности. Тие цели 

беа основна водилка при креирањето на истражувачките инструменти.   

  

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  

 

Истражувањето беше спроведено со цел да се направи проценка на квалитетот на 

реализацијата на воннаставните активности по НМИО од аспект на дефинираните глобални цели. 

За следење на реализацијата на интегрираните воннаставни активности беа спроведени 

теренски опсервации во основното училиште "Гоце Делчев" во Гостивар, во текот на третиот 

квартал од 2018 година. Во ова училиште наставата се изведува на албански и на македонски 

наставен јазик во две смени, предпладне и попладне, при што во една смена се изведува 

наставата со ученици Албанци, а во друга смена со ученици Македонци.                                             

 

Во посочениот временски период беа опсервирани вкупно 11 часа на интегрирани 

воннаставни активности (8 во одделенска настава и 3 во предметна настава), реализирани од 

наставнички тандеми кои изведуваат настава на македонски и на албански јазик. Временската 

динамика на реализацијата на опсервациите, видовите на следените интегрирани воннаставни 

активности (секции), наставничките тандеми коишто ги реализираа истите и припадноста на 

учениците од одделни одделенијата, прегледно се дадени во прилог на овој извештај.   

 

Од презентираните податоци во дадениот прилог се констатира дека кај опсервираните 

секции кои се реализирани со учениците од одделенска настава доминира изборот на Еко 

секцијата понудена во годишната програма за интегрирани воннаставни активности за трето 

одделение, како и секцијата Мир и толеранција, понудена за четврто и петто одделение. Помал 

е изборот на секциите: Мали конструктори за четврто одделение,  Запознај ја Македонија за 

                                                

 
1 Концепција за интеркултурно образование (2015). Скопје: MOН 
http://www.mon.gov.mk/images/Koncepcijamk.pdf) стр.35 
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второ и трето одделение и Драмската секција за второ одделение. Додека пак, во рамки на 

предметната настава се следени Уметничката секција, Нансен спортски клуб и Музичката 

секција, кои беа реализирани со учениците од шесто, седмо и осмо одделение. Поради тоа, што 

интегрираните воннаставни активности во предметната настава за прв пат почнуваат да се 

реализираат и бидејќи наставниците како нивни реализатори го имаа завршено само основното 

ниво на обука за Нансен моделот, на часовите кои беа опсервирани се реализираа игровни 

активности за поттикнување на позитивна и пријатна атмосфера во групата. Всушност, суштински 

не беше отпочната  реализацијата на годишните програми за конкретните секции.   

 

Во врска со формирањето на групите за реализација на интегрираните воннаставни 

активности може да се забележи дека тие се формирани од ученици од две паралелки (една 

албанска и една македонска) од исто одделение или од ученици од две паралелки од 

последователни одделенија.   

 

Од дадениот преглед за наставниците реализатори на следените интегрирани 

воннаставни активности може да се констатира дека сите наставници од одделенска настава 

имаат завршено основно и напредно ниво на обуки за Нансен моделот за интеркултурно 

образование, а некои од нив и специјалистичкото ниво. Поголем дел од одделенските 

наставници досега имаат повеќегодишно работно искуство во реализација на НМИО и имаат 

реализирано повеќе видови секции во училиштето во кое што работат. Некои од наставниците 

функционираат како тандем веќе неколку учебни години. За разлика од одделенските 

наставници, предметните наставници имаат завршено основно ниво на обуки и се во фаза на 

следење на напредното ниво на обуки за НМИО и ги бележат своите први искуства во 

реализацијата на интегрираните воннаставни активности. Предметните наставници реализитори 

на следените воннаставни активности, се наставници кои изведуваат настава по физичко и 

здравствено образование, музичко образование, англиски јазик и биологија и се одделенски 

раководители на учениците со кои ги реализираа активностите.   

 

За потребите на опсервациите е конструиран протокол за евиденција и евалуација на 

потребните параметри кои беа следени во процесот на реализација на воннаставните активности 

по НМИО. Непосредно пред спроведувањето на секоја опсервација наставничките 
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тандемиреализатори, доставуваа писмена подготовка за воннаставната активност која беше 

следена.   

 

Во рамки на теренскиот дел од истражувањето е спроведено ѝ интервју (од 

полуструктуриран карактер) со сите наставници, односно тандеми на наставници, чии 

воннаставни активности се следени со цел да се согледаат нивните лични видувања од 

досегашните искуства од реализацијата на воннаставните активности, поконкретно 

придобивките од нивната реализација, но и некои нивни сугестии, идеи за натамошни 

активности во насока на подобрување на квалитетот на нивната реализација. Самото интервју е 

спроведено непосредно по завршувањето на воннаставните активности. 

 

 

АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО  

  

          Сите податоци кои се добиени од опсервираните воннаставни активности и од извршеното 

интервју со наставниците, тука се презентирани и се анализирани, од аспект на неколку клучни 

точки, односно индикатори за постигнатоста на глобалните цели на воннаставните активности и 

квалитетот на нивната реализација. Тие, главно се во врска со некои суштински компоненти на 

интегрираните воннаставни активности, како што се: формите и методите на наставна работа, 

текот на реализацијата, тандемската и тимската работа на наставниците, двојазичниот пристап, 

интеркултурниот амбиент во училниците и во училиштето, како и придонесот, односно 

придобивките од досегашната реализација на интегрираните воннаставни активности.  

