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Geçen 2016 yılı ardımızda kaldı. Aslında geçen yıl çalkantılı ve 
belirsizlik içinde içimize gömüldü. Ancak yadsınılmas somut 
sonuçların elde edildiği bir yıl olarak da değerlendirebilir. Geçen yıl 
belirgin olmasa dahi, kayıtlanması gereken bir ilerleme yaşandı.
Nansen Diyalog Merkezi Üsküp ekibinin odak noktasında bulunan 
çalışmaları strateji belgenin uygulanmasına yönelikti. Sözü 
edilen bu çalışmaya NDM Üsküp’ün uzman ekibi üstlendi. Aynı 
belge Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafınca kabul edildi. 
Kültürlerarası eğitim kavramı anlayışına, bir de belgenin kısmen 
üzerine çalışılmasına geçildi.

Sözü edilen belgenin Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığınca onay görmesi aslında sadece NDM Üsküp 
için değil genel olarak Makedonya Cumhuriyeti çapında entegre ve kültürlerarası eğitim ile eğitim düzeninin 
gelişimi bakımından önem kazanmıştır. NDM Üsküp, Norveç Kırallığının Dışişleri Bakanlığı tarafınca yapılan 
destek ve bağışla, model olarak seçilen 10 okulda 3 yıl boyunca kültürlerarası eğitime bağlı kavramın 
uygulanması için gerekli maddi kaynaklar, araç-gereçler sağlandı.

Kültürlerarası Eğitim Yaklaşımı’nn bir bölümü olarak, eğitim sisteminin kalite açısından gelişmesine 
yönelik belirli etkinlikler örgütlendi. Önce, 1-5 sınıflara ait kitaplar üzerine özenli incelemer yapıldı. Bunun 
güttüğü amaç mevcut kitaplarda içerik açısından gerekli değişmelerin yapılması doğrultusunda Eğitim 
Bakanlığına tavsiyelerde bulunmaktı. Çünkü geçerli olan ve okullarda hala kullanışta olan kitapların 
bazılarında kalıplaşmış ve başkaları için önyargı sayılan metinler hala kullanıldığı, kitaplarda önemli yerlerde 
görüldüğünün farkına vardık. Çok etnikli orta uzman profesyonel okullarda pratik derslerin gerçekleşeceği 
özel sınıflar, kabinler açtık. Bu biçim çalışma, öğrenciler arasında uzman gelişimlerine katkıda bulunacaktır.
Öğretmenlere ait Nansen Diyalog Merkezi’ne bağlı Eğitim Merkezi, model olarak ayrımcılığın olduğu görülen 
okullardan seçilen öğretmenlere eğitim vermeye başlandı. Burada sözü edilen kavramların uygulanmasına 
geçildi.

Seçilen 10 model okulda kültürlerarası eğitim kavramın uygulanması ve öğretmen, öğrenci ile ebeveyinlere 
adalı program aslında öngörülen program misyonun gerçekleşemesine doğru yöneliktir. Doğrusu herkese 
eşit eğitim sağlamak düşünülmektedir. Her birey kendine öz ulusal ve kültürel kimliğini koruyarak, 
farklılıklara karşı saygıda bulunup aynılarını kabul etmelerine imkanlar sağlamaktadır. Eğitim-öğretim 
sürecinde kültürlerarası boyutların tanıtılmasına bağlı içerikli etkinlikler öngörülmektedir. 

Bu doğrultuda bize yardım elini sunan ve destekleri gelen işbirlikçilerimize en içten teşekkürlerimizi belirtmeyi 
borç biliyoruz. Aynı zamanda bizi destekleyenlere de şükranlarımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Zira 
dışarıdan destek olmaksızın öngörülen etkinliklerin gün yüzüne çıkması neredeyse olanaksız olduğu 
bilinmektedir. Doğrusu sözü edilen destek olmasaydı kuşkusuz ki 2016 yılına bağlı planlanan etkinlikler 
suya düşmüş olurdu. Gelen yıllarda hep birlikte yeni yeni yaratıcılığa doğru ilertleyeceğimize bağlı inancım 
güçlüdür. Aslında etnik esasa dayanan eğitimde göze çarpan ayırımların bertaraf edilmesi yönünde 
dirençli mücadele vermemiz gerekecektir. Buysa sözü edilen model ile olasıl kılınacağını düşünmekteyim. 
Parçalanan ve ayırımcılığa uğrayan toplumlarda mevcut eğitim düzeninde entegre ve külltürlerarası 
eğitimin belirgin etkisi hissedilme ümidiyle.

Saygıdeğer dostlar,

NDM ÜSKÜP İCRA MÜDÜRÜ

Saşo Stoykovski
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Çok kültürlü toplumda entegre eğitim, aslında küresel ve çokkültürlü 
toplum içinde bireylerin başarılı çalışma edinmelerine yönelik öğretme 
ve öğrenme doğrultusunda teşvik edici unsuru oluşturmaktadır. 
Güdülen genel amaç, demokrasi değerlerin esasına ve inançlarına 
dayanmaktadır. Bundan başka günümüzde insanlararası-bağımlı 
dünyada, kültür farklılıklarını içeren toplumda, çoğulculuğu olumlu 
açıdan kışkırtmaktadır. Üsküp Nansen Eğitim Merkezi (NEM Üsküp), 
aynı zamanda esas ilkeler doğrultusunda entegre eğitimin rolünü 
de pekiştirmektedir. Bu biçim eğitim, Makedonya Cumhuriyeti’nde 
yaşayan ve farklı kökenlere mensup olan tüm öğrencilere, eğitim 
gereksiminlerinin gereçekleşmesine belirgin bir biçimde yardım 
sunmaktadır. Nansen Diyalog Merkezi Üsküp, okul programı ve okul 
ortamlarında, öğretimin gerçekleşmeşi ve çokkültürün birleşmesi 
yönünde bireysel ve toplum düzeyinde olmak üzere okul ve toplumu 
teşvik etme rölünü de üstlenmiş bulunuyor. Doğrusu paralel okullar 
arasında mevcut engellerin bertarafını amaç bilmektedir.
Sözü edilen merkezde baş rölde bulunanlardan başka ebeveynler de sözü edilen süreç faaliyetleriyle 
haberdar edilip aynısına destek vererek doğrudan katılmaları sağlanıyor. Çünkü, güncel olan entegre 
yanaşımın amacı sadece alışagelmiş ders ve programların değişiminini kapsamıyor. Aslında bu yönde göze 
çarpan esas amaç, yürütülen sürecin zenginleştirilmesi doğrusu kültürlerarası yansımasını teşvik etmektir.
Aradan on yıldan çok  zaman geçmiş bulunuyor. Geçen dönemlerde olduğu gibi günümüzde de farklı öğrenci 
gurupları ve entegre eğitim çalışmaları doğrultusunda bu merkez teşvik edici unsuru oluşturmaktadır.
Toplumsal gereksinimi ve ayrıca çalışma yerlerinde kaydedilmesi istenen başarının elde edilmesi dahilinde 
de sözü edilen bu merkezde güdülen teşvik eylemleri daha da artıp birbirlerini tamamlamaktır. Demek oluyor 
ki rekabet özelliğini taşıyan Küresel ekonomi koşullarında başarının elde edilmesine bağlı kilitsel bileşimi, 
çokkültürlü eğitimi yakından tanımakta yatıyor. Bu gerçek, büyük önem taşımaktadır. Coğrafi sınırların artık 
sınır olmasından öteye gitmelerini yaşatan 21. asıra doğru öğrencileri hazırlamak gerekiyorsa, bu durumda 
farklılıklar açısından tanım ve tarafımızca kafalara yerleşen anlayışın çok daha genişlenmesine önem 
vermeliyiz. Eğitim ile yaşamın özdeştiirilmesi amaçlanıyor. Zaten insana kendi emeğinin ürününden başka 
mutluluk veren ne var ki. Güçlükler yok değil. Gelgelelim yaşam kargaşasında, günün verdiği yorgunlukların, 
çakıllı taşlı, dikenli yollarda yürümeden güçlüklerine üstesinden gelinemez. 
Farklılıklara bağlı yasal tanım aslında emek piyasasında katılımından tarihsel açıdan memnuniyetlik 
duymayanlara imkanların tanıtılması açısından büyük olanak sağlamakta. Eşit olanaklar ve tanıtma 
açısından yürütülen faaliyetler olduğu gibi kavram ve uygulamalar, önceden belirli gurup ya da bireylere 
iş bulma konusunda yanaşımı yasaklayan uygulamalara bir bakıma yanıt anlamına gelmektedir. Buna ek 
olarak, farklılıklara bağlı geleneksel kabile ve etnik kavram yanısıra Nansen Diyalog Merkezi  katılanların 
tümünü teşvik ederek, yaş, dini inançlar, kültür (cinsel yönelim) yönlendirme fiziki ve zihinsel yetenek/
engelleme, ekonomi statüsü, dil farklılığı, en önemli olanı da öğrenmekte bireysel biçimler doğrultusunda 
yolları çiziyor.
Öğrenciler tarafınca Sosyo-ekonomi statüsünün aşılması yönünde sözü edilen yöntem, tam anlamıyla 
birincil biçim olma şansını yakalmış  oluyor. Karmaşa halinde ortaya çıkan zorluklar, ancak birlikte karşı 
çıkma faaliyetler aracılığıyla başarıyla sonuçlanabilir. Enstitüler arasında işbirlik ve beraber harekete geçme 
eylemi, ayrıca kaynak ve yeteneklerin birleşimi, istenilen sonucu ortaya serebilir. Bir sözle kavramların 
yeterince aydınlık kazandığı günler, bunun göstergesini oluşturacaktır. Üsküp, Nansen Eğitim Merkezinde 
devam eden faaliyetlerden biri de kapsamlı, çok kültürlü eylemsel planın gerçekleşmesidir. Buysa, çok 
kültürlü toplumda farklılıklara karşı olumlu yansımasını yaşatamaktadır.
Farklılıkların katılımından yararlanarak, bizler olumlu havanın hissedilmesini sağlamış oluruz. Olumlu 
havanın esmesi ise, bir bütünlük olarak toplumlarda ve Makedon toplumunda teşvik konusunun gelişip 
ilerlemesi açısından içeriksel önem taşımaktadır.

