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Нансен Дијалог Центар Скопје

Почитувани пријатели, соработници, поддржувачи,
Дозволете ми на почетокот да го изразам моето задоволство
од постигнувањата што ги имавме како организација во 2017
година, засновани на посветеноста, упорноста и вербата во
мисијата и визијата поставени пред нас како тим на НДЦ Скопје.
Главно, фокусот во 2017 година го ставивме на спроведувањето
на Концепцијата за интеркултурно образование – стратешки
документ на Министерството за образование и наука кој треба да
го спроведеме во десет пилот/модел- училишта. Од потребните
десет пилот-училишта спроведувањето успешно започна во
седум училишта, а верувам дека во јануари следната година ќе
бидат избрани дополнителни три нови училишта.
Во согласност со активностите од Концепцијата за интеркултурно образование, направивме
истражување/скенирање во модел-училиштата, Нансен тренинг-центарот ги испорача сите
потребни обуки (основно и напредно ниво) за наставниците од модел-училиштата, условите
за учење беа подобрени во согласност со потребите и планираната динамика, училниците беа
опремени со потребните ИТ и дидактички материјали за успешно спроведување на Нансенпрограмите за интеркултурно образование, наменети за учениците од мултиетничките училишта.
Целосно ја завршивме анализата на учебниците (од интеркултурен аспект) за основното
образование, од прво до деветто одделение, а извештаите се доставени и прифатени од страна
на Министерството за образование и наука.
Интересно е да споделам со вас дека додека ја работевме програмата за меѓупредметните
интеркултурни активности во редовната настава за основното образование, од страна на
Министерството за образование и наука добивме покана да се вклучиме и да го водиме процесот
на реформите во основното и во средното образование, конкретно во креирањето на новите
наставни планови и програми.
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Поканата да бидеме дел од еден ваков важен и комплексен процес за нас претставуваше голема
чест и задоволство, воедно и признание за досегашната работа и постигнатите резултати.
Драго ми е што соработката што ја имавме со Министерството за образование и наука во
изминативе 14 години ја продлабочуваме и сум убеден дека тимот на НДЦ Скопје, во согласност
со капацитетот со кој располага, максимално и професионално ќе одговори и на овој предизвик.
Вклучувањето на тимот на НДЦ Скопје во реформите, односно во креирањето на новите
наставни програми е од големо значење за нас и за Нансен-моделот за интеркултурно
образование. До завршувањето на 2017 година, експертската работна група која работи на
новите наставни програми ги комплетираше наставните програми од прво до трето одделение,
а особена придобивка на овој комплексен процес на реформирање на воспитно-образовната
дејност во сферата на основното образование е инкорпорирањето на елементите, обележјата
и придобивките на Нансен-моделот за интеркултурно образование низ севкупните програмски
содржини и аспекти на воспитно-образовниот процес во деветгодишното основно образование
во РМ.
Следната година ќе биде голем предизвик за нас. Планираме посветено и целосно да ја спроведеме
Концепцијата за интеркултурно образование, максимално и професионално да одговориме на
обврската која ја презедовме во делот на реформите на основното и на средното образование,
а најголемиот предизвик го очекуваме во примената на новите наставни програми во основните
училишта, која би требало да започне во септември 2018 година доколку се обезбедат потребните
услови.
Убеден сум дека со целосната примена на Концепцијата за интеркултурно образование, преку
новите наставни програми за основно и за средно образование ќе дадеме голем придонес
во подобрувањето не само на интеркултурализмот во образовниот систем и намалувањето на
поделбата на училиштата по етничка основа туку и во креирањето нов квалитетен образовен
систем базиран на новите европски образовни вредности и принципи.
На крај, сакам да им се заблагодарам на тимот на НДЦ Скопје, на нашите соработници,
директорите и наставниците од модел-училиштата, нашите поддржувачи, и посебна благодарност
до Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка, нашиот донатор без кој
немаше да бидеме во можност да го реализираме сето ова.

Сашо Стојковски
Извршен директор на
Нансен дијалог центар Скопје
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„Беше мошне возбудливо да се биде сведок на резултатите од
работата на НДЦ Скопје во текот на 2017 година и да се види
напредокот на нивната работа во текот на годините од решавање
на инфраструктурни проблеми на училиштата во Јегуновце до
соработка со Министерството за образование и наука, односно да
влијаат врз развојот на наставните планови и програми за целата
земја. Предизвикот поврзан со тековните случувања е дека НДЦ
Скопје не само што ќе комуницира со модел-училиштата туку и
презема задача да комуницира со целата земја.
За да се бориме со сегрегацијата, треба да овозможиме простор
каде што луѓето ќе можат да се сретнат, а она што го гледаме
низ цела Европа е дека сегрегацијата расте. Ова не е случај само
во Македонија, почнав да ја гледам истата тенденција во Осло, Норвешка. Природното прашање
што се поставува е: Како создаваме простор за средби? Се разбира, најдобрите места за средби се
училиштата. Предизвикот во Македонија не се само воннаставни активности, туку овозможување
мешани смени во училиштата, повеќе мешани паралелки по одредени предмети кои ќе овозможат
интеркултурен дијалог и разбирање”.

Стеинар Брин
Виш советник, Нансен центар за мир и дијалог

Многу сум импресиониран од достигнувањата на НДЦ Скопје во
текот на 2017 година и покрај тешката политичка атмосфера во
земјата. Јас сум убеден во важноста на поддршката и промовирањето
на Нансен-моделот за интеркултурно образование и поддршката
на интеркултурниот дијалог и интеркултурното образование во
основните и во средните училишта, како и во високото образование,
поради придобивките за учениците и за локалната заедница бидејќи
овој модел на образование создава партнерство меѓу наставниците,
учениците и родителите, следствено релациите кои се развиваат
во училиштата се рефлектираат и во локалната заедница и во
семејството.
Сето она што е развиено како дел од Нансен-моделот е исклучително
корисно за учениците како што растат, а исто така и за нивните родители и семејства кои
гледаат поголем и поотворен пристап во образованието што резултира со подобрување
на стандардите на наставата. Од суштинско значење е да се осигураме Нансен-моделот да
остане како постојано обележје, имајќи го предвид фактот дека моделот има силна поддршка
од Министерството за образование и наука и дека поддршката се рефлектира во менаџментот
на училиштата и станува нормален дел од образовниот процес. Проблемот што е евидентен во
земјава е дека не е посветено доволно внимание на мултиетничкиот карактер на општеството
и на создавање средина која ќе ги елиминира предрасудите и стереотипите што постојат меѓу
различните етнички заедници. Нансен дијалог центар Скопје и образовниот модел што го нуди,
има за цел да ги адресира тие предрасуди, стереотипи и да создава средина која е поповолна за
образовниот систем и ги почитува сите етникуми, нагласувајќи една од големите бенефиции кои
Македонија ги има од мултиетничкиот карактер на своето општество и може да понуди модел и
за другите земји во регионот. Во таа смисла, верувам дека постои голем потенцијал за иднината
на НДЦ Скопје и за образовниот процес во Македонија.

Ерван Фуере
Поранешен амбасадор на Делегацијата на ЕУ во
Македонија

4

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2017
Нансен Дијалог Центар Скопје

НДЦ Скопје се исклучително професионални и посветени и се на
вистинскиот пат кога станува збор за постигнување резултати во
полето на интеркултурното образование. Со нетрпение очекувам
да ги следам нивните активности, и во блиска иднина и долгорочно.
Се надевам дека влијанието на Нансен-моделот за интеркултурно
образование ќе ги опфати сите училишта во Македонија на
долгорочен план, сега се вклучени неколку училишта, се надевам дека
овој модел ќе се спроведува во сите училишта.

Бенте Кнагенхјелм
Член на Управниот одбор на НДЦ Скопје

Ангажманот на НДЦ Скопје на ниво на образовните политики е
исклучителен. Преносот на искуството од релевантна невладина
организација на ниво на политики е исклучително важен за
Македонија. НДЦ Скопје е клучна организација која работи на
интеркултурното образование и нивниот приод е препознаен на
највисоко ниво во Министерството, поради тоа што е вистинскиот
пристап, позитивно вреднуван, се заснова на реални резултати
и е темелно развиен. Интеркултурното образование во облик на
Нансен-моделот рефлектиран во училиштата е патот напред за
Македонија.

Ингрид Вик
Член на Управниот одбор на Фондацијата за
интегрирано образование

5

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2017

Нансен Дијалог Центар Скопје

1 ИСТАКНАТИ НАСТАНИ
Средба со Управните одбори на Нансен дијалог центар Скопје и на
Фондацијата за интегрирано образование

На 29 септември 2017 година, НДЦ Скопје беше домаќин на состанокот на управните одбори на
НДЦ Скопје и на Фондацијата за интегрирано образование. На средбата присуствуваа: Елизабета
Зилјстра Јовановска – претседател на одборот на НДЦ Скопје, Бенте Кнагенхјелм – Нансен
центар за мир и дијалог, Осло, Норвешка, Норин Кемпбел – поранешна директорка на НИЦИЕ,
Ерван Фуере, поранешен амбасадор во Делегацијата на ЕУ во Скопје, Зви Бекерман – школа
за образование, Мелтон центар, Хебрејски универзитет, Израел, Симоне Филипини, директор на
Институтот за мултилатерална демократија, Холандија, Стеинар Брин – основач на Нансен дијалогмрежата, Лилехамер, Норвешка, Најџел Арнолд – директор на интегрирано основно училиште во
Гленгормли, Белфаст, Северна Ирска и персоналот на НДЦ Скопје.
Во текот на средбата беа презентирани активностите, достигнувањата и резултатите на НДЦ
Скопје од периодот март 2016 година досега. Работата на НДЦ Скопје беше презентирана пред
членовите на Одборите од страна на Сашо Стојковски – извршен директор на НДЦ Скопје,
Биљана Крстеска-Папиќ – менаџерка на Тренинг-центарот и Ветон Зеколи, проект-менаџер на
НДЦ Скопје. По презентациите, членовите на управните одбори разговараа за идните активности
и стратешките цели на НДЦ Скопје и на Фондацијата за интегрирано образование.
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Реализирана средба меѓу министерката за образование и наука на средба со
управните одбори на НДЦ Скопје и на Фондацијата за интегрирано образование