  

ФОРМИ И МЕТОДИ НА НАСТАВНА РАБОТА  

  

Формите и методите на наставна работа, како едни од клучните структурни компоненти 

на наставниот процес преку кои се определуваат организацијата на наставата, видовите на 

активност на наставниците и на учениците и постапките кои се применуваат во функција на 

постигнување на дефинираните цели на програмите за воннаставните активности, беа фокусот 

на реализираните опсервации.   
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Истражувањето во врска со овој проблем покажа дека во сите следени воннаставни 

активности беа применувани речиси сите форми и методи на наставна работа, но со различна 

фрекфентност на нивна доминација во текот на активностите. Од аспект на преовладувањето на 

одделните форми на наставна работа, воочлива беше доминацијата на групната работа, потоа на 

индивидуалната и тандемската форма на наставана работа. Многу помалку, во однос на 

останатите наставни форми беше застапена фронталната форма на наставна работа.  

  

Групната форма на наставна работа, наставниците ја практикуваа на тој начин, што 

учениците ги делеа во неколку работни групи, главно составени од по четири, пет или шест члена. 

При формирањето на работните групи поголемиот дел од наставниците внимаваа учениците во 

секоја група да бидат од мешовит состав во однос на нивната етничка припадност, бидејќи 

мултикултурната димензија во оваа форма на работа се препознава токму преку етнички 

хетерогениот состав на групите, во којшто учениците социјалните вештини може да ги развиваат 

не само кон припадниците на својата култура туку и кон другите, кои на овој начин ќе имаат 

можност подобро и да ги запознаат. Токму поради тоа треба да се апелира до наставници да 

бидат повнимателни при формирањето на работните групи, во смисла на тоа да настојуваат 

секоја формирана работна група секогаш да биде од мешовит етнички состав на ученици, со ист 

или приближно ист бројчан сооднос. Во функција на изборот на членовите за работните, групи 

наставниците практикуваа разновидни, интересни начини и приоди. Работните групи речиси 

секогаш добиваа разлини видови работни задачи, кои овозможуваа дебатирање, активно 

слушање, меѓусебно помагање ѝ на некој начин ја поттикуваа љубопитноста кај учениците за 

откривање и осознавање на различностите од повеќе аспекти. Но, евидентно беше и тоа дека 

наставниците при осмислувањето на активностите за работните групи ги имаа предвид 

развојните можности и способности на учениците, индивидуалните карактеристики, 

предзнаењата, желбите и интересите на учениците.   

  

Додека течеа активностите во формираните работни групи можеше да се воочи постоење 

на  соработнички релации меѓу членовите во групите од различна етничка припадност, 

позитивно расположение, охрабрување, споделување на идеи, мислења, сугестии, како и 

искажување по некој јазичен поими на "другиот", но и постоење на позитивна социо-

емоционална клима. Се имаше општ впечаток на постигнатост на јака кохезија меѓу учениците 

од различна етничка припадност во рамки на групите и воопшто на ниво на одделение, каде сите 
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ученици беа прифатени како рамноправни членови.  Учениците од различна етничка припадност 

практикуваа разни начини за меѓусебе да се разберат, да комуницираат, користејќи при тоа 

вербална и невербална комуникација, се почитуваа и си помагаа при практичната работа, но 

истовремено си играа и се дружеа. Во ниеден случај на опсервираните воннаставни часови не 

беше забележан каков било потенцијален ризик од меѓуетнички тензии и конфликти во рамките 

на етнички мешаните групи.  

  

Индивидуалната форма на наставна работа, исто така беше застапена кај сите 

опсервирани воннаставни активности, најчесто практикувана во воведниот дел на часовите, но и 

при реализацијата на активностите во рамките на формираните работни групи кога имаа задача 

секој член од групата да работи индивидуално на еден дел од задолжението добиено на ниво 

на групата. Во помал број од вкупно следените воннаставни активности беше застапена 

тандемската работа на учениците. Ученичките тандеми главно беа формирани од по еден ученик 

од албанска и од еден ученик од македонска етничка припадност. Фронталната наставна работа 

беше застапена на речиси сите реализирани воннаставни активности, но временски пократко 

применувана во однос на другите форми на наставна работа, главно кога наставниците имаа 

потреба да се обратат кон сите ученици, да им дадат информации, одредени инструкции за 

активностите коишто тие требаа да ги изработат.  

  

Адекватниот избор на наставните методи и нивното успешно практикување во текот на 

воннаставните часови на свој начин е од особена важност во промовирањето на 

интеркултурализмот и постигнувањето на дефинираните цели на воннаставните активности. 

Особено таква улога во овој случај имаа примената на методите на игра, разговор, илустрација, 

демонстрација, практична работа, кои овозможуваат интеракцијата, емпатија, непосредна 

повеќенасочна комуникација, ликовно творење, нагледност, критичност, поттикнување на 

љубопитност, креативност и слично.   

  

Една од спецификите на интегрираните воннаставни активности, како и самиот Нансен 

модел за интеркултурно образование е давањето на примарна улога на методот на игра во 

реализацијата на активностите. Согласно ова барање евидентно беше дека на сите опсервирани 

воннаставни часови методот на игра беше доминантно користен од страна на наставниците. 

Наставниците практикуваа разновидни, мотивирачки, креативни игровни активности кои 
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учениците со голема радост ги прифаќаа и со големо задоволство учествуваа во нив. Во 

игровните активности учениците од различните етникуми меѓусебно соработуваа, се почитуваа 

и зближуваа. Овие активности во повеќето случаи беа пропратени и со музика што создаваше 

мошне пријатна, опуштена, топла атмосфера. Некогаш се случуваше, во пониските одделенија, 

по завршувањето на игровната активност, учениците да бараат истата да се повтори уште еднаш. 

Тоа само по себе говори дека овој вид на активност учениците ги плени, опушта, едноставно ги 

прави среќни, ведри и слободни.   

