
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Абстракт 

Регулацијата на образованието во земји со 
различни етнички и лингвистички групи често 
претставува предизвикувачко и спорно прашање 
токму затоа што се обидува да одговори 
различните потреби на тие групи. Оваа студија ја 
разработува проблематиката на физичката 
сегрегација по етничка основа во јавните 

училишта во Босна и Херцеговина (БиХ, со фокус 
на Федерацијата) и Македонија (МК). Студијата 
покажува како двете земји не успеаваат да 
овозможат интеграција меѓу различните етнички 

групи преку образовниот систем и ги посочува 
последиците на таквата практика. Понатаму, 
авторите презентираат препораки за надминување 
на проблемот насочени кон креаторите на 
политики и останатите актери, изведени врз 
основа на успешни (или делумно успешни) 
практики од двете земји. 

Мешано основно училиште Травник (лево) 
Католички училишен центар Травник (десно) 
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 Вовед 
Правото на образование е универзално 
човеково право, признаено насекаде во 
светот. Важноста на ова право во личниот 
развој на поединците и на општествота не 
смее да се потцени. Според пристапот на 
УНИЦЕФ „Human Rights Education for All”1, 
правото на образование ги соединува 
обврската на државата да ја искорени 
дискриминацијата на сите нивоа на 
образование и да постави основни стандарди 
кои би го подобриле квалитетот на 
образованието. 
 
Овој бриф на јавна политика го адресира 
прашањето на етнички-основаната физичка 
сегрегација во јавните училишта во Босна и 
Херцеговина (БиХ) и Македонија (МК). 

Анализата  на БиХ е ограничена на 
Федерација Босна и Херцеговина (ФБиХ) со 
фокус на три кантони: Херцеговина-Неретва, 
Зеница-Добој и Централниот кантон во Босна. 
Во ФБиХ, учениците се физички сегрегирани 
според припадноста на хрватска и босанска 
етничка припадност. Во контекст на 
Македонија, фокусот на студијата е кон 
сегрегацијата меѓу двете најголеми етнички 
групи, Македонците и Албанците. Одлуката 
да се направи споредба на овие две земји 
произлегува од фактот дека двете земји 
искусуваат силна општествена поделеност по 
етничка линија која се одразува во 
структурата и функционирањето на 
образовниот систем.  
 

Важноста на ова прашање во однос на 
пошироката дебата околу помирувањето на 
Балканскиот полуостров и во релација со 
процесот на Европска интеграција беше уште 
еднаш потенцирано од страна на Европската 
Комисија во Извештаите за напредокот на 
двете земји од 2013 година. Како што беше 
наведено во Извештајот за напредокот на 
БиХ, етничката сепарација и дискриминација 
во некои јавни училишта во Федерацијата 
сеуште претставува сериозен проблем. Во 
ФБиХ децата продолжуваат да се образуваат 
во поделени училишта – т.н. „две училишта 

                                                             
1 UNICEF (2007) A Human Rights-Based Approach to 
Education For All, New York, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001548/154861E.
pdf (пристапено на 04 јуни 2013). 

под еден покрив“ („dvije škole pod jednim 
krovom“) во некои кантони, а моноетничките 
училишта низ земјата не промовираат развој 
на инклузивно мултикултурно општество2. Во 
случајот со Македонија, Комисијата оцени 
дека „трендот на поделеност по етничка 
линија во училиштата и инцидентите на 
меѓуетничко насилство продолжуваат“3. 
 
Прашањето на образованието е политичко 
прашање и силно влијае врз иднината на 

двете земји и развојот на способноста на 
идните генерации да живеат во етнички 
плурална средина. Постоечкиот феномен во 
ФБиХ, „две училишта под еден покрив“ е 
систем развиен после војната во 1990-тите 
чија цел беше да го охрабри враќањето на 
бегалците, чекор направен во име на 
интеграцијата кој сепак се покажа како извор 
на сегрегација. Учениците се држат одвоени 
и учат различна наставна материја. 
Поделеноста се манифестира преку посета на 
настава во различни временски термини 
(смени) зависно од етничката припадност и 
преку одвојување на учениците во различни 
катови на една иста зграда (со забрана од 
наставничкиот одбор за влез во просторот 
наменет за учениците од еден етницитет)4. 

Во некои случаи, децата се обврзани да 
користат различен влез во објектот или пак 
ист влез со физичка преграда која јасно го 
ограничува движењето во другиот дел. 
 
Слична ситуација се реплицира и во 
Македонија каде училиштата со поделеност 
по етничка основа се широко 
распространети. Поделбата е последица на 
карактерот на образовниот систем кој 
овозможува настава на мајчин јазик за 
немнозинските заедници. Во Македонија има 
училишта каде учениците од различни 
етнички заедници следат настава на нивниот 
мајчин јазик, ситуација која подразбира 
поделеност на посебни одделенија. Овие 

                                                             
2 Bosnia and Herzegovina Progress Report 2013, 
Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council, 16 October 2013, стр. 17. 
3 The Former Yugoslav Republic of Macedonia Progress 

Report 2013, Communication from the Commission to the 
European Parliament and the Council, 16 October 2013, 
стр. 12. 
4 Авторски интервјуа со наставници и студенти од 
Основното училиште „Горњи Вакуф“, 18 јуни 2013.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001548/154861E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001548/154861E.pdf
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училишта се нарекуваат „мешани училишта“. 
Во многу случаи, „мешаните училишта“ 
усвојуваат строг систем на смени при што 
различните етнички групи го користат 
училиштето во различни делови од денот. Со 
ова, контактот меѓу учениците од различни 
етнички позадини се сведува на минимум. 
Според податоците од учебната година 2010-
2011, етничките Македонци и Албанци се 
високо изолирани во основносто 
образование. Речиси 100% од етничките 

Македонци следат настава на македонски 
јазик, многу висок процент на етничките 
Албанци следат настава на албански 
(97,83%)5. 
 
Како резултат на овие практики, двата 
образовни системи го продлабочуваат јазот 
меѓу етнички групи наместо да го 
намалуваат. Политичарите во двете земји го 
избегнуваат проблемот или едноставно не ја 
препознаваат потребата за итно решение на 
состојбата. Студијата ја прикажува 
моменталната ситуација во БиХ и Македонија 
и нуди препораки за креаторите на политики 
и другите актери со цел да се надмине 
проблемот. Препораките се изговени врз 
основа на позитивни примери на интеграција 

во образованието во двете земји, 
идентификувани преку деск и теренски 
истражувања6. 
 