Министерката за образование и наука, Рената Дескоска, оствари средба со членовите на управните
одбори за случувањата во образовната сфера и за конкретните планови за соработка со Нансен
дијалог центар Скопје.
Министерката за образование и наука, Рената Дескоска, ги информираше членовите на Управниот
одбор за започнатата соработка со НДЦ Скопје и за плановите за продлабочување на соработката.
Министерката истакна дека е информирана за позитивните резултати од досегашната соработка
меѓу МОН и НДЦ Скопје и изрази подготвеност не само да ја продолжи соработката туку и да ја
продлабочи. Министерката ги истакна подготвеноста и потребата за значително вклучување на НДЦ
Скопје во процесот на реформите во образованието. Министерката ги информираше членовите
на УО за тековните активности во процесот на реформите во основното, средното и високото
образование и за работните групи кои се формирани со цел да се дискутираат промените во
законите за основно, средно и високо образование, како и работната група за целосно вклучување
на учениците со попреченост во образовниот процес.
„Експертската група која ќе биде формирана и поддржана од страна на НДЦ Скопје и на МОН, ќе
има за цел да идентификува од која фаза на образованието треба да започнеме со реформите.
Промените во наставните планови и програми ќе се рефлектираат и во промените на учебниците,
досега, отворивме процес во кој наставниците од основните и од средните училишта ги дадоа своите
мислења за некои содржини што ги сметаат за проблематични (говор на омраза, дискриминација,
стереотипи и предрасуди итн.). Досега се повлекоа два учебника поради дискриминаторски говор
и стереотипи. Ќе ни биде драго да соработуваме со НДЦ Скопје во текот на овој процес”, истакна
министерката Дескоска.
Клучните разговори се однесуваа на неопходноста за значителни реформи за кои е потребно време,
потребата од деполитизација на образовниот сектор, а особено во назначувањето на директорите
и управувачките структури на училиштата, со цел училиштата да имаат компетентни лица кои ќе
бидат во соодветните функции во рамките на образовниот систем.
Се обидуваме процесот на реформи да е инклузивен. Затоа, во работните групи поканивме
претставници на невладини организации, синдикати, претставници на пленуми на наставниците,
ученички пленуми итн. Овие чекори го пролонгираат процесот, но штедат време на подолгорочен
план. Политизацијата на образованието е многу голем проблем во Македонија. Еден од
приоритетите на новата Влада е да ги заштити наставниците од притисоците на политичките партии
со идентификување конкретни чекори како да се заштити статусот на образовните работници.
Првиот чекор во процесот беше поништување на екстерните државни евалуации што претставуваа
притисок не само за наставниците туку и за учениците“, истакна министерката Дескоска.
Членовите на УО ја истакнаа важноста на квалитетот на наставата, како и важноста на
висококвалитетното раководство во училиштата, како и можноста да се постават национални
стандарди за квалитетно лидерство во образованието со цел да се обезбеди квалитетно управување.
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НДЦ Скопје вклучен во процесот на реформите во основното образование
Една од истакнатите активности за 2017 година се вклучувањето и ангажманот на НДЦ Скопје
во процесот на реформите во основното образование. При отпочнувањето на процесот на
реформите, Министерството за образование и наука го покани НДЦ Скопје активно да се
вклучи во реформскиот процес за основното и за средното образование, со цел да учествува
во ревидирањето на постојните наставни планови и програми и во изготвувањето на новите
наставни планови и програми за основното образование.
Достигнувањата за периодот на известување вклучуваат:
- Комплетирана анализа на учебниците од прво до деветто одделение, во основното образование
(од интеркултурен аспект), изготвени и доставени извештаи со препораки до Министерството за
образование и наука.
- Учество во работната група експерти за изготвување на новите наставни планови и програми
од прво до трето одделение (тимот на НДЦ Скопје, првенствено, е одговорен за инкорпорирање
на интеркултурната компонента).

„Никогаш немало посоодветен момент од сегашниот за
промовирање на концепцијата за интеркултурно образование“.
Сегашниот пристап што го презема Министерството за
образование и наука, вклучувајќи ги сите партнери и засегнати
страни за да се формира една добра стратегија за идното
образование во Македонија, е многу добар чекор напред. Мислам дека
НДЦ Скопје, како дел од тој процес, е мошне важно да се увери дека
интегрираниот, интеркултурен образовен модел се инкорпорира во
континуитет. Со преземање на овие чекори, го имате контекстот
на политиката во иднина, и секако, е неопходно да ги оспособите
училиштата и наставниците, да им се помогне да ги направат
вистинските чекори во однос на содржината, а исто така да се
подобри инфраструктурата во училиштата што во иднина ќе овозможи инспиративни средини
каде што децата ќе можат да се развиваат на најдобар начин.

Симоне Филипини
Директорка на Холандскиот институт за повеќепартиска демократија
Член на Управниот одбор на Фондацијата за интегрирано образование
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За време на севкупните образовни реформи во Р Македонија, многу
е важно да се инкорпорира определен модел на интеркултурно
образование, кој ќе прерасне во национална одговорност.
НДЦ Скопје ги имаат знаењето, експертизата и искуството, па
затоа треба да дејствуваат во повисока консултативна улога
на сите нивоа за да се обидат да ја воведат интеркултурната
компонента.
НДЦ Скопје беше мошне активен во текот на годината, напредокот
е евидентен кога ги посетуваме училиштата, возбудливо е да се
гледаат наставниците кои се вклучени во Нансен-моделот за
интеркултурно образование со двојазичен приод. Исто така е
јасно дека постои одлична педагогија која веќе е спроведувана и
испробана и дава одлични резултати.

Најџел Арнолд

Директор на интегрираното основно училиште „Гленгормли“, Белфаст, Северна Ирска
Член на Управниот одбор на НДЦ Скопје

Во 2017 година имаше значајни промени во образовните политики
кои се развија во конкретни предлози. НДЦ Скопје е водечка
организација која соработува со Министерството за образование и
наука, што е многу значајно за процесот на реформите.
Мислам дека основната цел на реформите во образованието
треба да биде промовирање на интеркултурното образование и
добрите односи во заедниците, како појдовна точка за натамошно
унапредување на образовниот сектор.
Во текот на процесот, постојат различни нивоа на предизвици
поврзани со воведувањето и поддршката на интеркултурното
образование, како што се: инфраструктурните проблеми во
училиштата, образованието на наставните кадри и обучувањето
на наставниците - имајќи предвид дека наставниците имаат потреба од поддршка при
испитувањето на сопствените предрасуди и овозможување нов начин на учење за децата со
цел да ги поттикнуваат интеркултурните активности. Исто така, мислам дека родителското
вклучување и консултациите со родителите и со локалната заедница се од големо значење за
постигување успех.

Норен Кемпбел
Поранешен извршен директор, Совет за интегрирано образование на Северна Ирска
Член на Управниот одбор на НДЦ Скопје
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Публикации од истражувањата „Мултикултурноста и интеркултурноста
во учебниците во основното образование во Република Македонија“

Во 2017 година, Нансен дијалог центар Скопје ги објави публикациите од истражувањата
„Мултикултурноста и интеркултурноста во учебниците од прво до петто одделение во основното
образование во Република Македонија“ и „Мултикултурноста и интеркултурноста во учебниците од
шесто до деветто одделение во основното образование во Република Македонија“. Изработката на
документите се реализираше со финансиска поддршка од Министерството за надворешни работи
на Кралството Норвешка, преку Нансен дијалог центар Скопје и Министерството за образование и
наука на Република Македонија.
Истражувањето на учебниците што се користат во наставата со ученици од прво до петто одделение
во деветгодишното основно образование е спроведено со цел да се направи увид во застапеноста
и начинот на претставување на културните обележја и интеракцијата меѓу различните етнички
заедници кои живеат во Република Македонија, како и во присутноста на мултикултурни содржини
што се однесуваат на поширок, глобален контекст. Идентификуваните состојби овозможуваат да
се согледа дали и колку учебниците ги сензибилизираат учениците од раната училишна возраст
за различноста со која се опкружени и ги поттикнуваат на интеркултурен дијалог и соработка.
Добиените сознанија ќе даваат насоки за унапредување на квалитетот на учебниците од аспект
на мултикултурноста и интеркултурноста, а со тоа ќе претставуваат придонес во градењето
интеркултурен воспитно-образовен амбиент во Република Македонија. Во истражувањето се
користени комбинирани квалитативни и квантитативни методи и постапки, а резултатите се
прикажани преку наративна дескрипција, табели и илустрации со примери.
Извештаите со препораки беа доставени и прифатени од страна на Министерството за образование
и наука.
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Признание од Советот за интергирано образование на Северна
Ирска