  

Во реализацијата на следените воннаставни часови често беа користени и методот на 

илустрација, методот на практични работи и демонстрација, особено со учениците од 

одделенската настава, а методот на усно излагање и дијалошката метода беа застапени на сите 

часови. Во опсервираните воннаставни часови главно се користеа наставни методи кои 

поттикнуваа активно, искуствено, кооперативно учење и критичко мислење кај учениците и 

пружаа можност за различни интерпретации и мултиперспективни односи спрема содржините 

кои се работеа во рамките на одделните воннаставни секции. Кај учениците беше поттикнувано 

критичкото мислење како важен аспект на интеркултурната компетентност, во функција на 

развивање на способности кај учениците за критичко и аналитичко разбирање на својата и на 

културата на "другиот".   

  

Од направениот увид во писмените подготовки на наставниците за опсервираните 

воннаставни активности се констатира дека изборот на формите и методите кои тие ги планирале 

да ги практикуваат во процесот на реализацијата на активноста, кореспондираа со поставените, 

односно дефинираните цели за активноста што ја реализираа, како и со генералните принципи 

на интеркултурното образование.   

  

 

ТЕК НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ВОННАСТАВНИТЕ ЧАСОВИ  

 

Текот на реализацијата кај сите следени воннастави часови беше структуриран во три глобални 

последователни дела: воведен, главен и завршен дел, кои беа функционално поврзани.       

Во воведниот дел од часот, наставниците практикуваа различни приоди и реализираа 

разновидни содржини, кои беа во тесна врска со она што се работеше во главниот дел на секоја 
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конкретна активноста. Речиси секој од опсервираните воннаставни часови имаше себе својствен 

приод на реализација на воведниот дел, но со една заедничка цел, побудување интерес и 

внимание кај учениците за темата којашто треба да ја работат и создавање на позитивна социо-

емоционална работна клима во училницата. Во оваа наставна етапа, наставниците ги мотивираа 

учениците за престојната работа преку користење на разновидни активности, содржини и 

дидактички ресурси. Тие организираа разни видови игровни активности, драматизации, 

презентираа народни поговорки, пригодни фотографии, репродукции на аудио-видео записи, 

некои интересни настани кои беа во непосредна врска со темата којашто ја работеа. Притоа, 

наставниците внимаваа во активностите да бидат подеднакво вклучени учениците припадници 

на двете етнички заедници. Од реализирањето на активностите можеше да се согледа и тоа, дека 

наставниците имаа индивидуализиран приод кон учениците, усогласен со нивните 

индивидуални потенцијали и способности.   

  

Главниот дел од воннаставните активности, речиси во сите случаи беше реализиран преку 

примена на групната форма на наставна работа. Учениците, во формираните работни групи, 

работеа главно самостојно и со голем интерес и задоволство го споделуваа она што го сработиле 

со останатите ученици во и надвор од матичната група. Дизајнираните разновидни работни 

задачи коишто групите ги добиваа овозможуваа интеракција и унапредување на 

комуникацијските врски во работните групи, го поттикнуваа кооперативното учење,  критичкото 

и флексибилното мислење, емпатијата и љубопитноста кај учениците. Работните задачи 

кореспондираа со задолжителните содржини, овозможуваа проширување и продлабочување на 

веќе усвоените знаења на учениците од одделни наставни предмети и пружаа можности за 

развивање на разновидни компетенции и животни вештини кај учениците  неопходни за 

квалитетен соживот во мултиетничка заедница.   

  

Во функција на извршување на поставените задачи, од учениците се бараше да изработат, 

креираат, декорираат одредени предмети кои беа во врска со темата којашто тие ја работеа на 

секој воннаставен час. За тие потреби учениците добиваа богат разновиден дидактички 

материјал, како на пример: хамери, картони и хартии во боја, пластични амбалажи, пластелин, 

разни предмети од природата,  сламки, стиропор, глина, креирани апликации, балони, стикери, 

хулахопи и друго. Освен тоа, при реализација на активностите покрај работните материјали за 
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учениците, наставниците користеа и одредени нагледни средства, како и соодветна 

информациско- комуникациска технологија.   

  

Во текот на реализацијата на воннаставните активности кои беа опсервирани бележито 

беше и тоа, дека наставничките тандеми постојано ги следеа работните активности на учениците 

во секоја од формираните групи. Каде што имаше потреба даваа дополнителни инструкции на 

учениците, ги поттикнуваа на трпеливост при спроведувањето на активностите, им помагаа и ги 

охрабруваа во извршувањето на зададените работни задачи и ги насочуваа учениците на 

конструктивно и тимско соработување. Вообичаено, по извршувањето на зададените работни 

задачи на групите, следеше нивна презентација, конструктивна дискусија, а во некои случаи се 

правеше и проценка на квалитетот на изработките.   

  

Во поголем дел од следените воннаставни активности, завршниот дел од интегрираните 

воннаставни активности беше реализиран преку разновидни игровни активности, кои особено 

во пониските одделенија беа од раздвижувачки карактер (подвижни игри) во кои учествуваа 

речиси сите ученици, а во некои случаи игрите имаа и натпреварувачки карактер.  

  

  

ТАНДЕМСКА И ТИМСКА РАБОТА НА НАСТАВНИЦИТЕ  

 

Самиот модел на интегрирани воннаставни активности, како и Нансен моделот за интеркултурно 

образование во основа ја промовира тандемската и тимската работа на наставниците, бидејќи 

интеркултурноста покрај другото значи дијалог и размена на идеи, искуства, знаења и погледи. 