Позадина на проблемот: главни 

причини и предизвици за справување 

со сегрегација 

БиХ и Македонија се мултиетнички земји кои 
поминаа низ периоди на насилни конфликти 
меѓу најголемите етнички групи. Војната во 
БиХ која траеше од 1992-1995 заврши со 
потпишувањето на Дејтонскиот мировен 
договор7. Со договорот земјата се подели на 

                                                             
5 Државен завод за статистика на Република Македонија 
(2012) Основни и средни училишта на крајот на 
учебната 2010/2011. Статистички преглед 
2.4.12.06/720. Јуни 
6 Теренските истражувања беа спроведени преку полу-
структуирани интервјуа со училишен персонал, 

родители, ученици, политичари, претставници на 
меѓународните организации и академската заедница во 
двете земји.   
7 The General Framework Agreement for Peace in Bosnia 
and Herzegovina – the Dayton Peace Agreement, 

два автономни ентитета: Република Српска 
(со мнозинство на српско население, РС), 
Федерацијата Босна и Херцеговина (со 
босанско и хрватско мнозинство, поделено 
на 10 кантони), а Округот Брчко беше 
издвоен како посебна автономна единица. 
Иако образованието беше накусо споменато 
во Акекс 6 од Дејтонскиот договор, 
должноста за спроведување на образовната 
реформа не беше доделена на ниедна 
институција, нешто што не беше случај со 

реформите од другите области8. 
 
Најголем предизвик за образовниот систем 
во БиХ е неговата фрагментација. Според 
Уставот на БиХ не постои Министерство за 
образование на државно ниво, туку 
регулацијата е на ниво на ентитет (РС) или на 
ниво на округ во Брчко. Во ФБиХ 
образованието се регулира на кантонално 
ниво, освен во Општина  
Жапче каде регулацијата е доведена на 
општинско ниво9. Според тоа, во БиХ има 14 
различни министерства за образование. Обид 
да се надмине предизвикот на координација 
на толку многу различни административни 
тела беше направен со формирање на 
Конференцијата на министри за образование 

на ниво на БиХ, на чело со Министерот за 
внатрешни работи, а составена од министри 
од различните министерства. Понатаму, 
постои и друго административно тело 
Координација на министри10 кое е одговорно 
за координација на политиките на ниво на 
федерација. Механизмите кои треба да 
овозможат коодинација на овие политики се 
покажаа како нефункционални и 
неефикасни. Како што забележува 
Европската Комисија во Извештајот за 
напредок за 2013 година, овие тела се 
сретнале само два пати во текот на 

                                                                                           
http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380 
(пристапено на 10 јуни 2013). 
8 Perry, Vallery (2003) Reading, Writing and Reconciliation: 
Educational Reform in Bosnia and Herzegovina. European 
Center for Minority Issues, Working paper #8, стр. 42. 
9 Уставите на БиХ и ФБиХ предвидуваат трансфер на 
надлежностите на општинско ниво во случаи кога 
мнозинството од популацијата во определена општина е 

различна од мнозинската популација во кантонот.  
10 Иако Координацијата на министри треба да биде тело 
составено од претставници на сите кантонални 
министерства за образование во ФБиХ, во практика само 
6 министра учествуваат во дискусиите на ова тело. 

http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380
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последната година. Важно е да се нагласи 
дека БиХ е потписник на повеќе меѓународни 
конвенции за човекови права и со тоа е 
обврзана да обезбеди почитување на правата 
на граѓаните да ја негуваат својата култура, 
религија и мајчиниот јазик, како и правото на 
родителите да одберат образование кое 
сметаат дека е најпогодно за нивните деца, 
во согласност со законите. Од 2002, БиХ е 
членка на Советот на Европа. Во еден од 
набљудувачките извештаи (2008), Советот 

наведе дека „европската иднина на земјата 
во голема мера зависи од способноста на 
властите од различни заедници да изградат 
заедничка образовна рамка“. Освен тоа, 
Комитетот на Обединетите Нации за 
економски, социјални и културни права 
побара од властите да направат се што е во 
нивните можности за да ја отстранат 
практиката позната како „две училишта под 
еден кров“.  
 
Македонија помина низ насилен конфликт во 
2001 кога етничките албански воени 
формации се судрија со државните 
безбедносни сили доминирани од етничките 
Македонци. Конфликтот беше прекинат со 
потпишувањето на Охридскиот Рамковен 

договор (ОРД)11 меѓу најголемите 
македонски и албански политички партии во 
тоа време. ОРД го задржа унитарниот 
карактер на државата и понуди 
унапредување на правата на малцинствата во 

повеќе сфери, пред сѐ во поглед на 
застапеноста на немнозинските заедници во 
државните установи, децентрализираното 
владеење, изразување на идентитетот, 
службената употреба на јазикот и употреба 
на јазиците во образованието. Во сферата на 
образованието, една од придобивките на ОРД 
е воведувањето на државно високо 
образование на мајчин јазик за заедниците 
кои составуваат најмалку 20% од вкупната 

популација (Албанците). Во основното и 
средното образование, правото на настава на 
мајчин јазик е уставно загарантирано од 
независноста на Македонија во 1991, а со 

                                                             
11 Целосен текст на Охридскиот Рамковен договор: 
http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20A
greement.pdf (пристапено на 18 октомври 2013). 

ОРД беше уште еднаш потврдено12. Сепак, 
воведувањето на државно високо 
образование на јазик на немнозинска 
заедница влијаеше на пониските нивоа на 
образование придонесувајќи за 
продлабочување на поделеноста во јавните 
училишта по етничка и лингвистичка линија. 
 
Во Македонија, училиштата се под 
надлежност на Министерството за 
образование и наука (МОН) и единиците на 

локалната самоуправа (општините). 
Таканаречените општински училишта се 
формирани и функционираат под надлежност 
на општините додека државните училишта се 
под надлежност на МОН. Јазикот на 
предавањата како и програмата и насоките 
се определени со Основачкиот акт на 
училиштето, подготвен и потпишан од 
основачката страна. На овој начин, системот 
на основно и средно образование во 
Македонија е поцентрализиран од оној во 
БиХ иако децентрализираноста постои до 
одреден степен преку доделување на 
управувањето врз училиштата на општините, 
наместо на централната влада. 