На 11 март 2017 година НДЦ Скопје имаше чест да прими признание од страна на Советот за
интегрирано образование на Северна Ирска (НИЦИЕ), кое беше врачено од страна на г-ѓа Паула
Mеклвејн. Признанието беше доделено за време на Меѓународната конференција за интегрирано
и интеркултурно образование, која беше организирана од страна на НДЦ Скопје.
„Ми претставува задоволство што во име на Советот за интегрирано образование на Северна
Ирска имам можност да ја доделам оваа награда - признание на Нансен дијалог центар Скопје. Ние
сме импресионирани од професионализмот и одпосветеноста на сите вработени во НДЦ Скопје,
па следствено на тоа, би сакале да го доделиме ова признание на сите од тимот на НДЦ Скопје за
нивниот ангажман и посветеност за развој на интегрираното и интеркултурното образование.“
(Паула Меклвејн)
Признанието беше примено од страна на извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски,
кој изрази благодарност за конструктивната соработка и за поддршката обезбедена од страна
на Советот за интегрирано образование на Северна Ирска во областа на интегрираното и
интеркултурното образование, особено во однос на поддршката за професионална надградба во
рамките на Тренинг-центарот за интегрирано образование при НДЦ Скопје.
НДЦ Скопје и НИЦИЕ имаат изградено одлични партнерски односи со цел размена на експертиза
и искуство во областа на интегрираното образование. Официјалниот меморандум за соработка
меѓу НДЦ Скопје и НИЦИЕ беше потпишан во 2013 година.
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2 ТРЕНИНГ-ЦЕНТАР
НАНСЕН-МОДЕЛ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
Почитувани,
Правејќи осврт кон 2017 година, со големо задоволство може да се
потсетиме и да се навратиме на сите важни постигнувања и резултати
што оставија трага и белег врз активностите на Тренинг-центарот за
интегрирано и интеркултурно образование при НДЦ Скопје.
Годината што измина беше во знакот на петгодишниот јубилеј, што
симболично ги означи континуитетот, фокусираноста, но и заложбите
на нашиот Тренинг-центар во промоцијата на етосот и филозофијата
на интеркултурното образование, како глобален светски образовен
тренд, но и секојдневна, реална потреба на воспитно-образовниот
систем во Р Македонија.
Овој убав повод и настан, воедно беше и прилика за потсетување на
сите досегашни 25 групи на наставници, професори, стручни соработници, директори на училиштата,
кои беа активни учесници на различни програми, циклуси на обуки, посветени на Нансен-приоди
и различни интеркултурни воспитно-образовни иницијативи. Низ призмата на бројките, тоа се над
400 наставници, практичари од сферата на основното и на средното образование, од речиси сите
етнички заедници, возрасни категории, образовни профили, како и од повеќе региони во државата.
Тренинг-центарот во 2017 година понуди повеќе паралелни категории на обуки, односно од основно,
напредно ниво, како и специјалистичко ниво на обука (1. и 2. модул), со што даде свој придонес
во унапредувањето и во надградувањето на наставничките компетенции и вештини неопходни
за развивање богат и стимулативен интеркултурен амбиент и атмосфера во училишните средини.
Препознатливоста на Тренинг-центарот е и плодното повеќегодишно партнерство со Советот за
интегрирано образование на Северна Ирска, како и со Министерството за образование и наука на
РМ, кои континуирано и несебично ја подржуваат мисијата, како и конкретните чекори и активности
на нашиот Тренинг-центар. Со тоа Тренинг- центарот ги потврди својата домашна и меѓународна
видливост и препознатливост, базирана, пред сè, на систематски, плански и долгорочен развоен
пристап во развојот на мноштвото применливи интеркултурни воспитно-образовни стратегии,
приоди, иницијативи.
Секако, повеќеслојната соработка е развиена и негувана и со повеќе домашни и странски предавачи
и експерти од сферата на интеркултурното образование, кои своето богато искуство, перспективи и
познавања ги вградија во разновидни предавања и работилници со кои се збогатија содржинската
компонента на обуките и образовната понуда во Тренинг-центарот. Чест и задоволство ни беше
што нашите учесници имаа непосредна прилика да ги проследат и интерактивно да учествуваат во
предавањата на предавачите од Северна Ирска, Израел, Норвешка и Македонија.
Во текот на целата 2017 година, главната и водечка цел на сите активности во Тренинг-центарот
беше насочена кон промовирањето на платформата на интеркултурното образование (вградена
во стратешкиот документ „Концепција за интеркултурно образование“), сфатено како образование
за заедништво, солидарност, почитување, меѓусебна толеранција, помагање, доверба и други
универзални, хумани вредности.
Станува збор за исклучително комплексен и сензитивен процес, со долгорочна димензија, поради
што искрено се надеваме дека претстојната година ќе ни отвори мноштво видици и широки
хоризонти за натамошно посветено дејствување во иста насока.

Биљана Крстеска-Папиќ
Менаџерка на Тренинг-центарот при НДЦ Скопје
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ТРЕНИНГ-ЦЕНТАР

ИСТАКНАТИ НАСТАНИ ЗА 2017 ГОДИНА

Пет години иновативен професионален развој за наставници
Во јуни 2017 година, НДЦ Скопје ја одбележа петгодишнината од основањето на Тренингцентарот за Нансен-модел за интеркултурно образование. Тренинг-центарот беше официјално
отворен на 28 јуни 2012 година во партнерство со Министерството за образование и наука на
Република Македонија.
Потребата за основање на Тренинг-центарот беше заснована на недостаток на стручни кадри,
квалификувани да работат според програмите за интеркултурно образование во мултиетнички
училишта и општини. За реализација на обуките, тимот на НДЦ Скопје во соработка со локални
и меѓународни експерти за интегрирано и интеркултурно образование, креираше посебни
програми што нудат теоретска и практична содржина.
Тренинг-центарот континуирано работи со цел и мисија за подобрување на квалитетот на
образовниот процес во Р Македонија; надградување на интеркултурното знаење и развивање
интеркултурни компетенции и вештини; ширење на идејата и филозофијата на Нансен-приодот;
стимулирање на професионалната и личната трансформација на наставниците, како и поддршка
на непристрасниот приод во мултиетничка училишна средина.
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Меѓународна конференција: предавања со меѓународни експерти,
основно ниво на обука за интеркултурно образование

На 11 март 2017 година, Нансен дијалог центар Скопје, организираше Меѓународна конференција на
тема „Улогата и значењето на интеркултурализмот во образованието“. Конференцијата се одржа во
Скопје, а беше организирана како дел од програмата за основното ниво на обука за интеркултурно
и интегрирано образование при Тренинг-центарот на НДЦ Скопје. Конференцијата се состоеше од
три предавања од истакнати меѓународни експерти кои се дел од меѓународниот тим обучувачи
во рамките на Тренинг-центарот за интеркултурно и интегрирано образование: Паула Меклвејн,
од Советот за интегрирано образование на Северна Ирска (NICIE), Пол Роу, извршен директор на
„Educate together“, Република Ирска, и Стеинар Брин од Нансен-центарот за мир и дијалог, Норвешка.
На Конференцијата присуствуваа 140 наставници, директори на училишта, педагози и психолози од
основните и од средните училишта во Р Македонија.
На учесниците им се обрати извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, кој прикажа
хронолошки преглед на предизвиците при основањето на Нансен-моделот за интегрирано
образование во постконфликтните и поделените заедници.
„Почитувани наставници и директори на избраните модел-училишта за спроведување на
Концепцијата за интеркултурно образование, исто како и улогата и значењето на првите
интегрирани училишта, ќе имате историска можност и предизвик да ги направите првите
чекори и да сте меѓу првите училишта кои ќе ја спроведуваат Концепцијата за интеркултурно
образование. Целта на овој документ, како и наша заедничка обврска преку реализацијата, е да се
придонесе кон систематски и долгорочни промени, како и надградба на образовните практики и
политики во Република Македонија преку лична и институционална трансформација како основа за
пошироки промени во општеството.“
Извршниот директор на НДЦ Скопје ја истакна важноста од основањето на Тренинг-центарот за
интегрирано образование во партнерство со Министерството за образование и наука, особено
воспоставеното партнерство и значајната соработка со Советот за интегрирано образование на
Северна Ирска.
Во однос на општите напори за унапредување на меѓукултурното образование во Македонија, беше
истакнато дека Концепцијата за интеркултурно образование, како и Нансен-моделот за интегрирано
образование, беа наведени во Извештајот за мапирање и евалуација на поддршката во областа
на еднаков пристап на квалитетно образование – проект имплементиран од страна на независен
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конзорциум и финансиран од страна на Европската Унија, во кој Нансен-моделот се препорачува
како најприфатлив модел за воведување интегрирано и интеркултурно образование во образовниот
систем на Република Македонија.
„Врз основа на реалните потреби за структурни реформи во образованието, како и потребата од
институционална поддршка и спроведување на интеркултурното образование во основното и во
средното образование, Концепцијата беше изготвена од страна на експертска група формирана од
страна на НДЦ Скопје во партнерство со Министерството за образование и наука. Во фокусот на
Концепцијата се следните тематски подрачја: наставни планови и програми и учебници; компетенции
за интеркултурно образование на воспитно-образовниот кадар; воннаставни активности; амбиент во
воспитно-образовните институции; односите на воспитно-образовните институции со пошироката
заедница.“
Првото интерактивно предавање беше реализирано од страна на Паула Меклвејн (NICIE) на тема:
„Непристрастен приод во интегрирани и интеркултурни училишта“.
Меклвејн го претстави процесот на развојот на програмата за непристрастен приод во образованието,
која е основен дел од обуките за наставниците со цел овозможување развој на вештини и компетенции
за работа во мултикултурно опкружување.
„Документот беше објавен за првпат во 1998 година и произлезе како првична идеја на
родителите кои помогнаа при основањето на нашите први интегрирани училишта, како и од потребите
на наставниците за почитување на принципите во интегрираните училишта. Наставниците сметаа
дека е важно постоењето на еден сеопфатен и усвоен пристап поради постоењето на различностите
во рамките на училиштата - и токму тоа прерасна во програма за непристрасност во образованието.
Документот беше препечатен во 2002 година и ревидиран од страна на NICIE поради развојот на
новата наставна програма во Северна Ирска, со цел да се вклопи во законодавството.“

Учесниците дознаа повеќе за фокусот на програмата за обука за непристрасност во образованието и за
нејзините клучни цели за почитувањето на различноста, промовирањето на еднаквоста и инклузијата,
превенцијата на пристрасноста и предрасудите преку формалното и неформалното образование.
„Причината зошто оваа програма е мошне важна е дека пристрасноста има негативно влијание
врз емоционалниот, психолошкиот и академскиот развој на учениците. Затоа е мошне важно да се
превенираат пристрасноста и предрасудите во средините во кои се наоѓаат интегрираните училишта.“
Учесниците беа охрабрени да размислуваат за нивните лични искуства со мапирање на личниот
професионален развој (личното искуство со пристрасноста, предрасудите и дискриминацијата), со
согледување на негативното влијание на пристрасноста врз учениците.
Конференцијата продолжи со предавањето на Пол Роу, извршен директор на „Educate Together“, од
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Република Ирска, на тема: „Позитивни искуства и добри практики од Република Ирска“. Предавањето
започна со преглед на историските предизвици со кои граѓаните на Република Ирска се соочувале во
текот на годините, како и детален преглед на минатата и на сегашната структура, развој и реформи во
образовниот сектор во Ирска. Презентацијата се состоеше од три главни точки: историјата и развојот
на „Educate Together“, основните концепти врз кои треба да се основаат политиките и практиките на
наставниците и едукаторите, како и прашања поврзани со работата на наставниците во глобален
контекст.