Имено, еден од клучните фактори за успешно имплементирање на интеркултурните програмски 

содржини е оспособеноста на наставниците кои работат во мултиетничка средина да 

соработуваат и ефикасно да комуницираат со колеги од други етнички заедници.   

Од добиените податоци од теренското истражување, поконкретно од спроведените опсервации 

и интервјуто со наставниците, со право може да се констатира дека наставниците се оспособени 

да работат во мултиетничка средина, да соработуваат и ефикасно да комуницираат со колеги од 

други етнички заедници. Тоа значи дека тие имаат развиена свест за сопствената култура, 

поседуваат знаења и манифестираат љубопитност за културата на другите, како и вештини за 

соочување со предизиците кои произлегуваат од културните разлики. Речиси сите следени 
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наставнички тандеми мошне успешно ги  организира воннаставните интегрирани активности, 

беа синхронизирани во работата, се надоврзуваа, надополнуваа, со големо внимание се следеа, 

а истовремено ги насочува, поттикнува, мотивира и им помага на учениците при извршувањето 

на зададените работни задачи. Со самото тоа создаваа позитивна клима во училницата во која 

работеа со ученици од различна етничка припадност и помагаа во сензибилизирањето на 

учениците за почитувањето на меѓусебните различности.  

 

Согласно некои дадени искази од страна на наставниците во рамките на интервјуто, се 

констатира дека наставниците како тандем партнери, соработуваат во препаративната фаза на 

воннаставните активности, значи при планирањето на Нансен активностите, во текот на самата 

нивна реализација, како и по нејзиното завршување во функција на евалуација на квалитетот на 

сработеното. Нивниот соработнички однос особено доаѓаше до израз при осмислувањето и 

реализирањето на заедничките активности на учениците од различни етнички заедници, каде 

што културниот и јазичниот јаз меѓу учениците требаше да се премости. Исто така, тандемска 

соработка на наставниците беше изразена и при изработката на потребните дидактички 

материјали за реализација на планираните активности. Воочлива беше воспоставената 

синергиска врска меѓу тандем-партнерите во процесот на реализацијата на воннаставните 

часови. Блискоста на наставничките тандеми, нивното взаемно почитување и заедничка работа 

се рефлектираа и во однесувањето на учениците. Се воочуваше тоа, дека учениците се 

однесуваат со голема почит кон наставничките што не им предаваат во редовната настава и се 

од друга етничка припадност.   

 

За тимската работа вреди да се истакне и фактот дека наставниците со поголемо работно 

искуство во реализацијата на интегрираните воннаставни активности несебично им помагаат на 

новите тандеми во осмислувањето на воннаставнте активности и им ги пренесуваат своите 

позитивни искуства. Според исказите на наставниците, тие често пати ѝ ги поканувале свои 

колеги да ги следат реализациите на нивните интегрирани воннаставни часови и барале од нив 

мислење за позитивностите и слабостите од нивната реализација. Овие активности, како и 

другите видови активности од доменот на реализација на НМИО, кои налагаат соработката меѓу 

наставниците за нивно успешно остварување, ја зајакнуваат тимската работа на наставниците во 

рамките на училиштето.    
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ДВОЈАЗИЧНИОТ ПРИСТАП ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ВОННАСТАВНИ 

АКТИВНОСТИ  

 
Со оглед на тоа што во мултиетничките, повеќејазични училишта со концептот на НМИО фокусот 

е ставен врз двојазично, тандемско планирање и изведување на воннаставните интегрирани 

активности од страна на наставниците, во кои се вклучени ученици од различни етнички 

заедници, со различно говорно потекло, од интерес беше да се согледа квалитетот на неговата 

практична примена.   

  

Од вкупно следените воннаставни активности евидентно е дека двојазичниот пристап во 

реализацијата на истите беше мошне успешно и квалитетно практикуван од страна на 

наставничките тандеми, формирани од наставник Албанец и наставник Македонец. Во текот на 

реализирањето на воннаставните интегрирани активности, секој наставник комуницираше со 

учениците на својот мајчин јазик, а во дадени ситуации наставниците мошне умешно 

парафразираа од еден на друг јазик, за да бидат разбрани од сите ученици. Учениците 

комуницираа на својот мајчин јазик со наставникот од нивна етничка припадност, но 

истовремено имаа можност да го збогатуваат сопствениот вокабулар со термини и културно – 

социјални фрази од немајчиниот јазик. Со вака реализираниот тандемски двојазичен приод во 

реализирањето на воннаставните активности, наставниците го стимулираа интересот кај 

учениците за запознавање на јазикот и културата на другите, поконкретно јазикот на учениците 

од нивното поблиско опкружување. Во дадени моменти се забележуваше дека учениците некои 

фрази од немајчиниот јазик веќе ги препознаваа и дејствуваа согласно ним. Освен тоа, значајно 

е да се истакне дека во реализацијата на опсервираните воннаставните активности 

наставничките тандеми со голема умешност и успешност ги обработуваа планираните 

програмски содржини и активности паралелно на двата јазика, при што учениците имаа можност 

покрај својот мајчин јазик да слушаат зборови и на другиот јазик, што е во прилог на 

остварувањето на интеркултурното разбирање и дијалог.    

  

Покрај вербалното обраќање на наставничкиот тандем, двојазичниот приод беше забележан и 

во материјалите кои им беа давани на учениците во функција на извршување на зададените 

работни задачи добивани во рамките на формираните работни групи. Имено, писмените 
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инструкции, насоките за работа, користените текстови, наставните ливчиња и другиот вид на 

печатени работни материјали беа нипишани на двата јазика. Така учениците имаа можност да се 

запознаат и со двете писма и пишувањето на некои зборови или некои социјално-културни често 

користени фрази. Всушност, преку вака осмислениот тандемски двојазичен приод во 

реализирањето на воннаставните активности се стимулираше интересот за запознавање на 

јазикот и културата на "другиот".  

