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Драги читатели, 

2018 година беше делумно успешна за НДЦ. 

Годината ја започнавме амбициозно и со голема надеж дека 
новите наставни програми од 1. до 3. одделение за основно 
образование кои почнавме да ги создаваме со работната група 
во 2017 година ќе почнеме да ги имплементираме во новата 
учебна година од септември 2018 година, а паралелно во исто 
време ќе продолжиме да работиме на наставните програми 
до деветто одделение. Верувавме дека најпосле со примената 
на новите наставни програми за основното образование 
ќе започнат долго очекуваните и најавувани реформи во 
образованието во Македонија.

Поради промена на министерот за образование реализацијата 
на проектот за учениците, родителите и наставниците се 

оддложи. Очекуваме и искрено се надеваме дека во наредната година ќе наидеме на политичка 
волја овој процес да продолжи како што е планиран на самиот почеток.

Во текот на целата година главниот фокус на НДЦ Скопје беше ставен на имплементација на 
документот на Министерството за образование и наука, а изработен од страна на НДЦ Скопје - 
Концепција за интеркултурно образование којашто се имплементира во 10 пилот-училишта (7 
основни и 3 средни) како и во други 6 училишта преку проектни активности. 

Имплементацијата на содржините и активностите од овој документ многу полесно беа  
имплементирани во основните училишта,а малку побавно во средните училишта. Интересот на 
наставниците од модел-училиштата за обуките од Нансен тренинг центарот беше значително 
зголемен и поддржан од голем број родители кои и самите учествуваат во интеркултурните 
активности како и зголемениот број ученици кои учествуваа во реализација на интеркултурните 
активности. Од големо значење за учениците, наставниците и родителите беше подобрувањето 
на условите во училиштата кое беше направено од наша страна, а кое имаше големо влијание во 
подобрување на квалитетот на наставата и образовниот процес во училиштата. 

Во дел од пилот-училиштата или модел-училиштата кои го имплементираат Нансен моделот 
за интеркултурно образование повеќе од 3 до 4 години, направивме евалуација со цел да 
ги видиме резултатите и промените во училиштата. Извештаите од евалуациите направени 
од локални и странски експерти (евалуатори) уште еднаш потврдија дека Нансен моделот за 
интеркултурно образование е најдобриот модел во Македонија кој  може да се спротивстави на 
поделбата на училиштата по етничка основа, да превенира поделба, да направи трансформација 
на мултиетничките училишта во интеркултурни средини.  Се надеваме дека крајната евалуација 
на сите модел-училишта која е планирана за следната година ќе го потврди истото и дека 
интеркултурното образование ќе биде приоритет за Министерството за образование и наука во 
наредните години.

Накрај упатувам голема благодарност до тимот на НДЦ Скопје којшто работеше напорно 
и посветено во оваа 2018 година, благодарност до сите наши соработници,  партнери и 
поддржувачи како и донаторот на НДЦ Скопје – Министерството за надворешни работи на 
Кралството Норвешка без којшто не можевме да ги постигнеме очекуваните резултати.

Ве поканувам да го прочитате годишниот извештај за 2018 година. 
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Светилник. Тоа е првата асоцијација кога мислам на НДЦ Скопје 
и целата работа што ја вршеа во изминатите 19 години. Тоа е 
моќен симбол кој може да значи многу работи, од обезбедување 
насоки за надминување на предизвиците. Тоа може да значи 
цврсто стоење за време на бурните времиња, или безбедност 
при катастрофа. Светилникот носи надеж и утеха дека земјата 
е близу; сепак, светилникот е, исто така, потсетник за да бидете 
внимателни при сите околности.

Метафората на светилникот се протега не само низ изминатата 
година, при што имаше некои бурни води кои требаше да ги 
поминеме. Долгоочекуваните структурни образовни реформи, 
доверени во рацете на НДЦ Скопје од страна на претходниот 
министер за образование, одеднаш беа ставени во застој 
со новата структура. Комплексниот и темелен процес на 
креирање на наставните програми од прво до трето одделение 
е завршен, со вметнување на елементите на Нансен моделот 

за интеркултурно образование преку целокупните програмски содржини во деветгодишното 
основно образование во Македонија. Сепак, нивното спроведување не се одвиваше според 
планираното, со почетокот на учебната година во септември 2018 година.

Во последните петнаесет години близу 5.000 ученици од основни училишта се отселиле од 
државата. За многу од нивните семејства пристапот до квалитетно образование е еден од 
одлучувачките фактори за напуштање на земјата.

Би сакала да споделам со нив, а и со тиа што одлучиле да останат тука, дека процесот за 
иницирање на длабоки и трајни системски промени во образованието е започнат и се надевам 
дека нема да потрае долго додека овој процес од страна на релевантните институции не се 
препознае како клучен чекор за иднината на земјата . Се надевам дека Владата најпосле ќе ја 
разбере главната причина зад празните училници, ниските резултати, како и зголемувањето на 
бројот на моноетнички училишта, и ќе го стави образованието високо на нивната приоритетна 
листа. Потребата е токму таму, алатките се подготвени, единствената работа што е потребна сега 
е добрата волја од креаторите на политиката за да се овозможи секое дете да го достигне својот 
најголем потенцијал во текот на нивното образование.

Образовниот модел на НДЦ Скопје ќе продолжи да стои како светилник на квалитетен 
интегриран образовен систем преку овозможување на успешна интеграција на учениците, 
родителите и наставниците од сите етнички заедници преку современ воспитно-образовен 
процес.

И сите ние, учениците, родителите, наставниците и поддржувачите кои доживеаја и сведочеа 
за придобивките од овој светилник, ќе продолжат да ја споделуваат таа визија и страст за едно 
општество со еднакви можности и меѓусебно почитување, почнувајќи од образовниот процес. 
Не само во Македонија, туку насекаде низ светот каде што има потреба од зрак светлина, да се 
донесе во мир, мултиетничка кохезија и интеграција.

Елизабета Зилјстра Јовановска
Претседалка на Управниот одбор

на НДЦ Скопје
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Одбележување 10-годишнина на Нансен моделот за 
интеркултурно образование

ИСТАКНАТИ НАСТАНИ – НАНСЕН МОДЕЛ ЗА 
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Од скромни почетоци во 2007 година, Нансен 
моделот за интеркултурно образование 
постепено се развивал, почнувајќи од 
основањето на првото интегрирано училиште 
во с. Прељубиште, општина Јегуновце во 
2008 година. Нансен моделот се прошири 
во средното образование во 2009 година 

во истата општина, а подоцна и во многу 
училишта низ целата земја, помагајќи им 
на училиштата да се трансформираат од 
мултиетнички во интеркултурни модел-
училишта. Во Македонија до денес, НДЦ 
Скопје вклучи повеќе од 3700 ученици 
од различни етнички и верски заедници 
(Македонци, Албанци, Турци, Власи) во 
интеркултурни активности.

Успехот не се должи само на визијата за 
создавање на модел кој нуди еднакви 
можности и пристап до образование за 
сите етнички заедници, туку и за неговиот 
инклузивен пристап, кој вклучува наставници, 
ученици, родители и локалните заедници 
кои работат заедно во промовирање на 
почит, толеранција и прифаќање на другоста, 
соочување со стереотипите и предрасудите 
кои ги продлабочуваат поделбите низ 
годините.

Нансен моделот за интеркултурно образо-
вание и програмитe за интеркултурно 
образование одговараaт на едно од 
најзначајните прашања што се вообичаени 
за балканскиот регион - сегрегацијата на 
училишта по етнички линии, недостатокот на 
комуникација помеѓу учениците, наставниците 
и родителите од различно етничко и верско 
потекло. Иницијативата ја нагласува улогата 
на интеркултурното образование и во 
согласност со нејзините основни принципи ги 
поддржува наставниците во исполнувањето 
на образовните потреби на различни групи 
ученици. На тој начин се охрабруваат 
училиштата и општеството, поединечно и 
колективно, да ги испитаат своите наставни 
методи и да ги вклучат мултикултурните 
принципи во нивната наставна програма, 
со цел воспоставување мостови меѓу 
паралелните општества. 

“Многу е важно децата да се среќаваат и 
да одат на училиште заедно, да научат да 
препознаваат заемните квалитети, затоа 
наставниците имаат најважни улоги во 
поддршката на тие вредности и да учат 
од најдобрите искуства. Нансен моделот за 
интеркултурно образование не е само одговор 
на актуелната криза во Македонија, туку е 
одговор на зголемената сегрегација низ цела 
Европа. Имате одговор на прашањето „како 
најдобро да живееме заедно?“ Нансен модел е 
патоказ за похумана иднина во цела Европа.

Стеинар Брин
Виш советник, Нансен центар за мир и дијалог
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Препознавањето на интеркултурното обра-зование како критична компонента за постигнување 
успех во конкурентна глобална економија е од големо значење. Ако сакаме да ги опремиме 
учениците за барањата на 21. век, кога географските граници повеќе не ги дефинираат 
границите, тогаш дефиницијата и нашето разбирање на различноста мора да се прошири. 
Нансен моделот за интеркултурно образование ги подготвува учениците да живеат и да 
работат во светот што сè повеќе е глобализиран и разновиден, свет во кој луѓето се движат и 
комуницираат со различни националности, религии, јазични потекла и култури.

Програмата за обука на наставници развиена врз основа на оваа методологијата ги развива 
клучните компетенции за интеркултурно образование преку структурен сет активности, 
вклучувајќи: студиски посети, работилници, обуки и практични активности кои го зголемуваат 
нивото на интеграција помеѓу целните групи од различни етнички заедници и ги превенираат 
поделбите во училиштата.