Од 2000 година, НВО „Educate Together“ основа 72 училишта во Ирска и стана популарен избор за
новите родители. Во последните години, „Educate Together“ е главен основач на нови училишта во
Ирска, има поддршка од Владата и е најбрзо растечки сектор во ирското образование.
„Родителите од основачкиот одбор на „Educate Together“ беа решени да обезбедат нешто подобро за
своите деца. Првото училиште беше формирано во 1978 година, каде што родителите и наставниците
имаа визија за училишта кои ќе бидат ослободени од верски индоктринации, кои се модерени и
иновативни, и ќе им овозможат на децата од сите средини да растат во атмосфера на почитување
и рамноправност. Тие го усвоија името „Educate Together“ и слоганот е дека ниедно дете не треба да
биде аутсајдер.“
Роу зборуваше за правно обврзувачките принципи на моделот. Принципите се однесуваат на начелата
дека сите училишта и образовни активности мора да бидат засновани на еднаквост – односно, сите
деца треба да имаат еднакви права на пристап до образование, децата од сите социјални, културни
и религиозни групи треба да се подеднакво почитувани; посветени на охрабрување на децата да
истражуваат во рамките на сопствениот целосен опсег на способности и можности; демократски
принципи на работа со активно учество на вработените во училиштата, родителите, учениците и на
заедницата во секојдневните активности.
„Многу од новите родители го согледуваат моделот како оптимална средина за учење за своите деца.
Моделот ги подготвува децата за живот во кој ќе живеат и ќе работат во глобализирано општество,
во интеракција со луѓе од многубројни потекла и култури, управување со сеприсутната технологија,
патувања на меѓународно ниво и придонес за развој на хармонични и одржливи заедници, земји,
континенти и светот.“
Последното предавање во рамките на Конференцијата беше реализирано од страна на проф. Стеинар
Брин од Нансен-центарот за мир и дијалог, Лилехамер, Норвешка, кој го одржа предавањето на тема:
„Перцепциите за интеркултурно образование“. Брин се осврна на глобалните предизвици поврзани со
суштинското прашање „како да се живее заедно и покрај разликите“, осврнувајќи се на клучната улога
на интеркултурното образование како најсоодветен одговор на тој предизвик.
Г. Брин ги сподели искуството и клучните искуства од процесот на планирање и спроведување на
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дијалог-семинарите во Западен Балкан, како процес на помирување, размена на информации и
согледување на дијалогот како став кон светот. Предавањето опфати и преглед на историските и
современите предизвици поврзани со градењето на националните држави и поделбите на граѓаните
на претставници на мнозинските и на малцинските заедници.
Улогата и значењето на интеркултурното образование беа истакнати како неопходност за градење
кохезивно општество од кое сите поединци ќе имаат корист сé додека тие се третираат подеднакво.
„Од голема важност е децата да се дружат и да одат на училиште заедно, да научат да ги препознаваат
меѓусебните квалитети, токму тоа е причината зошто наставниците треба да учат од најдобрите
искуства, поради нивната важна улога во поддршката на тие вредности. Нансен-моделот за
интегрирано образование не претставува одговор само на актуелната криза во Македонија туку и
решение за сегрегацијата низ цела Европа. Имате одговор на прашањето: Како најдобро може да
живееме заедно? Нансен-моделот е патоказ кон похумана иднина на сите во Европа.“
Последната сесија на Конференцијата беше посветена на учесниците од Групите 12 и 13 кои успешно
го завршија основното ниво на обука во рамките на Тренинг-центарот за интегрирано образование
при НДЦ Скопје. На учесниците им се обрати и советникот на министерот за образование и наука
на Република Македонија и одговорен за средното образование, Сафет Незири, кој истакна дека
интеркултурното образование е неопходност за македонскиот образовен систем и дека меѓународните
практики внимателно треба да се следат. Беше истакнато дека моделот за интеркултурализам
промовиран од страна на Нансен дијалог центар Скопје треба да биде поддржан и вреднуван како
најсоодветен за практична примена во основните и во средните училишта.

„Нансен дијалог центар Скопје има развиено многу важни стратешки документи во сферата на
образованието, како поддршка на Министерството за образование и наука на Република Македонија,
како и неколку стратешки анализи на високо професионално ниво. Избраните модел-училишта ќе
продолжат со нивната работа и активности и покрај предизвиците со кои може да се соочат, бидејќи
ние сме решени да спроведеме решителни чекори кон идните трендови и тенденции за интеркултурно
образование.“
На крајот од својот говор, г. Незири им честиташе на учесниците од Групите 12 и 13, на кои свечено им
беа доделени сертификатите за успешно завршување на основото ниво на обука за интеркултурно
образование.
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Предавање со меѓународен експерт - напредно ниво на обука за
интеркултурно образование

На 30 септември 2017 година, Тренинг-центарот при НДЦ Скопје организираше предавање со
истакнатиот меѓународен експерт, проф. Зви Бекерман, кој е дел од меѓународниот тим обучувачи
во рамките на Тренинг-центарот за интегрирано образование.
На предавањето учествуваа 120 наставници кои се дел од напредното ниво на обуката при
Тренинг-центарот на НДЦ Скопје. На учесниците им се обратија министерката за образование и
наука, Рената Дескоска, Ерван Фуере – поранешен амбасадор во Делегацијата на ЕУ во Скопје,
Симоне Филипини – директорка на Холандскиот институт за демократија и Најџел Арнолд –
директор на интегрираното основно училиште „Гленгормли“ Белфаст, Ирска.
Предавањето беше подготвено и реализирано од проф. д-р Зви Бекерман од Хебрејскиот
универзитет во Ерусалим на тема: „Интеркултурното образование како метафора за поинаква
реалност“.
„Му се заблагодарувам на Нансен дијалог центар Скопје кој со својата мисија во Македонија ги
приближува луѓето со цел да ги прифаќаат разликите преку промовирање дијалог и интегрирано
образование. Наставниците имаат најважна улога во едукацијата на децата да ја почитуваат
различноста, а не да мразат сè што е различно, наставниците се одговорни за едукација на
генерации кои ќе бидат ослободени од стереотипи, предрасуди, кои секогаш ќе бидат подготвени
да помогнат и да соработуваат, а не да имаат омраза кон различното. Вие сте примарен контакт на
учениците, а во партнерство со родителите можете да ги охрабрите децата да си помагаат едни
на други, да го промовираат соживотот во земјата и да ги намалат стереотипите и предрасудите
што водат кон поделби”, рече министерката Дескоска.
„Образованието не може да понуди решенија за политички структурни проблеми. Решенијата
за „големите“ проблеми треба да бидат понудени од страна на политичките системи кога се
справуваат со структурните проблеми на општеството. Образованието може многу да направи,
а мисијата на образованието има врска со поддршката на обидите да се одржи хуман дискурс
за проблемите на општеството. Повеќето образовни системи страдаат од декларираните цели на
образованието и она што во крајна линија го правиме во образованието. Наставниците секогаш
треба да обрнат внимание на она што го прават, а не на она што го велат“, истакна проф. Бекерман.
Предавањето беше проследено со сесии со прашања и одговори и дискусии со учесниците на
програмата кои ги споделија своите лични перспективи и искуства.
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Важноста од градењето на капацитетите на наставниците
за интеркултурно образование
Република Македонија е мултиетничко и мултикултурно
општество. Мултикултурализмот како термин ја опишува
културната разновидност на едно општество. Таа не се однесува
само на елементите на етничката или националната култура,
туку вклучува и јазична, верска и социоекономска разновидност.
Мултикултурализмот и мултикултурното образование ставаат
акцент на културната разновидност во која зачувувањето на
сопствениот културен идентитет и прифаќањето на другиот и/или
развојот на толеранцијата кон другиот е од примарна важност.
Интеркултурализмот, од друга страна, е динамичен процес на
градење односи меѓу различните култури. Како резултат на тоа,
интеркултурното образование има за цел да ја надмине пасивната
коегзистенција. Интеркултурното образование има за цел да развие
интерактивни и хармонични односи меѓу различните културни
групи базирани на заемно разбирање и почитување. Интеркултурното образование има за цел
да го трансформира не само поединецот туку и институцијата како механизам за трансформација
на општеството. Затоа, од големо значење е развојот на интеркултурното образование, односно
развојот на интеркултурните компетенции на наставниците.
Преку многубројни активности, НДЦ Скопје придонесува за развој и за унапредување на
интеркултурното образование. Различните програми за обука понудени од страна на Тренингцентарот овозможуваат развој и промоција на интеркултурните компетенции на наставниците,
училишните педагози, психолози, училишните раководители и други професионалци од областа
на образованието. За време на континуираниот и долгорочен процес на обука на различни нивоа
(основно, напредно и специјалстичко ниво), наставниците развиваат лични, интерперсонални,
когнитивни, кроскурикуларни и креативни компетенции. Тие ги усвојуваат знаењата и вештините
кои се потребни за успешна работа со ученици од различно потекло. Знаењата, вештините и
компетенциите стекнати преку програмите за обука го олеснуваат успешното спроведување на
интеркултурните активности во училиштата и го подобруваат целокупниот редовен наставен
процес.
Програмите за обука им овозможуваат на наставниците да поминат низ процес на лична
трансформација. Тие им овозможуваат да ги прифатат и да ги ценат разликите и да не ги гледаат
како пречки, туку како предизвик и можност за личен развој и раст. Со тоа, наставниците и сите
други професионалци од областа на образованието можат да препознаат различни извори
на стереотипи и предрасуди и да работат на нивно надминување со цел создавање безбедна,
поддржувачка, богата и стимулативна интеркултурна училишна средина. Училишно опкружување
кое ја одразува етничката, религиозната, културната, јазичната и родовата различност во локален
и во глобален контекст.
Образовниот кадар, особено наставниците, играат многу важна улога во животот на нивните
ученици. Со своите постапки и однесувањето наставниците се модел за учениците. Тие имаат клучна
улога во развојот на интеркултурната училница со ученици кои комуницираат и работат заедно
за да развијат емпатија, интеркултурна свесност, разбирање и други колаборативни вештини.
Интеркултурно компетентниот наставник има позитивен ефект врз образованието на учениците
кои имаат интеркултурна перспектива во мултикултурен свет и кои ја гледаат разновидноста како
редовна појава во секојдневниот живот. Со пренесувањето на нивните интеркултурни вредности
врз учениците, од една генерација на друга, наставниците ги поттикнуваат учениците да ги шират
етосот и филозофијата на интеркултурното образование во училишната средина и со тоа ги
поставуваат темелите за трансформација на заедницата и на општеството во кое живеат.