Üsküp “Rahibe Teresa” Üniveristesi Öğretim Üyesi
NDM Üsküp Yönetim Kurulu Üyesi

Enver Abdulahi
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Bildiğimiz üzere, aramızdan bazıları, dünyamızda barış ve istikrarın 
artık parçalanmaya yüz tutmuş misalinin yarattığı kritik zaman 
diliminde, köklenmiş korku, kin, toplumlar arasında sabırsızlık, 
geçimsizliğin çözümü doğrultusunda verimli çözüm talepleri başarılı 
önemden sayılan unsurlardan biri olsa gerek. Çünkü uygun çözüm 
bulunmadığı taktirde şiddet ve yıkımın artması beklenebilir. 1981 
yılında ayaklanmalar, düzensizlik en üst düzeye vardığı dönemde 
Kuzey İrlanda’da “patlak” akışı sırasında ilk entegre okulu açıldı. 
O dönemden bugüne kadar 65 okul daha yeni olarak, enetegre 
konusunda istek ve taleplerini dile getirdiler. Buysa tek çatı altında 
tüm öğrencilerin birlikte okumaları anlamına gelmektedir. Bölgenin 
her yerinde bu biçim okulların açılmasıyla, ırmağın akışı hız almaya 
başladı. Aslında, ebeveyn, okul personelinden müdürün, öğretmenlerin 
önemli görevleri üstlenmeleri ve sabırla çalışmaları istenilen başarı 
ile sonuçlandığı görülmektedir. 2016 ylında Nansen Diyalog Merkezi 
Üsküp ve yönetim kuruluna katılmama bağlı iletilen davetiye
beni özellikle onurlandırdı. Orada bulunduğum süre içinde, bizde yütütülen entegre eğitim modeline 
benzer yanaşımlar ilgimi çekti. Ancak, belirgin sebeplere dayanarak gerçekleşmenin teknik bölümünde 
farklılıklar göze çarpıcı oldu. Kültür ve vizyonda farklılıklara rağmen büyük ölçüde değişmeler yaşanmıyor. 
Güdülen amaç ve ortaya atılan istek, doğrudan çocuk ve gençler arasında birlikte ve farklılıkların ortadan 
kaldırılmış koşullar çereçevesinde eğitim görmeleridir. Bundan başka anlayışın teşvik edilmesi, insanlar 
arasında saygınlığın artması, aralarında mevcut farklılıklartın değer görmesi, aslında önemli unsurlardan 
sadece birkaçını oluştuuruyor. Çocukların uyum içinde büyüyüp birlikte yaşamaları ve çalışmaları, bir de 
iki düzenin birlikte etkileşmesi gerçek amacı oluşturmaktadır. Ayrıca, birbirimizden öğrenmemiz gereken 
alanların genişletilmesi büyük ölçüde yardımdan olacaktır. Nansen Diyalog Merkezi ve Nansen Entegre 
Eğitim Modeli ile işbirliği devam ettiği sürece, Makedonya Cumhuriyetinde aile, toplum ve kentlere bağlı 
zorluklara doğrudan tanık oldum.
Ülkeyi, her ziyaret ettiğimde, içimden silinmeyen hatıralardan biri de katılanların tutku ile üstlenmeleri oldu. 
Kendilerini tam anlamıyla bu faaliyete adamakta olduklarını gördüm. Okulları ziyaret ettiğimizde, çocuk, 
ebeveyn, öğretmen, müdür ve yerel idare ile karşılaşmamızda bunu görebildik. İlgi gösteren bu gurubun 
herhangi bir elemanı ortadan kaldırılmış olduğu takdirde olumlu gelişmenin yıkımı ve aşındırılmasının 
mümkün olduğu bilincinde olduğumu ifade etmek istiyorum. 10 yıldan bu yana Kuzey İrlanda dönüştürülmüş 
entegre okulun öğretimde uygulayıcı ve okul müdürü olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Okul toplumunda 
katılanların her birinde üstlenen rölün büyük sorumlulukla gerçekleştirdiklerine tanık oldum. Burada özellikle 
ebeveynler, öğretmen ve toplumsal önderlerin önemli ve olumlu rolleri vardır. Buradan hareketle tüm “çalışma 
bölümü” ne üyeler arasında, en önemli bağı, kuşkusuz ki okul müdürü üstleniyor. Müdürlerin takındıkları 
tavır ve etkileri aslında başarı ve başarısızlığın ana unsurunu oluşturuyor. Buna rağmen pratik eğitim ve 
destek açısından sorular tam anlamıyla birbirini kovalar biçimde sıralanmaktadır. Verimlilik ve uygunluk 
açısından perfomansları nasıl değerlendiriliyor? Aslında pratik bir kişi tarafınca vizyonun yönetilmesi 
isteniliyor. Bunlar, henüz çözüme ulaşmamış soruları oluşturuyor. Şimdiye kadar ki çalışmalarımdan elde 
ettiğim bilgilere dayanarak Entegre eğitimine bağlı Nansen modelini uygulayan okullar çereçevesinde 
potansiyel, istikrar ve liderlik konusunda tedirgin olduğumu açığa vurmak istiyorum.
Nansen Diyalog Merkezi Üsküp ile iki yıldan bu yana işbirliğimiz devam ediyor. İnanıyorum, gelecekte 
bu doğrultuda da somut adımlar atılacak ve okular açısından daha ciddi anlayışla kabul edilecektir. 
Okul ve müdürlerde hayati rolünü ve sorumluluğun pekiştirilmesi konusunda stratejilerin gözden geçirip 
paylaşılması gerekiyor. Gelecekte de Nansen Diyalog Merkezi Üsküp ile ortaklaşa işbirliğin devamını 
bekliyorum. Makedonya’da entegre eğitimi yönünde Nansen Modelinin gelişimi ve destekleyicisi, ayrıca 
kurul üyesi olarak, bize verilen görevlerin gereken biçimde gerçekleşmesi doğrultusunda dirençli savaşım 
vereceğimizi sakıncasız belirtebilirim.

“Glengormli” Entegre Koleji Müdürü, Belfast, Kuzey İrlanda
NDM Üsküp, Yönetim Kurulu Üyesi

Naycel Arnold
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2016 Yılında Gerçekleştirilen 
Etkinlikler

NDM Üsküp, 12 Mart 2016 yılında Eğitim Merkezinde toplanarak yönetim kurulu başkanını, yönetim kurulu 
üyelerini ve NDM Üsküp İcra müdürünü seçmek amacıyla yıllık meclis kurul toplantısını gerçekleştirdi.
NDM Üsküp merkezinin İcra müdürü Saşo Stoyanovski, Meclis başkanı Aleksandar Dilye, Benten 
Knagenhyelm ve Zvi Bekerman katılımcıları selamlayıp, konuşma gerçekleştirdiler.
NDM Üsküp İcra müdürü, Ocak 2015 - Şubat 2016 yılında yapılan tüm etkinlik raporunu NDM Üsküp 
merkezinin planladığı çalışmalarını, amaç ve hedeflerini katılımcılara tanıtarak çalışmalar hakkında bilgi 
sunuldu.  
NDM Üsküp merkezinde yönetim kuruluna seçilen üyeler:
 
Elizabeta Yovanovska - Barış gücü, Makedonya

Bente Knagenhyelm – Barış ve Diyalog İçin Nansen Merkezi, Oslo-Norveç

Norin Kembel – NICIE’nin Eski Müdürü, Belfast - Kuzey İrlanda 

Zvi Bekerman – Üniversite Profesörü, Melton Merkezi, Kudüs, İbrani Üniversitesi, İsrail

Steinar Brin -  Nansen Diyalog Merkez Ağının Kurucusu – Lilehamer - Norveç

Naycel Arnold -  “Glengormli” Entegre Kolejinin Müdürü – Belfast – Kuzey İrlanda 

Enver Abdulahi - “Rahibe Teresa” Üniversitesi öğretim görevlisi, Üsküp - Makedonya

NDM Üsküp Yönetim Kurulu, kurulun oy birliği ile Elizabeta Yovanovska’yı yönetim kurulu başkanı ve Saşo 
Stoyanovski’yi yeni dört yıllık dönem için çalışmalarını sürdürecek NDM Üsküp İcra müdürü olarak seçildiler.

Nansen Diyalog Merkez Üsküp Yıllık  Meclis Kurulu Raporu 

1
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14 Ocak, 2016 yılında Makedonya Cymhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Kültürlerarası eğitim kavramını 
EBB’nın resmi belgesi olarak kabul gördü. Kültürlerarası kavram ve yaklaşımı NDM Üsküp ve Eğitim ve 
Bilim Bakanlığının ortaklığı ile uzmansal ekip tarafından hazırlandı. 

Böyle bir yaklaşım ve kavramın oluşturulması ve Kültürlerarası eğitimin bir parçası olarak kullanılması için 
NDM Üsküp ve EBB ortaklığı ile “Eğitimde Çokkültürlü Yaklaşım” projesi çerçevesi içerisinden oluşturularak, 
Norveç Krallığı, Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenerek böyle bir yaklaşım yayınlandı. 

Kültürlerarası eğitim yaklaşımının oluşturulmasındaki nedenlerden biri sondönemdeki durumları inceleme, 
M.C. kırsal ve şehir bölgelerdeki teketnikli ve çoketnikli okullardaki durum ve ilköğretim ve lise öğretim 
okullarındaki kültürlerarası ortamları inceleme için amaçlanmaktadır. 

Aynı zamanda kültürlerarası yaklaşım, olumlu örnekler, beceriler sunarak eğitim programlarını kullanarak 
kültürlerarası değerleri tanıma, kullanma için resmi ve saklı eğitim programlarında kullanılmak üzere 
hazırlanmıştır. Ayrıca kültürlerarası eğitim yaklaşımın kullanılması ile pedagojik açısından olumlu yönde 
ilerleyeceği düşünülmektedir. 

 Kültürlerarası eğitim kavramı aşağıdaki alanlardan ve konulardan oluşmaktadır:

• Öğretim plan ve programları ve ders kitapları

• Kültürler arası eğitimde eğitim ve öğretim kadrosunun yeterlilikleri

• Ders dışı etkinlikler 

• Eğitim-öğretim kurumlarında ortam ve çevre

• Eğitim ve öğretim kurumlarının daha geniş çevreyle ilişkileri

Devletteki çok etnikli ve çok kültürlü gerçeğin geliştirilmesi ihtiyacı ile Makedonya Cumhuriyeti’nde 
Kültürlerarası eğitim kavramı ile eğitim-öğretim alanının bir tekrarını kontrol edebilmek için, iletişimi 
geliştirmek açısından, eğitim-öğretim kurumlarında eğitim gören farklı etnik topluluğa ait öğrenciler 

Kültürlerarası eğitim kavramının Eğitim ve Bilim Bakanlığı 
tarafından resmi belge olarak kabul edilmesi
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arasındaki, işbirliği ve anlaşmanın bir tekrar kontrol edilmesi düşünülmektedir.  

Kültürlerarası eğitim, eğitimdeki birliği, dayanışmayı, saygıyı, karşılıklı hoşgörüyü, yardımı, 

güveni ve diğer evrensel insani değerleri temsil etmektedir. Bu şekilde öğrenen kişi, eğitim 

alan kişi diğerlerini tanıma, eğitim-öğretim sürecine katılan tüm kişileri iyi tanıma, tanıyabilme, 

farklılıkları ifade eden tüm çalışmalara saygı gösterme ve onlar ile yaşamayı öğrenmektir. 

Kültürlerarası eğitim, desteği ile etnik grupların ilgilerine göre kapalı ve ayrılmış aynı zamanda 

daha sert bir eğitim sistemden, açık ve diyaloğa açık bir eğitim sistemine dönüştüğünü 

görebiliriz. Farklılıkların oluştuğu bir yaşam yeri inşa ederek, yeni ve genç nesiller arası yavaş 

ve sakin bir şekilde kültürel farklılıkların baş göstermesi ve fiziksel sınırın konulabileceği bir 

toplumun da inşaası olacağı görülmektedir. Bu şekilde yapılan çalışmalar ile genç nesillerde 

hoşgörüsüzlük ve ayırımcılığa doğru yol aldığı görülmektedir.  

Bu belge Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve NDM Üsküp web sitesinde yayınlanmıştır. Tüm kamuoyu bu belgeye 
erişebilr. Kültürlerarsı eğitim kavramı birkaç yerli ve uluslararası (yabancı) uzmanlar tarafından incelenerek 
pozitif olumlu görüşler vererek, desteklerini sundular. 

Kültürlerarası eğitim kavramı “Gelecekte daha kaliteli eğitimin elde edilmesi için yardım ve geliştirilmesi için 
eşit erişimin uygulanması ve değerlendirilmesi” projesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen 
ve Proman danışmanlık şirketi tarafından gerçekleştirilerek, rapora dahil edilmiştir.