Училиштата од соседните земји (Србија, Босна и Херцеговина, Косово) успешно го воведоа 
Нансен моделот за интеркултурно образование со поддршка на НДЦ Скопје, која обезбеди 
обука за наставниците за интеркултурно образование, годишни програми за интеркултурни 
активности и програми за соработка со родителите.

НДЦ Скопје ја продолжува пионерската улога со постојани напори за соработка и поддршка 
на власта од областа на образовнието на национално ниво, барајќи поддршка за вклучување 
на моделот за интеркултурно образование низ целата земја. Нансен моделот за интеркултурно 
образование беше основа за развој и изготвување на значаен документ под наслов „Концепција 
за интеркултурно образование“, чија цел е интеркултурното образование да стане дел од 
редовните програми во основното и средното образование.

7

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 ГОДИНА  Нансен Дијалог Центар Скопје



Почитувани,

Во 2018 година Тренинг-центарот успешно затво-
ри уште едно поглавје во развојот на етосот на 
интеркултурното образование во основните и 
средните училишта во Република Македонија, 
благодарение на разновидноста и систематичноста 
на програмите креирани за воспитно- образовниот 
кадар.  

Програмските содржини во нашиот тренинг-центар 
коишто се профилирани како уникатен образовен 
бренд, покрај развивањето и унапредувањето на 
интеркултурните компетенции на наставниците, 
имаат мошне суптилна и долгорочна мисија и задача 
во иницирањето на лична трансформација кај секој 
учесник во обуките.  

Процесот на менување на перцепцијата за улогата и значењето на интеркултурното образование 
и неговата важност во училишниот амбиент, промена на ставовите, очекувањата, приодите во 
воспитно- образовниот процес, промена во систем на вредности и приоритети во наставната 
работа се дел од компонентите во трансформацијата, којашто плански се иницира со обуките во 
Тренинг-центарот на НДЦ Скопје. 

Поставеноста на тематската рамка на обуките од основно, напредно и специјалистичко ниво, 
постапно ги води наставниците низ процесот на осознавањето, а потоа и прифаќањето на 
интеркултурната димензија како природна компонента на современите педагошки иницијативи, 
осветлувајќи го притоа диверзитетот во училишниот амбиент како предизвик и придобивка 
наместо пречка.  

Воедно и наставниците имаа непосредна можност за самостојно редефинирање на различностите 
и нивно третирање како сублимат на етнички, јазични, верски, културни, социјални, физички 
и други обележја кои ги манифестираат учениците секојдневно во своите матични училишни 
средини. 

Во текот на 2018 година, Тренинг-центарот посвети многу внимание во промовирањето и на 
важноста од непристрасниот пристап во училиштата, како важна претпоставка за соочување 
на наставниот кадар со изворите на предрасудите и стереотипите, коишто за жал,  често не се 
препознаени и соодветно третирани во голем број воспитно-образовни установи. 

Ваков вид на повеќеслојна поставеност на обуките креирани низ призма на прагматичноста и 
применливоста, низ сите одржани работилници и предавања го поддржува процесот на стручно 
усовршување, но и индивидуално или пак тандемско професионално растење и менување на 
наставниците од основните и средните училишта. 

Во 2018 година, нашиот тренинг-центар низ своите практични и теоретски содржини успеа да го 
задржи вниманието и посветеното учество во обуките на 250 практичари од различни региони, 

I.  ТРЕНИНГ-ЦЕНТАР  НАНСЕН МОДЕЛ ЗА 
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 
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Биљана Крстеска- Папиќ
Менаџер на Нансен тренинг-центар за 

интеркултурно образование

општини и локални социјални и културни контексти, со што и темите што беа во фокусот на 
заедничката работа добија на динамичност и флуидност. 

Како што се наближуваме до седмата година од основањето на Тренинг-центарот, со гордост се 
потсетуваме на триесетте групи учесници, т.е. 600 наставници, професори, стручни соработници, 
претставници на училишните управи кои беа дел од разните програми за обука. Оваа бројка е 
силен индикатор дека тренинг-центарот се развива во мултифункционален едукативен и ресурсен 
центар кој силно го поддржува балансот помеѓу теоријата, научните трендови, но исто така и 
практиката како рефлексија на вистинскиот образовен контекст во Република Македонија. Ова 
претставува јасен ориентир во иницирањето на следните чекори и достигнувања на Тренинг- 
центарот во 2019 година. 

Значајно влијание во реализацијата на програмите за обуки имаа и нашите повеќегодишни 
локални и меѓународни образовни експерти кои во обуките внесоа мултиперспективност на 
дилемите на интеркултурно образование како актуелен глобален педагошки тренд. 

Мошне впечатлива трага во обуките оставија и наставничките тандеми кои беспрекорно ги 
спроведоа практичните модел- активности според Нансен моделот, и така најдобро, изворно 
го пренесоа и посведочија својот личен и тандемски развоен пат во областа на интеркултурните 
образовни лавиринти. 

Искрено се надеваме дека и во 2019 година центарот успешно и непречено ќе ја продолжи својата 
благородна задача како предуслов за иницирање на мноштво оригинални и креативни воспитно- 
образовни приоди збогатени со интеркултурните елементи.

ГЛАВНИ ДОСТИГНУВАЊА ВО ТЕКОТ НА 2018 ГОДИНА:

• Успешна реализација на основното ниво на обука за интеркултурно 
образование(Група 19, 20, 21, 22, 23);

• Успешна реализација на основното ниво на обука за интеркултурно образование 
(Група 24, 25, 26, 27, 28);

• Успешна реализација на напредното ниво на обука за интеркултурно образование 
(Група 14, 15, 16, 17, 18);

• Отпочнување на напредното ниво на обука за интеркултурно образование (Група 
19, 20, 21, 22, 23); 

• Успешна реализација на четири специјалистички обуки за НМИО практичари и 
реализатори на Нансен проектни активности. 
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Втората тематска област од Концепцијата за интеркултурно образование беше спроведена 
преку тренинг-центарот со реализација на теоретски и практични обуки за Нансен модел за 
интеркултурно образование за наставниците од селектираните училишта. Процесот на обука е 
предвиден и планиран во рамките на практичното спроведување на втората тематска област од 
Концепцијата за интеркултурно образование „Компетенции за интеркултурно образование на  
наставниот кадар“.

Во текот на 2018 година 250 наставници од модел-училиштата кои ја спроведуваат Концепцијата 
за интеркултурно образование преку Нансен моделот за интеркултурно образование 
присуствуваа на различни нивоа на обуки и работилници кои овозможија надградување 
на теоретските и практичните вештини и знаења за тоа како да се применат разни методи и 
техники во мултикултурна училишна средина. Наставниците од училиштата кои го применуваат 
моделот преку проектни активности, исто така, беа поддржани преку програмата на центарот со 
соодветно приспособени програми.

Во текот на програмата за обука, наставниците присуствуваа на практични модули на Нансен 
моделот за интеркултурно образование, кои беа организирани во модел-училиштата, додека 
интегрираните воннаставни активности беа спроведени од страна на искусни тандеми на 
наставници. Преку практичните модули и опресвација на интеркултурните воннаставни 
активности, наставниците имаа можност да дознаат повеќе за практичните методи применети во 
училиштата и одблиску да се запознаат со моделот. Наставниците исто така посветија внимание 
на напорите за градење на позитивен и интегриран етос во училиштето што се рефлектира во 
училниците и другите училишни простори преку разни креативни прикази и изработки од 
самите интеркултурни активности.

Програмата за обука беше дополнително збогатена со предавања од локални експерти на мошне 
значајни теми: безбедна социјална и емоционална клима во училиштата; потребата за развој на 
критичко размислување во мултикултурните општества; позитивно образование; интеркултурни 
пристапи во образованието.

Наставниците исто така беа опремени со дополнителни дидактички ресурси и литература кои 
им помагаат во секојдневниот наставен процес и воннаставните активности.

Практична имплементација на втората тематска област на 
Концепцијата за интеркултурно образование „Компетенции за 
интеркултурно образование на  наставниот кадар“ 
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Предавања со меѓународни експерти и доделување на сертификати 
за основно и напредно ниво на обука

На 21. април 2018 година НДЦ Скопје организираше конференција со предавања на 
меѓународни експерти од сферата на интеркултурното образование, како дел од основнотo 
ниво на обука за Нансен модел за интеркултурно образование. Паула Меклвејн од Советот за 
интегрирано образование на Северна Ирска ја презентираше програмата за непристрасен 
приод во интегрираните училишта, додека Стеинар Брин од Академијата Нансен од Лилехамер, 
Норвешка го презентираше етосот и потребата за интеркултурно образование. 

Г-ѓа Меклвејн го презентираше процесот на развој на Програмата за непристрасен приод, која е 
фундаментален дел од обуките за наставниците, со цел да се обезбедат вештини и компетенции 
за работа во разновидни училишни средини.

Учесниците дознаа повеќе за фокусот на Програмата за непристрасен приод и нејзините клучни 
цели за признавање на различноста, промовирање на еднаквоста и вклученоста, соочување со 
предрасудите и стеротипите преку официјалниот, неформалниот и скриениот курикулум.

„Причината зошто оваа програма е многу важна е дека пристрасноста ги спречува децата 
да се развиваат емотивно, психолошки и академски. Затоа, многу е важно да се соочиме со 
пристрасноста и предрасудите во интегрираните училишта “.

Учесниците беа охрабрени да размислуваат за нивното лично искуство со пристрасноста, 
предрасудите и дискриминацијата, согледувајќи ги овие елементи од детска перспектива и 
земајќи го предвид негативното влијание на пристрасноста кон децата.

ИСТАКНАТИ НАСТАНИ НА ТРЕНИНГ-ЦЕНТАРОТ
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Г. Брин зборуваше за глобалните предизвици поврзани со главното прашање „како да се живее 
заедно и покрај разликите” и клучната улога на интеркултурното образование како најсоодветен 
одговор на тој предизвик.