  

 

ИНТЕРКУЛТУРЕН АМБИЕНТ ВО УЧИЛНИЦИТЕ И УЧИЛИШТЕТО 

  

Една од основите на кои се темели "Концепцијата за интеркултурно образование" е 

подобрувањето, создавањето на интеркултурен амбиент во училниците, просторот околу нив, и 

воопшто во училиштата во кои се спроведува Нансен-моделот за интеркултурно образование. Од 

направениот увид во врска со уредувањето на училничкиот простор во кој се одвиваа 

опсервираните воннаставните активности гледано од аспект на создавање на интеркултурен 

амбиент, може да се констатира дека истиот во голема мерка претставува стимулативна средина 

во која различностите во позитивен контекст се претставени и промовирани на најразлични 

начини. На ѕидовите во училниците можеа да се прочитаат различни позитивни и стимулативни 

пораки напишани на двата јазика, да се видат фотографии, симболи, илустрации, апликации, 

како и разновидни предмети и изработки од учениците кои на свој начин промовираа различни 

културни обележја и културни вредности. Вака богато дизајнираниот педагошки амбиент на 

училниците во коишто учениците престојуваат цел работен ден суптилно влијае и придонесува 

за развојот на нивната интеркултурна свесност и осетливост.   

 

Во врска со училишниот амбиент, вреди да се констатира дека и ходниците, односно 

просторот пред училниците беше украсен со паноа на кои беа презентирани оригинални креации 

на учениците изработени во рамките на воннаставните активности, како и со некои нивни творби 

изложени и средени во посебни катчиња, преку кои се чуствуваше интеркултурниот амбиент 

уште пред самиот влез на училниците. Се забележуваа и паноа на кои на двата јазика, албанскиот 

и македонскиот, беа напишани логото и мотото во врска со видот на секцијата која се 

реализираше во секое одделно одделение, како и имињата на учениците, учесници во 

одделните секции. Внимание во ходникот привлекуваа и хамерите на кои беа истакнати темите 
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кои требаа во текот на полугодието од тековната учебата година да се реализираат во рамките 

на одделните секции согласно постојните програми. На овој начин секој субјект кој е вклучен во 

воспитно-образовната работа транспарентно може да добие информација за содржините кои се 

работат во рамките на поединечните секции.  Овие информации може да побудат и интерес кај 

родителите за соработка, поконкретно за нивно директно или индиректно партиципирање во 

реализацијата на некои од наведените активности.     

За разлика од училниците во кои се реализираа воннаставните активности во одделенската 

настава, кои имаа нагласен интеркултурен амбиент, училниците во кои се реализираше 

предметната настава2 го немаа тоа обележје. Тие беа изразито традиционално уредени, 

поконкретно без никакви обележја на интеркултурализам и воопшто без никаква декорација и 

оплеменување на нивниот просторот. Наша претпоставка за причината за ваквата состојба 

најверојатно е тоа што воннаставните интегрирани активности започнуваат за прв пат да се 

реализираат од оваа учебна година во предметната настава.   

  

 

ПОЗИТИВНОСТИ ОД ДОСЕГАШНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОННАСТАВНИТЕ ИНТЕГРИРАНИ 

АКТИВНОСТИ  

 

Целта на ова истражување, покрај другото, беше да се осознаат позитивностите, односно 

придобивките од реализацијата на воннаставните активности по Нансен моделот за 

интеркултурно образование, низ призма на изнесените мислења од наставниците чии што 

воннаставни часови беа опсервирани. Во продолжение ги наведуваме нивните искажани 

мислења.    

  

• Со реализација на воннаставните активности по Нанасен моделот за интеркултурно 

образование даваме голем придонес на нашето општество за постигнување и напредок на 

соживотот во истото. Прво сами себе си се надградуваме во духот на почитувањето, соработката, 

толеранцијата, надминувањето на предрасудите, отфрлањето на стереотипите... Истите 

                                                

 
2

Две училници во кои се реализираа уметничката и музичката секција, а секцијата Нансен спортски клуб се реализираше во училишната сала со 

ученици од предметна настава  
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вредности постојано настојуваме да ги развиваме во личноста на нашите ученици. Покрај тоа 

даваме голем придонес во развивање на детската фантазија, креативноста, творечките 

способности...  

  

• Реализацијата на овие активности овозможува подобро запознавање на учениците од двата 

етникума и прифаќање на меѓусебните различности на еден ненаметлив и спонтан начин. 

Учениците од одделението се однесуваат со почит кон другата наставничка исто како кон својата 

наставничка, и бараат помош од неа кога им е потребна. Учениците од двата етникума меѓусебно 

комуницираат  и е постигнат пријателски однос. За време на активностите владее пријатна 

атмосфера, учениците се среќни и задоволни. Учењето низ игра кај учениците предизвикува 

голем интерес за учење, дружење и соработување.  

  

• Децата од двете етички заедници меѓусебе се почитуваат и не се гледаат со омраза едни кон 

други, почна да соработуваат и да се консултират и можат да кажат некои зборови на двата 

јазика. Со радост учествуваат на активностите.   