Сонај Билал
Координатор за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје
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Во текот на 2017 година, Тренинг-центарот при НДЦ Скопје продолжи со реализацијата на
планираните програми за обука наменети за наставниците од основните и од средните училишта.
Главни достигнувања за 2017 година:
- Успешна реализација на надградената - специјалистичка програма за обука
-Успешна реализација на специјалистичката обука за Нансен-модел за интеркултурно образование
(Група 2)
- Успешна реализација на основното ниво на обука за интеркултурно образование (Група 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18)
- Успешно започнување и реализација на напредното ниво на обука за интеркултурно образование
(Група 14, 15, 16, 17, 18)
- Успешно започнување и реализација на основното ниво на обука за интеркултурно образование
(Група 19, 20, 21, 22, 13)

Успешна реализација на надградените специјалистички обуки

На 18 мај 2017 година, учесниците во надградената специјалистичка обука за Нансен-модел и
приод учествуваа на последната обука предвидена во рамките на оваа програма. Предавањето
беше реализирано од проф. д-р Сузана Миовска-Спасева од Институтот за педагогија при
Филозофскиот факултет на тема: „Интеркултурните приоди во образованието“. По предавањето,
на учесниците им се обратија советникот на министерот за образование и наука, Сафет Незири, и
извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, кои им честитаа на учесниците за успешно
завршената програма и им ги доделија сертификатите.
Супспецијалистичките модули беа фокусирани на континуираната надградба на вештините
и професионалниот развој на наставниците вклучени во програмата. При реализацијата на
програмата беа реализирани предавања со проф. д-р Елена Ацковска- Лешковска на тема:
„Безбедна социоемоционална клима во училиштето“ и со проф. д-р Енвер Абдулахи на тема:
„Мултикултурно образование“.
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Успешна реализација на специјалистичкото ниво на обука – Нансенмодел за интеркултурно образование за втората група

На 23 мај 2017 година Тренинг-центарот при НДЦ Скопје го одбележа успешното завршување
на специјалистичката обука за Нансен-модел и приод. Учесниците од Група 2 присуствуваа на
завршното предавање предвидено за овој модул на обука. По предавањето, на учесниците им се
обратија советникот на министерот за образование и наука, Сафет Незири, и извршниот директор
на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, кои им честитаа на учесниците за успешно завршената програма
и им ги доделија сертификатите.
Креирањето на специјалистичката обука за Нансен-модел во основното и во средното
образование произлезе како иницијатива која има за цел надградување знаења и усовршување
вештини и компетенции на наставниците кои се повеќегодишни реализатори на Нансен-моделот
за интегрирано образование, истакнати во својата тандемска работа и реализација, како и за
наставниците кои континуирано учествуваат во организирањето на проектните училишни
активности според Нансен-моделот за интегрирано образование.
Личната трансформација на вклучените тандеми се надеваме ќе биде основа за идна позитивна
трансформација на училиштата, благодарение на детектираните придобивки и бенефити на
Нансен-моделот за интегрирано образование за целокупниот воспитно-образовен процес во Р.
Македонија. Втората група учесници го започнаа специјалистичкото ниво на обука во ноември
2016 година.
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Практичното спроведување на второто тематско подрачје од
Концепцијата за интеркултурно образование „Компетенции на
наставниот кадар за интеркултурно образование“
Пет групи наставници успешно го завршија основното ниво на обука за
интеркултурно образование
Во текот на месец мај 2017 година, пет групи учесници (Група 14, 15, 16, 17 и 18) успешно го
завршија основното ниво на обука за интегрирано образование со учество на последната
обука предвидена во програмата. На учесниците им се обратија советникот на министерот за
образование и наука, Сафет Незири, и извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, кои
им честитаа на учесниците за успешно завршената програма и им ги доделија сертификатите.

Групите учесници во основното ниво на обука ги сочинуваа наставници од училиштата што беа
избрани за спроведување на Концепцијата за интеркултурно образование: ОУ „Толи Зордумис“,
Куманово, ОУ „Гоце Делчев“, Битола, ОУ „Братство единство“, Дебар, ССУГС „Браќа Миладиновци“,
Скопје. Во новите групи учесници, исто така, се вклучени и наставниците кои го реализираат
Нансен-моделот за интегрирано образование преку проектни активности од: ОУ „Никола Карев“,
Крушево, ОУ „Кирил и Методиј“, Кучевиште, ОУ „Кирил и Методиј“, Канатларци, ОУ „БратствоМиѓени“, Тетово, ОУ „Аврам Пишевски“, Бардовци и ОУ „Гоце Делчев“, Конче. Петте групи учесници
го започнаа процесот на обука во декември 2016 година.
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Отпочнат процес на обука за интеркултурно образование - напредно ниво
Во текот на месец август 2017 година, пет групи учесници (Група 14, 15, 16, 17 и 18), кои успешно
го завршија основното ниво на обука за интегрирано образование, официјално го започнаа
процесот на обука во рамките на напредното ниво за интегрирано образование. Реализацијата
на програмата за обука продолжи во текот на целата година со повеќе теоретски и практични
содржини кои беа предвидени за реализација во рамките на програмата.

Пет нови групи наставници започнаа со основното ниво на обука за
интеркултурно образование

Во текот на месец септември 2017 година, во рамките на Тренинг-центарот при НДЦ Скопје,
процесот на обука го започнаа пет нови групи учесници, односно Групите 19, 20, 21, 22, и 23.
Новите групи учесници во основното ниво на обука ги сочинуваат наставници од училиштата
што се избрани за спроведување на Концепцијата за интеркултурно образование: ОOУ „Толи
Зордумис“, Куманово, ОOУ „Гоце Делчев“, Битола, ОOУ „Братство единство“, Дебар, ССУГС „Браќа
Миладиновци“, Скопје, ОOУ „Братство-Миѓени“, Тетово, ОOУ „8 Септември“ и ОOУ „Аврам Писевски“,
Скопје.
Процесот на обуката е предвиден како дел од практичната примена на второто тематскo подрачје
на Концепцијата за интеркултурно образование „Компетенции за интеркултурно образование на
наставниот кадар“.
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Датум

Реализирана обука/активност

9 јануари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 14 – 2. работилница

10 јануари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 15 – 2. работилница

11 јануари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 16 – 2. работилница

12 јануари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 17 – 2. работилница

13 јануари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 18 – 2. работилница

16 јануари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 19– 10. работилница

17 јануари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 13 - предавања со локални експерти

23 јануари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 12 - предавања со локални експерти

7 февруари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 14 – 3. работилница

8 февруари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 15 – 3. работилница

9 февруари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 16 – 3. работилница

10 февруари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 17 – 3. работилница

14 февруари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 18 – 3. работилница

20 февруари 2017 г.

Специјалистичка обука, Група 2 – 3. работилница

27 февруари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 14 – 4. работилница

28 февруари 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 15 – 4. работилница

1 март 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 16 – 4. работилница

2 март 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 17 – 4. работилница

3 март 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 18 – 4. работилница

11 март 2017 г.

Предавања со меѓународни експерти (Група 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) и
доделување сертификати за основно ниво на обука за Група 12 и 13

17 март 2017 г.

Специјалистичка обука, Група 2 – 4. работилница

22, 24, 27 март 2017 г.

Практични модули во Нансен модел-училишта, Група 14, 15, 16, 17, 18

4 април 2017 г.

Супспецијалистичка обука, Група 1 – прв модул

19 април 2017 г.

Специјалистичка обука, Група 2 – 5. работилница

20 април 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 14 – 5. работилница

21 април 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 15 – 5. работилница

24 април 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 16 – 5. работилница

25 април 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 17 – 5. работилница

26 април 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 18 – 5. работилница

27 април 2017 г.

Супспецијалистичка обука, Група 1– втор модул

5 мај 2017 г.

Супспецијалистичка обука, Група 1– трет модул

12 мај 2017 г.

Група 14 - последно предавање и доделување сертификати

15 мај 2017 г.

Група 15 - последно предавање и доделување сертификати

16 мај 2017 г.

Група 16 - последно предавање и супспецијалистичка обука

18 мај 2017 г.

Супспецијалистичка обука и доделување сертификати

19 мај 2017 г.

Група 17 - последно предавање и доделување сертификати

22 мај 2017 г.

Група 18 - последно предавање и доделување сертификати

23 мај 2017 г.

Група 2- успешно завршување на специјалистичко ниво на обука
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22 август 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 14 - 1. работилница

23 август 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 15 - 1. работилница

24 август 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 16 - 1. работилница

29 август 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 17 - 1. работилница

30 август 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 18 - 1. работилница

20 септември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 19 – 1. работилница

21 септември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 20– 1. работилница

22 септември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 21 – 1. работилница

25 септември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 22 – 1. работилница

26 септември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 23 – 1. работилница

30 септември 2017 г.

Предавања со меѓународни експерти, Група 14, 15, 16, 17, 18

12 октомври 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 19 - 2. работилница

13 октомври 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 20 - 2. работилница

16 октомври 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 21 - 2. работилница

18 октомври 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 22 - 2. работилница

19 октомври 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 23 - 2. работилница

24 октомври 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 14 - 2. работилница

26 октомври 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 15 - 2. работилница

27 октомври 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 16 - 2. работилница

30 октомври 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 17 - 2. работилница

1 ноември 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 18 - 2. работилница

10 ноември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 19 - 3. работилница

13 ноември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 20 - 3. работилница

15 ноември 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 14 – 4. работилница

16 ноември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 21 – 3. работилница

17 ноември 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 15 – 4. работилница

21 ноември 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 18 – 4. работилница

23 ноември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 23 - 3. работилница

24 ноември 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 16 – 4. работилница

27 ноември 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 17 – 4. работилница

29 ноември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 22 – 3. работилница

6 декември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 19 – 4. работилница

11 декември 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група14 – 5. работилница

14 декември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 20 – 4. работилница

15 декември 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 15 – 5. работилница

18 декември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 21 – 4. работилница

20 декември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 22 – 4. работилница

21 декември 2017 г.