Брин го сподели искуството и клучните резултати од процесот на планирање и спроведување на 
семинари за дијалог на Западен Балкан, како процес на помирување, споделување информации 
за едни со други и учење да го согледаат дијалогот како став кон светот. Предавањето опфати 
преглед на историските и современите предизвици поврзани со градење на држави- нации и 
поделбите на граѓани во претставници на мнозинските и малцинските заедници.

Улогата и значењето на интеркултурното образование беше истакната како неопходност за 
градење на едно покохезивно општество од кое сите граѓани ќе имаат корист сè додека тие се 
третираат подеднакво.

Воедно, групите 19, 20, 21, 22 и 23 при Тренинг-центарот се здобија со сертификатите за основно 
ниво на обука. Потребата и значењето на програмите за обука на наставници од основно и 
средно образование во Република Македонија го нагласи и Сафет Незири, државен советник 
за образовни политики при МОН, којшто ги поздрави присутните наставници. Настанот 
дополнително беше збогатен со доделување на сертификати за успешно завршено напредно 
ниво на обука на наставниците од 14, 15, 16, 17 и 18 група при Тренинг-центарот на НДЦ Скопје.
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Меѓународна конференција на тема: „Улогата и важноста на 
интеркултурализмот во образованието”

На 27 октомври 2018 година, Нансен дијалог центар Скопје организираше меѓународна 
конференција на тема „Улогата и значењето на интеркултурализмот во образованието“. 
Конференцијата се состоеше од предавања на истакнати меѓународни експерти, кои се дел од 
меѓународниот тим обучувачи во рамките на Тренинг-центарот. По официјалното отворање 
на конференцијата од страна на Биљана Крстеска-Папиќ, Паула Меклвејн од Советот за 
интегрирано образование на Северна Ирска ја претстави програмата за непристрасен приод во 
интегрираните училишта, додека Стеинар Брин од Нансен центарот за мир и дијалог, Норвешка 
ги презентираше перцепциите поврзани за интеркултурното образование.
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Конференцијата беше организирана како дел од програмата за основно ниво на обука за 
интеркултурно образование при Тренинг-центарот на НДЦ Скопје.

Користејќи го долгогодишното искуство и знаење на меѓународните експерти од Северна 
Ирска и Норвешка, конференцијата имаше значајна улога во процесот на сензибилизирање на 
различни образовни профили за потребата и придобивките од интеркултурното образование 
како глобален тренд, тенденција и неопходност.

Настанот претставуваше одлична можност за јавна промоција на Прирачникот за интеркултурно 
образование изготвен од страна на НДЦ Скопје. Сонај Билал, координатор за едукација, обука и 
развој при НДЦ Скопје ги претстави главните цели и намената на прирачникот.

Потребата и значењето на интеркултурното образование беше нагласено и од страна на 
Сашо Стојковски, извршен директор на НДЦ Скопје, Сафет Незири, државен советник при 
МОН и Ирена Спирковска, Мисија на ОБСЕ во Косово. Во текот на конференцијата НДЦ Скопје 
додели благодарница на Сафет Незири за посебен придонес и поддршка на Нансен моделот за 
интеркултурно образование.

На завршниот дел на конференцијата на 100 наставници од Македонија и Косово им се доделија 
сертификати за успешно завршено основно ниво на обука за интеркултурно образование.
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Во 2018 година, како и во претходните години, НДЦ Скопје 
продолжи неуморно да работи, развива и промовира 
интеркултурно образование преку различни програми за 
обука кои ги нуди Тренинг-центарот, како и преку директна 
имплементација на Нансен моделот за интеркултурно 
образование во училиштата.

Различните програми за обука понудени од Тренинг-
центарот обезбедуваат развој и промоција на 
интеркултурните компетенции на наставниците, педагозите, 
психолозите и другите професионалци од областа на 
образованието. Континуираната обука на различни нивоа 
(основно, напредно и специјалистично ниво) им помага на 
наставниците да стекнат знаења, вештини и компетенции 
неопходни за успешно спроведување на моделот преку 
воннаставни активности во училиштата.

Успешната имплементација на Нансен моделот за интеркултурно образование, покрај 
различните програми за обука, исто така е поддржана со различни прирачници за наставници, 
креирани од страна на НДЦ Скопје.

Во 2018 година, тимот образование и обука при НДЦ Скопје го објави и промовира Прирачникот 
за интеркултурно образование наменет за наставници од основните и средните училишта.

Прирачникот, насловен „Како до интеркултурно образование“, е содржински обликуван и 
подготвен во согласност со Концепцијата за интеркултурно образование, документ кој во 2016 
година беше прифатен како официјален документ на Министерството за образование и наука на 
Република Македонија.

Концепцијата за интеркултурно образование нуди идеи и решенија за тоа како да се 
трансформира образовниот систем во нашата земја, давајќи му интеркултурна ориентација и 
димензија.

Оттаму, главната цел на овој прирачник е да ги запознае наставниците со основните постулати 
на интеркултурното образование и да им помогне во креирањето и имплементирањето на 
содржините со интеркултурен карактер, како дел од редовниот наставен процес, така и од 
воннаставните активности.

Во прирачникот се дадени јасни насоки и примери за тоа како да се користи интеркултурен 
пристап во спроведувањето на тековната наставна програма и како да се организираат и 
спроведуваат интеркултурни воннаставни активности. Исто така, се опишува и истакнува 
важноста на интеркултурните компетенции на наставниците. Едновремено во прирачникот 
е ставен  акцент на различни интерактивни методи кои наставниците можат да ги усвојат за 
да поттикнат позитивна социо-емоционална клима во училниците и училиштата. Тоа би им 
помогнало на учениците да развијат емпатија, интеркултурна свесност, разбирање и вештини за 
соработка.

ПАТОТ ОД ТЕОРИЈА ДО ПРАКТИЧКО  СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАНСЕН 
МОДЕЛОТ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
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Прирачникот за наставници е достапен на четири јазици: македонски, албански, турски и 
англиски јазик.

Ние веруваме дека овој прирачник ќе биде корисен дидактички ресурс за сите наставници кои 
почнуваат или продолжуваат да работат со голема посветеност кон промоција и имплементација 
на интеркултурните вредности.

На крајот, патувањето на наставниците од теорија до практика во однос на интеркултуралноста 
ќе продолжи да има целосна поддршка на НДЦ Скопје во годините што следат.

Сонај Билал
Координатор за едукација, обука и развој

при НДЦ Скопје

ТИМ НА ОБУЧУВАЧИ

д-р Билјана 
Крстеска- Папиќ

Сонај Билал д-р Осман Емин

проф. д-р 
Елена Ачковска 

Лешковска

проф. д-р Сузана 
Миовска-Спасева

проф. д-р Огнен 
Спасовски

проф. д-р Хана 
Салиу

проф. д-р Стеинар 
Брин 

м-р Паула 
Меклвејн

м-р Клиодна Скот-
Вилс

проф. д-р Инге 
Ајдсваг

проф. д-р Зви 
Бекерман

проф. д-р Вера 
Стојановска
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II.  НАНСЕН МОДЕЛ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

„Полесно е човек да слета на Месечината отколку да се 
промени образовниот систем“. - М.З. Рифи.

Различните предизвици и проблеми се составен дел од 
мозаикот на образовниот систем насекаде низ светот. Тие 
се разликуваат една од друга во зависност од нивото на 
проблеми и недостатоци со кои се соочува образовниот 
систем во една земја. Од овој аспект, Нансен дијалог центар 
Скопје во своето портфолио следи различни образовни 
трендови и се стреми да ги поддржи училиштата да 
воспостават и да понудат конструктивна и здрава училишна 
средина преку интеркултурниот аспект на Нансен моделот 
за интеркултурно образование. Нивната идеја е да се 
создаде амбиент базиран на принципот на еднаквост и 
солидарност, принципот на почитување и прифаќање на 
култури, традиции и јазици, средина која е позитивна, интеркултурна и инклузивна.

За да се постигнат овие елементи во едно училиште, било основно било средно, треба да се 
исполнат некои услови и одредени критериуми со цел да се олесни процесот на трансформација 
на едно училиште. Еден од критериумите кои ние во Нансен дијалог центар Скопје внимателно го 
земаме предвид е подобрување на инфраструктурните услови во училиштата.

Ние цврсто веруваме и сме свесни дека од наставниците или учениците не може да се бара да 
применуваат новина или програма доколку училиштето не може да ги обезбеди основните услови 
за спроведување на редовниот наставен процес.

Поради оваа причина, Нансен дијалог центар Скопје со години работи на подобрување на 
инфраструктурните услови и снабдување на училиштата со најнова технологија. Во календарската 
2018 година, НДЦ Скопје го реализираше планот за реконструкција и опремувањето на 38 
училници во училиштата кои го имплементираат Нансен моделот за интеркултурно образование, 
исто така обезбеди опрема за 7 училници во училиштата кои ги спроведуваат проектните 
активности според овој модел.