Raporun sunumu esnasında ve madi desteği sağlayan, aynı zamanda proje eğitim çalışmalarını 
gerçekleştirenler arasında yapılan yapıcı işbirliğin neticesinde Nansen Diyalog Merkezi Üsküp  işbirliği için 
bir platform oluşturarak inisiyatif alabilmesi ve sorumluluğu üstlenebilecek kurum olmasına karar verildi. Bu 
tür işbirliğin en temel amacı pedagojik yaklaşım hakkında tartışma ve çözüm önerileri bulma, ilgili taraflar 
ile işbirliğini ve koordinasyonu geliştirebilmek için girişimlerde bulunmaktadır. Ayrıca, Kültürler arası eğitim 
kavramı, Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından tanınan ve resmi bir belge olarak yer 
aldığından dolayı bu yaklaşımın gerçekleşmesi için sorumluluğu NDM Üsküp üstlenmektedir.
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14 Kasım, 2016 yılında Nansen Diyalog Merkezi ve Makedonya C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 7 ilköğretim 
ve 3 lise model okulun seçimi için açık ilan açıldı. Seçilecek yeni model okullarının Kültürler arası eğitim 
kavramını pratik çalışmalar ile gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Açılmış olan ilanda başvurunun süreci hakkında tamamen bilgiler verilerek, gereken belgeler ve seçilmiş 
okullarda Kültürlerarası eğitim kavramını gerçekleştireceklere yönelik konusal alanlar detaylı bir şekilde 
açıklanarak, seçilecek olan okulların doldurması gereken kriterler tek tek açık ilanda yer aldı. 

15 Aralık, 2016 yılında NDM Üsküp ve Eğitim Bilim Bakalığı temsilcilerinden oluşan model okul seçme 
komisyonu Kültürlerarası eğitim kavramını-yaklaşımını gerçekleştirecek seçilmiş model okulların listesini 
yayınladı.

 “Bratstvo” BİO, Karpoş, Üsküp 

“Toli Zordumis” BİO, Kumanova 

“Gotse Delçev” BİO, Gostivar

“Bratstvo-Edinstvo” BİO, Debre 

“Liriya” BİO, Kalkandelen

“Gotse Delçev” BİO, Manastır 

“Kiril Peyçinoviç” BİO, Teartse

“Braka Miladinovtsi” ÜBLO, Üsküp

Kültürler arası eğitim kavramını gerçekleştirecek model okulların 
seçimi
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2016 yılında NDM Üsküp Eğitim Merkezi geliştirme yolunda son derece önemli adımların 
atıldığı bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Kültürlerarası eğitim kavramı için felsefe yetkinlikleri 
ve becerilerini geliştirmek için eğitimlerin, katılımcı gruplara - tüm öneriler ve kuralları, 
stratejik ve geliştirme belgesini sunmak için NDM Üsküp tarafından yapılan bu süreç okul 
ortamları ve yerel ortamlar içinde kültürlerarası eğitiminin yavaş, yavaş bir kültürlerarası 
boyut kazandırmayı başarmıştır. Mevcut entegrasyon bileşenlerine ek olarak yönlendirme ile 
işleme yoluyla nitel analiz, modifikasyon ve mevcut eğitim programlarının iyileştirilmesinde, 
karmaşık bir süreç başladığını söyleyebiliriz. Ayrıca hazırlanan kültürlerarası eğitim yaklaşım 
belgesinin onaylanmasının en temel amacı gelecekteki yeni eğitimcilere kültürlerarası 
yaklaşım felsefesini anlama, uygulama ve aktarmada önemli rol alacağını düşünmekteyiz.  

Takvim yılı başında, Eğitim merkezinin çerçevesi içerisinde 250’den fazla eğitimci olarak öğretmenler, ortaöğretim 
okullarının öğretmenleri, rehber öğretmenler, okul müdürleri bizim planlanan üç yıllık planlamamızda kesinleşerek, 
eğitimlerimizde yer aldılar. Bununla birlikte Makedonya’nın genelini kapsayarak yüzden fazla öğretmen ve ilköğretim, 
ortaöğretim okullarının öğretmenlerinin eğitimi (temel ve ileri düzey) iki döngüleri başarıyla tamamlanmasını, 
kutlamaktayız ve işbirlikçilerimiz ile eğitim merkezi içinde uygulanan programların tamamı başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilerek tek bir yelpazede topladığı görüldü. 
Son derece memnun olduğumuz bir diğer konu ise verimli bir eğitim sürecinden geçerek ulusal ve uluslararası öğretim 
üyelerinin sunmuş oldukları eğitimlerin başarılı bir şekilde geçmesi. Farklı tip ve seviyeleri ile işbirliği yanı sıra, kendi 
özverileri ile Makedonya Cumhuriyeti’nde çalışan eğitim personelinin mesleki ve kişisel dönüşüm sürecine aktif katılımın 
söz konusu olduğudur. Kuzey İrlanda, Norveç, İsrail eğitim alanında deneyim, bakış açıları ve zorlukları paylaşarak Eğitim 
Merkezinde sunulan eğitimlere katılan eğitimciler açısından önemli yer almaktadır. Ayrıca, Entegrasyon ve kültürlerarası 
eğitim girişimleri herkes tarafından desteklemiş ve uzun vadeli gelişmelerin ele alınması gerektiğini, eğitim merkezinin 
temel amaçlarından biri olduğunun farkına varılması gerektiğidir. 
Motive edici bir diğer başarımımız, temel düzeyde sunulan eğitmenlerin kültürlerarası eğitimin uygulanmasında seçilen 
okulların, model okul olması ve Kültürlerarası eğitim yaklaşımınına karşı  özen gösterilmesi ve uygulanması oldu. 7 grup 
olmak üzere 140 eğitmen, öğretmen, rehber öğretmen, profesörlerin katılımıyla model geliştirilmeye başlandı. Seçilen 
okulların kültürel yapısının da kültürlerarası yaklaşımı benimseyerek o yönde değişimin sağlanması için Eğitim Merkezi 
eğitimcilerin temel amacı olduğunu söyleyebilirim. 
Bu yıl tekrardan özelleştirilmiş eğitimler programının gerçekleşmesine devam ettik. Bu programa katılan öğretmenler 
kendi ilköğretim ve lise orta öğretim okullarında uzun yıllar çalışan ve Entegre eğitimi için Nansen modelin tanıtıcı olarak 
görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Programın temel amaçlarından biri tecrübeli ve uzun yıllar eğitimde bulunan 
öğretmenlerin kendi bilgilerini geliştirmek, tecrübelerini paylaşmak, ders dışı etkinliklerin olumlu yönlerini kullanarak 
NDM Üsküp tarafından hazırlanan çalışma programlarını en iyi şekilde temsil etmek için tasarlanmıştır.
Özellerştirilmiş program seviyesinin eğitiminde, birkaç öğretmeni iyi yetiştirerek (kültürlerarası girişimlerini desteklemek, 
onlara katılımı sağlamak, bu katılım ile başarılı sonuçlar elde etmek için destek verilmektedir.) çok katmanlı bir süreç 
olarak görülsede öğretmenlerin gerçekleştirmiş oldukları ders dışı etkinlikleri veya proje çalışmalarını izleme, rehberlik 
etme, yeni öğretmen ikililerine destek olması için hazırlanan bir program oldu. Bu eğitim ile yeni seçilmiş olan model 
okullarda Nansen Modelin ve Nansen yaklaşımın en başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde yardımcı olacaklarını 
düşünmekteyim.
Bu özel eğitim modeli ile, NDM Üsküp yeni ve çokk öenmli bir çalışma yaparak NDM Üsküp’e bağlı Eğitim ve geliştirme 
ekibine yardımcı olacak dıştan uzmanlar ile bu çalışmaya destek olacaktır. Bu destek ile yeni okullardaki Nansen modelin 
etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve geliştirlmesinde önemli rol oynayacağını düşünmekteyim. Bizlerin düşüncesi bu 
stratejik karar ile olumlu etki yaratıp, model okullarda bizim girişimiz ile tüm etkinliklerin uzun vadeli ve emin adımlar ile 
ilerleyeceğini, aynı zmanda kültürlerarası yaklaşımında artacağını düşünmekteyiz. 
Tüm bu atılan olumlu adımlar, 2016 yılının ilk aylarında başladığı ve Eğitim merkezimzin, gelecekte alacağı sonuçların  
başarısı  bizler için önemli ve sağlam bir platform oluşturacağı, M.C’nde eğitim kurumlarını etki edeceğini ve farklı bir 
kültürlerarası eğitim-öğretim gerçeğine dönüşeceğine inancındayım. . 

Bilyana Krsteska Papiç
NDM ÜSKÜP EĞITIM MERKEZI MENAJERI

Eğitim Merkezi - 
Entegre Eğitimi İçin Nansen Modeli2



11

2016 Yılı için Yıllık Çalışma Raporu
Nansen Diyalog Merkezi Üsküp

2016 yılında, NDM Üsküp’e bağlı Eğitim Merkezi ilköğretim ve lise öğretim okullarında çalışan 
öğretmenlerin kapasitesini artırmaya yönelik programlar geliştirmeye ve onların gerçekleştirilmesi için 
çalışmalara devam etti. 2016 yılı süresince, entegre eğitimi için ileri düzeyde sunulan eğitimleri beş grup 
başarılı bir şekilde programı tamamladılar. Aynı zaman dilimi içerisinde, Nansen Model ve yaklaşımı için 
sunulan eğitm ve Özelleştirilmiş programı, sadece bir grup başarılı bir şekilde eğitimleri tamamladılar. 
Kültürlerarası eğitim kavramını-yaklaşımını gerçekleştirecek ve onlardan sorumlu olacak model okulların 
seçimi süreci tamamlandıktan sonra, NDM Üsküp’e bağlı Eğitim Merkezi seçilmiş yeni 7 model okuldan 
gelecek katılımcılara yönelik temel düzeyde eğitimlere başlayarak 7 yeni grup oluşturuldu. Üçüncü derece 
entegre eğitimi almak isteyen ve büyük ilgiden dolayı, Eğitim Merkezi ilköğretim ve lise öğretim okullarında 
çalışan ve eğitimlere katılacak öğretmenlereyönelik özelleştirilmiş eğitimler için katılımcılara ikinci grup 
oluşturuldu ve bütününü kapsayan özel model geliştirildi.

Kültürler arası ve entegre eğitimi alanında öğretmenlerin 
profesyonel gelişimi
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29 Ocak, 2016 yılında Nansen Diyalog Merkezi Üsküp, uluslararası uzmanlar tarafından gerçekleştirilmek üzere 
“Entegre eğitimi için Avrupa ve uluslararası yaklaşımlar ve kültürler arası diyalog” konulu konferansı organize 
etti. Konferans Çayır Belediyesi binasında olmak üzere ve aynı zamanda NDM Üsküp’e bağlı Eğitim Merkezi 
çerçevesi içerisinde ileri düzeyde eğitimlerin bir yapı bölümü olarak konferans gerçekleştirildi.

Konferans sunumu esnasında Entegre eğitimi için Eğitim Merkezi çerçevesi içerisinde bulunan uluslararası 
eğitimciler ve uzmanlar ekibi tarafından konferans başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Birinci sunumu Prof.
Dr. Steinar Brin, Norveç, Lilehamer’de bulunan Barış ve diyalog için Nansen Merkezi üyesi olarak konferansa 
başlayarak, “Küresel yaklaşım olarak Entegre Eğitimi” konu üzerinde sunum gerçekleştirdi. Devamında ise 
Prof.Dr. Zvi Bekerman Kudüs’te bulunan İbrani Üniveristesinden gelen katılımcı “Filistin-Arap İbrani okullarında 
ikidillilik ve entegre edilmiş okullarındaki gerçek farklılıklar, başarı veya başarısızlıklar” konulu sunumu 
gerçekleştirdi. Sunumların devamında ise katılımcılar ile birlikte tartışmalar, soru-cevap bölümüne geçildi ve 
gerçekte yaşanılmış durumları, düşünceleri ve pratikteki yaşanılmış örnekleri sunarak tartışma ortamı oluştu.

