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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 основно 
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; г-ѓа Паула Меклвејн, од Советот за интегрирано образование на 
Северна Ирска (NICIE), г. Пол Роу – извршен директор на „Educate together“, Република Ирска 
и г-дин Стеинар Брин од Нансен центарот за мир и дијалог, Норвешка. На конференцијата 
присуствуваа 140 наставници, директори на училишта, педагози и психолози од основните и 
средните училишта во Р. Македонија.

Менаџерот на Тренинг центарот при НДЦ Скопје, Биљана Крстеска-Папиќ го означи 
официјалниот почеток на меѓународна конференција за интегрирано образование и се обрати 
на учесниците на конференцијата, при што ги презентираше целите на Конференцијата, 
нагласувајќи го значењето на интеркултурното образование.

На учесниците им се обрати извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, кој 
прикажа хронолошки преглед на предизвиците при основање на Нансен моделот за 
интегрирано образование во постконфликтните и поделените заедници. Стојковски го 
истакна негативното влијание на конфликтот во 2001 година во Општина Јегуновце во 
смисла, поделба на училиштата по етничка основа, тренд којшто продолжува да се шири и во 
другите општини во Македонија. За време на обраќањето, Стојковски ја истакна важноста на 
Програмата за дијалог и помирување која претставуваше почетна точка за создавање услови 
за заедничко учење меѓу учениците Македонци и Албанци во Општина Јегуновце. Беше 
нагласена важноста на првото интегрирано училиште во Македонија и регионот, основано 
од страна на НДЦ-Скопје во 2008 година, со само 24 ученици Албанци и Македонци и две 
наставнички, кое и понатаму е мошне значајно за развој на интегрираното и интеркултурното 
образование во Македонија, со оглед, признавање на моделот на национално и меѓународно 
ниво и тенденција за проширување и во други општини.



WWW.TCNMIE.ORG

Меѓународна конференција
„Улогата и значењето на интеркултурализмот во образованието“

Скопје, 11. март 2017 година

Почитувани наставници и директори на избраните модел-училиштата 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 општество.

За време на обраќањето, извршниот директор на НДЦ-Скопје ја истакна важноста 
на основањето на Тренинг центарот за интегрирано образование во партнерство со 
Министерството за образование и наука, особено на 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 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 
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.

На крајот од воведното обраќање, извршниот директор на НДЦ Скопје го претстави 
меѓународниот тим стручни предавачи.
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Конференцијата продолжи со првата сесија - интерактивно предавање на Паула Меклвејн 
(NICIE) на тема „Непристрасен приод во интегрирани и интеркултурни училишта“. Пред 
официјалниот дел од предавањето, Меклвејн се осврна на историскиот развој на 
интегрираното образование во Северна Ирска и првите иницијативи на родителите кои 
довеле до формирање и основање на првото интегрирано училиште во Северна Ирска во 
1981 година - Lagan College.

Предавањето започна со познатиот цитат од Нелсон Мандела:

Никој не е роден со омраза кон друга личност поради бојата на кожата, потеклото или 
религијата. Луѓето учат да мразат, и ако тие можат да научат да мразат, можат да се научат и 
да сакаат, затоа што љубовта доаѓа поприродно на човечкото срце од нејзината спротивност.

Презентација продолжи со цитат од поранешниот просветен инспектор од одделот за образование 

на Северна Ирска, Марион Матчет: Постои реална дилема за наставниците кои сакаат да се вклучат 
во овој тип на работа, кој по својата природа создава непријатност, ги предизвикува ставовите, 
ги отвора чувствителните прашања. Вистината е дека ние индивидуално и колективно треба да 
преземеме одговорност за оваа работа. Ние сме сите дел од проблемот и сите можеме да бидеме 
дел од решението.

Меклвејн го претстави процесот на развојот на програмата за непристрасен приод во 
образованието, која е основен дел од обуките за наставниците со цел овозможување развој 
на вештини и компетенции за работа во мултикултурно опкружување.