Моментална ситуација: обем на 

проблемот и последици 

Минатите недоразбирања меѓу најголемите 
етнички групи во двете земји во однос на 
карактерот на државата како и различните 
интерпретации на историските настани 

придонеле кон создавање на различни 
учебни програми по предмети како историја, 
јазик и религија. И во двете земји учениците 
од основно и средно образование се поделни 
во посебни училишта или одделенија по 
јазична линија, а различните јазици во 
предавањата подразбираат и различни 
учебни програми. Во ФБиХ учениците можат 
да следат настава на босански, српски или 
хрватски јазик. Во Македонија, учениците 
следат различни наставни програми на 
македонски, албански, турски и српски 

                                                             
12 Целосен текст на Уставот на Република Македонија, 
заедно со амандманите од ОРД: 

http://www.slvesnik.com.mk/ 
content/pdf/USTAV-eng.pdf (Constitution of the Republic 
of Macedonia, with the Amendments to the Constitution I-
XXX. Службен весник на Република Македонија, 
пристапено: 11 март 2013).  

http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf
http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf
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јазик. Таквите карактеристики на 
образовните системи во двете земји 
овозможуваат мала можност за контакт меѓу 
учениците кои учат на различни јазици и по 
различни програми.  
 
Во моментот, во ФБиХ има 34 училишта кои 
функционираат по моделот на „две училишта 
под еден покрив“. „Две училишта под еден 
покрив“ значи дека во еден училишен објект 
коегзистираат две посебни училишни 

администрации со посебно раководство, 
персонал и два директора, еден Бошњак и 
еден Хрват13. Освен тоа, постојат 17 
училишта кои се водат како единствен 
административен ентитет (а во суштина се 
две училишта, но со заедничка 
администрација). 
 
Сличен систем е присутен и во Македонија, 
каде училиштата поделени по етничка линија 
се честа појава, иако главно не се работи за 
моделот „две училишта под еден кров“, 
освен во општините во Струга и Кичево каде 
училиштата со поделена администрација во 
една иста зграда сепак постојат. Во 
Македонија, потипичен облик се т.н. 
„мешани училишта“, кои функционираат како 

едниствен административен ентитет14. 
Според податоци од учебната 2007-2008, во 
Македонија има вкупно 84 основни училишта 
кои спроведуваат настава на два или три 
јазици, односно „мешани училишта“. 
Повеќето (50) имаат предавања на 
македонски и албански а помала група (14) 
на македонски и турски јазик. Исто така има 
училишта чии предавања се на три јазици: 
македонски, албански и турски15. 
Администрацијата на училиштето е сепак 
заедничка. Како и во ФБиХ, и овие училишта 
не овозможуваат контакт меѓу ученици од 
различни етнички позадини.  

                                                             
13 OSCE Bosnia and Herzegovina (April 2009) Report of the 
Working Group for Analysis of the phenomenon “two 
schools under one roof“. 
14 Во некои случаи, во „мешаните училишта“ функциите 
директор и заменик-директор се поделени меѓу 
припадници на различните заедници. Директорот се 
регрутира од доминантната (по бројност) заедница во 

училиштето, а заменик-директорот од заедницата која 
не е во мнозинство во училиштето.  
15 Податоците се превземени од: UNICEF Country Office 
Skopje (2009) Study on Multiculturalism and Inter-Ethnic 
Relations in Education. Скопје, ноември  

Соочување со сегрегацијата: од 
привремена до трајна? 
Иако во  последните години може да се 
забележи извесен напредок во соочувањето 
со сегрегацијата во училиштата, двете земји 
сепак имаат долг пат пред себе за да го 
надминат проблемот. Фактот дека 
моменталните трендови покажуваат пад или 
стагнација на битката со сегрегацијата ја 
нагласува потребата да се дискутира околу 
прашањето. Особено е важно да се 

преиспитаат старите струтури кои стануваат 
се поконсолидирани, како и да се изнајдат 
нови начини за нивно реформирање. 
 
Во мај 2012 Општинскиот суд во Мостар 
(ФБиХ) донесе пресуда од прв степен со која 
се оцени постоењето на одделенијата 
базирани на етничка припадност како 
дискриминирачко. Министерството на 
кантонот Херцеговина-Неретва беше 
обврзано да ги преземе неопходните чекори 
за да организира заеднички наставни часови 
за сите деца и да престане со 
дискриминаторската практика на сегрегација 
на децата најдоцна до септември 2012 
година16. Пресудата сепак не беше 
спроведена до дадениот рок. Наместо тоа, во 

јуни 2013, Кантоналниот суд во Мостар 
одговори позитивно во втор степен по жалба 
поднесена кон оваа пресуда. Кантоналниот 
суд се повика на правото на родителите 
слободно да го одберат училиштето во кое ќе 
ги запишат нивните деца. Во согласност со 
оваа одлука, во ФБиХ практиката на „две 
училишта под еден покрив“ би била 
прифатлива се додека постојат родители кои 
сакаат да ги запишуваат децата во такви 
училишта. Со овој развој на настаните, 
системот на „две училишта под еден покрив“ 
станува се поконсолидиран. Најновиот 
Извештај за напредок на Европската 
Комисија17, укажува на сличен случај во 

                                                             
16 Во февруари 2011, Здружението на граѓани „Ваша 
права“ поднесе жалба против Министерството за 
образование, наука и спорт на кантонот Херцеговина-
Неретва, Основното училиште „Столац“ и Основното 
училиште „Капљина“, барајќи од судот да одлучи дали 

праксата на сегрегирана настава на Бошњачки и 
Хрватски е дискриминаторна во двете училишта. 
17 Bosnia and Herzegovina Progress Report 2013, 
Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council, 16 October 2013, стр. 18. 
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октомври 2012, кога Општинскиот суд во 
Травник одби потполна легитимност на 
жалбата. Проблемот, кој дотогаш беше 
политички, со најновите настани доби правна 
димензија. 
 