Konferansın formal bölümü tamamlandıktan sonar ileri düzeyde eğitimlerini tamamlayan beş grupa (6, 7, 8, 9 
ve 11 gruplara) entegre eğitimi alanında ileri düzeyde eğitimlerini başarıyla tamamladıklarından dolayı sertifika 
dağıtımı gerçekleştirildi. Aynı zamanda konferansın sonunda Eğitim ve Bilim Bakanı Danışmanı, Safet Neziri, 
NDM Üsküp İcra Müdürü Saşo Stoykovski ve NDM Üsküp Eğitim Merkezi Menajeri Bilyana Krsteska-Papik’in 
konuşmaları ile konferansa sona erildi.

Konferansa, entegre eğitimi için ileri düzeyde eğitimleri başarıyla tamamlayan 100 öğretmen, rehber öğretmenler, 
lise öğretmenleri katıldı.

Konferans: Uluslararası uzmanlar tarafından konferansın gerçekleşmesi

2016 Ylında Eğitim Merkezinde 
Gerçekleştirilen Etkinlikler
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25 Mayıs, 2016 yılında NDM Üsküp merkezinde 
“Kültürlerarası eğitim” konulu program 
çerçevesinde özelleştirilmiş eğitimlere katılan 
katılımcılara Nansen Model ve yaklaşım programı 
hakkında eğitimlere başlandı. Sunumlar ve resmi 
bölüm tamamlandığında, eğitimlere katılan 
katılımcılara yönelik sertifika dağıtımı yapıldı. 
Sertifika dağıtım programı esnasında katılımcılara, 
Makedonya Cumhuriyeti, lise öğretimden sorumlu 
Eğitim ve Bilim Bakanı Danışmanı sayın Safet 
Neziri, NDM Üsküp İcra Müdürü sayın Saşo 
Stoykovski ve Eğitim Merkezi menajeri sayın 

Bilyana Krsteska-Papiç kısa konuşmar ile hitap ettiler. Bu gruba katılan eğitimciler ve katılımcılar, Nansen Model 
ve Yaklaşım eğitimi hakkında özelleştirilmiş programı tamamlayan birinci nesil eğitimciler grubu olarak, eğitim 
merkezinde yer aldılar.

Entegre Eğitimi için Nansen Modeline yönelik birinci grup katılımcıların 
özelleştirilmiş eğitimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi

25 Kasım, 2016 yılında NDM Üsküp, Eğitim 
Merkezinde Nansen model ve yaklaşımları 
başlığı altında özelleştirilmiş eğitimlerin resmi 
başlangıcı yapıldı.  Bu başlık altında ikinci grup 
katılımcılara yönelik “Kültürlerarası eğitimin 
amacı ve ödevleri” konuüzerine birinci çalıtaya 
ve eğitimlere başlandı. İlköğretim ve lise eğitimi 
için Nansen Modeli için Özelleştirilmiş eğitimin 
oluşturulması aslında Entegre Eğitimi için Nansen 
modelini gerçekleştiren öğretmenlerin yeni bilgier 
ile donatılması, ilgi ve becerilerin geliştirilmesi 
için amaçlanmaktadır. Bu çalışmaları ve ders 

dışı etkinlikleri gerçekleştiren öğretmenler, kendi ikili çalışmaları ve gerçekleştirdikleri etkinliklerde gösterilen 
başarıları elde etmiş öğretmenlerin katılımının yanı sıra Entegre eğitimi için Nansen modelini okul proje etkinlikleri 
çerçevesinde gerçekleştiren öğretmenlere yönelik özelleştirilmiş eğitimler sunulmaktadır. Makedonya C.’nde 
eğitim-öğretim sürecinde Entegre Eğitimi için Nansen Modelinin kazandırdıkları, belirlenmiş kazanımlar ile katılan 
ikili öğretmenlerin kişisel değişimi ile ileride kendi okullarınında daha pozitif iklime dönüştürülmesi üzerine etkileri 
olabileceğinin düşüncesi içerisindeyiz. 

İkinci grup katılımcılara yönelik özelleştirilmiş eğitimlere başlandı

2016 yılında, NDM Üsküp’e bağlı Eğitim Merkezi 
çerçevesi içerisinde beş yeni grup katılımcılara 
yönelik eğitim süreci başladı ve bu şekilde 12, 
12, 14, 15, 16, 17 ve 18. gruplar oluşturuldu. 
Temel düzeyde eğitime katılan yeni grup 
eğitimciler Kültürlerarası Eğitim Yaklaşımın 
gerçekleştirilmesi çerçevesi içerisinde seçilen 
okulların öğretmenleridir. Öğretmenler ülke 
çapında farklı okullardan gelmektedirler:  
Kalkandelen “Liriya” İO, Gostivar “Gotse Delçev” 
İO,  Kumanova “Toli Zordumis” İO, Manastır 
“Gotse Delçev” İO, Debre “Bratstvo Edinstvo” İO, 

Üsküp “Braka Miladinovtsi” MLO ve Üsküp “Bratstvo” İO. Aynı zamanda bu yeni gruplara Entegre eğitimi için Nansen 
Modelini proje etkinlikleri olarak devam edecek okulların öğretmenleri de katılacaklardır, okullar: Kruşevo “Nikola 
Karev” İO, Kuçevişte “ Kiril ve Metodiy” İO, Kanatlar “Kiril ve Metodiy” İO, Kalkandelen “Bratstvo-Migeni” İO, Bardovtsi 
“Avram Pişevski” İO ve Konçe “Gotse Delçev” İO.

Entegre eğitimi için yedi  yeni grubun katılımcıları temel eğitim 
düzeyindeki eğitimlere başladılar
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NDM Üsküp’e bağlı Eğitim Merkezinin gerçekleştirmiş olduğu 
etkinlikler takvimi

Tarih  Etkinlik  

29 Ocak, 2016 Uluslararası uzmanların sunumu ve 6, 7, 8, 9 ve 11. grup katılımcılarına yönelik 
sertifika dağıtımı 

10 Mart, 2016 Nansen Model ve Yaklaşım için Özelleştirilmiş eğitim, 6. bölüm 

25 Mayıs, 2016 Nansen Model ve Yaklaşım için Özelleştirilmiş eğitim, 7. bölüm ve Programı başarı 
ile tamamlayanlara yönelik sertifika dağıtımı 

6 Ekim, 2016 Temel düzeyde eğitim, 12. Grup - Birinci çalıştay 

7 Ekim, 2016 Temel düzeyde eğitim, 13. Grup - Birinci çalıştay 

12 Ekim, 2016 Temel düzeyde eğitim, 13. Grup - İkinci  çalıştay 

13 Ekim, 2016 Temel düzeyde eğitim, 12. Grup - İkinci  çalıştay 

18 Ekim, 2016 Temel düzeyde eğitim, 13. Grup - Üçüncü çalıştay 

20 Ekim, 2016 Temel düzeyde eğitim, 12. Grup - Üçüncü çalıştay 

25 Ekim, 2016 Temel düzeyde eğitim, 12. Grup - Dördüncü çalıştay 

27 Ekim, 2016 Temel düzeyde eğitim, 13. Grup - Dördüncü çalıştay 

31 Ekim, 2016 Temel düzeyde eğitim, 13. Grup - Beşinci çalıştay 

4 Kasım, 2016 Temel düzeyde eğitim, 12. Grup - Beşinci çalıştay

9 Kasım, 2016 Temel düzeyde eğitim, 13. Grup - Altıncı çalıştay

10 Kasım, 2016 Temel düzeyde eğitim, 12. Grup - Altıncı  çalıştay 

17 Kasım, 2016 Temel düzeyde eğitim, 12. Grup - Yedinci çalıştay 

18 Kasım, 2016 Temel düzeyde eğitim, 13. Grup - Yedinci çalıştay 

24 Kasım, 2016 Temel düzeyde eğitim, 12. Grup - Sekizinci çalıştay 

25 Kasım, 2016 Nansen Model için Özelleştirilmiş eğitim, 2. Grup - Birinci çalıştay

1 Aralık, 2016 Temel düzeyde eğitim, 12. Grup - Dokuzuncu çalıştay 

13 Aralık, 2016 Temel düzeyde eğitim, 13. Grup - Sekizinci çalıştay 

15 Aralık, 2016 Nansen Model için Özelleştirilmiş eğitim, 2. Grup - İkinci çalıştay 

22 Aralık, 2016 Temel düzeyde eğitim, 14. Grup - Birinci çalıştay 

23 Aralık, 2016 Temel düzeyde eğitim, 15. Grup - Birinci çalıştay

26 Aralık, 2016 Temel düzeyde eğitim, 16. Grup - Birinci çalıştay

27 Aralık, 2016 Temel düzeyde eğitim, 17. Grup - Birinci çalıştay

28 Aralık, 2016 Temel düzeyde eğitim, 18. Grup - Birinci çalıştay
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16 Ağustos, 2016 yılında Nansen Diyalog Merkezi Üsküp’e bağlı Eğitim, öğretim ve geliştirme ekibi ve 
öğretmenler ikililerinden, Entegre eğitimi için Nansen modelini gerçekleştiren öğretmenlerden oluşan ekip, 
Kalkandelen “Liriya” BİO, Raditsa Atsevska ve Mirsada İdrizi, Gostivar “Gotse Delçev” BİO’ndan Nagihan 
Snopçe ve Gabriela Mercanoska kılavuz kitabı hazırlayarak Entegre eğitimi için Nansen Modeline göre 
hazırlanan yılık çalışma programlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için kılavuz kitabı hazırlayarak 
başarılı ders dışı etkinlikleri hazırladılar. Seçilmiş ve çalışılmış etkinlikler çerçevesi içerisinde ve “Küçük 
Araştırmacılar” ve “Barış ve hoşgörü eğitimi” kollarında çalışılan konuların bir bölümü olarak hazırlanmıştır.

Kılavuz kitabı iki dilli olmak üzere, Makedonca ve Arnavutça dillerinde hazırlandı. Yukarıda bahsedilen 
okullarda ve bütün etkinliklerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için ders dışı etkinliklerin olumlu bir 
şekilde gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirenlere yardımcı olabilmesi için hazırlanmıştır. Planlanan ve 
seçilen örnekler, kullanılabilir didaktik-öğretici kaynak teşkil etmektedir. Aynı zamanda planlama, hazırlama 
ve ders dışı özellikler için hazırlanmış entegre etkinliklerinin gerçekleşmesi, öğretmenlerin yeni eğilimlere 
yönelebilmesi için iyi birer örnek olacaktır.    