Основно ниво на обука, Група 23 – 4. работилница

22 декември 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 16 – 5. работилница

25 декември 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 17 – 5. работилница

26 декември 2017 г.

Напредно ниво на обука, Група 18 – 5. работилница
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ТИМ НА ПРЕДАВАЧИ ЗА 2017 ГОДИНА

Тим на обучувачи при

Локални експерти

Меѓународни екпсерти

НДЦ Скопје

проф. д-р Енвер Абдулахи

проф. д-р Стеинар Брин

д-р Биљана Крстеска-Папиќ

проф. д-р Елена Ачковска-Лешковска

проф. д-р Зви Бекерман

Сонај Билал

проф. д-р Сузана Миова-Спасева

проф. д-р Пол Роу

д-р Осман Емин

проф. д-р Огнен Спасовски

м-р Паула Меклвејн

проф.д-р Вера Стојановска
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НАНСЕН-МОДЕЛОТ ЗА
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
Еден од столбовите на Концепцијата за интеркултурно образование
е подобрувањето на условите за настава и амбиентот во избраните
училишта кои го спроведуваат Нансен-моделот за интеркултурно
образование. Врз основа на долгогодишното искуство во оваа
област, докажавме дека процесот на интеркултурна интеграција
во образованието, како и трансформацијата на мултиетничките
училишта во интегрирани училишта, неопходно бара исполнување
на некои основни услови кои го помагаат процесот и овозможуваат
полесно прифаќање на трансформацијата. Покрај подготовката и
обуката на наставниците и училишната управа, како и состаноците
и презентациите со родителите на учениците, интервенцијата во
физичкиот изглед на училниците и училишните простории мора да
се вреднува и да се спроведува.
Во текот на 2017 година, Нансен дијалог центар Скопје официјално започна со спроведување
на Концепцијата за интеркултурно образование во ООУ „Гоце Делчев” во Гостивар, каде што
интервениравме за подобрување на условите во вкупно десет училници и два училишни ходници.
Меѓу другите училишта кои аплицираа за спроведување на Концепцијата за интеркултурно
образование е и средното стручно училиште „Браќа Миладиновци“ во Скопје. Во ова училиште,
НДЦ Скопје интервенираше со комплетна реконструкција на трите училници во кои ќе се
спроведуваат интеркултурните активности, како и редовниот наставен процес. По разгледувањето
на апликацијата од ООУ „Гоце Делчев“ во Битола, НДЦ Скопје го вклучи ова училиште како едно
од модел-училиштата за спроведување на интеркултурното образование. Во ова училиште, поради
тешките и неповолни услови, се реновираа пет училници и два ходници. Основното училиште „Толи
Зордумис“ од Куманово, исто така се вклучи во спроведувањето на Концепцијата, поради што при
летниот распуст ги подобривме условите во седум училници и два ходници. Во основното училиште
„Лирија” во Тетово, кое го започна процесот на трансформирање и спроведување на активностите
во рамките на Концепцијата за интеркултурно образование, ги подобривме условите во четири
училници и еден ходник.
Процесот на реконструкција во овие училишта се спроведува според утврдените протоколи
и критериуми од страна на НДЦ Скопје. Сите училишта и училници вклучени во процесот на
реконструкцијата имаат сериозни инфраструктурни проблеми и недостаток на ИТ и дидактичка
опрема. Тимот на НДЦ Скопје врши скенирање на инфраструктурниот статус во сите училишта
и по завршувањето на проценката на фактичката состојба, изготвува план за спроведување на
процесот на реконструкција и опремување на училиштата. Во гореспоменатите училишта, ѕидовите
на училниците и ходниците се санирани и нафарбани, заменети се оштетените подови, врати
и прозорци. Училниците се опремени со нови клупи и столчиња, додека во некои училишта се
поправени старите клупи.Сите училници се опремени со бели магнетни табли кои ги заменија
„традиционалните“ табли. Исто така, училниците се опремени со LCD-проектори, држачи на
проектори и платна за проектирање. Секоја училница е опремена со печатачи во боја, лаптопи,
камери и звучници. Во училниците, исто така, е испланиран посебен простор за изложување на
изработките на учениците.
Со овој сеопфатен приод што се применува во нашите училишта, наставниците, учениците и
родителите ја прифаќаат нашата порака за еднаквост и еднаков третман, а исто така и нашата
цел да обезбедиме училници и училишни средини кои ќе овозможат ефикасно спроведување на
образовниот процес, било за време на интеркултурните активности или во рамките на редовниот
наставен процес. НДЦ Скопје е длабоко убеден дека подобрувањето на училишната средина е
многу важно бидејќи дава позитивни резултати, а нашата цел е барем да ги вклучиме сите училници
на Нансен модел-училиштата во овој процес.

Ветон Зеколи
Проект-менаџер при НДЦ Скопје
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НАНСЕН-МОДЕЛ
ИСТАКНАТИ НАСТАНИ

Студиско патување во Северна Ирска на покана од НИЦИЕ

Од 6-7 ноември 2017 година, на покана на Советот за интегрирано образование на Северна Ирска,
Нансен дијалог центар Скопје организираше студиска посета во Северна Ирска.Во студиската
посета учествуваа следниве членови: Ветон Зеколи, Биљјана Крстеска-Папиќ, Сонај Билал од НДЦ
Скопје, Сафет Незири, државен советник во Министерството за образование и наука, Сашо Шарески,
директор на ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар, Сефер Елмази, заменик-директор на ООУ „Гоце Делчев“
Гостивар, Биљана Рахманова-Тасева, директорка на ООУ „Гоце Делчев“ Битола, Јадранка Поповски,
директорка на ООУ „Братство“ Скопје, Радица Ацевска и Мирсада Идризи,наставнички реализатори
на НМИО при ООУ „Лирија“ Тетово и Зујца Стојанова, педагог при ООУ „Гоце Делчев“ Конче.
Целта на студиската посета беше да се зголеми свеста за работата на НИЦИЕ, да се зајакнат врските
помеѓу НИЦЕ и НДЦ Скопје и да се посетат интегрирани училишта со цел да се добие подобар увид
во интеграцијата во практиката и во лидерството за интеграција.
На првиот ден од студиската посета, делегацијата имаше состаноци во просториите на НИЦИЕ
и оствари средба со извршниот директор на НИЦИЕ, Роизин Маршал, и со претставничката
на НИЦИЕ Паула Меклвејн. Делегацијата, исто така, се состана со Управниот одбор на АПТИС
(Здружение на директори на интегрирани училишта), Патриција Муртаг (Hazelwood ИОУ), Најџел
Арнолд (Glengormley ИОУ), Кристин Боал (Crumlin ИОУ). Првиот ден од посетата беше завршен со
презентации на НДЦ Скопје и сесија со дискусии во зградата на Парламентот.
Презентациите беа реализирани од страна на Биљана Крстеска-Папиќ, менаџерка на Тренингцентарот при НДЦ Скопје, Ветон Зеколи, проект-менаџер на НДЦ Скопје и Сонај Билал, координатор
за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје.
На вториот ден од студиската посета, делегацијата го посети интегрираното училиште „Loughview“,
каде што остварија средба со Мајкл Мек Крајт, директор на на училиштето. Делегацијата имаше
можност да дознае повеќе за историјата на училиштето, како и да се сретне со учениците и
училишниот персонал. Вториот ден од студиската посета продолжи со средбата со Пол Каски,
раководител за кампањи при Фондот за интегрирано образование (ИЕФ). Информациите
презентирани пред делегацијата беа од големо значење во поглед на споделувањето на најдобрите
практики во прибирањето средства и во управувањето со кампањи за поддршка и промовирање
на интегрираното образование.
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„Посветената работа на НИЦИЕ во споделувањето на своето долгогодишно искуство од
образованието во интегрираните училишта е импресивна. Директорите и наставниците од
интегрираните училишта кои ги посетивме во Северна Ирска, несебично го споделија нивното
искуство со нас. Исто така, беше прекрасно да се видат амбиентот во училиштата и сите
инспиративни прикази во училниците и училишните простории. Би сакала да применам и да
искористам многу идеи во нашето училиште и се надевам дека ќе можам да пренесам некои од
инспиративните елементи во моето училишно опкружување.”
Јадранка Поповски ,Директорка на ООУ „Братство“ Општина Карпош, Скопје
„Посакував повторно да сум ученик додека бев во посета на интегрираните училишта во Белфаст.
Привлечен и продуктивен амбиент, исполнет со мотивациони, охрабрувачки пораки и мисли.
Организирањето на ваков образовен процес бара многу посветеност, професионалност и напор.
Очигледно е дека таквиот процес бара многу детално планирање со цел училиштето да го одрази
таквиот интегриран етос.”
Зујца Стојанова, педагог - ООУ „Гоце Делчев”, Општина Конче

Средба на директорите од Нансен модел-училиштата со управните одбори на
НДЦ Скопје и на ФИЕ

На 29 септември 2017 година, во просториите на Тренинг-центарот при НДЦ Скопје, директорите
на Нансен модел-училиштата одржаа презентации пред членовите на управните одбори на НДЦ
Скопје и на Фондацијата за интегрирано образование.
Директорите одржаа презентации за состојбите во нивните училишта, за проблемите со кои се
соочуваат, можните решенија, како и за можностите НДЦ Скопје и Фондацијата да придонесат
за надминување на тие предизвици со фокус на интеркултуралноста и на подобрувањето на
квалитетот на наставата. Презентациите беа проследени со сесии со прашања и одговори, како
и со дискусија за перспективите и идните планови за соработка и поддршка на Нансен моделучилиштата.
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Управните одбори на НДЦ Скопје и на Фондацијата за интегрирано
образование го посетија ООУ „Гоце Делчев“, Гостивар