  

• Остварена е комуникација и соработка меѓу учениците од различна етничка припадност, 

осознавање на нивната култура и јазик, и е пројавен интерес за некој збор од другиот, се 

приметува некогаш и да кажат. Имињата си ги знаат, се поздравуваат кога ќе се сретнат во 

училишниот двор и се дружат, како и надвор од училиштето. Послободни се во однесувањето, 

на почетокот не сакаа да седат со другарче од друго одделение сега имаат желба за тоа.                                          

   

• Голем е интересот кај учениците за реализација на овој вид на воннаставна активност, едвај 

чекаат да дојдат на овие часови, со нетрпение. Им кажуваат и на други другарчиња од други 

одделенија за начинот на реализација на овие часови и нивните придобивки. Забележано е и 

тоа, дека ученици кои во претходните години не посетувале ваков вид на настава, дека пројавиле 

интерес да бидат вклучени во неа од оваа учебна година. Од почетокот имало отпор од страна 

на учениците и од родителите, сега тоа е надминато.   

  

• Учениците се задоволни, со нетрпение ги очекуваат активностите по Нансен моделот за 

интегрирано образование, наоѓаат разни начини да се разберат меѓусебно користејќи вербален 
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и невербален говор. Тие се почитуваат и си помагаат при практичната работа, но исто така и си 

играат со насмевки и се дружат.  

  

• И покрај тоа што се работи за ученици кои се од два различни етникуми и од две различни 

возрасни групи, сепак  овие активности се прифатени со љубов и голем интерес  од сите 

подеднакво. Учењето низ игра претставува вистинско задоволство кај нив. Со нетрпение ги 

очекуваат следните средби и изведување на новите активности. Она што задоволува е тоа што 

учениците од двата етникума ги прифаќаат различностите. Учениците меѓусебно комуницираат 

на пријателски начин.   

  

• Овие активности придонесуваат за воспоставување на поинтензивна соработка меѓу тандем - 

партнерите и воопшто со останатите наставници од колективот. Заедничко договарање во врска 

со подготовките на активностите и поделба на работните обврски. Најпрво во осмислувњето на 

часот, а потоа при поделбата на активностите во зависност од интересите, афинитетите, 

можностите на секој наставник. Наставниците многу меѓусебно соработуваат, си помагаат, 

разменуваат мислења, заеднички осмислуваат како де се реализира активноста, набавуваат и 

креираат неопходни материјали за секој конкретен наставен час.   • Наставниците од тандемите 

почнаа повеќе да соработуваат меѓу себе, тандемите наставници си помагаат и за редовната 

настава, а  и приватно функционираат добро. Се остварува соработка и со другите тандеми.   

  

• Соработката меѓу нас како колешки се продлабочи и ни овозможи уште подобро меѓусебно 

запознавање и споделување на многу знаења и искуства од редовната настава од нашето 

долгогодишно работно искуство. Употребата на разни техники на учење, разновидни материјали  

и современа технологија, за нас го прави овој проект многу интересен за работа и  ни овозможува 

со леснотија да ги реализираме поставените цели  и активности.  

  

• Родителите даваат масовен одзив на овие интегрирани активности, помагаат при подготовка 

на некои од нив, доаѓаат на родителски работилници. Прво тие треба да му објаснат на своето 

дете дека сите луѓе имаат слични  потреби, интереси, желби без разлика на етничката 

припадност.  
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• За досегашното искуство од реализација на воннаставните активости, резултатите ни се 

позитивни бидејќи децата па и ние наставниците се забавуваме за време на реализацијата на 

воннаставните активности. Училницата изгледа сосема друга од како почнавме со Нансен и 

имаме све што ни е потребно не само за воннаставните активности туку и за реализација на 

редовната настава. 

 

 

З А К Л У Ч О К  

  

Врз основа на направениот увид со извршените опсервации на реализацијата на 

интегрираните воннаставни активности (секции) и интервјуто со наставниците кои беа 

реализатори на истите, може да се изведат неколку глобални констатации.   

 

Во врска со обезбедувањето на условите неопходни за успешно планирање и 

реализирање на интегрираните воннаставни активности се констатира дека во училиштето во кое 

беа следени воннаставните активности беа обезбедени сите неопходни услови. Имено, 

училниците располагаа со добри просторни услови и беа солидно опремени со потребни 

разновидни  дидактички сретства и помагала, односно претставуваа пригоден, прилагоден 

амбиент за ваквиот вид на активност. Сите наставници кои беа реализатори на воннаставните 

активности поседуваа завидно ниво на професионални интеркултурни компетенции стекнати со 

посетување на обуки кои се организирани и реализирани од НДЦ. Исто така, се изработени и 

обезбедени и соодветни годишни програми за секциите кои се предвидени за реализација на 

моделот за интегрирани воннаставни активности, како и дидактички пакети и практикуми за 

наставниците кои содржат разни модели на подготовки на воннаставни часови, компатибилни 

со постојните годишни програми.   

 

Реализацијата на интегрираните воннаставни активности во училиштето се одвиваше во 

поволни услови и мошне квалитетно, согласно со основните дидактички принципи и барања и 

согласно глобалните цели во Концепција за интеркултурно образование и целите и содржините 

на годишните програми.  
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Направениот увид покажа дека Нансен дијалог центарот во Скопје ја остварува својата 

мисија на високо професионално ниво и мошне одговорно. Ова се констатира бидејќи истиот 

има изготвено годишни програми за сите видови секции што се предвидени со овој модел, 

соодветни програми за професионално усовршување на наставниците, кои континуирано ги 

спроведува преку повеќе видови обуки и работилници, врши редовно тековно снабдување на 

училиштето со дидактички и друг материјал неопходен за нормално одвивање на воннаставните 

активности, перманентно подготвува ресурси и материјали за стручна поддршка на наставниците 

за потребите на планирањето и реализирањето на активностите, а освен тоа врши консултации 

и чести посети на терен, спроведува опсервации со цел да се подобрат одредени програмски 

области и презема активности за следење и вреднувањето на квалитетот на реализацијата на 

интегрираните воннаставни активности. Или општо кажано, се има впечаток дека НДЦ мошне 

посветено работи, се залага за обезбедување на условите и пружа перманентна поддршка како 

на наставниците така и на сите инволвирани субјекти во процесот на реализација на овој модел, 

за негова квалитетна имплементација и промовирање на најдобрите практики.  