Во Македонија, физичката сегрегација се 
оправдува од страна на наставниците и 
директорите на училиштата со потребата да 
се одбегнат насилни судири меѓу ученици од 
различна етничка позадина. Во текот на 

последните години, повремено насилство 
беше евидентирано меѓу средношколците од 
македонска и албанска етничка припадност 
во Скопје, Кичево и Струга. Овие настани го 
поттикнаа мислењето дека „мешањето“ е 
„опасно“. Раководните тела во училиштата 
одговорија со засилена физичка сегрегација, 
најчесто делејќи ги учениците во различни 
делови од објектот за да се намали 
меѓусебниот контакт, или пак со поделба на 
учениците во различни временски термини 
(смени). Како што покажаа резултатите од 
едно истражување на мислењето на 
средношколците учениците покажуваат 
високо ниво на предрасуди и недоверба кон 
соучениците од различна етничка позадина18. 
Како во ФБиХ така и во Македонија, 

постоечкиот систем се зацврстува, овој пат 
со цел да одговори на потенцијалното 
насилство меѓу учениците. 

 
Надеж на повидок: од сегрегација до 
интеграција 
Еден од аргументите кои се користат во 
прилог на оправдување и легитимирање на 
образовниот систем базиран на сегрегација е 
правото на родителите да одберат во кое 
училиште ќе ги запишат своите деца. Еден од 

интервјуираните директори изјави: „нема 
сегрегација (во нашето училиште). 
Родителите и децата имаат избор. Ние не 
забрануваме било кој ученик од било која 
етничка припадност да дојде и учи во нашето 
училиште“19. Сепак, се наметнува прашањето 
во која мера родителите имаат информации 
врз база на кои ја носат својата одлука. 

                                                             
18 OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje (2010) Age-
Contact-Perceptions. How Schools Shape Relations Between 
Ethnicities. Скопје, Јануари.  
19 Авторско интервју со директорот на училиштето во 
Јајце, 17 јуни 2013. 

Клучното прашање е дали сегрегираниот 
систем придонесува за безбедна и мирна 
иднина или пак до понатамошно зголемување 
на општествениот расцеп и продлабочување 
на етничката поделба. На „тие другите“ кои 
се гледа како на „закана за мојот етнички 
идентитет од што треба да се стравува“20. И 
покрај предизвиците, има случаи во кои 
одлучноста на повеќе актери носи надеж 
дека интеграцијата во образованието сепак 
може да се спроведе. Во ФБиХ, некои 

училишта подржани од меѓународни 
организации, невладини организации, 
родители, кантоналната и општинската власт 
се одлучуваат да одат напред и да ги 
интегрираат училиштата, објектите, 
вработените и учениците. Во Македонија, 
граѓанските организации се обидоа да 
имплементираат активности за поттикнување 
на интеграцијата во основните и средните 
училишта. Покрај тоа, централната власт 
преку Министерството за образование и 
наука неодамна подготви Стратегија за 
интегрирано образование која има за цел да 
се справи со етничката поделеност. Овие 
позитивни трендови се дискутирани подолу 
преку случаите од основното училиште во 
Коњиц и во Мостарската гиманзија (ФБиХ) и 

преку воведувањето на концептот за 
интегрирано образование (МК). 
 
ФБиХ – Прво основно училиште во Коњиц21, 
и мостарската гимназија22 
 

„Јас сум Србинка и имам предавано 
хрватски и босански на многу генерации, 
кога школите беа поделени, а и сега кога 
се интегрирани. Мојата улога како 
наставничка никогаш не била потценета 

врз основа на мојата етничка 
припадност“, изјава на Радмила, учителка 
во Првото Основно училиште во Коњиц. 
 
„Ние ги направивме промените возможни, 
преку фокусирање на децата“, изјава на 

                                                             
20 Авторско интервју со наставник во Основното 
училиште „Горњи Вакуф“, Горњи Вакуф, 18 јуни 2013. 
21 Основно училиште во Коњиц, „Прва основна школа“ 
кое порано било пример на „две училишта под еден 
покрив“ и се состоело од „Прва основна школа“ и 
„Католички школски центар“. 
22 „Стара Гимназија“. 
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Халид Мустафич, директор на Првото 
Основно училиште во Коњиц. 
 
Многумина би ги протолкувале овие изјави 
како очекувана реалност во едно 
демократско општество, каде наставниците 
не се оценуваат според нивната етничка 
припадност туку според нивните 
професионални квалификации. За жал, ова е 
редок пример во „мешаните училишта“ и во 
моделот на „две училишта под еден покрив“. 

Во минатото, моделот на Првото Основно 
училиште во Коњиц бил гореспомнатиот 
модел на „две училишта под еден покрив“ 
каде меѓу босанскиот и хрватскиот дел 
имало физичка бариера од стакло, а денес е 
една од ретките средини каде постои дијалог 
и меѓуетничка комуникација. Како што се 
присетува еден од наставниците, 
интеграцијата започнала во 2000-та година 
кога една граѓанска организација дала идеја 
да се направи заеднички совет на 
наставниците и родителите од двете 
училишта23. Вработените во училиштето ја 
прифатиле идејата и советот бил оформен. 
Тие одржувале редовни состаноци каде биле 
дискутирани теми од заеднички интерес за 
двете училишта. Во рамки на тие состаноци, 

вработените го презентирале планот за 
интеграција на родителите, а потоа 
родителите потпишале согласности со кои 
потврдиле дека се задоволни со тој начин на 
пристап и дека нивните деца ќе продолжат 
да го посетуваат училиштето и по 
интеграцијата. Како што објасни директорот 
на училиштето, било лесно да се дојде до 
разбирање со родителите, но наишле на 
проблеми со официјалната политика на 
кантонот. Како што се реализирала 
интеграцијата и сите напори биле насочени 
кон оваа цел, се појавил и предизвикот на 
соочување со проблемот со персоналот кој 
повеќе не бил потребен во училиштето после 
унификацијата на администрацијата24. 
Според официјални извори, кантоналното 

                                                             
23 Open University, Bosnia: Two schools under one roof,  07 
август 2012, 
http://www.open.edu/openlearn/education/educational-

technology-and-practice/educational-practice/world-class-
films-bosnia-two-schools-under-one-roof (пристапено на 10 
мај 2013). 
24 Авторско интервју со член на училишниот персонал во 
Првото Основно училиште во Коњиц, 20 јуни 2013. 

Министерство за образование три години 
одбивало да обезбеди вработување на овие 
лица кои на крајот сепак биле распоредени 
во други училишта низ БиХ.  
 