Процесот на реконструкција и опремување се состои од неколку фази:

- Одбирање на училниците во кои се реализираат воннаставните активности;

- Реконструкција на училниците: корекција и боење на ѕидовите со соодветни бои според 
предвидените стандарди, реновирање подови, монтажа на LED панел осветлување во училниците, 
опремување на училниците со шкафчиња за складирање на училишни материјали, поправка на 
клупи, инсталирање на бели магнетни табли наместо зелени плочки;

- Опремување на училниците со најнова технолошка опрема: лаптоп со лиценциран оперативен 
систем за секој тандем, инсталација на ЛЦД-проектори во училници, монтажа на екрани за ЛЦД-
проектори, поставување на завеси, печатач во боја и камера за секој тандем, опремување на 
училници со аудиозасилувачи итн.
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Во 2018 година НДЦ Скопје опреми училници во училиштата кои го имплементираат Нансен 
моделот за интеркултурно образование со вкупно 50 LCD проектори, 50 завеси, 50 држачи 
за проектори, 43 лаптопи, 50 аудиозасилувачи, 40 фотоапарати, 50 колор- принтери и сл. 
Покрај Нансен модел училиштата, НДЦ Скопје ги поддржува и наставниците кои спроведуваат 
интеркултурни проектни активности според моделот во нивните училишта. На овие наставници, 
како и други тандеми на наставници, континуирано им се испорачуваат различни материјали 
потребни за спроведување на воннаставни активности, на пример: стручна литература, детска 
литература, разни друштвени игри, детски игри, разни забавни апликации, бои, моливи, завеси 
за часови итн. Ова е само дел од алатките кои ќе им помогнат на наставниците успешно да го 
спроведуваат редовниот образовен процес, како и спроведувањето на активностите и секциите 
според Нансен моделот за интеркултурно образование.

Несомнено, ова е само еден од елементите што ја сочинуваат нашата работа во насока на 
трансформација на мултиетничките училишта во интегрирани и интеркултурни училишта. Во 
иднина, НДЦ Скопје ќе продолжи да вклучува повеќе училишта, наставници и ученици кои имаат 
желба да бидат дел од ова патување.

Ветон Зеколи
Проект-менаџер при НДЦ Скопје

Практично спроведување на третата, четвртата и петтата тематска 
област на Концепцијата за интеркултурно образование преку 
Нансен моделот за интеркултурно образование

Во текот на 2018 година, НДЦ Скопје продолжи да се фокусира на имплементацијата на 
Концепцијата за интеркултурно образование (КИО) преку практична примена на Нансен моделот 
за интеркултурно образование низ следните тематски области: Воннаставни активности; 
Амбиент (Етос) во образовните институции; соработка на образовните институции со 
пошироката заедница.

На 15 јануари 2018 година Нансен дијалог центар Скопје ги објави резултатите во врска 
со основните и средните училишта кои поднесле целосни пријави во согласност со рокот 
определен на огласот објавен на 10 декември 2017 година. Јавниот повик беше објавен од 
страна на Нансен дијалог центар Скопје во соработка со Министерството за образование 
и наука, со цел да се изберат 3 нови основни и /или средни модел - училишта кои ќе ја 
применуваат Концепцијата за интеркултурно образование.

Во согласност со наведените критериуми за избор на модел училишта во кои ќе се имплементира 
Концепцијата за интеркултурно образование беа избрани следните училишта:

• Средно општинско техничко училиште „Гостивар” - Гостивар

• Општинско основно училиште „Крсте Петков Мисирков” - Радовиш

• Средно општинско училиште „Гостивар” - Гостивар

Третата тематска област на Концепцијата за интеркултурно образование беше имплементирана преку 
практична имплементација на Нансен моделот за интеркултурно образование, односно интеркултурни 
активности во училиштата според годишните програми за интеркултурни активности за основно и 
средно образование.
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Што велат родителите за активностите?

„Досега, овој проект ни се допаѓа поради фактот што учениците се дружат, 
разменуваат искуства, мислења, исто така ќе учат јазици едни од други и верувам 
дека во текот на понатамошното образование ова ќе биде многу корисно, повеќе ќе 
се дружат, ќе биде полесно за нив и ќе имаат повеќе вештини кога ќе се вработат, 
бидејќи ќе имаат помалку тешкотии во дружењето”.

„Искрено, бев сведок на големи придобивки од овој вид настава поради интеграцијата 
меѓу учениците и како моето дете се дружеше за време на секојдневните активности 
во училиште и надвор од училиштето”.

„Децата со задоволство учествуваат во активностите, кога имаат часови 
навистина уживаат, многу учат еден од друг, се дружат преку игри, цртежи и други 
активности, успешно учествуваат во проектот Нансен”.

„Мојата ќерка е вклучена во овој проект речиси четири години и мислам дека ова е 
многу успешен проект, бидејќи и покрај фактот што учениците уживаат, ги учат 
основните факти за другите етнички групи”.

„Би сакал проектот да продолжи и во повисоките одделенија, затоа што децата го 
бараат тоа, бидејќи сѐ се претставува преку игра и со задоволство можам да кажам 
дека децата со нетрпение ги очекуваат активностите”.

Активностите беа редовно реализирани од страна на обучени тандеми наставници, користејќи 
двојазичен приод и метод на игра.

Во текот на 2018 година, Нансен моделот за интеркултурно образование беше имплементиран 
во следниве училишта:

Училиште Општина/град Бр. на тандеми на 
наставници Бр. на училници 

ООУ „Лирија“ Тетово 6 12

ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар 15 31

ООУ „Гоце Делчев“ Битола 18 36

ООУ „Братство“ Карпош, Скопје 10 21

ООУ „Толи Зордумис“ Куманово 8 16

ССУ „Браќа Миладиновци“ Драчево, Скопје 6 12

ОУ „Пенестија“ Дебар 12 22

ОУ „Крсте Петков Мисирков“ Радовиш TBD TBD

ОСТУ Гостивар Гостивар 1 2

ОСТ Гостивар Гостивар TBD TBD
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ПРЕД ПОТОА

Во текот на 2018 година како дел од четвртата тематска област од Концепцијата за меѓукултурно 
образование, односно „Амбиent (Етос) во образовните институции”, НДЦ Скопје го заврши 
процесот на реконструкција во 11 училишта кои го имплементираат Нансен моделот за 
интеркултурно образование. Импресивен број на 45 опремени училници беше еден од 
значајните напори за подобрување на условите за учење во избраните училишта.

Покрај тоа, НДЦ Скопје обезбеди и дидактички материјали, училиштен мебел и ИТ опрема за 
сите училници, допонително се реконструираа и опремија дополнителни училишни простории: 
ходници, канцеларии и дополнителни простории по потреба.

Реконструкција, опремување и одржување

Училиште Град Бр. на реновирани/
опремени училници

ООУ „Братство“ Скопје 9

ООУ „Лирија“ Тетово 4

ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар 9

ООУ „Пенестија“ Дебар 8

ООУ „Гоце Делчев“ Битола 6

ООУ „Толи Зордумис“ Куманово 2

ОУ „Гоце Делчев“ Конче 1

ОУ „Битолски Конгрес“ с. Лопате, Куманово 1

СУГС „Георги Димитров“ Скопје 1

ОУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци, Прилеп 1

ОУ „Никола Карев“ Крушево 3
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ПРЕД ПОТОА
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Во текот на 2018 година, Нансен моделот за интеркултурно 
образование се спроведуваше и во следните училишта преку 
проектни активности:

Училиште Општина/ град

ОУ „Гоце Делчев“ Конче

СУГС „Георги Димитров“ Скопје

ООУ „Никола Карев“ Крушево (и подрачно училише во с. Борино)

ООУ „Битолски Конгрес“ Куманово

ООУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци, Прилеп

Спроведувањето на проектните активности според Нансен моделот за интеркултурно 
образование се реализираше преку одредени секции од Нансен годишните програми (според 
возраста на учениците), секција којашто се реализира со групи на ученици кои говорат различни 
јазици и се претставници на различни етникуми. 

Наставниците - реализатори на проектни активности беа вклучени во различни работилници 
организирани во тренинг-центарот кои дополнително им ги надградуваа и унапредуваа 
знаењата и вештините во полето на интеркултурното образование.

Доделена благодарница на училишниот психолог при ООУ „Гоце 
Делчев“ од Гостивар

На 10 октомври 2018 година Нансен дијалог 
центар Скопје додели благодарница на 
Гордана Настовска, психолог при ООУ 
„Гоце Делчев“ Гостивар. Признанието беше 
врачено од страна на извршниот директор 
на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, во знак на 
благодарност за континуираната соработка, 
посветеност и поддршка на активностите 
реализирани во рамки на Нансен моделот 
за интеркултурно образование во ООУ „Гоце 
Делчев“ Гостивар. 

Освен соработката со учениците, наставниот 
кадар и родителите, НДЦ Скопје дава 
исклучителна важност на соработката и 
консултациите со стручните служби на 
училиштата како важен сегмент за поддршка 
на редовниот воспитно-образовен процес 
како и сите воннаставни активности од 
интеркултурен карактер.
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Конференција во Осло на тема: Универзална декларација за 
човекови права 

III. ЛОКАЛНА, РЕГИОНАЛНА И МЕЃУНАРОДНА 
СОРАБОТКА

На 19 јуни 2018 година, менаџерот на Тренинг-центарот при НДЦ Скопје, Биљана Крстеска-
Папиќ и основачот на Нансен дијалог мрежата Стеинар Брин, присуствуваа на конференцијата: 
„Универзалната декларација за човекови права на 70-тата годишнина. Човекови права и 
инклузија: Услови за соживотот во конфликтните општества”.

Конференцијата се одржa во норвешкиот Нобелов институт и беше отворена со воведно 
обраќање на Ине Ериксен Сереиде, министерка за надворешни работи на Норвешка, Гури 
Хелетнес, директор на Центарот за проучување на холокаустот и религиозните малцинства, 
Хенрик Сисе, професор при Институтот за истражување на мирот во Осло.

„Инклузивното граѓанство, каде што поединците уживаат еднакви можности и права, без 
оглед на нивниот пол, религија, економска и социјална состојба или етничка припадност е од 
фундаментално значење за нашето општество“, истакна министерот за надворешни работи на 
Норвешка за време на нејзините воведни забелешки.