Entegre eğitimi için Nansen Modelini gerçekleştiren öğretmenlere 
yönelik kılavuz kitabı yayınlandı
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Eğitim, öğretim ve geliştirme 
ekibi, NDM Üsküp

Eğitim, öğretim ve geliştirme 
ekibi, NDM Üsküp

Eğitim, öğretim ve geliştirme 
ekibi, NDM Üsküp

Bilyana Krsteska - Papiç Sonay Bilal Osman Emin

Barış ve Diyalog için Nansen 
Merkezi

Hebrew Üniversitesi, Melton 
Merkezi, Eğitim Okulu, Kudüs, İsrail

Steinar Brin Zvi Bekerman

2016 Yılı İçin Eğitimciler Ekibi 
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Entegre eğitimi için Nansen Modelin programsal özellikleri programa katılan bireylerdeki değişimin yanı 
sıra toplumdaki değişimin eğitim kurumları desteği ve mekanizmaları ile değişime uğradığı görülmektedir.
Entegre eğitimi için Nansen Modeli aynı zamanda Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan farklı etnik 
topluluklara ait bireyler arasında eğitim-öğretim alanında iletişim ve işbirliğine yanıt vermeye devam 
etmektedir. Bu çalışma ile toplumlarda etkin ve eşit ilişkiler kurma sürecinde önemli bir rol aldığı ve öenmli 
yer tesşkil ettiği görülmektedir.
NDM Üsküp’e bağlı eğitim, öğretim ve geliştirme ekibi tarafından hazırlanmış olan entegre edilmiş ders 
dışı etkinlikler yıllık programının desteği ile ikili ve öğretmen ekipleri arasında işbirliğini artırarak Nansen 
modeline göre gerçekleştirilen proje etkinlikleri ve Entegre eğitimi için Nansen Modeli üzerine gerçekleştirilen 
ders dışı etkinlikleri ile ilköğretim ve lise okullarına büyük imkanlar sunulmaktadır.
Entegre eğitimi için Nansen Modeli projesine katılmış öğretmenler, NDM Üsküp’e bağlı Eğitim Merkezinde 
entegre eğitimi alanında sunulan temel düzeyde, ileri düzeyde eğitim ve özelleştirilmiş eğitim programları 
ile kendilerini geliştirme ve profesyonel anlamda ilerleme fırsatı bulmaktadırlar.
Daha önceki yıllar gibi NDM Üsküp, Entegre eğitimi için Nansen Modeli projesinin kullanımı ile ders dışı 
etkinliklerini gerçekleştiren bütün öğretmen ikililerine ve ekiblerine gerekli olan araç-gereç ve gerekli malzeme 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Projeye katılmış olan okullara eğitim-öğretimi kolaylaştıracak araç-gereçler 
sunarak, entegre edilmiş ders dışı etkinlikleri gerçekleştirmek için sunulan programlar ile daha başarılı 
etkinlikler düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra öğretmenlere gerekli desteği, gözlem ve değerlendirmeler 
ziyaretler esnasında yaparak, kendilerinin sunulmuş programsal değişikliklere ve ders dışı etkinliklerinde 
iyileştirme yapılabilmesi için ikililere yönelik uzmansal destek ve yönlendirme yapılmaktadır.

2016 yılı boyunca, Entegre Eğitimi için Nansen Modeli aşağıdaki okullarda gerçekleştirildi:

Okul Öğretmen ikilileri Programda öngörülen etkinlik kolu

“Liriya” BİO, 
Kalkandelen

- Raditsa Atsevska, Mirsada İdrizi

- Florina Skenderi, Vesna 
Danayloska

- Küçük araştırmacılar 
- Barış ve hoşgörü eğitimi 
- Sanat-resim kolu 
- Yaratıcılık ve beceri geliştirme

“Bratstvo-Migyeni” 
BİO, Kalkandelen

- Sihana Kaba-Kasami, Daniela 
Aposoloska  

- Gonce Eyubi, Aleksandra 
Kundevska

- Barış ve hoşgörü eğitimi
- Müzik kolu  

“Moşa Piyade” MLO, 
Kalkandelen

- Agim Neziri, Toni Lasovski 
- Zenun Zenuni, Suzana Lekovska - Ben ve diğerleri

“8 Eylül” ÜBMLO, 
Üsküp

- Garip Şakiri, Stela Kostovska  
- Andriyana Nikudinoska, Muhamed 

Curi
- Ben ve diğerleri

“Gotse Delçev” BİO, 
Gostivar

- Nagihan Snopçe, Gabriela 
Mercanoska 

- Aneta Kaziovska, Miruşe Caferi  

- Lulyeta Aziri, Yasmina Efremovska  

- Sevim Sulyo, Todorka Krayçeska

- Barış ve hoşgörü eğitimi, Yaratıcılık 
ve beceri geliştirme 

- Sanat-resim kolu 
- Küçük araştırmacılar 
- Ekoloji-eko kolu  
- Küçük inşaatçılar   
- Yaratıcılık ve beceri geliştirme

“Gotse Delçev” BİO, 
Konçe - Zuytsa Stoyanova, Deniz Recepov

- Sanat-resim kolu 
- Ekoloji-eko kolu  
- Trafik kolu

Entegre Eğitimi için 
Nansen Modeli 3
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Nansen modele göre gerçekleştirilmiş proje etkinlikler aşağıda okullarda gerçekleştirilmiştir:

School Teacher tandem/s Program section 

“Vasil Antevski-Dren” 
ÜBLO, Üsküp - Svetlana Asprovska-Todoroviç - Ben ve diğerleri   

“Kiril ve Metodiy” BİO, 
Kanatlar

- Darko Taleski, ferdi Bulut, Nataşa 
Zabrçanets

- Kukla kolu  

- Dünyadaki milletler

“Nikola Karev” BİO, 
Borino köyü, Kruşevo - Spasiçe Nikolovka, İsnişa Saliu - Trafik kolu

“Toli Zordumis” BİO, 
Kumanova

- Merlin Stoyanovska, Zeynep 
Bayrami - Yaratıcılık ve beceri geliştirme

“Bratstvo-Migyeni” 
BİO, Kalkandelen

- Daniela Apostolovska, Sihana 
Kaba-Kasami, 

- Gonce Eyubi, Aleksandra 
Kundevska

- Ben ve diğerleri

“Nikola Karev” BİO, 
Kruşevo

- Maya Miteva-Petroska, Zaharitsa 
Ruyanoska, Todorka Nane

- Küçük inşaatçılar 

- Trafik kolu

“Bitolski Kongres” 
BİO, Lopate köyü

- Hatice memeti, Daniela 
Stefanovska - Ekoloji-eko kolu

“Gotse Delçev” BİO, 
Konçe - Deniz Recepov, Zuytsa Stoyanova - Trafik kolu

Entegre edilmiş ders dışı etkinliklerin dışında, Entegre Eğitimi için Nansen Modeline katılmış ve ders 
dışı etkinliklerini gerçekleştiren öğrenciler, NDM Üsküp tarafından düzenlenen ve organize edilen farklı 
gösterilere, eğitimsel gezilere, ziyaretlere, spor etkinliklerine, okul programlarına, fuarlarına katılma fırsatı 
buldular.

Okulumuzda proje etkinliklerinin gerçekleşmesi 2015-16 yılında başlayarak büyük ilgi 
gördü. Okul olarak bizler tek dilde Makedonca dilinde eğitim veren bir kurum olarak görev 
yaparken böyle proje etkinliklerine katılımımız sınırlı bir şekilde olduğunun farkındaydık. 
Ancak etkinlikler öğrenciler arası tanıtıtılarak, amaçları söylendikten sonra büyük ilgi gördü 
ve farklı etnik grupa ait öğrencilerinde bu proje etkinliklerine katıldığı görüldü ve etkinliklerin 
gerçekleşmesi büyük başarılara yol açtı.
Okuma yılı süresince öğrencilerin büyük ilgi gösterdikleri konuları ve öngörülmüş konular 
ile etkinlikler düzenlenerek, başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağladık. Aynı zamanda öngörülen konular diğer 
öğrenci ve öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü ve kendi öğrenci akranlarından büyük destek geldiği görüldü. 
Bu çalışmalar ile ebeveynleri de okula çekerek, tam desteklerini elde ettik. 
2016-17 yeni öğretim yılında okulumuzdaki etkinlikler devam ederek yeni öğrencilerin etkinliklerine katıldığı ve 
büyük ilginin olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bu okuma yılındaki öğrenciler daha motive olmuş ve öngörülen 
etkinliklerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıkları görülmektedir. 

Svetlana Asprovska Todorovik
“VASIL ANTEVSKI DREN” ÜBMLO
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İlkokullardaki esas koşullar ve ayrıca  çalışma  hazırlığını belirgin bir 
biçimde etkileyen görünüm öğrencilerin yaratacılığını etkileyip teşvik 
konusunda belirginlik kazanmaktadır. Ancak, ülkemizdeki ilkokullarda 
bu doğrultuda henüz istenilen düzeye varılmış değildir. Entegre ve 
çokkültürlü faaliyetler yönünde misyonumuzu devam ederken Nansen 
Diyalog Merkezi tarafınca tespit edilen zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu 
sorunlar, mevcut olanaklar çereçevesinde ve ayrıca ortaklarla yapılan 
işbirlik sonucu çözüme ulaşıyor.

Nansen modeli dahilinde entegre eğitime bağlı unsurlardan biri de okul 
alanların yeniden uygulanmasına bağlı destek oluşturuyor. Doğrusu, sıralı 
ders süresince ya da dersdışı faaliyetler önemsenmeden dershaneler ve 
öğrencilerin birlikte çalışmalarını sağlıyacak değişikliklere gidiliyor. 2016 

yılı süresince, okullara yaptığımız ziyaretler ve yeni ortak bulma çabasını güden faaliyetler doğrultusunda, 
öğrencilerin izledikleri dershane koşullarına bağlı sorunlarla yüzleştik. Bundan başka mesleki dereslere 
adanan kabinelerde de boşluklar farkettik. Sözü edilen bu kabineler, aslında başarı verebilecek ortalama 
düzeyde dahi standartlar vermediği görülmektedir. 

Her okulda bireysel öncelik tanımı ardından Nansen Diyalog Merkezi Üsküp, yenileme ya da dershanelerin 
uygulanmasını üstlenmiş oldu. Bu doğrultuda dikkata alınması özelliklerden, görsel özelliklere, işlevselliğe, 
duvarların renekleri, döşemenin değiştirilmesi, öğrencilerin hazırladıklarını sergileyecek köşeler, kişisel 
bilgisayarlar renkli yazıcılar, LCD projelerin yüklenmesi, klasik tahatalarin manyetik odaklamış tahtalar ile 
değiştirilmesi, sınıflara dolapların sağlanması, didaktik araçlar-gereçler ve malzemeler olduğuu gibi genel 
olarak entegre eğitime bağlı Nansen Modelinin gerçekleşmesi için en temel ve gerekli koşullar sağlanarak, 
odak noktada bulunduğu söylenebilir. 

2016 yılı süresince Nansen Diyalog Merkezi Üsküp ile ortak olan Eğitim ve Bilim Bakanlığıyla birlikte 
Makedonya Cumhuriyetinde “Eğitimde çok etnikli kavram” projesinin gerçekleşmesine devam etti. Proje 
bileşenler çerçevesinde orta mesleki okullardan birkaçı katıldı. Aslında, sözü edilen bu mesleki okullarda, 
son yıllar içinde kayıt konusunda ilgisizlik kaydedildi. Zaten bu yüzden böyle bir faaliyette-etkinliklere 
ihtiyaç duyuldu. Öğrencilerin bu okullara kayıd yapmalarındaki ilgisizlik doğrudan pratik derslerdeki kötü 
koşullardan kaynaklandığı görülmektedir. Doğrusu uzmansal açıdan önemli derslerin görüldüğü kabineler, 
eskimiş, işlevselliği alt düzeyde olan araçlarla donatılmış olmasıdır.