Во целиот тој период училиштето 
организирало заеднички дополнителни 
активности, прослави, заеднички екскурзии 
за учениците од двете школи, така што кога 
унификацијата се случила во 2005, како што 
објаснува Радмила, речиси и да не била 

почувствувана, бидејќи двете училишта веќе 
биле интегрирани во поглед на своите 
активности25. Она што и понатаму остана да 
се потенцира како главен проблем е 
недостатокот на подршка од страна на 
кантоналните и државните институции. 
  
Друг пример за успешно изведена 
интеграција е гимназијата во Мостар. Првиот 
стимул за интеграцијата на Мостарската 
гимназија дошол од Американската влада 
која понудила 1 милион долари помош за 
училиштето под услов 392 ученици од 
привремената босанска гимназија да бидат 
реинтегрирани26. Речиси сите повици за 
интегрирање на училиштата се полесно 
прифатени од Босанските ученици и 

родители отколку од Хрватите поради 
стравот на вторите од асимилација27. Сепак, 
иако првичната реакција на Хрватските 
родители била негативна, интегративните 
мерки и понатаму продолжиле. Во овој 
случај, интеграцијата е помогната со 
воведување на правилото за ротација на 
директорите по етничка припадност28. 
Раководството и администрацијата се 

                                                             
25 Ибид. 
26 OSCE report, 2005, цитиран во: Hromadžić, Azra. 

“Discourses of Integration and Practices of Reunification at 
the Mostar Gymnasium, Bosnia and Herzegovina”,  
Comparative Education Review, Vol. 52, No. 4, Special 
Issue on Education in Conflict, The University of Chicago 
Press on behalf of the Comparative and International 
Education Society,  (ноември 2008), стр. 541-563. 
27 За повеќе детали види: Hromadžić, Azra. “Discourses of 
Integration and Practices of Reunification at the Mostar 
Gymnasium, Bosnia and Herzegovina”,  Comparative 
Education Review, Vol. 52, No. 4, Special Issue on 
Education in Conflict, The University of Chicago Press on 

behalf of the Comparative and International Education 
Society,  (ноември 2008), стр. 541-563. 
28 OSCE Bosnia and Herzegovina (April 2009) Report of the 
Working Group for Analysis of the phenomenon “two 
schools under one roof“, стр.11. 

http://www.open.edu/openlearn/education/educational-technology-and-practice/educational-practice/world-class-films-bosnia-two-schools-under-one-roof
http://www.open.edu/openlearn/education/educational-technology-and-practice/educational-practice/world-class-films-bosnia-two-schools-under-one-roof
http://www.open.edu/openlearn/education/educational-technology-and-practice/educational-practice/world-class-films-bosnia-two-schools-under-one-roof
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заеднички, исто како и просторот наменет за 
канцеларија за наставниците. Смените за 
заеднички, како и опремата која учениците ја 
користат. Учениците користат исти простории 
и ист влез во училиштето. Задржани се два 
различни наставнички совети како и еден 
заеднички кој се состанува по потреба29. 
 
Интеграцијата на основното училиште во 
Коњиц и на Мостарската гимназија е на 
административно ниво, а хрватските деца 

следат настава по материјали на хрватски 
јазик, а босанските деца на босански. Значи 
и покрај заедничката употреба на 
предавалните, фискултурните сали и 
кабинетите за информатика, учениците не ја 
следат наставата од другите предмети 
заедно. Патот кон постигнување потполна 
интеграција и реформација на овие школи е 
долг, но треба да се зборува за овие 
позитивни примери и истите да се 
искористат. 
 
Македонија – Иницијативата на 
граѓанските организации и интегрираното 
образование 
 
Концептот на интегрирано образование во 

Македонија е подржан од повеќе граѓански 
иницијативи. Еден од најважните е онаа на 
Нансен дијалог центарот од Скопје со која се 
имплементираше модел на интеграција 
базиран на екстра-курикуларни активности, 
тренинг за наставниците и соработка со 
родителите. Моделот е имплементиран во 
осум училишта во Македонија (седум основни 
и едно средно училиште). Првото „Нансен-
училиште“ е отворено во 2008 година30. Како 
одговор на поделбата по лингвистичка линија 
во Македонскиот образовен систем, овој 
модел вклучува активности на два јазика со 
двајца наставници од различна етничка 
позадина. Ова се покажа како голем успех за 
приближувањето на учениците, родителите и 
наставниците од различна етничка позадина. 
 

                                                             
29 Ибид. 
30 „Нансен-училиштата“ се лоцирани во следните 
општини: Јегуновце, Струмица, Петровец, Карбинци, 
Конче, Чаир и Виница. Види: 
http://www.nmie.org/index.php/en/our-schools 
(пристапено на 20 јуни 2013). 

Овој пристап „од доле-нагоре“ беше 
проследен во дополнителни случувања на 
политично ниво. Во почетокот на 2011 
година, Министерството за образование и 
наука (МОН) воведе предмет Македонски 
јазик за припадниците на немнозинските 
заедници од прво одделение во основното 
образование31, спротивно на практиката да се 
изучува овој предмет од четвртто одделение. 
Оваа одлука наиде на голема неприфатеност 
кај родителите, учениците и наставниците од 

немнозинските заедници. Владините тврдења 
дека со ова ќе се придонесе за интеграција 
не беа прифатени. Конечно, одлуката од 
страна на Уставниот суд беше оценета како 
несогласна со законите и МОН мораше да ја 
повлече. По овие настани, кон средината на 
2011, Владата одлучи да понуди 
посистематски пристап кон проблемот 
подготвувајќи ја стратегијата „Чекори кон 
интерирано образование“32. Со ова, 
концептот на интегрирано образование33 
излезе во преден план како модел за 
надминување на етничката поделеност во 
Македонскиот образовен систем. 
 