Во панелот посветен на темата „Условите за соживот во конфликтните општества“, Биљана 
Крстеска-Папиќ и Стеинар Брин го споделија искуството од Нансен приодот кон градење на 
мирни и кохезивни општества со помош на дијалогот и интеркултурното образование како 
алатки за помирување во поделените општества. Учесниците исто така имаа можност да слушнат 
повеќе за резултатите и достигнувањата на Нансен моделот за интеркултурно образование и 
неговото влијание.
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Директори на основи училишта од Босна и Херцеговина во посета 
на НДЦ Скопје

На 15 октомври 2018 година група составена од директори од основни училишта од Босна 
и Херцегоцина, како и претставник од НДЦ Приједор беа на работна посета на НДЦ Скопје и 
Тренинг-центарот, каде што одблиску се запознаа со работата во училиштата, придобивките од 
моделот за интеркултуно образование како и со работата на Тренинг-центарот за интеркултурно 
образование. Групата беше составена од Светлана Радаковиќ- Ружичиќ, директорка на ОУ 
„Младен Стојановиќ“, Љубија, Приједор, Маја Бјељац, директорка на ОУ „Кирил и Методије“ 
Трнопоље, Приједор, Зинајда Пашагиќ- Хаџиќ, директорка на ОУ „Фатјовци“ Сански Мост и Тања 
Миловановиќ од НДЦ Приједор.

Групата посети едно од најуспешните училишта кои работат според Нансен моделот за 
интеркултурно образование, општинското основно училиште „Гоце Делчев“ во Гостивар. 
Посетата на училиштето беше организирана од тимот на НДЦ Скопје, наставниците и 
учениците вклучени во интеркултурните активности. Гостите имаа можност да присуствуваат 
на интеркултурните воннаставни активности кои се спроведуваат двојазично, на македонски 
и на албански јазик, со цел поблиску да се запознаат со наставната методологија применета во 
етнички мешани групи на ученици.
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Нансен дијалог центар Скопје - партнер во спроведувањето на 
проектот GEAR - Глобално образование и активно делување

Учество во завршната 
конференција во 
Шпанија
Во периодот од 26 до 27 
октомври 2018 година проект-
менаџерот на НДЦ Скопје 
Ветон Зеколи заедно со група 
наставници и ученици од 
Македонија во состав: Дарко 
Талески, Илина Миноска, 
Магбуле Мерсини, Шпреса 
Исеини, Гарип Шаќири, Радица 
Ацевска, Гезим Идризи и 
Мирјана Петревска учествуваа 
на завршната конференција 
на проектот GEAR (глобално 
образование и активно 
делување) насловена како „Инклузивни општества – улогата на образованието во полето на 
човекови права, разновидност и интеркултуралност во Европа“ одржана во Шпанија.

Проектниот менаџер на НДЦ Скопје, Ветон Зеколи, го сподели искуството на НДЦ Скопје и 
резултатите постигнати од спроведувањето на Нансен моделот за интеркултурно образование, 
додека наставникот Дарко Талески од ОУ „Кирил и Методиј“ Канатларци, го претстави 
искуството од практичната имплементација на  Нансен моделот за интерктултурно образование 
преку проектни активности во панелот „Добри практики во инклузивното образование за 
разновидност: перспектива на наставниците“.

Проектот GEAR се спроведува во соработка со 11 партнери – граѓански организации, наставници, 
ученици и училишта од пет европски земји: Хрватска, Италија, Шпанија, Словенија и Македонија. 
Целта на овој проект е промоција на демократските вредности, основните права, интеркултурно 
разбирање и активно граѓанство како и превенција на насилна радикализација. 

Целта на проектот беше да придонесе кон интеркултурното разбирање преку соработка на 
граѓанските организации со образование институции, наставниците и учениците со цел да се 
поттикне размена, подобрување и надградба на постојните најдобри практики на глобално, 
граѓанско и интеркултурно учење меѓу училиштата на локално, регионално, национално и 
транснационално ниво. Општа цел е да се спречи насилната радикализација и да се промовираат 
демократските вредности, фундаменталните права, интеркултурното разбирање и активното 
граѓанство.

Времетраењето на проектот беше од 31 декември 2016 година до 31 декември 2018 година. 
Проектот беше финансиран од програмата Еразмус + на Европската Унија.
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Меѓународна делегација во посета на ООУ „Братство“

На 2. ноември 2018 година, меѓународна делегација составена од Геир Хакон Јохансен, прв 
секретар на Норвешката амбасада во Белград, Стеинар Брин, основач на Нансен дијалог 
мрежата, Ингрид Вик, Скантеам Норвешка, Симоне Филипини, директор на Холандскиот 
институт за повеќепартиска демократија, придружуван од персоналот на НДЦ Скопје, посети 
едно од училиштата кои го спроведуваат моделот Нансен, основното училиште „Братство“ во 
општина Карпош, Скопје. Делегацијата беше поздравена од Јадранка Поповски, директорка 
на училиштето, Марина Хаџипанзова, училиштен педагог, Андреј Манолев, претседател на 
Општинскиот совет на Општина Карпош, Гордана С. Зафировска од Секторот за прашања од 
јавен интерес при Општина Карпош.

Делегацијата ги посети училниците и оствари средба со учениците, наставниците и училишниот 
персонал, и воедно имаа можност да ја увидат позитивната трансформација на училишните 
простории и да дискутираат за придобивките од имплементацијата на Нансен моделот за 
интеркултурно образование. Преку сведоштвата на наставниците и учениците вклучени 
во активностите на моделот, делегацијата имаше можност да се информира за клучните 
придобивки од имплементација на моделот во создавање на интегриран училиштен етос, како 
и успешна интеграција на учениците, наставниците и родителите од различно етничко и верско 
потекло.

Делегацијата пренесе охрабрувачки пораки и ја изрази својата поддршка и восхит за 
активностите спроведени со поддршка на НДЦ Скопје.

28

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 ГОДИНА  Нансен Дијалог Центар Скопје



Наставници и директори од Нансен модел училиштата во студиска 
посета на Северна Ирска

Во периодот од 20-23 ноември 2018 година, делегација составена од претставници на НДЦ 
Скопје, наставници и директори  од Нансен модел училиштата претстојуваа на студиска 
посета во Белфаст, Северна Ирска. Делегацијата беше поздравена од персоналот на Советот 
за интергрирано образование на Северна Ирска (НИЦИЕ) и присуствуваше на презентацијата 
организирана од страна на Паула Меклвејн која ја презентираше историјата и развојот 
на интегрираното образование во Северна Ирска. За време на посетата, делегацијата го 
посети Интегрираното основно училиште „Форџ”, каде што беа поздравени од директорот 
на училиштето, Невил Ватсон и персоналот на училиштето. Групата, исто така, го посети 
интегрирано основно училиште „Милениум” каде директорот на училиштето, Бери Кориган, 
одржа презентација и посета на училишните објекти. Наставниците и директорите од 
Насен модел-училиштата имаа одлична можност да се запознаат одблиску со работата на 
интегрираните училишта во Северна Ирска и напорите за унапредување на работата на 
училиштата низ годините.

За време на посетата во Белфаст, извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, одржа 
презентација во канцеларијата на Европската комисија во Белфаст за историјата и развојот на 
Нансен моделот за интеркултурно образование и неговото влијание врз целокупниот образовен 
систем во Република Македонија. На презентацијата присуствуваа претставници на одделот за 
образование, вработените во НИЦИЕ, Фондот за интегрирано образование и наставниците.

Делегацијата предводена од НДЦ Скопје имаше чест да присуствува на прославата на настанот 
„Големите мали приказни”, како и промоцијата на книгата „Немаше клупи” организирана од 
Советот за интергрирано образование на Северна Ирска, под водство на извршниот директор на 
НИЦИЕ, Роизин Маршал во колеџот Лаган.

Имав чест да патувам во Северна Ирска и да бидам дел 
од делегацијата на студиска посета благодарение на 
Нансен дијалог центар Скопје и поканата од домаќините 
- Советот за интегрирано образование на Северна Ирска. 
Оваа студиска посета беше одлично надополнување 
на работата што ја работам и беше поттик за 
понатамошни инвестиции и придонес кон идните успеси 
на професионалниот план. Од ова патување се вратив 
со убави впечатоци. Бев пресреќна од беспрекорната 
организација и текот на активностите во Северна Ирска, 
а особено напорите на Паула Меклвејн, како и на приемот 
во канцеларијата на Европската комисија во Белфаст. Бев 
импресионирана од професионализмот во училиштата 
што ги посетивме и хармонијата што се рефлектираше 
благодарение на одличното управување од страна на 
директорите на интегрираните училишта.

Јасмина Ефремовска
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“Благодарение на долгогодишната соработка помеѓу НДЦ Скопје и 
НИЦИЕ, имав задоволство да се запознаам со работата на некои 
интегрирани училишта во Белфаст и да се сретнам со наставниот 
кадар, директорите и учениците.
Посетивме две интегрирани основни училишта каде што имавме 
можност да се запознаеме со работата на интегрираните 
училишта и нивните напори за унапредување на нивниот статус во 
текот на годините.
Имам одличен впечаток од турнејата низ градот Белфаст, при 
што имав можност да дознаам мошне важни факти и податоци за 
историските случувања во градот.
Беше задоволство да присуствувам на разни настани организирани 

од страна на нашиот домаќин НИЦИЕ, односно приемот во канцеларијата на Европската 
комисија во Белфаст, на кој присуствуваа претставници на одделот за образование. Таму ја 
слушавме презентацијата од директорот на НДЦ Скопје Сашо Стојковски за историјата и 
развојот на Нансен моделот за интерукултурно образование и неговото влијание досега на 
целокупниот образовен систем во Република Македонија, каде што беше задоволство да се 
истакнат интегрираните и интеркултурните активности во нашето училиште.
Имавме задоволство да го посетиме колеџот „Лаган“ и да присуствуваме на прославата и 
промоција на книгата „Немаше клупи”.
Посетите и состаноците во интегрираните училишта во Белфаст ми овозможија да се 
чувствувам како успешен и квалитетен наставник, особено во полето на интегрирано 
образование кое треба да е приоритет во нашиот образовен систем.
Посебна благодарност до НДЦ Скопје и нивниот персонал за напорите и инвестициите што ги 
прават за нашиот професионален напредок како наставници.