Kumanova’nın “Nace Bugoni” Orta Mesleki Okulunda, okul yönetimi, elektro-teknik kabineye bağlı desteği 
talep etmeyi kararlaştırdı. Elekto-teknik derslerini üstlenen sorumlu lise öğretmenleriyle yapılan işbirlik 
çerçevesinde, Nansen Diyalog Merkezi Üsküp, sözü edilen bu kabineyi eğitim programına uygun çağdaş 
araçlarla donattı. Bizler, kabinelerin badana işine özel dikkat sunmayı doğru gördük. Bundan başka 
döşemelerin yenilenmesi, ışıklandırmanın ayarlanması, kabinede gereken çalışma araçları, özel elektrikli 
masalar, kişisel bilgisayarlar, LCD projektörler ve öğretim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine 
bağlı gereken diğer araç ve gereçlerin sağlanamasına yöneldiğimizi söyleyebilirim. 

Gostivarda bulunan “Gostivar” Orta Mesleki Teknik lise okulunda okul personeli ile yapılan danışmadan 
sonra Nansen Diyalog Merkezi Üsküp, pratik öğretim amacıyla iki kabinenin donatımını karara bağladık. 
Kuaför ve kozmetoloji kabineleri hakkında çalışmalara başlandı. İmar sürecinde sınıfları gereken araçlara 
donatmak amacıyla, uygulama çalışmalarına geçtik. Bu arada kabinelerin görsel özelliklerine dikkat 
edildi. Atılan bu adımın ardından, Nansen Diyalog Merkezi Üsküp, okul öğretmenleriyle işbirliğine girip, 
planlanan programın dahilinde kabineleri gereken alet ve araçlarla donatılması kararlaştırıldı. Öğrenciler 
ve öğretmenlere, pratik bilgiye bağlı planlanan ödevlerin ve ayrıca gerken deneysel çalışmaların 
gerçekleşmesine olanak sağlayacağını düşünmekteyim.

Okul çevresi, bir de öğrenme koşullarının gelişmesi amacıyla 
sunulan önemden sayılan destek
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Kalkandelenin “Moşa Piyade” mesleki orta okulu, iki yeni kabinenin donatımını sağladı. Bunlardan biri 
teknisiyen, ikincisi de turizim ile hotelcilik kabineleridir. Aslında her iki dala bağlı öğrenciler tarafınca 
gösterilen olağanüstü ilgiden hareketle, sözü edilen okula yapılacak yatırımın doğrudan bu alanlarda 
gerçekleşmesini karara bağladık.

Trafik teknisyenler kabinesi tam donatıma sahiptir. Öğretim program açısından belirgin gereksinimler göz 
önünde bulundurularak bu alandaki çalışmalar gerçekleşti. Kabine, otomatik (trafik ışıklar), ayrıca okul ve 
yollarda en sık görülen trafik işaretiyle donatıldı. Bundan başka yollarda oval aynalar, trafikte ve genelde 
kabineye gereken öteki araçlar sağlandı. Öğrencilerin genelde ilgilerini çeken Turizim ve hotelcilik kabinesi-
hotelin resepsiyonu ile donatıldı. Sözü geçen kabine, aynı zamanda mutfak, bar, restorana ayrılmış bölümün 
doğaçlama alanına genişlitirlmesi de çalışmalar arasında olduğunu söyleyebilirim. Bu yolla öğrenciler, 
barmen, garson ve aşçı becerilerini kavrayıp aynılarını uygulamaya çalışmaktalar.

“8 Eylül” Mesleki lise okul yetkilileri ile yapılan danışma ve görüşmelerden sonra makine ve elektro-teknik 
çok işlevli kabinenin kullanışa verilmesine bağlı imkanlar sağlandı. Okul profesörleri, deneysel tabelayı 
tasarlayıp elektro-tekniğe bağlı ana sürecini görüntülediler. Sözü edilen kabine, Simens tarafınca ruhsat 
verilen farklı kontrolörler, pompa, direneçler, makineye programı sağlayan bilgisayarlarla donatılmıştır. 
Bundan başka kabinenin altyapı koşulları doğrultusunda da çalışmalar yapıldı. Doğrusu, duvarlar yenilendi, 
kapılar değiştirildi, manyetik tahta ile donatıldı ve diğer alanlarda, sınıflarda tadilat yapıldı.

Aslında, kabineler, öğrenci ve öğretmenlerin her şeyden önce mesleki derslere karşı teşvik özelliğini artırıyor, 
aynı zamanda bu derslere karşı sevgiyi de açığa çıkarıldığını söyleyebilirim. Türk, Makedon ve Arnavut 
çocukların yüzlerinde belirlenen gülücükleri görmek herkese mutluluk verir. Zaten, insanoğlu, mutluluğa, 
kendini emek devinimine vermekle erer. Çocukların, çağdaş araçlarla donatılmış kabinelere koşmaları, 
gelecek çalışmaların tam anlamıyla teşvk edici unsurunu yaratır. Çünkü, sözü edilen proje Norveç Kırallığı 
Dışişeri Bakanlığının mali desteği ile gerçekleşmektedir. 

Nansen Diyalog Merkezi Üsküp, okullara farklı açıdan destek sunmaktadır. Mevcut kapasitelerin 
geliştirilmesine bağlı değişik imkanlar sağlıyarak, ders dışı etkinliklerin gerçekeleşmesine de katkıda 
bulunmaktadır. Ayrıca sınıfların yeniden uygulanması ve gereken malzemelerle donatımına bağlı desteği de 
esirgememektedir. Elde ettiğimiz sonuçlardan gurur duyuyoruz. Ancak, olanca güçlüğe dayanmış, ayakta 
kalabilmek için direnmiş, inandığımız gerçekeleri ve ilkeleri keskin çizgilerle gelecekte de yürütmemiz 
gerektiğinin bilincindeyiz. Sadece bu yol ile geleceketeki misyon ve vizyonumuz gerçekleşecektir. Bu 
doğrultuda yeni ortakların keşfi de önem kazanacağının düşüncesindeyim. 

Veton Zekoli
NDM ÜSKÜP, PROJE MENAJERI
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Entegre Eğitimi için Nansen Modelinin önemli bir yaklaşımı da ebeveynler/veliler ile işbirliği programının 
gerçekleştirilmesidir. Bu program bütün bir öğretim yılı içerisinde planlanarak, proje etkinliklerine katılan 
öğrencilerinin ebeveynlerinden gelen istekler doğrultusunda planlanarak, programlara katılımın ve ilginin 
yoğun olduğu görülmektedir.
Entegre eğitimi için Nansen modelin başarılı bir şekilde gerçekleşmesindeki en büyük neden projeye katılan 
öğrencilerin ebeveynlerinden aldığımız destek ve gösterdikleri işbirliğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. 
Programlar sayesinde, ebeveynler ile işbirliği programın geliştirilmesi ve onların katılımı ile, öğretmen 
ve öğrenciler açısından olumlu kazanımlar geliştiği ve ebeveynlerin entegre alanında önemli bilgiler 
kazanmalarına neden olmaktadır.
2016 yılı, Entegre eğitimi için Nansen Modeli projesine katılmış öğrencilerin ebeveynlerine yönelik 
hazırlanmış ebeveynler ile işbirliği programı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ebeveynler işbirliği programı 
çerçevesi içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler, entegre eğitimi için gerçekleştirilen ders dışı etkinlikleri 
yürüten öğretmenler tarafından görüşmeler organize edilerek, NDM Üsküp eğitim, öğretim ve geliştirme 
ekibi tarafından desteklenen ebeveynler ile işbirliği programı başarı ile gerçekleşmektedir. Ebeveynler 
işbirliği programı ile ebeveynlerin okula daha yakın olmalarını sağlayarak, bütün eğitim-öğretim sürecinde 
meydana gelen etkinlikler hakkında daha geniş bilgi kazanmaktadırlar.
Ebeveynler ile işbirliği programının desteği ile gerçekleştirilen bütün eğitici ve yaratıcı çalıştaylar, entegre 
edilmiş ders dışı etkinlikleri gerçekleştiren öğretmenler tarafından organize edilip, gerçekleştirildi.    
Ebeveynler ile işbirliğin programı esnasında gerçekleştirilen ilkeler yardımı ile olumlu etkinin geliştiği 
görülmektedir:

• Okul çevresinin inşa edilmesi esnasında ebeveynlerin etkin katılımı, güven duygusunun geliştirilmesi 
ve belirli tutumların güçlendirilmesi; 

• Okulda olumlu imajın inşa edilmesi;
• Belirli öğretim derslerine veya okulun idari işleri açısından var olan önyargıları ve klişeleri ortadan 

kaldırılması; 
• Okulun farklı yenilikçi düzeyinin artırılması için şuur seviyesinin bir adım ileriye artırılması;
• Farklılıklar başlığı altında, farklı ortamlardan gelen öğrencilerin topluma kazandırılması için okul ile 

ortaklaşa hareket ederek becerilerin kazandırılması ve geliştirilmesi.

Entegre Eğitimi için Nansen Modelini gerçekleştiren tüm okullarda düzenli ve sıralı bir şekilde ebeveynler 
ile işbirliği programı gerçekleştirildi.

Ebeveynler ile işbirliği programı
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Eşitliğin ve farklılığın saygınlık gördüğü kapsayıcı toplumun oluşturulmasıyla 
gençliğin gelişimine bağlı sorumluluk güçleniyor. Buysa demokrasi ve çok 
külürün olduğu gibi bunun kopmaz parçası olan öğrenim ve eğitimde de 
katkısını göstermekte. Özellikle ilkokul öğrencilerinin eğitiminde görülen 
katkılar paha biçilmez düzeye ulaşmıştır. Güncel koşullar, etnik açısında farklı 
öğrenciler arasında beraberliğin sağlanmasını mümkün kılan imkanlar göz 
önünde bulundurarak okulumuzun gelişimi doğrultusunda değişik dönemlerde 
gerçekleşen etkinlikler belrginlik kazandı. Bu doğrultuda öğretmenler arasındaki 
ilişkilerin de aynı seviyede geliştiğini ileri sürmek gerek. Entegre edilmiş öğrenim 
ve eğitim bir de dersdışı etkinliklerin merkezi olan Nansen modelin yürürlüğe 
geçmesiyle öğrencilerde yeniliklerin keşfedilmesine bağlı merak artıyor, araştırma 
ruhu daha da güçleniyor. Bundan başka öğrencilerde sosyal yeterliliklerin de 
etkisini göstermektedir.
Nansen projesi, bizlere öğretmenelere profesyonelleşme açısında gelişmemize 