WWW.TCNMIE.ORG

Меѓународна конференција
„Улогата и значењето на интеркултурализмот во образованието“

Скопје, 11. март 2017 година

Документот беше објавен за првпат во 1998. година и произлезе како првична идеја на 
родителите кои помогнаа при основањето на нашите први интегрирани училишта 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 рамки на училиштата - и токму тоа прерасна во програма за непристрасност 
во образованието. Документот беше препечатен во 2002 година и ревидирани од страна NICIE 
поради развојот на новата наставна програма во Северна Ирска, со цел да се вклопат во 
законодавството.

Учесниците дознаа повеќе за фокусот на програмата за обука за непристрасност во 
образованието и нејзините клучни цели за почитувањето на различноста, промовирање на 
еднаквоста и инклузијата, превенција 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, мошне е важно 
да се превенираат пристрасноста и предрасудите во средините во кои се наоѓаат интегрираните 
училишта.

Меклвејн ја истакна важноста на обуката АБЦ во контекст на поделените образовни системи 
во Северна Ирска, како и на одвоените студии за наставниците католици и протестанти. Како 
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последица на тоа, наставниците не се подготвени за работа во интегриран амбиент, и тоа 
е причината за предвидените програми за професионален развој со цел тие да можат да 
работат ефикасно во мултикултурни среднини.

Како дел од предавањето, беа проектирани два кратки филма за учесниците, првиот 
беше во врска со настаните кои се случиле во средното училиште Литл Рок, и борбата 
на првите Афроамерикански ученици кои биле единствени кои посетувале настава  во 
средно училиште, а вториот филм беше „поделена училница: „лекција на кафени очи / сини 
очи“ - експеримент за претставување на негативниот ефект на дискриминацијата меѓу 
учениците. По интерактивниот дел и дискусијата со учесниците, предавањето продолжи со 
детаљна презентација на програмата за обука ABC и нејзините клучни цели: почитување на 
различноста, промовирање на еднаквоста и инклузијата, превенција на пристрасноста и 
предрасудите преку формалниот, неформалниот и скриениот курикулум. Исто така, акцентот 
беше, ставен на фактот дека наставниците кои работат во интегрирани училишта треба да 
поседуваат вештини и стратегии за работа во мултикултурна образовна средина. 

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.

Предавањето беше завршено со цитатот на Нелсон Мандела: Сите сме создадени да 
блеснеме, како децата. Тоа не се однесува само во некои од нас, тоа е во секого. И како што ѝ 
дозволуваме на нашата сопствена светлина да блесне, ние несвесно им даваме слобода и на 
другите луѓе да го сторат истото. Како што ние сме ослободени од нашите сопствени стравови, 
нашето присуство автоматски ги ослободува и другите.
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По предавањето на Паула Меклвејн, Конференцијата продолжи со предавањето на Пол Роу 
- извршен директор на Educate Together, 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 соочуваале во текот на годините, како 
и детален преглед на минатата и 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.

Во текот на изминатите 40 години, невладината организација Educate Together, основана во 
1975 година има развиено уникатен модел на образование кој се базира на човековите права 
и еднаквоста и има посебна програма за етичко образование наречена „Заедничко учење“. 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 нивните 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 училиштата и образовни активности мора да бидат основани 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 рамки на нивниот 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 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.“

„Заедничко образование“ на Educate Together програмата за етичко образование е призната 
од страна на ЕУ како пример за најдобра пракса во меѓукултурното образование и има 
многу меѓународни академски поддржувачи. Тематските насоки на наставната програма се 
следните: Морален и духовен развој; социјална еднаквост и правда, системи на верување 
(интеркултурни студии) етика и животна средина (одржливост).
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Извонреден е фактот што родителите низ целиот светот, денес, сакаат да ги видат нивните деца 
во висок степен на благосостојба, висок степен на способност да живеат и работат во светот 
којшто е сѐ повеќе глобализиран и разновиден, свет, во кој луѓето се движат комуницираат 
со различни националности, религии, јазични потекла и култури. Тоа што сме го научиле, е 
дека благодарение на сите наши напори за задоволување на овие аспирации, како резултат, 
настана една незапирлива политичка промена која го претвора односот на политичарите и ги 
сензибилизира за иновации, промени и еднаквост во образовниот систем.