Стратегијата предвидува мерки кои се 
поделени на пет тематски групи: 1) 

промовирање на интеграција преку 
заеднички активности; 2) интеграција преку 
изучување јазик; 3) интеграција преку 
подобрување на наставните планови, 
програми и учебници; 4) интеграција преку 
подигнување на квалификациите на 
наставниците и стручните соработници за 
активна улога во интеграцијата; и 5) 
раководење на училиштата во контекст на 
процесот на децентралиација. За жал, 
стратегијата не беше проследена со 
Акционен план, а не е ниту систематизирана 
временската рамка на имплементацијата, 
иако сите наведени активности треба да 
завршат до 2015. Во 2005-та, Владата усвои 
Генерална стратегија за образование за 

                                                             
31 Министерство за образование и наука (2009) Решение 
за измени и дополнувања на Наставниот план за 
воспитно-образовната дејност на деветгодишното 
основно училиште бр. 07-6323/1, 27 август, Скопје.  
32 Министерство за образование и наука (2010) Чекори 
кон интегрирано образование во образовниот систем 
на Република Македонија, Октомври, Скопје.  
33 Околу интегрираното образование како модел во 
различни Европски земји види ја студијата OSCE 2010.  

http://www.nmie.org/index.php/en/our-schools
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периодот од 2005-2015, но концептот на 
интегрирано образование  не беше 
промовиран со тој документ34. 
 
Во времето на пишување на оваа студија, не 
постојат официјални механизми за 
евалуација на имплементацијата на 
Стратегијата за интегрирано образование. 
Според тоа, невозможно е да се определи 
напредокот во областа. Дополнително, 
Стратегијата не предвидува финансиски 

алокации кои би ги поддржале предвидените 
мерки за интеграција35. На тој начин, 
Стратегијата за интегрирано образование не 
го дава посакуваниот ефект и властите ќе 
треба дополнително да ја поддржат.   
 

Заклучоци  
Проблемот на физичка сегрегација во јавните 
училишта е еден од главните проблеми во 
Македонија и БиХ. Иако нема потполно 
совпаѓање на првичните причини за 
проблемот, сепак има некои сличности. И 
двете средини се пост-конфликтни каде 
заштитата на етничкиот, културниот, 
лингвистичкиот и религискиот идентитет е 
особено значајна. Ова се одразува во 
образовниот систем и доведува до различен 
третман на учениците од различни етнички 
позадини. Правото да се следи настава на 
мајчин јазик резултира со креирање на 
различни учебни програми и материјали. Ова 
е посебно изразено во предмети како 
историја, религија и фолклор. И двете 
практики на „две училишта под еден покрив“ 

(во ФБиХ) и „мешаните училишта“ (во 
Македонија) водат кон поделеност на етничка 
основа. Иако би се очекувало властите да 
обезбедат услови за интеграција, сепак како 
што се забележува од досегашниот развој во 
двете земји, напредокот во однос на ова 
прашање е ограничен. Реформите 
стагнираат, а се практикува ширење на страв 
при соочување со ова прашање. 

                                                             
34 Министерство за образование и наука (2006) 
Национална програма за развој ана образованието во 
Република Македонија 2005-2015. Скопје. 
35 Извештајот на Европската Комисија за напредокот на 
Република Македонија за 2013 го истакнува овој 
проблем: „Државно финансирање допрва треба да биде 
алоцирано за имплементација на Стратегијата за 
интегрирано образование“ (стр. 12). 

И покрај големата интелектуална свест за 
сегрегацијата и во двете земји, таа е и 
понатаму подржувана не само од 
политичарите, туку и од родителите, 
учениците и наставниците. Многу малку се 
зборува и знае за позитивните последици од  
отстранување на овој систем. Иако 
официјално властите прифаќаат дека се 
потребни промени, сепак недостатокот на 
волја и недостигот на имплементација е 
очигледен. Позитивните придонеси од 

граѓанскиот сектор преку различни 
активности насочени кон интеграција се 
засенети од недостатокот на 
институционална поддршка. Една од 
разликите меѓу двете земји се состои во тоа 
што во Македонија концептот на интегрирано 
образование се вреднува попозитивно 
отколку во БиХ. 
 
Поаѓајќи од овие наоди, оваа студија нуди 
препораки адресирани кон различните 
актери, во насока на надминување на 
физичката сегрегација, верувајќи дека 
малите и големите чекори кои рефлектираат 
посветеност од страна на сите актери ќе 
доведе до потребните промени во двете 
земји. За да се надмине сегашната ситуација, 

сметаме дека е потребна повеќеслојна 
координирана активност на целокупното 
општествено ниво. 
 
Општи препораки 
 
1. Постои потреба од едукативна кампања за 
разбивање на митовите со што ќе се 
обезбедат концизни и точни информации за 
тоа што значи интеграција/реформирање на 
училиштата и како програмите каде 
учениците од различни етнички позадини 
имаат интензивен контакт позитивно ќе 
влијаат на нивниот иден личен и 
професионален живот. Постои генерален 
страв посебно кај хрватските училишта дека 
со процесот на интеграција ќе дојде до 
асимилација (ФБиХ). Слични размислувања 

се забележуваат и во Македонија меѓу двете 
најголеми етнички групи. 
 
2. Потребна е промена во дискурсот кога се 
зборува за сегрегација во училиштата. 
Отпорот кон дискусија беше забележан кога 
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се спомнува феноменот на „две школи под 
еден кров“ посебно во школите кај што има и 
хрватска програма (ФБиХ). Промена на 
терминологијата од „интеграција“ во 
„реформација“ може да ја олесни 
дискусијата барем во локалните средини. 
Ова особено важи за БиХ. За да се создаде 
атмосфера за соработка, неопходна е 
промена во изразувањето. Тоа е потребно 
поради негативната перцепција и страв кој се 
предизвикува и охрабрува во рамки на 

политичкиот и медиумскиот дискурс. 
 
3. Потребно е поставување на јасно 
дефиниран временски период во кој секое 
кантонално министерство во ФБиХ (каде има 
поделеност во училиштата) и министерството 
во Македонија во кој тие ќе бидат обврзани 
да спроведат интеграција или реформирање 
на поделените училиштата. 
 
4. Потребен е јасно дефиниран план и 
активности за интеграција за секое поделено 
училиште во БиХ и МК, согласно со нивото на 
интегрираност на училиштето. Ова е 
неопходно бидејќи училиштата 
функционираат во различни локални 
контексти. 

Креатори на јавни политики  
 
1. Кантоналните власти во ФБиХ, 
Македонската влада и Собранието мора да 
алоцираат повеќе финансиски средства за 
подржување на интегративните мерки. 
Справувањето со физичката интеграција 
преку интегрирање/реформирање на 
образованието сигурно ќе сноси финансиски 
импликации, што значи дека мора да се 
развие адекватен финансиски план кој би 
можел да биде вклучен и во евентуалните 
Стратегии за интегрирано образование на 
национално ниво (ова особено важи за 
Македонија). Зголемениот финансиски 
капацитет ќе овозможи вон-школски 
активности и заеднички настани за учениците 
од различна етничка позадина.  