На 29 септември 2017 година, НДЦ Скопје организираше посета на основното училиште „Гоце
Делчев“ во Гостивар за членовите на управните одбори на НДЦ Скопје и на Фондацијата за
интегрирано образование. Целта на посетата беше запознавање на членовите на управните
одбори со едно од најуспешните Нансен модел-училишта. За време на посетата, членовите имаа
можност да се запознаат со интеркултурните активности кои се реализираат во ова училиште и се
сретнаа со учениците, наставниците и управата на училиштето, при што разговараа за промените и
придобивките кои се резултат на заедничката соработка и на спроведувањето на Нансен-моделот
за интеркултурно образование. На средбата со раководството на училиштето, НДЦ Скопје им
додели признанија на директорот на училиштето, Сашо Шарески и на заменик-директорот, Сефер
Елмази, за извонредните резултати во областа на интегрираното и интеркултурното образование
и за исклучителниот придонес и поддршката за спроведување на Концепцијата за интеркултурно
образование во ООУ „Гоце Делчев“, Гостивар.
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Практичното спроведување на Концепцијата за интеркултурно образование
преку Нансен-моделот за интеркултурно образование
Во текот на 2017 година, НДЦ Скопје, главно се фокусираше на спроведувањето на Концепцијата
за интеркултурно образование, документ изработен од НДЦ Скопје и прифатен од Министерството
за образование и наука како стратешки документ за развој на меѓукултурното образование во
Република Македонија.
Концепцијата за интеркултурно образование на Република Македонија, како стратегиски
и развоен документ, во својата основа има комплексна и долгорочно ориентирана мисија за
унапредување на уставно и законски гарантираните права за еднакво образование на сите, за
негување на сопствениот национален и културен идентитет, како и за прифаќање и за почитување
на различностите, преку содржини и активности кои ја промовираат интеркултурната димензија
во воспитно-образовниот процес.
За практичното спроведување на овој стратешки документ, Министерството за образование и
наука и НДЦ Скопје преземаат конкретни мерки во:
- наставните планови и програми и во учебниците;
- компетенциите на наставниот кадар за интеркултурно образование;
- воннаставните активности;
- амбиентот во воспитно-образовните институции;
- поврзаноста на воспитно-образовните институции со пошироката заедница.
Првoто тематско подрачје на Концепцијата за интеркултурно образование беше делумно
спроведено преку иницирање на кроскурикуларните програми со основна цел да се вклучи
Нансен-моделот за интеркултурно образование во редовната наставна програма. Во текот на
процесот, НДЦ Скопје се вклучи во процесот на реформите во основното образование од страна
на Министерството за образование и наука, поточно во процесот на ревизија и изготвување на
новите наставни планови и програми од прво до трето одделение (основно образование). Улогата
на НДЦ Скопје во процесот е вклучување на интеркултурната компонента.
Второто тематско подрачје на Концепцијата за интеркултурно образование беше спроведено
преку Нансен тренинг-центарот со реализација на теоретска и практична обука за Нансен-моделот
за интеркултурно образование за наставниците од избраните училишта. Освен Тренинг-центарот,
Нансен-училиштата служеа како одличен ресурс за практично прикажување на придобивките и
резултатите од реализацијата на интеркултурните активности.
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Третото тематско подрачје на Концепцијата за интеркултурно образование беше реализирано преку
практични интеркултурни активности според Годишните програми за интеркултурни активности развиени
од страна на НДЦ Скопје. Активностите беа спроведувани редовно од страна на обучените тандеми
наставници, користејќи двојазичен приод.
Во текот на 2017 година, Нансен-моделот за интеркултурно образование се спроведуваше во следниве
училишта:

Училиште
ООУ „Лирија“

Општина/Град
Тетово

ООУ „Гоце Делчев“

Гостивар

ООУ „Гоце Делчев“

Битола

ООУ „Братство“

Карпош, Скопје

ООУ „Братство“

Куманово

СУГС „Браќа Миладиновци“
ООУ „Братство единство“

Драчево, Скопје
Дебар

Третото и четвртото тематско подрачје на Концепцијата за интеркултурно образование се реализираа преку
поддршка на училиштата за подобрување на условите за учење и преку промовирање на инклузивниот етос.
Во периодот септември-октомври 2017 година, како дел од практичното спроведување на четвртата тематска
област на Концепцијата за интеркултурно образование, односно „Амбиентот (етосот) во образовните
институции“, НДЦ Скопје го заврши процесот на реконструкција во шест училишта кои го спроведуваат
Нансен-моделот за интеркултурно образование. Дополнително, НДЦ Скопје обезбеди дидактички
материјали, училиштен мебел и ИТ-опрема за сите училници.
Новиот амбиент во училиштето ќе ги мотивира наставниците, учениците и нивните родители да го поддржат
и да го подобрат квалитетот на редовниот наставен процес. Нансен-училниците се препознаваат поради
„шареноликата средина“, во суштина, Нансен-моделот за интеркултурно образование предвидува учениците
да следат настава во соодветни и добро опремени училници и во позитивна атмосфера за учење.
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Училиште

ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар

ООУ „Лирија“ Тетово

ООУ „Братство“, Скопје

ООУ „Гоце Делчев“, Битола

Реновирани
простории

Дополнителна опрема

10 училници
2 ходници

Дидактички материјали, училиштен
мебел, ИТ-опрема

4 училници

Дидактички материјали, училиштен
мебел, ИТ-опрема

1 ходник

8 училници

5 училници
2 ходници

Дидактички материјали, училиштен
мебел, ИТ-опрема

Дидактички материјали, училиштен
мебел, ИТ-опрема

СУГС „Браќа Миладиновци“,
Скопје

3 училници

Дидактички материјали, училиштен
мебел, ИТ-опрема

ООУ „Толи Зордумис“, Куманово

7 училници
2 ходници

Дидактички материјали, училиштен
мебел, ИТ-опрема

Преку практичното спроведување на четвртото и на петтото тематско подрачје на Концепцијата
за интеркултурно образование, односно „Амбиентот во воспитно-образовните институции“
и „Релациите на воспитно-образовните институции со пошироката заедница“ НДЦ Скопје ја
обезбедува следната поддршка на училиштата:
- Основни, оптимални услови за поефикасна и продуктивна реализација на наставата.
- Мали инфраструктурни реконструкции, како што се: обоени училници, поправки на подот
(доколку е потребно), поправка на клупи, ЛЦД-проектори, персонални компјутери, бели табли итн.
- Дидактички материјали за воннаставни активности и за редовната настава, како што се: маркери
во боја, хартија за цртање, лепак, ножици итн.
- Дизајниран и уреден простор за изложување на креативната работа на учениците, како во
училниците така и во училишните ходници.
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Во текот на 2017 година, Нансен-моделот за интеркултурно образование се спроведуваше преку
проектни активности во следниве училишта:
Училиште

Општина/Град

ООУ „Гоце Делчев“

Конче

ССУГС „Георги Димитров“

Скопје

ООУ „Никола Карев“

Крушево (и подрачното училиште во
с. Борино)

ООУ „Битолски конгрес“

Куманово

ООУ „Братство - Миѓени“

Тетово

ООУ „Кирил и Методиј“

Канатларци, Прилеп

СУГС „8 Септември“

Скопје

Реализацијата на проектни и слободни активности според Нансен-моделот за интеркултурно
образование се состои од реализација на одреден дел од Годишната програма за интеркултурни
активности (според возраста на учениците), секција од програма која се реализира со групи
ученици кои зборуваат различни јазици и се претставници на разни етнички заедници.
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Признанија за тандеми наставници, успешни реализатори на НМИО
преку проектни активности

Во текот на јули 2017 година, НДЦ Скопје им додели признанија за успешна работа на тандемите
наставници кои ги спроведуваат проектните активности според Нансен моделот за интекултурно
образование. Проектните активности се спроведуваат врз основа на одредени секции од Нансен
годишните програми за интегрирани воннаставни активности.

Објава на нов отворен повик за избор на три модел-училишта за
спроведување на Концепцијата за интеркултурно образование

Нансен дијалог центар Скопје и Министерството за образование и наука на Р Македонија објавија
отворен повик за избор на три основни и/или средни училишта кои практично ќе ја спроведуваат
Концепцијата за интеркултурно образование.
Во јавниот повик беа објавени информациите за процедурата за аплицирање, потребните
документи и критериумите за избор, вклучувајќи детални специфики во однос на тематските
области од Концепцијата кои ќе се спроведуваат во избраните училишта. Крајниот рок за
поднесување на пријавите беше 29 декември 2017 година.
Фазите на селекција ќе вклучуваат истражувања во предизбраните училишта врз основа на кои
НДЦ Скопје ќе изготви план за спроведување активности за секое од избраните училишта. Се
очекува овој процес да започне во текот на месец февруари 2018 година.
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4

ЛОКАЛНА, РЕГИОНАЛНА И
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Соработка со Високиот комесар за национални малцинства при ОБСЕ
Промоција на Речникот за ученици од основните училишта

Нансен дијалог центар Скопје, во соработка со канцеларијата на Високиот комесар за национални
малцинства, го реализираше процесот на изработка на Речникот за ученици од основните
училишта.
Македонско-албанскиот/Албанско-македонскиот речник ќе ја поддржи интеграцијата меѓу
учениците преку зголемување на можноста за учење на јазиците на двете најголеми етнички
заедници во земјата меѓу учениците од основните училишта, со што ќе се подигне нивото на
комуникација меѓу учениците што припаѓаат на различни заедници. Со цел да се намали
етничката дистанца, Речникот ќе дејствува како алатка за активно и ефикасно олеснување на
интеркултурниот и меѓуетничкиот дијалог меѓу учениците од основните училишта.
Автори на Речникот се: Веселинка Лаброска, Бертон Сулејмани, Хаки Имери-Бина и Петар
Атанасов.
По изработката на Речникот, НДЦ Скопје ангажираше тим експерти за пренесување на печатената
верзија на Речникот во дигитална верзија која може да се користи и без интернет, во ЦД-формат
за дистрибуција до училиштата, веб-страници и апликација за паметни телефони.
Речникот е достапен за бесплатно симнување како мобилна и десктоп апликација. Зборовите
може да бидат преведени преку FB-разговор преку фејсбук страницата на Речникот @Recnikfjalor.
Развојот на Речникот претставува значаен чекор кон интеграција на лично ниво и на тој начин
придонесува кон долгорочната кохезија на општеството.
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Учество на Конференцијата организирана од Високиот комесар за
национални малцинства при ОБСЕ во Киев, Украина
На 13 април 2017 година НДЦ Скопје,
претставен од страна на менаџерката на
Тренинг-центарот, г-ѓа Биљана
КрстескаПапиќ, учествуваше на Конференцијата за
стручна расправа на тема „Повеќејазичното
образование во регионот на ОБСЕ: искуства
и перспективи за Украина“, во организација
на Високиот комесаријат за национални
малцинства при ОБСЕ во партнерство со
Министерството за образование и наука на
Украина. Конференцијата се одржа во Киев и
на неа учествуваа владини претставници, претставници на образовни институции, академици и едукатори.
Учесниците на Конференцијата ги поздравија и им се обратија министерката за образование и наука
на Украина, г-ѓа Лилија Гриневиќ, и политичкиот советник при Канцеларијата на комесарот на ОБСЕ за
национални малцинства, г. Захид Мовлазада.
Во текот на стручната дискусија, г-ѓа Биљана Kрстеска-Папиќ го презентираше Нансен-моделот за
интегрирано образование, истакнувајќи ги придобивките од неговото спроведување во постконфликтните
и поделени заедници. Беше истакнато дека Нансен-моделот за интегрирано образование е докажано
ефикасен во зближувањето на учениците, наставниците и родителите од различни потекла.