Г-дин Роу зборуваше за напорите за формирање национална мрежа на училишта коишто ќе 
бидат пример за добра практика, кои ќе им докажат на сите заинтересирани страни кои ги 
посетуваат дека е можно да се третираат сите деца подеднакво во една образовна средина 
и дека тоа е многу корисно за децата со цел да научат да се однесуваат подеднакво со 
различни поединци и според тоа да се дефинираат стандардите на целата заедница.

За време на предавањето, г-дин Роу истакна дека современото образование мора да започне 
од фундаменталната обврска за негување и почитување на правата на поединецот.



WWW.TCNMIE.ORG

Меѓународна конференција
„Улогата и значењето на интеркултурализмот во образованието“

Скопје, 11. март 2017 година

Социјалната класа, етничката припадност, полот и малцинскиот идентитет остануваат главен 
филтер - фактор за спречување на напредокот во значајни делови на заедницата. Во тој случај, 
општеството по дефиниција не успева да го искористи овој мошне значаен дел од својот 
човечки капитал.

Г-дин Роу истакна дека со цел справување со овие прашања, училиштата треба да воведат 
соодветни наставни програми и да обезбедат еднакви можности за пристап до образованието 
за сите и истото не треба да биде само декларативно, туку и правно обврзувачко.

На заклучниот дел од предавањето, г-дин Роу зборуваше за новите технолошки достигнувања 
во контекст на образованието и дека новите генерации на ученици треба да бидат охрабрувани 
за решавање на проблемите на економската, социјалната и еколошката одржливост. Беше 
истакнато, дека приодот кон етичко образование треба да има цел промовирање животни 
вештини кои се од суштинско значење за една генерација млади, кои растат во различни 
социјални средини. Предавањето беше проследено со сесија за дискусија со учесниците.

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“. Предавањето 
започна со преглед на историјата на соработка со НДЦ Скопје и ангажман на проф. Брин 
од самото основање, како и предизвиците поврзани со воспоставувањето и поддршката на 
интегрираното и интеркултурното образование во Македонија. 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. Беше истакнато дека интеркултурната компетентност во современиот свет 
е мошне корисна, не само за поединецот, туку и за општеството, како целина.

За време на предавањето, учесниците имаа можност да слушнат повеќе за перспективите 
поврзани со предизвиците кои произлегуваат од сегрегираните училишта низ цела Европа, 
што резултираат со губење на многу важно место за средба на децата и родителите и губење на 
заедничко образовно тло за поединци од различни потекла. Г-дин Брин го сподели искуството 
и клучните искуства од процесот на планирање и спроведување на 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 малцинските заедници.

Г-дин Брин зборуваше за важната улога на Фридјоф Нансен во решавањето на повеќе 
предизвици на бегалците по Првата светска војна преку овозможување слобода на движење 
со помош на Нансен пасошот и хуманите вредности на процесот.

Улогата и значењето на интеркултурното образование беа истакнати како неопходност за 
градење на кохезивно општество, од коешто сите поединци ќе имаат корист, сѐ додека тие 
се третираат подеднакво.
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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 зашто 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 можеме најдобро да живееме заедно? Нансен моделот е патоказ кон похумана иднина 
на сите во Европа. 

Последната сесија на Конференцијата беше посветена на учесниците од група 12 и 13 кои 
успешно го завршија основното ниво на обука во рамки на Тренинг центарот за интегрирано 
образование при НДЦ-Скопје. Менаџерот на Тренинг центарот при НДЦ-Скопје, Биљана 
Крстеска-Папиќ им се обрати на наставниците и ја истакна важноста на интегрираното и 
интеркултурното образование за образовниот систем во Република Македонија. 