 
2.Координацијата на министерствата во ФБиХ 
треба да овозможи соработка меѓу 
кантоналните министерства на ниво на 
федерација, со што ќе се обезбеди 

имплементација на некои програми на 
федерално ниво преку креирање на 
специфични обврски и програми за 
интеграција со јасно дефиниран период за 
имплементација. 
 
3. Концептот на интегрирано образование во 
Македонија треба да биде вклучен во 
следната генералната Стратегија за 
образование. Моменталната Стратегија 
завршува во 2015 година. При подготовка на 

новата пост-2015 стратегија, Владата треба 
да вклучи мерки кои се веќе предвидени со 
стратегијата „Чекори кон интегрирано 
образование“. Понатаму, Владата треба да 
донесе детален Акционен план кој ќе ја 
проследи стратегијата и во кој ќе се 
предвидат мерки со временска рамка за 
имплементација како и финансиски 
алокации. 
 
4. Кантоналните министерсва за образование 
(ФБиХ) и Министерството за образование и 
наука (Македонија) мора да понудат 
поддршка за тренинг на наставниците за да 
истите се здобијат со дополнителни вештини 
за тоа како да охрабрат меѓуетничко 
„дружење“ на ученици и развој на 

сензитивност кон постоењето на различни 
култури. Учениците мора да развијат чувство 
за почит кон „другиот“ и за културните 
разлики во мултиетничкото општество. 
Дополнително, наставниците треба да се 
обучат за справување и превенција на 
потенцијални конфликти кои би можеле да 
се јават меѓу ученици од различна етничка 
позадина. 
 

Меѓународната заедница и граѓанското 

општество 

 

1. Меѓународната заедница треба да пружи 
финансиска поддршка за програми за 
градење на долготрајни капацитети за 
различните целни групи: министерствата, 
школската администрацијата, наставниците, 
родителите и децата. Програмите треба да се 
синхронизираат за да се одбегне 
преклопување на активности и да се зголеми 
ефикасноста со јасно дефиниран период во 
кој министерствата се обврзани да спроведат 
интеграција во училиштата. Овие програми 
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ќе треба да траат доволно долго за да 
учениците, родителите и другите актери ја 
согледаат користа и за да можат лесно да 
преминат од сегашниот во новиот систем при 
што ќе треба да се здобијат со веродостојни 
информации за содржините на овој процес. 
 
2. Препорачуваме условно финансирање на 
училиштата за развој на инфраструктурата 
и/или капацитетите. Предусловот треба да ги 
обврзе училиштата на прифаќање на 

принципите на интеграција/реформација, со 
јасно дефинирани чекори кои водат во таа 
насока.  

Јавните училишта (директорите, 
наставниците и останатиот кадар) 
 
1. Потребна е поактивна улога на 
управувачките тела во училиштата – советите 
и директорите – во овозможување контакт 
меѓу ученици од различните етницитети. 
 
2. Потребно е формирање на широки 
коалиции меѓу учениците, наставници и 
родители во училиштата со интегрирано 
образование. Училишната адмистрација мора 
да го заземе лидерското место во 
креирањето на таквите коалиции. 

 
3. Наместо промовирање мерки за сепарација 
на ученици поради „безбедност“, треба да се 
дизајнираат активности, школски и вон-
школски кои ќе ја охрабрат меѓусебната 
интеракција. За почеток, сите спортски 
активности, училишни патувања, театарски 
претстави, прослави на празници и на 
матурски треба да се организираат во исто 
време, на исто место што ќе дозволи 
поголема неформална интеракција меѓу 
учениците. 

 
4. Потребно е креирање на заеднички 
родителски совети каде што има две 
училишта во иста здграда и каде што е 
забележана сегрегација. Советот би требало 

да се состанува редовно и да биде 
инволвиран во решавање на проблемите со 
кои се соочуваат учениците. Претставници на 
учениците исто така треба да бидат вклучени 
во советите. 
 

Медиумите 
 
1. Медиумите треба да го промовираат 
концептот на интегрирано/реформирано 
образование во Македонија и БиХ. Овие 
концепти досега се ретко презентирани со 
позитивен призвук. Потребни се и повеќе 
информативни статии кои ќе допрат до 
различните етнички групи. Медиумите треба 
и да се насочат кон покритички осврт на 
проблемот на сегрегација. 

 
2.Потребна е посилна промоција на примери 
за интеграција кои ќе ја зголемат довербата 
меѓу различните заедници, спротивно на 
моменталната атмосфера на страв. 

 
3. Потребна е промоција на веродостојни 
информации за импликациите на 
интегрираниот/реформираниот школски 
систем во повеќе пишани медиуми и на 
телевизиските канали со што ќе се 
придонесе до поголем број на информирани 
граѓани. 
 

Користена литература 
 
Bosnia and Herzegovina Progress Report 2013, 
Communication from the Commission to the 
European Parliament and the Council, 16 
октомври 2013 
 
Устав на Република Македонија со 
амандманите I-XXX (Constitution of the 

Republic of Macedonia, with the Amendments 
to the Constitution I-XXX). Службен весник на 
Република Македонија. 
http://www.slvesnik.com.mk/content/pdf/UST
AV-eng.pdf (пристапено на 11 март 2013).  
 
Државен завод за статистика на Република 
Македонија (2012) Основни и средни 
училишта на крајот на учебната 
2010/2011. Статистички преглед 
2.4.12.06/720. Јуни 

Hromadžić, Azra (2008) Discourses of 
Integration and Practices of Reunification at 
the Mostar Gymnasium, Bosnia and 
Herzegovina, Comparative Education Review, 
Vol. 52, No. 4, Special Issue on Education in 
Conflict, The University of Chicago Press on 



Надминуваое на етничката сегрегација: Какп да се интегрираат јавните училишта вп Македпнија и Бпсна и Херцегпвина? 

 

   12 

 

behalf of the Comparative and International 
Education Society,  ноември, стр. 541-563 
Министерство за образование и наука (2006) 
Национална програма за развој ана 
образованието во Република Македонија 
2005-2015. Скопје. 