 

Од опсервациите и комуникацијата со наставниците реализатори на интегрираните 

воннаставни активност во училиштето се констатира дека овој модел има огромен придонес во 

поширок контекст. Имено, неговата имплементација придонесува за: развивање позитивна 

социоемоционална клима во групите со хетероген состав, надминување на стереотипите и 

предрасудите во училишната средина, развивање на сензибилитет за почитување и толеранција 

на различностите од етнички и културен карактер,  поттикнување и поддржување на интересот 

за културата и јазикот на „другиот“, продлабочување на соработката меѓу учениците и 

наставниците од македонска и албанска етничка припадност, интегрирање на родителите во 

процесот на нивната реализација, како и за други бенефити од неговата имплементација.  

 

Врз основа на изнесените податоци и констатации во овој извештај, а со цел подобрување 

на квалитетот на реализацијата на интегрираните воннаставни активности и за остварувањето на 

неговите цели во поширок општествен контекст, потребно да се направат исчекори во следата 

насока: 

  • Да се изнајдат можности и да се поддржи ставот, реализацијата на интегрираните 

воннаставни активности да се остварува почесто надвор од училштето, преку посети на музеи, 

археолошки локалитети и споменици, со што на учениците ќе им се овозможи непосредно и 



20 

 

поисцрпно да се запознаат со историјата и културните обележја како на својот, така и на другите 

етникуми.   

  • Да се поддржи позитивната практика за перманентно професионално усовршување на 

наставниците реализатори на интегрираните воннаставни активности.  

  • И натаму да се негува, но и да се зајакне, практиката на споделување на позитивните 

практични искуства особено меѓу училиштата во кои се реализираат интегрираните воннаставни 

активности.  

 • Да се направи обид овој модел да се користи со своите позитивни искуства во поголем 

број воспитно-образовни институции со цел неговите бенефити да имаат поширока општествена 

верификација, особено во оние средини кои се со хетероген етнички состав.  

 • Како добар модел, како позитивен модел од повеќе аспекти, интегрираните 

воннаставни активности би било потребно да се реши системски, односно овој модел да се 

вгради како составен дел на воспитно-образовниот систем. 
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П Р И Л О Г 

Список на опсервираните интегрирани воннаставни активности/секции реализирани  во 

основното училиште "Гоце Делчев" во Гостивар 

   

• 24.10.2018 год. опсервација на интегрирана воннаставна активност од секцијата: Запознај ја 

Македонија, Месечна тема: Со музика низ Македонија, Дневна активност: Наши инструменти,  

реализирана од страна на наставничкиот тандем: Ленче Анѓелкоска и Африме Дурмиши (Двете 

наставнички имаат завршено обуки од основно, напредно ниво за Нансен модел за 

интеркултурно образование. Неколку месеци работат заедно, како тандем на воннаставни 

активности според Нансен модел. Имаат над 25 години работен стаж како одделенски 

наставнички. Секцијата ја реализираат со група ученици од: III1 и II1 одделение. 
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31.10.2018 год. опсервација на интегрирана воннаставна активност од секцијата: Еко секција, 

Месечна тема: Есен во мојот роден крај, Дневна активност: Од семка до плод, реализирана од 

страна на наставничкиот тандем: Оливера Ѓорѓиоска и Адријана Зибери (Двете наставнички 

имаат завршено обуки од основно, напредно ниво за Нансен модел за интеркултурно 

образование. Неколку месеци работат заедно како тандем на воннаставни активности според 

Нансен модел. Имаат неколку години работен стаж како одделенски наставнички. Секцијата ја 

реализираат со група ученици од: III3 и III4 одделение. 
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07.11.2018 год. опсервација на интегрирана воннаставна активност од секцијата: Еко секција, 

Месечна тема: Есен во мојот роден крај, Дневна активност: Кој ги загадува реките, реализирана 

од страна на наставнички тандем: Лидија Билбилоска и Дрита Јакупи (Двете наставнички 

завршиле обуки од основно, напредно ниво за Нансен модел за интеркултурно образование. Ова 

е втора година откако работат заедно, како тандем на воннаставни активности според Нансен 

моделот. Д. Јакупи има над 25 години работен стаж како одделенски наставник, а Л. Билбилоска 

над 15 години. Секцијата ја реализираат со група ученици од  две паралелки од III 2 одделение. 
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12.11.2018 год. опсервација на интегрирана воннаставна активност од секцијата: Мали 

конструктори, Месечна тема: Нашето конструкторско катче, Дневна активност: Чекан, 

реализирана од страна на наставнички тандем: Александра Наумческа и Севим Суљо  (С. Суљо 

завршила обуки од основно, напредно, специјалистичко ниво за Нансен модел за интеркултурно 

образование, а А. Наумческа завршила основно и напредно ниво. Ова им е втора година откако 

работат како тандем на воннаставни активности според Нансен моделот. С. Суљо три години 

работи на реализација на воннаставните активности, со учество во два тандема до сега. Има над 

20 години работен стаж, а А. Наумческа над десетина години работен стаж. Секцијата ја 

реализираат со група ученици од  IV1 и IV2 одделение. 
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14.11.2018 год. опсервација на интегрирана воннаставна активност од секцијата: Еко секција, 