Вие сте непосредни промотори на вредностите на кои 
Нансен моделот е внимателно изграден, а тоа се:
меѓусебното почитување, толеранцијата, отворената 
комуникација, емпатијата, промовирањето на раз-
личностите како богатство, наспроти бариерата. Сите 
Вие ги надградивте Вашите вештини и компетенции и ја 
зајакнавте основата на меѓусебните односи кои прераснаа 
во пријателство, а разликите се трансформираа во 
предизвик за подобро меѓусебно запознавање.

На учесниците им се обрати и советникот на Министерот за образование и наука на 
Република Македонија и одговорен за средно образование, Сафет Незири, кој истакна дека 
интеркултурното образование е неопходност за македонскиот образовен систем и дека 
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меѓународните практики треба внимателно 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 средните 
училишта.

Г-дин Незири, исто така, зборуваше за соработката со НДЦ Скопје во однос на развојот на 
Концепцијата за интеркултурно образование, којашто беше прифатена како официјален 
документ на Министерството за образование и наука.

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 со 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.

Наставниците кои беа избрани да учествуваат на обуките во рамките на Тренинг центарот при 
НДЦ Скопје беа охрабрени да ги споделат нивните искуства со своите колеги, и им беше ука-
жано дека за Министерството за образование и наука, програмите на НДЦ Скопје претставу-
ваат важен аспект за професионалниот развој на наставниците и останатите образовни кадри. 
На крајот од својот говор, г-дин Незири им честиташе на учесниците од групите 12 и 13, на 
кои им беа свечено доделени сертификати за успешно завршување на осново ниво на обука 
за интегрирано образование. 

Пред крајот на конференцијата, 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.

Ми претставува задоволство што во име на Советот 
за интегрирано образование на Северна Ирска имам 
прилика да ја доделам оваа награда - признание на 
Нансен дијалог центар-Скопје. Ние сме импресионирани 
од професионализмот и посветеноста на сите вработени 
во НДЦ-Скопје, па следствено на тоа, би сакале да 
го доделиме ова признание на сите во тимот на НДЦ 
Скопје за нивниот ангажман и посветеност за развој на 
интегрираното и интеркултурното образование “- истакна 
г-ѓа Паула Меклвејн.
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Признанието беше примено од страна на извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, 
кој изрази благодарност за конструктивната соработка и поддршката обезбедена од страна 
на Советот за интегрирано образование на Северна Ирска во областа на интегрираното и 
интеркултурното образование, особено поддршката за професионална надградба во рамки 
на Тренинг центарот за интегрирано образование при НДЦ-Скопје.

На крајот на Конференцијата, извршниот директор 
на НДЦ-Скопје, Сашо Стојковски им честиташе на 
наставниците кои го завршија основото ниво на обука 
за интегрирано образование и изрази благодарност 
до предавачите и претставниците на селектираните 
модел- училишта за спроведување на Концепцијата 
за интеркултурно образование како и на останатите 
соработници кои дадоа позитивен придонес со нивното 
активно учество на меѓународната конференција.

Во прилог на извештајот:

I. Агенда

II. Биографии на предавачите
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АГЕНДА

09:00  - 10:00  Регистрација на учесниците

10:00 - 10:05  Свечено отворање на Конференцијата 

10:05 - 10:15  Говор на г-дин Сашо Стојковски - извршен директор на НДЦ Скопје

10:15 - 11:45  „Непристрасен приод во интегрирани и интеркултурни училишта“    
  -  Г-ѓа Paula Mcilwaine – Совет за интегрирано образование на Северна Ирска (NICIE)

11:45 - 12:15  Кафе пауза

12:15 - 13:00  „Позитивни искуства и добри практики од Република Ирска“     
  - г-дин Paul Rowe – извршен директор на Educate Together, Република Ирска.