Нагихан Снопче

Имав честа да бидам поканета и да бидам дел од делегацијата што 
присуствуваше на студиската посета на Северна Ирска. Бев многу 
задоволна пред се од целокупната организација од страна на НДЦ 
Скопје како и активностите и гостопримството во Северна Ирска.
Најголем впечаток ми остави упорноста, трпеливоста, 
ентузијазмот што го имаа луѓето кои работеа на програмата да 
се прошируваат интегрираните училишта со цел надминување 
на проблемите, за подобра заедничка иднина. Големи импресии 
ми остави почитта што им беше оддадена на првите учители и 
ученици од интегрираните училишта преку промоција на книгата 
„Големи мали приказни“ во колеџот Лаган.
Посетата ми влијаеше позитивно да верувам повеќе во целта на 

овој проект како и во методите по коишто работам. Дури и кога ќе бидам во пензија би сакала 
да бидам активна и да придонесувам за развој на интегрирана настава.
Во моето училиште веќе се применуваат активности за интеграција на различни етнички 
заедници. Многу работи од тие што ги видов и слушнав ги применуваме и би сакала да 
видам како таму се изведува практично наставата. Во моето матично училиште би 
применила поголема презентација пред родителите и останатите граѓани за изведбата на 
интегрираните активности.

Анета Казиовска
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“Посетата на интегрираните училишта во Белфаст, 
Северна Ирска, беше беспрекорно организирана. 
Не ни очекувавав да биде поинаку знаејќи дека зад 
целокупната организација на посетата стојат 
искусни професионалци од тимот на НДЦ Скопје.   
Во соработка со канцеларијата на НИЦИЕ и со 
директорите на интегрираните училишта, тимот на 
НДЦ ми овозможи да го запознаам одблиску со начинот на 
кој функционираат интегрираните училишта во Белфаст. 
 
Голем впечаток ми остави обиколката на градот 
Белфаст, при што имав можност да дознаам 
повеќе информации за поделеноста на ирското 

општество. Од друга страна воодушевува ангажираноста и посветеноста 
на вработените во НИЦИЕ, директорите и вработените во интегрираните 
училишта кои несебично прават напори да ја надминат таа поделеност 
и да ги воспитуваат учениците во духот на заедништво и соживотот. 
 
Во канцеларијата на НИЦИЕ следевме презентација за развојот на интегрираното 
образование во Северна Ирска, додека пак во просториите на Европската 
комисија, на наше големо задоволство, беше презентирано како се одвиваат 
интегрираните активности во нашето училиште „ Гоце Делчев” во Гостивар. 
 
Училиштата кои ги посетивме ми оставија голем впечаток и поради редот,  
дисциплината и целокупната организација   на животот и работата во нив. 
Изобилството од ресурси, нагледност, презентацијата на сработеното - заслужува 
секаква пофалба. Насмеани наставници, насмеани ученици, позитивна енергија 
извира од секој агол. Сите се среќни што   ги избрале интегрираните училишта 
за реализација на просветна дејност или за образование на младите. Видовме 
дечиња од различна вера, нациналност, раса но тие гордо ни кажаа „ Во нашето 
училиште сите сме исти, не е важно што си, важно е да бидеш добар човек”. 
 
Оваа посета имаше позитивно влијание и ми овозможи да се надградувам лично 
и професионално, и понатаму да се соочувам со стереотипите и предрасудите 
кои постојат за оние кои се различни од мене, а сепак се исти  човечки суштества, 
да продолжам да работам според најсовремените методи и техники, да 
дадам придонес во нашите училишта во градењето   позитивна клима за 
училиштен живот по примерот на интегрираните училишта во Северна Ирска. 
Во нашето училиште ќе ги пренесам впечатоците од посетата и ќе продолжам да 
работам според критериумите за успешни   „Големи  мали  приказни“   кои таму се   
пишуваат секојдневно. Бројните обуки претходно организирани од НДЦ - Скопје, како 
и посетата на интегрираните училишта ми овозможија да се надоградувам како 
квалитетен успешен наставник на секое поле, а посебно на полето на интегрираното 
образование.

Габриела Меџаноска 
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“Од посетата на Северна Ирска се вратив со прекрасни впечатоци 
кои не можат да се опишат во две реченици. Тоа што е веднаш 
забележливо е грижата за животната средина, вклучувајќи го 
и урбаниот простор. Нашиот фокус беше на интегрираните 
училишта во Белфаст и нивното функционирање, имајќи предвид 
дека тие се резултат на мировниот договор од 1998 година, со 
кој беше ставен крај на 30-годишниот терор во земјата. Toa 
што го видовме и доживеавме во училиштата беше како целиот 
училиштен систем да одлучил да го заборави минатото засекогаш 
со тоа што се основало образование во духот на мирот и 
толеранцијата. Различноста не треба да биде пречка за развојот 
на општеството, и кој игра поголема улога во овој поглед повеќе од 
децата?

Тоа што ме импресионираше во училиштата е топлото и привлечното опкружувње каде што 
можете да видите разни изработки, совети, позитивни мисли и пораки, пофалби и награди 
од директорот и наставниците за учениците, што во голема мера влијае на позитивното 
образование и мотивацијата. Застапеноста на различни култури беше исто така видлива и 
добро осмислена. Еднаквоста и соработката меѓу директорот на училиштето и наставниот 
кадар ми остави посебен впечаток што треба да послужи како водич за нашите училишта.

За време на посетата, бевме исто така информирани за важноста во инвестирањето во 
наставниците и нивниот професионален напредок преку промовирање на најмодерни наставни 
методи преку ИТ.

Посетата придонесе позитивно кон перцепцијата на училишните процеси во функција на 
изградба на здраво општество. Мошне интересно беше да се видат лично резултатите на овие 
процеси, особено да се види функционирањето на интегрираните училишта. Тоа што некогаш 
се сметало за невозможно, можете да го видите во совршено функционирање. Се разбира, 
второто ни дава сила и ентузијазам збогатувајќи ја нашата визија за карактеристиките на 
едно прогресивно општество.

Многу е важно да има соодветен број ученици, така што наставникот има доволно време да се 
посвети на секој од нив, исто така, важно е да имаат простор каде што можат слободно да ги 
изразат своите мисли, да работат подеднакво во групи додека ја продлабочуваат меѓусебната 
соработка. Важно е да се нагласи дека триаголникот учител-ученик-родител претставува 
клучна социјална интеракција.

Зејнепе Бајрами
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“ “
Маја Митева-Петроска

Белфаст е градот на муралите, градот во кој сѐ уште има ѕидови, 
видливи и невидливи, кои ги делат припадниците на различните 
религиозни групи, градот во кој сѐ уште постојат порти кои 
се затвораат секој вечер во 18 часот. Но, ова е и градот кој е 
пример за интегрирано образование, каде најчесто родителите 
се главните иницијатори за отворање на нови интегрирани 
училишта, градот во кој запознавме луѓе кои не се плашат да 
бидат различни од другите, туку тоа го истакнуваат како 
нивна најголема доблест. Главните впечатоци од оваа студиска 
посета се однесуваат пред сѐ на позитивната клима која постои 
во интегрираните училиштата, но и општо во целокупното 
функционирање на системот, културата, почитувањето, 
вреднувањето на квалитетот, поттикнувањето кон успех, 

заемната доверба дека може и мора да се оди напред, постојано вложување во наставникот 
и негово мотивирање, како и развивање и поттикнување на емпатијата уште од најмала 
возраст. Истовремено, училиштата нудат одлични услови за работа за наставниците, 
одлични услови за учење за учениците. Резултатот од тоа се среќни и задоволни родители 
кои имаат поттик постојано да вложуваат во училиштата во кои учат нивните деца. 
Посебен впечаток ми остави размислувањето на директорот на едно од училиштата кои 
ги посетивме, а кое се однесува на потребата од постојано вложување во наставникот и 
унапредување на неговите вештини и способности во интерес на подобрување на наставата. 
Имено, на иницијатива на истиот директор, оваа учебна година сите наставници треба да 
посетуваат курс за компјутери со цел подобрување на нивните информатички способности 
и зголемување на употребата на ИКТ во наставата. Според нив, наставникот е основата на 
доброто функционирање на образовниот систем. Добриот наставник е и основата на доброто 
функционирање на интегрираните училишта затоа што само наставник кој е отворен кон 
различности и промени може да се приспособи на работа во религиозно хетерогено училиште.  
За време на посетата на Белфаст, посетивме две основни училишта и општиот впечаток 
е дека нашиот образовен систем е многу далеку од нивото на кое се наоѓа нивниот образовен 
систем, пред сѐ во однос на техничката и дидактичката опременост на училиштата, 
финансиите со кои располагаат училиштата, повеќето од иницијативи на родителите, 
донации и проекти, како и можностите кои им ги нуди целокупниот систем на наставниците 
и учениците. Постојат многу работи кои може да се применат во училиштата во кои 
работиме, почнувајќи од начинот на организирање на наставата, уредување на училниците 
според потребите на учениците и наставниот материјал кој се изучува, наоѓање начини за 
мотивирање на наставниците, зголемување на бројот на часови на кои ќе се претставуваат 
различните култури и традиции (пред сѐ во етнички хомогените училишта) и сл. Оваа 
студиска посета имаше големо влијание врз мене како на личен, така и на професионален 
план. И покрај тоа што нашиот образовен систем е на многу пониско ниво, сепак сметам дека 
многу поважно е да работиме на општата култура, да ги унапредуваме работните навики 
и постојано да се надградуваме, затоа што само така можеме да бидеме конкурентни и да 
бидеме во чекор со европските и светските образовни трендови. 
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Наставници од едукативниот центар на Лилехамер (LLS) во посета на 
НДЦ Скопје