Соработка со Здружението „Пиколо Фиоре“
На 7 јуни 2017 година претставници
од Здружението „Пиколо Фиоре“ од
Биела, Италија го посетија НДЦ Скопје.
Претставниците остварија средба со тимот
на НДЦ Скопје и со наставниците кои
се непосредни реализатори на Нансен
моделот за интеркултурно образование
и кои учествуваа во студиските посети во
Италија, во рамките на проектот „Ponti di
Solidarieta“, спроведуван од Здружението
„Пиколо Фиоре“ во Италија со поддршка на
НДЦ Скопје. Во текот на состанокот, НДЦ Скопје ги информираше претставниците на делегацијата
за развојот на Нансен-моделот за интегрирано образование, а наставниците ги споделија своите
импресии од студиското патување во Италија.
Официјалната соработка меѓу Нансен дијалог центар Скопје и Здружението „Пиколо Фиоре“
беше воспоставена во октомври 2014 година кога претставниците изразија интерес за средба
со НДЦ Скопје, со цел да се увидат можностите за идна соработка и размена на искуства меѓу
двете организации, особено во областа на образовните програми. Оттогаш, беа организирани
две студиски патувања за наставници во Италија како резултат на меѓусебната соработка.
Здружението „Пиколо Фиоре“ е основано во 1984 година со цел поддршка на хуманитарната
организација „Domus Laetitiae“. Активностите на Здружението се насочени кон активности кои
ја поддржуваат социјалната солидарност, главно, во областа на инклузијата и поддршката на
лицата со посебни потреби. Здружението има блиска соработка со други групи и волонтерски
организации во локалната заедница и е член на Социјалниот совет на волонтери за градот Биела,
Италија.
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Нансен дијалог центар Скопје – партнер во спроведувањето на
проектот „GEAR“ (Глобално образование и активно дејствување)

Целта на GEAR-проектот е да придонесе за интеркултурно разбирање преку соработка меѓу
граѓанските организации и формалниот систем на образование, да поттикне размена на
наставници и ученици, унапредување и подобрување на постоечките позитивни практики за
интеркултурно образование меѓу училиштата на локално, регионално, национално и меѓународно
ниво. Општата цел на проектот е промовирање на демократските вредности, основните права,
меѓукултурното разбирање и активно граѓанство и превенција на насилство и радикализација.
Проектот ќе овозможи подобрување на постоечките програми за социјална инклузија и
интеркултурно образование во соработка со средните училишта и организации на граѓанското
општество. Некои програми имаат долга традиција на спроведување на национално ниво во
одредени земји, но тие, исто така, ќе бидат унапредени и надградени на транснационално ниво во
согласност со реалните потреби. Проектот ќе овозможи транснационална размена на постоечките
успешни практики меѓу партнерите и наставниците учесници од различни земји. Активностите ќе
ги вклучуваат младите, наставниците и едукаторите /обучувачите од граѓанските организации.
Времетраењето на проектот е од 31 декември 2016 до 31 декември 2018 година. Овој проект е
финансиран од програмата Еразмус + на Европската Унија.
Проектните активности се:
• Едукација/обука на наставници и едукатори
- Пет (по една во секоја земја - проектен партнер) национални образовни/сесии за обука
наменети за 20 наставници и едукатори и транснационална тридневна размена и едукација/
обука за наставници и едукатори.
• Обуки за младински промотори на толеранцијата и интеркултурализмот
- Пет (по една во секоја земја - проектен партнер) обуки за млади промотори на толеранцијата
и интеркултурализмот и транснационална дводневна размена и едукација/обука за младински
промотори на толеранцијата и интеркултурализмот.
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• Училишни интеркултурни и инклузивни проекти
- Проекти за инклузија - развиени од страна на училиштата вклучени во проектот (на пример,
акции за солидарност/заштита на човековите права, активности во локалните заедници).
• Национално и транснационално вмрежување и размена на добри практики
- Посети и училишни размени меѓу партнерските училишта, воспоставување меѓународна мрежа
на интеркултурни инклузивни училишта, конференции и панел-дебати што се фокусираат на теми
од демократските вредности, фундаменталните права, интеркултурното разбирање и активното
граѓанство.
• Анализа на квалитетот и надградбата на модулите за образование/обука
- Компаративна анализа на постоечките примери за најдобри практики за образование/обука
за интеркултурно разбирање во различни земји, кои ќе се користат за развој на наставната
програма во секоја земја (надградба на постојните програми), како и за транснационалниот
развој на наставните програми.
• Управување на проектот/евалуација
- Координација на активностите, партнерските состаноци, следењето и евалуацијата на проектот.

Активности реализирани како дел од проектот GEAR:
Обука за наставници во Струга, Македонија
Во периодот 28 јуни - 1 јули 2017 година во Струга, НДЦ Скопје ја реализираше програмата за
обука наменета за наставниците во рамките на работниот пакет на проектот GEAR (Глобално
образование и активно дејствување) за заштита на човековите права, инклузија и промовирање
на демократските вредности во интеркултурни општества. Проектот се спроведува во соработка
со 11 партнери – организации на граѓанското општество, наставници, ученици и училиштата од
пет европски земји: Хрватска, Италија, Шпанија, Словенија и Македонија.

Обука за наставници во Сполето, Италија
Во периодот од 12 до 14 октомври 2017 година, проект-менаџерот на НДЦ Скопје, Ветон Зеколи,
заедно со наставниците Дарко Талески, Северџане Вишка и Гарип Шаќири, присуствуваа на
тридневната обука за наставници на тема „Градење инклузивни и интеркултурни средини преку
глобално граѓанско образование“ во Сполето, Италија.
Наставниците реализираа презентации и работилници за: интеркултурни комуникациски вештини,
стратегии и техники за справување со изворите на стереотипи и предрасуди во училишната
средина и создавање на интеркултурни дидактички ресурси.
Обуката беше транснационална тридневна размена на која учествуваа околу 20 наставници,
едукатори и младински работници од граѓански организации од Шпанија, Италија, Словенија,
Хрватска и Македонија. Размената беше фокусирана на учење од најдобрите практики за
граѓанско образование за промовирање на демократските вредности, фундаменталните права,
интеркултурното разбирање и активното граѓанство. Наставниците и едукаторите беа охрабрени
да ги едуцираат децата и младите во духот на граѓанското и меѓукултурното образование,
човековите права, толеранцијата кон другиот и критичкото размислување.

Обука на млади промотори на толеранција и интеркултурализам
Во ноември 2017 година Нансен дијалог центар Скопје, во рамките на проектот „Глобално
образование и активно дејствување за заштита на човековите права и инклузија во
интеркултурните општества“, организираше тридневна обука за млади која имаше за цел да ги
едуцира младите како да го развијат својот потенцијал со цел да станат активни, ангажирани
и одговорни граѓани во нивните заедници и кои ќе поттикнат инклузија на млади со помалку
можности.
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Студиска посета на група директори од училишта од Косово во
ООУ „Гоце Делчев“ Гостивар

На 7 декември 2017 година, делегација составена од директори и заменици-директори (Албанци
и Срби) од основните и од средните училишта од Косово, како и претставници на ОБСЕ, посетија
едно од најуспешните училишта кои го спроведуваат Нансен-моделот за интеркултурно
образование, Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ во Гостивар. 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 ученици. По посетата на училиштето, делегацијата ги посети
просториите на НДЦ Скопје и на Тренинг-центарот, каде што одблиску се запознаа со активностите
кои се реализираат во Нансен-училиштата, како и со проектните активности и со активностите
кои се спроведуваат во рамките на Тренинг-центарот за интеркултурно образование.
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Публикација од истражувањето
„Мултикултурноста и интеркултурноста во
учебниците од прво до петто одделение
во основното образование во Република
Македонија“.

Публикација од истражувањето
„Мултикултурноста и интеркултурноста во
учебниците од шесто до деветто одделение
во основното образование во Република
Македонија“.

Двонасочен македонско-албански и
албанско-македонски речник за ученици.

Публикација од извештајот„Улогата и важноста
на интеркултурализмот во образованието“.
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ТИМ НА НДЦ СКОПЈЕ И ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВЕН ОДБОР ЗА 2017 ГОДИНА
Извршна канцеларија
Сашо Стојковски – извршен директор
Ветон Зеколи – проект-менаџер
Биљана Крстеска-Папиќ – менаџерка на Нансен тренинг-центарот
Осман Емин – координатор за едукација, обука и развој
Сонај Билал – координатор за едукација, обука и развој
Хана Мемеди – проект-асистентка за едукација
Мирлинда Алемдар – PR-лице за контакт и меѓународна соработка
Елена Арсенова – менаџер за финансии
Ване Рујков – ИТ-консултант, графички и веб-дизајн

Управен одбор на НДЦ Скопје
Претседател – Елизабета Јовановска – Мировен корпус, Македонија
Бенте Кнагенхјелм – Нансен центар за мир и дијалог, Осло – Норвешка
Норин Кембел – поранешен директор на НИЦИЕ, Белфаст – Северна Ирска
Зви Бекерман – професор, Мелтон центар, Еврејски универзитет во Ерусалим, Израел
Стеинар Брин – основач на Нансен дијалог-мрежата, Лилехамер – Норвешка
Најџел Арнолд – директор на интегрираниот колеџ „Гленгормли“, Белфаст – Северна Ирска
Енвер Абдулахи – професор, Универзитет „Мајка Тереза“, Скопје – Македонија
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