13:00 - 14:00  Пауза за ручек

14:00 - 14:45  „Перцепции за интеркултурно образование“       
  - предавање на проф. Steinar Bryn - Нансен центар за мир и дијалог, Лилехамер, Норвешка

14:45 - 15:00  Kафе пауза

15:00 - 15:10  Oбраќање на г-ѓа Биљана Крстеска-Папиќ – менаџер на Нансен Тренинг центар при  
  НДЦ Скопје

15:10 - 15:20  Oбраќање на г-дин Сафет Незири – советник на Министерот за образование и наука

15:20 - 15:40  Додлеување на сертификатите на наставниците кои завршија основно ниво на обука  
  (12та и 13та група на учесници)

15:40 - 15:45  Свечено затворање на Конференцијата од страна на г-дин Сашо Стојковски –   
  извршен директор на НДЦ Скопје
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Paula Mcllwaine ги завршува додипломските студии на факултетот за 
англиски јазик и литература во Кралскиот универзитет во Белфаст, додека на 
постдипломските студии се насочува во полето на психологијата. 
Паула е член на Здружението на британски психолози и има посебен интерес за 
различните психолошки полиња на детскиот развој како и на организациската 
психологија. Паула работи неколку години како професор по англиски јазик, а во 
последните години и како професор по психологија. 
Паула со голема посветеност го следи интегрираното образование и повеќе 
од 7 години работи во НИЦИЕ. Нејзиниот ангажман е насочен кон развојот и 
реализацијата на обука за професионален развој за наставници од основни и 

средни училишта. Програмата за обука им овозможува на наставниците да развијат позитивен пристап кон 
разновидноста и инклузијата преку развојот на вештини и стратегии за конструктивно предизвикување 
на стереотипите и дискриминацијата.

Paul Rowe повеќе од 28 години е вклучен во работата на организацијата 
Educate Тogether (Образование заедно), како родител, активист, член на одбор 
и национален претставник. Тој е заинтересиран за градење на организации 
коишто ја препознаваат Educate Тogether и нивната етичка програма “Learn 
Together” како пример на добра практика. Посветено работел и вложил заложби 
и напори во основањето на националната мрежа на Educate Тogether основни 
училишта, како и за примена на принципите на Educate Тogether во сферата на 
средното образование. Бил избран за претседател на Educate Тogether во 1998., 
а на истата позиција се задржал до мај 2001. 
Во јуни 2002. е назначен за извршен директор на организацијата, позиција 

којашто ја извршува и денес. 
Под негово раководство Educate Тogether отвори 66 основни и 9 средни училишта, но воедно основа и 
прво училипте во Велика Британија. Често учествува на различни медиуми, конференции итн. во име на 
матичната организација.

Steinar Bryn заедно со Нансен дијалог мрежата е номиниран за Нобелова 
награда за мир од 2009 до 2013 година. Неговата докторска дисертација е 
во областа на американските студии во Универзитетот во Минсеота (1993 
година). Стеинар Брин е дел од академијата „Фридтјоф Нансен“ од 1989 година. 
Последните 17 години Брин како основач на Нансен дијалог мрежата има 
стекнато исклучително искуство работејќи како олеснувач во дијалог. Стеинар 
Брин е добро познат во Вуковар, Приедор, Сребреница, Братунац, Столац, 
Косово Поле, Обилич, Митровица, Бујановац и Јегуновце. Неговото делување 
е исто така познато и на Блискиот Исток, олеснувајќи сесии со дијалог меѓу 
сомалиските кланови. Брин има предводено стотици семинари и има објавено 

голем број статии и истражувања, исто така, тој има и исклучително искуство со меѓународни предавања 
низ целиот свет. По спојувањето на Нансен дијалог центарот во Лилехамер со Норвешкиот центар за мир 
во 2010 година, Стеинар Брин ја презема функцијата виш советник во Нансен, центарот за мир и дијалог.

БИОГРАФИИ НА ПРЕДАВАЧИТЕ