Месечна тема: Загадување на воздухот, Дневна активност: Ветер, реализирана од страна на 

наставничкиот тандем: Хирије Исмаили и Тодорка Крајческа (Т. Крајческа завршила обуки од 

основно, напредно и специјалистичко ниво за Нансен моделот за интеркултурно образование, а 

Х. Исмаили завршила основно и напредно ниво. Неколку месеци работат како танден за 

реализација на воннаставни активности според Нансен моделот. Т. Крајческа работи три години 

на реализација на воннаставните активности, со учество во два тандема до сега. Има над 20 

години работен стаж, а Т. Исмаили има неколку години работен стаж. Минатата учебна година 

била назначена како училишен педагог, а од оваа учебна година повторно е во настава. Секцијата 

ја реализираат со група ученици од: III3 и III1 одделение.   
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20.11.2018 год. опсервација на интегрирана воннаставна активност од секцијата: Мир и 

толеранција, Месечна тема: Низ Балканот (нашите соседи) Албанија, Дневна активност: Јазик и 

храна, реализирана од страна на наставничкиот тандем: Алпина Фејзули Бешири и Милица 

Апостолоска (Двете наставнички имаат завршено обуки од основно, напредно ниво за Нансен 

модел за интеркултурно образование. Една година работат заедно како тандем на воннаставни 

активности според Нансен моделот. М. Апосолоска има 25 години работен стаж како одделенски 

наставник, а Ф. Бешири неколку години. Секцијата ја реализираат со група ученици од: IV1 и IV2 

одделение. 
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21.11.2018 год. опсервација на интегрирана воннаставна активност од секцијата: Уметничка 

секција, Дневна активност: Игри за запознавање на учениците, реализирана од страна на 

наставничкиот тандем: Џелвезије Јакупи и Николина Николовска Карафилофска (Двете се 

наставнички по биологија и имаат над 15 години работен стаж, а во реализација на 

воннаставните активности се вклучени од месец ноември 2018 година. Оваа година го имаат 

завршено основното ниво на обука за Нансен модел, а во периодот на реализацијата на 

опсервациите беа во процес на следење на обуките од напредното ниво. Работат со групи од 6. 

одделение, а спецификацијата на групата е таа што учениците имаат искуство со Нансен модел, 

кога биле во одделенска настава. Секцијата ја реализираат со група ученици од две паралелки 

од: VI одделение.  
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29.11.2018 год. опсервација на интегрирана воннаставна активност од секцијата: Мир и 

толеранција, Месечна тема: Шведска, Дневна активност: Викинзи,  реализирана од страна на 

наставничкиот тандем: Анета Казиовска и Мируше Џафери (Двете завршиле обуки од основно, 

напредно и специјалистичко ниво за Нансен модел за интеркултурно образование. Веќе четврта 

година работат заедно како тандем на воннаставни активности според Нансен моделот. Досега 

ги имаат реализирано следниве секции: ликовна (во II одделение, мали истражувачи во III 

одделение, мир и толеранција 1 во IV одделение и мир и толеранција 2 во V одделение). А. 

Казиовска има над 20 години работен стаж, а М. Џафери десетина години. Секцијата ја 

реализираат со група ученици од две паралелки од: V1 одделение. 
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06.12.2018 год. опсервација на интегрирана воннаставна активност од секцијата: Нансен 

спортски клуб, Дневна активност: Игри за запознавање на учениците, реализирана од страна на 

наставничкиот тандем: Габриела Анѓелкоска и Ќефали Фејзулаи (Двајцата се наставници по 

физичко и здраствено образование и имаат над 15 години работен стаж, а во реализација на 

воннаставните активности се вклучени од месец ноември 2018 година. Оваа година го имаат 

завршено основното ниво на обука за Нансен модел, а во периодот на реализацијата на 

опсервациите беа во процес на следење на обуките од напредното ниво. Поголем дел од 

учениците со кои реализираат воннаставна активност, имаат искуство, а помал дел досега 

воопшто не биле вклучени во реализација на воннаставни активности. Секцијата ја реализираат 

со група ученици од две паралелки од VI одделение.  
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13.12.2018 год. опсервација на интегрирана воннаставна активност од секцијата: Драмска 

секција, Месечна тема: Дедо Мраз, Дневна активност: Баба Мразица,  реализирана од страна на 

наставничкиот тандем: Габриела Мерџаноска и Нагихан Снопче (Двете завршиле обуки од 

основно, напредно и специјалистичко ниво за Нансен модел за интеркултурно образование. Веќе 

петта година работат заедно, како тандем на воннаставни активности според Нансен модел. 

Реализирале многубројни секции. Имаат над 20 години работен стаж како одделенски 

наставнички. Секцијата ја реализираат со група ученици од две паралелки од II одделение.  
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13.12.2018 год. опсервација на интегрирана воннаставна активност од секцијата: Музичка 

секција, Месечна тема: 21 век во ритамот на музиката, Дневна активност: Диџеј,  реализирана 

од страна на наставниците: Лилјана Ставреска, Бастри Ростеми и Гордана Мојсоска 

(Самоиницијативно имаат пројавено интерес и желба за реализација како тројка, со цел 

меѓусебно да си помагаат и да си даваат поддршка. Б. Ристеми е наставник по музичко 

образование, а Л. Ставреска и Г. Мојсоска се наставнички по англиски јазик. Сите тројца имаат 

над 15 години работен стаж. Оваа година го имаат завршено основното ниво на обука за Нансен 

модел, а во периодот на реализацијата на опсервациите беа во процес на следење на обуките 

од напредното ниво. Секцијата ја реализираат со група ученици од VII и VIII одделение.  

 

 

 

  

 