Министерство за образование и наука (2009) 
Решение за измени и дополнувања на 
Наставниот план за воспитно-образовната 
дејност на деветгодишното основно училиште 
бр. 07-6323/1, 27 август, Скопје. 

Министерство за образование и наука (2010) 
Чекори кон интегрирано образование во 
образовниот систем на Република 
Македонија, Октомври, Скопје.  
 
Охридски рамковен договор (Ohrid 
Framework Agreement), 
http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Fra
mework%20Agreement.pdf (пристапено на 18 
октомври 2013) 
 
Open University, Bosnia: Two schools under 
one roof, 07 August 2012, 
http://www.open.edu/openlearn/education/e
ducational-technology-and-
practice/educational-practice/world-class-
films-bosnia-two-schools-under-one-roof 

(пристапено на 10 мај 2013) 

OSCE Bosnia and Herzegovina (2009) Report of 
the Working Group for Analysis of the 
phenomenon “two schools under one roof“ 
 
OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje (2010) 
Age-Contact-Perceptions. How Schools Shape 
Relations Between Ethnicities. Скопје, јануари 
 
OSCE (2012) Selected Strategies and 
Approaches on Integrated Education including 
Bilingual and Multilingual Education. Скопје, 
април 
 
Perry, Vallery (2003) Reading, Writing and 
Reconciliation: Educational Reform in Bosnia 
and Herzegovina. European Center for Minority 
Issues, Working paper #8 

 
Popovic, Ana (2012) U ‘dvije škole pod jednim 
krovom’ nema diskriminacije. Vecernji.ba, 25 
October 2012, 

http://www.vecernji.ba/vijesti/udvije-skole-
pod-jednim-krovom-nema-diskriminacije-
clanak-467962 (пристапено на 15 август 2013) 

The Former Yugoslav Republic of Macedonia 
Progress Report 2013, Communication from the 
Commission to the European Parliament and 
the Council, 16 октомври 2013 
 
The General Framework Agreement for Peace 
in Bosnia and Herzegovina – the Dayton Peace 
Agreement, 

http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_i
d=380 (пристапено на 10 јуни 2013) 
 
UNICEF (2007) A Human Rights-Based Approach 
to Education For All, New York, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/00154
8/154861E.pdf (пристапено на 04 јуни 2013) 
 
UNICEF Country Office Skopje (2009) Study on 
Multiculturalism and Inter-Ethnic Relations in 
Education. Skopje, November 
 
Веб-страна на Нансен дијалог центарот 
Скопје, 
http://www.nmie.org/index.php/en/our-
schools (пристапено на 20 јуни 2013) 
 

Авторски интервјуа 
 
Босна и Херцеговина 
 
Валери Пери, Chief of Party of the Public 
International Law & Policy Group (PILPG)’s 
program in Bosnia and Herzegovina, Сараево, 

14 јуни 2013 
Два ученика од Основното училиште 
„Травник“, Травник, 17 јуни 2013 
Два претставника на училишното раководство 
од Основното училиште „Берта Кучера“, 
Јајце, 18 јуни 2013 
Претставник на училишното раководство од 
Основното училиште „13 Рујан“, Јајце, 18 мај 
2013 
Два претставника на училишното раководство 
од Основното училиште „Треча основна 
школа“, Бугојно, 18 јуни 2013 
Претставници на граѓанскиот сектор во 
Горњи Вакуф, Горњи Вакуф, 18 јуни 2013 
Наставник во Основното училиште „Горњи 
Вакуф“, Горњи Вакуф, 18 јуни 2013 

http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf
http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf
http://www.open.edu/openlearn/education/educational-technology-and-practice/educational-practice/world-class-films-bosnia-two-schools-under-one-roof
http://www.open.edu/openlearn/education/educational-technology-and-practice/educational-practice/world-class-films-bosnia-two-schools-under-one-roof
http://www.open.edu/openlearn/education/educational-technology-and-practice/educational-practice/world-class-films-bosnia-two-schools-under-one-roof
http://www.open.edu/openlearn/education/educational-technology-and-practice/educational-practice/world-class-films-bosnia-two-schools-under-one-roof
http://www.vecernji.ba/vijesti/udvije-skole-pod-jednim-krovom-nema-diskriminacije-clanak-467962
http://www.vecernji.ba/vijesti/udvije-skole-pod-jednim-krovom-nema-diskriminacije-clanak-467962
http://www.vecernji.ba/vijesti/udvije-skole-pod-jednim-krovom-nema-diskriminacije-clanak-467962
http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380
http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001548/154861E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001548/154861E.pdf
http://www.nmie.org/index.php/en/our-schools
http://www.nmie.org/index.php/en/our-schools


Надминуваое на етничката сегрегација: Какп да се интегрираат јавните училишта вп Македпнија и Бпсна и Херцегпвина? 

 

   13 

 

Четири ученици од Основното училиште 
„Горњи Вакуф“ и „Горњи Вакуф Ускопље“, 
Горњи Вакуф, 18 јуни 2013 
Два претставника на училишното раководство 
од Основното училиште „Прва основна 
школа“, Коњиц, 20 јуни 2013 
Двајца родители на ученици, Столац, 20 јуни 
2013 
Амар Нуманович, ко-автор на книгата „Две 
училишта под еден покрив“, Сараево, 21 јуни 
2012 

Двајца претставници на канцеларијата на 
ОБСЕ во Сараево, 21 јуни 2013 
 
 
Македонија 
 
Реџеп Али-Чупи, Директор на Управата за 
развој и унапредување на образованието на 
јазиците на припадниците на заедниците, 
Министерство за образование и наука, 
Скопје, 23 мај 2013 
Иницијална дискусија за Насоките од 
Љубљана за интеграција на разнолики 
општества, организирана од канцеларијата на 
ОБСЕ во Скопје, Скопје, 24 април 2013,  
Веток Зеколи, проектен менаџер во Нансен 
дијалог центарот, Скопје, 1 јули 2013  

Преставник на Бирото за развој на 
образованието, Министерство за образование 
и наука, Скопје, 04 јули 2013 
Преставник на Бирото за развој на 
образованието, Министерство за образование 
и наука, Скопје, 04 јули 2013 
Претставник на Секторот за основно и средно 
образование, Министерство за образование и 
наука, Скопје, 04 јули 2013 
Поранешен наставник во „мешано училиште“ 
во Скопје, Скопје, 29 август 2013 

 
 