yardımcı oluyor. Ayrıca Makedon dilinde ders veren meslekdaşlarımızla işbirliğe yatkın imkanlar sağlıyor. Hep 
birlikte derse katılmakla doğrusu farklı etnik ve sosyal mensuplardan olan öğrencilerle çalışmak konusunda 
öğrenciler ve ebeveynler bizlere yardım etmekle kalmayıp teşvik etmekteler. Sözü edilen gurupun ikilisi her geçen 
gün daha da güçleniyor. Bununla, koşul bir biçimde farklılaştırılmış gurubun gereksinimleri doğrultusunda bir 
gurup öğrenciyle çalışabilecek kapasiteyi artırmaktadır. 
Düşünceme göre ebeveynlerle olan iletişim, gereken seviyeye ulaşmıştır. Bu, beni ayrıca memnun ediyor. Burada 
etkilemeye bağlı güncel zaman, doğrusu toplumumuzun günümüzdeki imkanları göz önünde bulundurmamız 
gerekiyor. Ebeveynler, yürürlükte bulunan bu yanaşıma tam destek veriyorlar. Onların düşüncelerine göre 
öğrencilerin tümünü aynı koşullar içinde aynı görevllerle üstlenmeleri, aslında karaşılıklı saygı ve birbirlerini 
tanıma ve anlama kavramını güçlendirecektir. Bu biçim çalışmalara bağlı ebeveynlerde itiffakın açığa vurulması, 
büyük önem taşımaktadır. Farklı etnik mensuplardan olan gençler arasında önce kendi sonra da arakadaşının 
kimliğini, kişiliğini tanımak açısından önemli olan bu biçim çalışma sağlıklı demokrasi bir ortamı yaratabilir. Bu 
gerçek, özellikle vurgulanmalıdır. Buysa, aynı zamanda yaşadığımız ortamda kültürler arasında mevcut diyaloğun 
pekiştirilmesine ve doğrudan gençlerin katılımlarına yol açmaktadır. Ebeveynler, üstlendiğimiz çalışmalara 
bağlı ilgi duydukları gibi aynısını destekelemekteler. Burada, özellikle vurgulayıp selamalamız gereken bir alan, 
kuşkusuz ki geleneksel olmayan ilkelerden yararalanma gerçeğidir. Bu gerçek, çocuklar arsında  öğrenme isteğini 
teşvik ettiği gibi yaratıcılığı açısından da önemli etken  olarak sayılmaktadır. Bundan başka, bu biçim çalışma,  
öğretmenler arasında  keyif verici olmakala   kalmayıp  iç rahatlığını sağlıyor. Hazırlanan yardımcı kitaplar 
kılavuzlar ve ziyaret edilen  eğitim  çalışmalarımıza gerçekten  çok yarardan oldu. 
Bu biçim çalışma ilkeleri, aslında toplumumuzda tüm göreceli faktörler tarafınca desteklenmelidir. Doğrusu tam 
destek bulan bu fikrin genişlemesi amaç bilinmeli. Eşit toplumun yaratılmasına bağlı güncellik kazanan bu fikir 
öğrenciler arasında farklılıkalara karşı toleranslı olmalarını sağlıyor. Sadece bu değil, bu biçim çalışma, genel 
olarak devlette insanalar arasındaki hoşgörüyü-toleransı daha da pekiştirmeyi amaçlamalıdır.

Lulyeta Aziri
“GOTSE DELÇEV” BİO - GOSTIVAR
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30 Haziran, 2016 yılında Entegre Eğitim Vakfı müdürü Veton Zekoli, Entegre Eğitimi için Nansen Modelini 
gerçekleştiren bir kaç okulu ziyaret etti: “Gotse Delçev” BİO-Gostivar, “Liriya” BİO-Kalkandelen, “Bratstvo-
Migyeni” BİO-Kalkandelen ve “Moşa Piyade” MLO-Kalkandelen. EENM göre etkinlikleri başarılı bir şekilde 
gerçekleştirdiklerinden dolayı öğretmen ikililerine Vakıf tarafından sembolik hediyeler takdim edildi.

8 Temmuz, 2016 yılında Entegre Eğitim Vakfı müdürü sayın Veton Zekoli aynı zamanda Konçe, “Gotse 
Delçev” BİO’nda Entegre eğitimi için Nansen Modelini başarılı bir şekilde gerçekleştiren öğretmen ikililerine 
Zuytsa Stoyanova ve Deniz Recepov’a sembolik hediye takdim etti. Bunun yanı sıra öğretim yılı boyunca 
Entegre Eğitimi için Nansen Modeli etkinliklerini proje etkinlikleri olarak gerçekleştiren “Vasil Antevski-
Dren” MLO Üsküp okulunda çalışan Svetlana Asprovska-Todoroviç’e, “Nikola Karev” BİO, Kruşevo okulunda 
çalışan Zaharitsa Ruyanoska, Maya Miteva ve Todorka Nane’ye, başarılarından dolayı vakıf tarafından 
sembolik hediyeler takdim edildi.

EENM projesini başarılı bir şekilde gerçekleştiren öğretmen 
ikililerini ödüllendirme
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Mayıs/Haziran 2016 yılında, NDM Üsküp Entegre Eğitimi için Nansen Modeli gerçekleştiren öğretmenlerin 
işbirliği ile 2015/2016 eğitim-öğretim yılının başarılı sona erildiğinden dolayı kutlanarak, Entegre eğitimi 
için Nansen Modeline etkin katılımlarından dolayı öğretmen ve öğrencilere diploma dağıtımı yapıldı.

Nansen Model okullarında öğretim yılının sonu eğlenceli şekilde 
kutlandı

2016 yılı, Aralık ayı boyunca, birinci yarı yıl döneminin sonlarına yaklaşırken, NDM Üsküp, Entegre eğitimi 
için Nansen Modeline katılmış öğrencilere yönelik eğlenceli etkinlikler organize edildi. Öğrenciler kendi 
öğretmenleri ile birlikte Nansen sınıflarında organize edilen etkinliklere katılarak, 2016/2017 eğitim-öğretim 
yılının birinci yarı yıl döneminin yaklaştığını mutlulukla karşıladılar.

Birinci yarı yıl dönem sonunun yaklaşması etkinlikler ile kutlandı
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Sağlanan işbirlik konusunda gerçekten menuniyettimi ifade etmek istiyorum. İşbirliğnin kurulmasını sağlayan 
işbirlikçimizden de memnun olduğumu bildirmek isterim. İşbirlik, aslında sınır tanımaz. Mevcut işbirlik kusurusuz, 
ele alınan konular, öğrenciler tarafınca ilginç bulunuyor. Zaten, Nansen modeli üzerine yapılan ders dışı-serbest 
etkinliklerde seçilen konuları, öğrenciler sevinç ve büyük merakala bekliyorlar. Her iki guruptan olan öğrenciler 
arasında belirgin işbirlik mevcuttur. Aslında birbirlerine öyle samimi, öyle sıkı alıştılar ki, bu tam anlamıyla bir 
bütünlüğü oluşturmaktadır. Ebeveynler tarafınca da sözü edilen model bilinçle karşılanıp kabul edildi. Zaten, 
öğrenciler, aralarında birbirlerini tanıyıp birlikte çalışmalara katılmakla hayatı değiştirip daha güzel zaman 
geçirdikleri görülmüştür. Ebeveynler, genel olarak çalışmalardan menun kaldıklarını açıkça ifade etmektedirler.

Ben ve benim işbirlikçilerim oyun sırasında, çocuklar arasında kendi seçimleriyle kurdukları iletişimi görünce memnuniyetimiz daha da 
artıyor. Çocuklar pratik etkinlerde ve kutlamalar aracılığıyla beraber zaman geçirme fırsatı bulmaktadırlar.

Aneta Kazioska
“GOTSE DELÇEV” BİO - GOSTIVAR 

Okulumuzda geçen yıl, daha doğrusu okuma yılı başlangıcından bu yana gerçekleşen bu proje aracılığıyla ikili 
düzeyinde olan işbirlik yüksek bir seviyeye ulaşmış oldu. Öğrenciler büyük bir zevkle verilen görevleri üstlenip 
aynılarını başarıyla gerçekleştirdiler. Farklı etnik birliklere (topluluklara) mensup öğrenciler aralarında tanışmayı, 
arakadaşlık etmeyi, saygınlık içinde çok kültürlü değerleri geliştirmeyi öğreniyorlar.
Ebeveynler tarafınca da olumlu etkinin olduğunu görüyoruz. Onlar, öngörülen etkinliklere sevgiyle katılmaktadırlar. 
Aynı zamanda klişeleşimiş ve önyargıların bertaraf edilmesisne yardımdan olmaktadır. Gerçekleşmesi gereken 
konuların daima ilgi çekici olmalarına önem veriliyor. Ayrıca öğrenciler arasında yaratıcılığı teşvik etmektedir.
Nansen modelin başarılıyla gerçekleşmesine her şeyden önce takıma ait profesyonel kişiler tarafınca örgütlenen 

eğitimler büyük yardımcı oluyor. Bunun yanısıra tarafınızca gösterilen ilgi, işbirlik isteği ve desteği de başarıların daha da belirgin olmasını 
etkilemektedir. 

Yasmina Efremoska 
“GOTSE DELÇEV” BİO – GOSTIVAR 

İki yıldan bu yana okulumuzda devamlı olarak Nansen modeli üzerine enetgre öğrenimine bağlı etkinlikler 
gerçekleşmektedir. Her iki dilde etkinliğe katılan öğrenciler, öğretmenler ve ebeveyinler elinden geleni esirgemiyerek 
büyük bir hırsla savaşım verip, Nansen modelinin gerçekleşmesine katkılarını sunmaktalar. Ayrıca okulumuzda 
çalışan her iki etnik arasında ilişkilerin gereken seviyeye vardığı apacık bir gerçektir. Doğrusu, içtenlikle bütünleşen 
beraberliğin yansıması yaşanmakta. Ortada mevcut belirginliği, elde edilen başarılarla tazdıklanmakta ikili 
öğretemenler arasında başarıyla kurulan işbirlik, büyük önem taşımakatadır. Zaten, verilen konular üstüne 
etkinliklere bağlı planlama, gerşekleştirme ve yürürlüğe geçirme açısından, öğretemenler tam anlamıyla kilitsel 
etmen olmayı başarmış bir halde çalışmalarına devam ediyorlar. Zira, konular, her zaman ilgi çekici, öğrenim-

eğitim ilkelerini içermekte ve ayrıca öğretmenlere olduğu gibi öğrencilere de teşvik kaynağını oluşturuyor. Her atölye oyun, aslında 
önemden sayılan bölümü oluşturmakta. Oyun aracılığıyla öğrenciler arasında dostluk ilişkileri pekiştiriliyor, birbirlerini tanıma fırsatı 
doğuyor, etkinlikler süresince işbirlik belirginlik kazanıyor. Bundan başka öğrenciler arsında yakınlaşma hevesi artıyor, ayrıca oyun, 
öğrencilere rahatlama imkanını sağladığı gibi ders süresince daha dikkatlı olmalarını ve derse karşı ilginin artmasını belirgin kılıyor. 
Öğrenimde enetgre yanaşım, aslında öğrenciler arasında birlikte araştırmalara katılmalarını, belli konular üstüne bigi toplayıp aynılarının 
incelenmesini, onlarla hemhal olmalarını ve yansıtmalarına olanak yaratmaktadır. Burada şunu da vurgulamak gerekir. Konuların seçilme 
sürecinde geleneksel engellere bağlı sınırlandırmada üsteleme yapılmıyor. Aynı zamanda, sözü edilen model, ders ve ders dışı programı 
alanında öğrenciler arasında  beraberliği güçlendirdiği gibi karşılıklı ilşkilerin önemini de vurgulamakta. 
Öğrenciler, ifadelerinde serbest oldukları gibi bu alanda sınırlandırılma da yapılmıyor. Aslında, öğrenciler iyi bir not almayı amaç 
bilmiyorlar. Bu yüzden, sözü geçen atölyede de daha verimli sonuçlar elde ediliyor. Bundan başka yeni fikirlerin üretilmesine yol açıldığı 
gibi çalışmaları çok daha ilginç kılıyor. Fikirlerin, aslında katılanlar arasında önemden sayılan paylaşılmayı sağlıyor. Sözü edilen yanaşım, 
dışarıdan etki yapılmadan öğrencilerde şahsi düşüncenin pekiştirilmesini ve belirtilen konular üstüne tutum sergilemelerini sağlamakta. 
Demek oluyor ki önceden edindikleri bilgilerden yararlanma ve bu alanda yeni yeni bilgilere ulaşma olanağı ortaya seriliyor. Bundan başka 
öğrenciler arasında yeni yeni dostlukların yaratılmasını, mevcut olanların pekiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca sosyalleşme 
açısında bilincin artmasını ve değişikliklere karşı gereken yanaşımın sağlanmasını olanaklı kılıyor.
Karma gruplarda çalışma, her iki etnikten olan öğrenci ve öğretmenler arasında yakınlaşamayı belirgin kılıyor. Derslerde yürürlükte olan 
iki dil aslında, işbirlik ve saygının tam anlamıyla örneğini oluşturmaktadır.
Şahsi ve okulumuzda ikili.öğretmenler adına, şimdiye kadar olan işbirlik ve bize karşı gösterilen beilrgin ilgi ile destek verdiklerinden 
dolayı NDM Üsküp merkezin bütün üyelerine teşekkürlerimi sunmak isterdim.  