На 8 ноември 2018 година НДЦ Скопје беше домаќин на делегација составена од 55 наставници, 
едукатори и вработени во Едукатвниот центар на Лилехамер (LLS) Норвешка. Групата ги посети 
просториите на НДЦ Скопје каде што научи повеќе за историјата, реализираните активности 
и достигнувања на организацијата. Извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, 
и менаџерот на проектот, Ветон Зеколи, ги претставија претходните програми и развојни 
активности кои доведоа до раст и проширување на интеркултурното образование преку 
Нансен моделот за интеркултурно образование. Делегацијата посети едно од Нансен модел 
училиштата во Скопје, ООУ „Братство”, каде што менаџерот на Тренинг-центарот при НДЦ Скопје, 
Биљјана Крстеска-Папиќ и координаторот за образование, обука и развој, Соња Билал, го опиша 
значењето на активностите и програмите во рамките на моделот, како и влијанието на обуките 
на наставниците и училишниот персонал за поддршка и промовирање на интеркултурно 
образование и вредности. Делегацијата беше срдечно поздравена од страна на учениците и 
училишниот персонал, кои со задоволство си споделија позитивните впечатоци од активностите 
на моделот. Едукативниот центар на Лилехамер е општински едукативен центар со 350-400 
ученици и 70 вработени. Во оваа образовна установа се застапени околу педесет националности 
и јазици.
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НДЦ Скопје во средба со општински претставници од општината 
Сандефјорд

На 24 ноември 2018 година НДЦ Скопје беше домаќин на делегација составена од општински 
работници во општината Сандефјорд во Норвешка, кои остварија работни средби во Скопје за 
време на периодот од 23 до 26 ноември, со цел да добијат подлабоки сознанија за општинските 
и централните одговорности во однос на надворешните програми и обуки, како и да дознаат 
повеќе за тековните општински активности и програми за поддршка на луѓето со посебни 
потреби.

За време на посетата на НДЦ Скопје, групата беше информирана за начините на соработка на 
НДЦ Скопје со локалните општини во текот на годините, како и со сите релевантни засегнати 
страни од образовниот сектор. Тимот на НДЦ ја презентираше историјата и програмата за 
дијалог и помирување што доведе до развој на Нансен моделот за интеркултурно образование.
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IV. ПУБЛИКАЦИИ

Нова наставна програма за 
прво одделение

Нова наставна програма за 
второ одделение

Нова наставна програма за 
трето одделение

Прирачник за наставници:

Како до интеркултурно образование

Извештај од евалуација на д-р Ен Мареј: 

Влијанието на Нансен моделот за 
интеркултурно образование во основното 

училиште „Гоце Делчев“, Гостивар, Република 
Македонија
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Учество на НДЦ Скопје во експертската група за изготвување на 
новите наставни програми од прво до трето одделение 

Во текот на првиот квартал од 2018 година дел од тимот на НДЦ Скопје учествуваше во 
експертската група формирана од Министерството за образование и наука на Република 
Македонија, чија цел беше ревидирање на постоечките наставни програми и креирање на нови 
наставни програми за основно образование.

Вклучувањето на НДЦ Скопје во процесот на изготвување на новите наставни планови 
придонесе за унапредување на нивниот квалитет во однос на мултикултурализмот и 
интеркултурализмот со цел да се придонесе кон градење на интеркултурно образовно 
опкружување во Република Македонија.

На 30 април 2018 година беа објавени новите наставни програми за прво, второ и трето 
одделение и тие беа достапни за јавно разгледување во посебната веб-платформа. Преку 
платформата, сите заинтересирани субјекти имаа можност да придонесат со сугестии, 
мислења и конкретни предлози. Нансен дијалог центар Скопје учествуваше на ревизиите на 
постојните наставни планови и во изготвувањето на новите наставни наставни програми за 
основно образование. Тимот на НДЦ Скопје беше првенствено е одговорен за вклучување на 
интеркултурната компонента.

По промената на министерот за образование и наука во мај 2018 година спроведувањето на 
новите наставни програми во пилот-училиштата беше оддолжено во однос на планот. Наедно 
беа одложени и ревизиите на постоечките и изготвувањето на новите наставни планови за 
основно образование до деветто одделение.
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Истражувањето е спроведено во едно модел-училиште, ООУ „Гоце Делчев“ во Гостивар, на 
наставниците и учениците (и нивните родители) кои биле дел од Нансен моделот во текот 
на изминатите три години. Истражувањето е спроведено со цел да се процени дали и како се 
менуваат нивните ставови, вредности и однесување во однос на интеркултурните елементи, 
особено во споредба со учениците, родителите и наставниците кои не биле вклучени во овој 
модел.

Истражувањето беше спроведено на 20 и 21 февруари 2018 година во ОOУ „Гоце Делчев“ 
Гостивар, каде наставата се изведува на албански и на македонски јазик во две смени - за 
учениците Албанци наутро и учениците Македонци во попладневните часови секои две недели, 
по кои македонските ученици посетуват настава во утринските часови, а албанските ученици во 
попладневната смена, по основ на ротација. Активностите од Концепцијата за интеркултурно 
образование се спроведуваат по завршувањето на утринската смена и пред почетокот на 
попладневната смена, така што учениците Албанци и Македонци би можеле да присуствуваат на 
активностите од проектот заедно.

Целна група на евалуацијата беа три групи ученици, наставници и родители кои беа вклучени 
во проектот Нансен, спроведуван преку воннаставни активности во текот на изминатите три 
години. Првата група од 40 ученици тековно следат настава во шесто одделение. Тие беа 
вклучени во проектот Нансен за период од три години од учебната 2014/15 до 2016/17, но не и 

ОБЈАВА НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 
СПРОВЕДЕНО ОД Д-Р ЕН МАРЕЈ

Влијанието на Нансен моделот за интеркултурно образование во 
основното училиште „Гоце Делчев“, Гостивар
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“
во тековната учебна година 2017/18. Втората и третата група, која се состои од 48 ученици кои 
тековно следат настава во четврто одделение и 45 ученици од петто одделение, учествуваа во 
Нансен моделот за период од две учебни години од есента 2015 година.

Квалитативните податоци собрани од учениците, наставниците, родителите и училишната управа 
беа евидентирани и анализирани. Првиот ден на истражувањето започна со интервјуирање 
на директорот и училишната управа. Интервјуата беа проследени со две набљудувања на две 
различни воннаставни активности. На секоја предаваа две наставнички во тандем, една Албанка 
и една Македонка.

Дополнително, три тандеми односно шест наставници беа интервјуирани за досегашното 
искуство. Вториот ден на истражувањето започна со интервјуа со девет ученици Албанци од 
четврто, петто и шесто одделение кои биле вклучени во Нансен. Ова беше проследено со 
паралелни опсервации на две воннаставни активности од два тандеми кои се меѓу првите 
реализатори на активностите. Дополнително беа реализирани интервјуа со девет ученици 
Македонци од четврто, петто и шесто одделение. Последните сесии со интервјуа се реализираа 
со 18 родители Македонци и Албанци чии деца биле вклучени во активностите на Нансен 
моделот за интеркултурно образование.

Постојат многу докази и лични сведочења 
кои укажуваат дека Нансен моделот за 
интеркултурно образование има огромно 
влијание и тежина, особено во областа 
на меѓуетничкото и интеркултурното 
образование, вредностите, ставовите 
и однесувањето на учениците, 
наставниците и родителите вклучени 
во проектот во основното училиште 
„Гоце Делчев“. Моделот, исто така 
овозможува огромни придобивки за 
училиштето преку обука, обезбедување 
ресурси и постојана поддршка. Овој 
проект е трансформациски во однос 
на обуката на наставниците и во 
воведувањето на современи методи за 
активно учење, со посебен акцент врз 

методите за ефективно вклучување на интеркултурните концепти во 
наставната програма, со што се зголемува нејзината важност за мултиетничкото 
општество во Република Македонија.

Проект како целина, всушност, може да се гледа како алатка за подобрување на 
квалитетот на училиштето, со оглед на неговиот ефект врз целиот училиштен 
етос (амбиент). Исто така е одличен модел и за други училишта, особено за 
мултиетнички и мултикултурни општини.

д-р Ен Мареј
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Промоција на прирачникот за интеркултурно образование

На 27 октомври 2018 година Нансен дијалог центар Скопје го промовираше Прирачникот за 
наставници – Како до интеркултурно образование. Прирачникот беше промовиран за време на 
меѓународната конференција за интерктултуно образование на која присуствуваа наставници и 
меѓународни експерти.

Со свој осврт за улогата и важноста на прирачникот се обратија Паула Мелквејн од Советот за 
интергирано образование на Северна Ирска и Сонај Билал, координатор за едукација, обука и 
развој при НДЦ Скопје.

Паула Меклвејн ги нагласи бројните интерактивни методологии кои се претставени во 
прирачникот и коишто може да се усвојат за поттикнување на позитивната социо-емоционална 
клима и за развивање на ученичките вештини низ отворена и конструктивна комуникација, 
мирно решавање на конфликтите, надминување на пристрасноста, стереотипите и предрасудите 
и поттикнување на критичкото мислење. Меклвејн истакна дека една од важните позитивни 
страни на овој прирачник е што со него се покажува дека сите училишта и наставници во 
Република Македонија може да се вклучат во позитивна и планска интеркултурна активност, но 
и дека Нансен моделот за интеркултурно образование е нагласен и во остатокот од прирачникот, 
каде што се изложени импресивните позитивни резултати коишто овој модел ги остварува во 
областа на воннаставните активности.

„Mе воодушевува фактот што се нагласени бројни интерактивни методологии коишто може 
да се усвојат за поттикнување на позитивната социо-емоционална клима и за развивање 
на ученичките вештини низ отворена и конструктивна комуникација, мирно решавање 
на конфликтите, над-минување на пристрасноста, стере-отипите и предрасудите и 
поттикнување на критичкото мислење. Една од важните позитивни страни на овој прирачник 
е што со него се покажува дека сите училишта и наставници во Македонија може да се вклучат 
во позитивна и планска интеркултурна активност, но вреди да се напомене дека Нансен 
моделот за интеркултурно образование е нагласен и во остатокот од прирачникот, каде што 
се изложени импресивните позитивни резултати коишто овој модел ги остварува во областа 
на воннаставните активности“. 

Сонај Билал, координатор за едукација, обука и развој истакна дека Прирачникот за наставници 
– Како до интеркултурно образование, содржински е обликуван во согласност со Концепцијата 
за интеркултурно образование која нуди јасни насоки и решенија за тоа, како може воспитно-
образовниот систем во Р. Македонија да биде трансформиран и надграден со интеркултурна 
ориентација и вредности. Беше нагласено дека прирачникот е изработен со намера да ги 
запознае наставниците со основсните постулати на интеркултурното образование, но и да им 
помогне во создавањето на разновидни воспитно-образовни иницијативи со интеркултурен 
предзнак.
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“Прирачникот  јасно го дефинира интеркултурното 
образование, како и неговите целии задачи, што ќе им биде 
од помош на наставниците за да ги адаптираат своите 
програмски цели со вметнување на интеркултурните 
елементи.

Освен што овој прирачник ќе им биде од корист на 
наставниците, него можат да го користат и другите 
вработени во училиштата и надвор од нив како 
директорите, стручната служба и родителите, како 
патоказ како тие можат да придонесат во подобрувањето 
и надградувањето на воспитно-образовниот систем и 
училиштата, каде толеранцијата, меѓусебната соработка 
и комуникација се високоразвиени, додека предрасудите, 
стереотипите и конфликтите не постојат.

За да се постигнат овие цели, треба да се започне со 
едукација на наставниците и сите кои работат во 
воспитно-образовната сфера, за тие потоа да едуцираат 
млади генерации, кои ќе растат со интеркултурен 
менталитет.

Проф. д-р Хана Салиу 

Со оглед на целокупната содржина третирана во 
прирачникот, може да се констатира дека тој претставува 
мошне добра дидактичка поддршка на наставниците 
во градење на нови идеи во функција на интегрирање на 
интеркултурната димензија во воспитно-образовниот 
процес.

Содржините што се опфатени и се разгледувани во него, 
во потполност го даваат одговорот на прашањето - Како 
до интеркултурно образование? Тие на еден суптилен 
начин ги воведуваат наставниците во интеркултурното 
образование, но на некој начин влијаат и поттикнувачки за 
негово имплементирање во училишната практика.

Прирачникот претставува иновативен поттик и 
големо мотивирачко олеснување на наставниците во 
дизајнирањето на разновидни воспитно-образовни 
активности и содржини преку кои ќе ги негуваат 
интеркултурните односи и интеграциските процеси и 
ќе ги промовираат културните различности и нивното 
премостување во поширок општествен мултиетнички и 
мултикултурен контекст.

Проф. д-р Вера Стојановска
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Датум Активност од програмата за обука

22 јануари 2018 Основно ниво на обука, 19. група- петта работилница 
24 јануари 2018 Основно ниво на обука, 20. група- петта работилница
26 јануари 2018 Основно ниво на обука, 21. група- петта работилница
29 јануари 2018 Основно ниво на обука, 22. група- петта работилница
31 јануари 2018 Основно ниво на обука, 23. група- петта работилница
16 февруари 2018 Основно ниво на обука, 24. група- прва работилница
19 февруари 2018 Основно ниво на обука, 25. група- петта работилница
21 февруари 2018 Основно ниво на обука, 26. група- петта работилница
23 февруари 2018 Основно ниво на обука, 27. група- петта работилница
26 февруари 2018 Основно ниво на обука, 28. група- петта работилница
27 февруари 2018 Основно ниво на обука, 19. група- шеста работилница
2 март 2018 Основно ниво на обука, 20. група- шеста работилница 
5 март 2018 Основно ниво на обука, 21. група- шеста работилница
6 март 2018 Основно ниво на обука, 22. група- шеста работилница
9 март 2018 Основно ниво на обука, 23. група- шеста работилница
12 март 2018 Основно ниво на обука, 24. група- втора работилница
14 март 2018 Практични модули во Нансен модел училишта
15 март 2018 Основно ниво на обука, 26. група- втора работилница
16 март 2018 Основно ниво на обука, 25. група- втора работилница
19 март 2018 Основно ниво на обука, 27. група- втора работилница 
21 март 2018 Практични модули во Нансен модел училишта
22 март 2018 Основно ниво на обука, 28. група- втора работилница 
23 март 2018 Практични модули во Нансен модел училишта
29 март 2018 Работилница за практичари и реализатори на проектни активности
30 март 2018 Работилница за практичари и реализатори на проектни активности
10 април 2018 Основно ниво на обука, 26. група- трета работилница
12 април 2018 Практични модули во Нансен модел училишта
13 април 2018 Основно ниво на обука, 24. група- трета работилница
16 април 2018 Основно ниво на обука, 25. група- трета работилница
18 април 2018 Основно ниво на обука, 28. група- трета работилница

21 април 2018 Предавање и доделување сертификати за основно ниво (19, 20, 21, 22, 23 
група) и напредно ниво (14, 15, 16, 17, 18 група)

25 април 2018 Работилница за реализатори на Нансен модел за интеркрултурно 
образование

Активности реализирани во Тренинг-центарот на НДЦ Скопје во 
текот на 2018 година
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3 мај 2018 Работилница за реализатори на Нансен модел за интеркрултурно 
образование

4 мај 2018 Основно ниво на обука, 25. група- четврта работилница

7 мај 2018 Основно ниво на обука, 24. група- четврта работилница

9 мај 2018 Основно ниво на обука, 26. група- четврта работилница

10 мај 2018 Основно ниво на обука, 27. група- четврта работилница

11 мај 2018 Основно ниво на обука, 28. група- четврта работилница

21 јуни, 2018 Основно ниво на обука, 24. група- петта работилница

22 јуни, 2018 Основно ниво на обука, 25. група- петта работилница

25 јуни, 2018 Основно ниво на обука, 27. група- петта работилница

27 јуни, 2018 Основно ниво на обука, 26. група- петта работилница

29 јуни, 2018 Основно ниво на обука, 28. група- петта работилница 

23 август 2018 Основно ниво на обука, 24. група- шеста работилница

24 август 2018 Основно ниво на обука, 25. група- шеста работилница

29 август 2018 Основно ниво на обука, 27. група- шеста работилница

31 август 2018 Основно ниво на обука, 26. И 28. група- шеста работилница

21 септември 2018 Напредно ниво на обука, 19. група- прва работилница

24 септември 2018 Практични модули во Нансен модел училишта

25 септември 2018 Напредно ниво на обука, 20. група- прва работилница

26 септември 2018 Практични модули во Нансен модел училишта

27 септември 2018 Напредно ниво на обука, 21. група- прва работилница

28 септември 2018 Практични модули во Нансен модел училишта

17 октомври 2018 Напредно ниво на обука, 19. група- втора работилница

18 октомври 2018 Напредно ниво на обука, 20. група- втора работилница

22 октомври 2018 Напредно ниво на обука, 21. група- втора работилница

27 октомври 2018 Предавање и доделување на сертификати за основно ниво на обука 
(групи: 24, 25, 26, 27, 28)

12 ноември 2018 Напредно ниво на обука, 19. група- трета работилница

14 ноември 2018 Напредно ниво на обука, 20. група- трета работилница

16 ноември 2018 Напредно ниво на обука, 21. група- трета работилница

4 декември 2018 Напредно ниво на обука, 19. група- четврта работилница

7 декември 2018 Напредно ниво на обука, 20. група- четврта работилница

10 декември 2018 Напредно ниво на обука, 22. група- прва работилница

11 декември 2018 Напредно ниво на обука, 21. група- четврта работилница

12 декември 2018 Напредно ниво на обука, 23. група- прва работилница

17 декември 2018 Напредно ниво на обука, 24. група- прва работилница
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Управен одбор и персонал

Извршна канцеларија

Сашо Стојковски – извршен директор

Ветон Зеколи – проект-менаџер

Биљјана Крстеска Папиќ – менаџер за едукација, обука и развој

Осман Емин – координатор за едукација, обука и развој

Сонај Билал – координатор за едукација, обука и развој

Хана Мемеди – проект-асистент за едукација

Мирлинда Алемдар – PR лице за контакт и меѓународна соработка

Елена Арсенова – менаџер на финансии

Ване Рујков – IT консултант, графички и веб дизајн

Управен одбор

Елизабета Јовановска (претседател)

Кнут Волебек

Ерван Фуере

Симоне Филипини

Стеинар Брин

Панче Кралев

Ингрид Вик

Бенте Кнагенхјелм

Џон Хорекенс

Сафет Незири

Норин Кемпбел 

Советодавен комитет за образование

Норин Кемпбел

Зви Бекерман

Најџел Арнолд

Енвер Абдулахи

Талат Азад

Ен Мареј- Каванах
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Нансен Дијалог Центар Скопје 
Ул. Бахар Моис бр.4 1000 Скопје 
Тел: +389 (0) 2 3209 905
www.ndc.org.mk