Nataşa Zabrçanets
“KIRIL VE METODI” BİO, KANATLAR KÖYÜ- PIRLEPE
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10 Ağustos, 2016 yılında Nansen Diyalog Merkezi Üsküp, kendi okullarında çalışma yapacak ve Nansen 
Modelini kullanarak ve bu çerçeve içerisinde proje etkinliklerini gerçekleştirmek ve ilgi duyan bütün 
öğretmenlere yönelik açık ilan yayınlandı. Bu açık ilan yayınlanmasındaki temel neden Entegre eğitimi için 
Nansen Modelini gerçekleştiren öğretmenlerin serbest ve proje etkinlikleri içerisinde gerçekleştirmek için 
gösterdikleri ilgiden dolayı yayınlandı. Aynı zamanda bu ilginin üzerine NDM Üsküp, bütün öğretmenlere 
destek sunarak temel ve ileri düzeyde eğitimleri başarı ile tamamlayan öğretmenlerin ders dışı etkinliklerini 
gerçekleştirmeye hazır olduklarında, 2016/2017 eğitim-öğretim yılında etkinliklere başlandı. Açık ilan 
ile Entegre Eğitimi için Nansen Modeli için temel ve ileri düzeyde eğitimleri tamamlayan öğretmenlerin 
katılmasına izin verilmektedir. Bunun yanı sıra öğretmen ikililerinin ve daha önceden kendi okullarının 
NDM Üsküp ile işbirliği anlaşmasını gerçekleştiren okullarda başlayarak, okul ikilileri ve 2016/2017 eğitim-
öğretim yıllık programları çerçevesinde Entegre Eğitimi için Nansen Modelinin programlarını gerçekleştiren 
öğretmenler, proje etkinliklerini gerçekleştirme imkanı buldular. 

Proje etkinlikleri veya serbest öğrenci etkinliklerinin, Entegre Eğitimi için Nansen Modele göre gerçekleştirilmesi 
programda öngörülen bazı kolun gerçekleştirilmesi (öğrencilerin yaş seviyesine göre) anlamına gelmektedir. Bu 
şekilde farklı etnik topluluğa ait öğrencilerin farklı diller kullanarak, öğrencileri bir araya getirerek grup çalışmaları 
ile etkinlikler gerçekleşmektedir. Orta okul öğretmenleri için ise serbest etkinlikler dersleri yardımıyla kendi 
haftalık ders sayısını da doldurabilecek şekilde doldurulabilir ve etkinlikler ile iyi bir imkan sunmaktadır. Bunun 
yanı sıra ilköğretim birinci kademe ve ikinci kademedeki öğretmenlere ise bu ders dışı etkinlikleri hakkında kendi 
okul idaresi ile görüşme gerçekleştirmelerini ve dersler hakkında belirli tanım konulması istenmektedir. 

Açık ilan süresince, Nansen Modeline göre proje etkinliklerini gerçekleştirmek ve etkinliklere katılabilmek 
için büyük sayıda öğretmen ekipleri baş vurdular. Ders dışı ve proje etkinliklerin gerçekleştirilmesi için 
ayda 1 veya 2 defa olmak üzere farklı dilleri (Makedonca-Arnavutça, makedonca-Türkçe, Ulah-Makedonca) 
kullanan öğrencilerden oluşarak, öğretmen ikililerin bir araya gelmesi ile etkinlikler düzenlenmektedir. NDM 
Üsküp, proje etkinliklerinin gerçekleşmesi için gerekecek tüm araç-gereçler, didaktik materyaller temmin 
edilerek, etkinliklerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için öğretmen ikililerine teslim edildi.
Proje etkinliklerinin katılımının ve başvuru formunun doldurulması için son gün 10 Eylül, 2016 yılıydı. 
Aynı zamanda başvuru yapan ve onlardan seçilmiş olan öğretmen ikililerin listesi ise 3 Ekim, 2016 yılında 
yayınlandı.
Okullar ve öğretmen ikilileri, Nansen Modeli için entegre edilmiş etkinliklerin, proje etkinlikleri olarak 
gerçekleştirmeye başlayan okul ve öğretmenler şunlardır:

- “Nikola Karev” BİO, Kruşevo 
(Öğretmenler: Maya Miteva-Petroska, Zaharitsa Ruyanoska ve Todorka Nane); 

- “Nikola Karev” BİO, Borino köyü, Kruşevo 
(Öğretmenler: Spasiçe Nikoloska ve İsnişa Salioski);

- “Kiril ve Metodiy” BİO, Kanatlar 
(Öğretmenler: Darko Taleski, Ferdi Bulut ve Nataşa Zabrçanets); 

- “Toli Zordumis” BİO, Kumanova 
(Öğretmenler: Zeynep Bayrami ve Merlin Stoyanovska); 

- “Gotse Delçev” BİO, Konçe 
(Öğretmenler: Zuytsa Stoyanova ve Deniz Recepov);

- “Bratstvo-Migyeni” BİO, Kalkandelen 
(Öğretmenler: Aleksandra Kundevska, Gonca Eyubi, Sihana Kaba-Kasami ve Daniela Apostolovska); 

- “Vasil Antevski-Dren” ÜBMLO, Üsküp 
(Öğretmen, Svetlana Asprovska-Todoroviç).

Entegre Eğitimi için Nansen Modelinin proje etkinlikleri üzerine 
gerçekleştirilmesi için yeni okulların seçimi
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Nansen Diyalog Ağı, Norveç Lilehamer’de 18 Mart 2016 yılında kuruluşunun 20. Yıldönümünü görkemli 
bir şekilde kutladı. Bu kutlamaya büyük sayıda katılımcı katıldı, bunların arasında en büyük destekçileri 
olan Hakon Blankenborg, Norveç Dışişleri Bakanlığının Güneydoğu Avrupa müdürü, Lilehamer 
Belediyesi’nin Belediye Başkanı Espen Yonsen bunlardan biriydi. Balkanlardan Nansen Diyalog Merkezinin 
temsilcilerinden ise Saşo Stoykovski (NDM Üsküp), Elvir Culiman (NDM Mostar) ve Suzana Agotik (NDM 
Hrvatistan) kutlamada hazır bulunarak, karşılaştıkları zorlukları ve Balkanların Batı Bölgelerinde diyalog 
ve uzlaşma alanında son 20 yılda elde edilen sonuçları ele alarak, katılımcılara açıklamalarda bulundular. 
Bu vesile ile Diyalog ve Barış için Nansen Merkezi “Fırtınanın Gözünde 20 Yıl” adlı kitabı yayınlayarak, NDM 
başarılı hikayeleri ve elde ettikleri becerileri toplayarak 1995-2015 yılları arasında elde edilen başarıları 
tanıtan kitap olarak yayınladı.

Nansen Diyalog Ağının kurulmasının 20. Yılı kutlandı

YEREL, BÖLGESEL VE 
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ4
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4-11 Mart, 2016 yılında, Norveç ve Makedonya’da görev yapan öğretmenler ve “Bugünün akran mediyasyonu, 
yarının barışçısı” projesine katılarak, Norveç (Lilehamer, Oslo) devletinde beş-günlük eğitim seminerleri 
organize edilerek, çalışmalar gerçekleştirildi. 

NDM Üsküp, Oslo’da bulunan “Kuben” mesleki lise okulu ve Kalkandelen de bulunan “Moşa Piyade” mesleki 
lise okulu ortaklığı ile Kalkandelen’de gerçekleşecek program modüllerini gerçekleştirmek için Eğitim 
programı Erasmus programı çerçevesi içerisinde genç öğrencilerin değişimi üzerine çalışarak, programın 
gerçekleşmesi için NDM Üsküp, Oslo’da bulunan “Kuben” mesleki lise okulu ve Kalkandelen de bulunan 
“Moşa Piyade” mesleki lise okulu tarafından organize edildi. “Bugün akran mediyasyonu, yarının barışçısı” 
projesi iki temel eğitim programını içermektedir. Programın birincisi 11-17 Ekim 2015 yılında Makedonya’da 
gerçekleştirildi, ikinci eğitim programı ise 4-11 Mart, 2016 yılında Norveç’te gerçekleştirildi. 

Programın gerçekleşmesini sağlayan, Oslo’da bulunan “Kuben” mesleki lise okulu ve Kalkandelen de 
bulunan “Moşa Piyade” mesleki lise okulu öğrencileri ve öğretmenleridir. Projenin genel amacı, eğitim 
programa katılan öğrencilerin mediyasyon ve zorbasız iletişimin gelişimi için gereken beceri ve yetenekleri 
elde etmektir. Bu proje yardımı ile öğrenciler arası, akran mediyasyonu ve okul birliklerinde çatışmaları 
önleyebilmeleri için öğrenci bilgi ve becerilini paylaşma ve en iyi örnekler sunma imkanı verilecektir. 
Öğrenciler eğitim programında edindikleri bilgileri kendi birliklerine aktararak, pratikte de uygulamaya 
çalışacaklardır.

Norveç’te organize edilen ve katılımcılara yönelik düzenlenen programsal etkinlilere katıldılar:

1.Gün – Programa giriş, Kuben Mesleki lise okulunu ve okul idaresini ziyaret etme;

2.Gün – Kişisel kimlik ve kültürel farklılıklar; Hakon spor merkezinde spor etkinliklere katılım;

3.Gün – Çalıştay: Mediyasyon bağlamlı iletişim kurma;

4.Gün – Nansen Diyalog Merkezinin Balkanlardaki yaklaşımı ve uluslararası seminer çalışmalarında elde 
ettiği beceriler hakkında Prof.Dr.Stainer Brin’in sunumu. Sunumun ve planlaştırılan etkinliklerin bitiminden 
sonra, katılımcılar “Reunion-savaşın ardından 10 yıl” belgesel filmi izleme fırsatı bularak, izledikleri 
belgeselin ardından onun üzerinde tartışmalar yürüterek, kendi düşüncelerini birbirleri ile paylaştılar.

5.Gün – “Bugün akran mediyasyonu, yarının barışçısı” projesine katılan, Makedonya ve Norveç 
öğrencilerinden hazırlanan ve organize edilen projenin son sunumu Oslo’da bulunan “Kuben” mesleki 
lise okulunda gerçekleştirildi. Proje, “Kuben” mesleki lise okulu, Nansen Diyalog Merkezi Üsküp ve “Moşa 
Piyade” mesleki lise okulu tarafından organize edilerek, iki eğitimsel programdan oluşmaktadır. Projenin 
birinci bölümü Makedonya’da, ikinci bölümü ise Norveç’te gerçekleştirildi. Sunumlar tamamlandıktan 
sonra öğrencilere Youth Pass sertifika dağıtımı yapıldı.

Erasmus+ projesi çerçevesi içerisinde “Kuben”MLO ve Kalkandelen 
“Moşa Piyade”MLO arasında işbirliği
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21-25 Nisan 2016 yılında, Yasmina 
Romanova (NDM Üsküp), Darko Taleski 
(“Kiril ve Metodiy” BİO) Büyük Britanya, 
Vindzor şehrinde gerçekleştirilen “Aksiyon! 
Film ve Dram – toplulukların geliştirilmesi 
için gereken araçlar” projesi çerçevesinde 
beş günlük eğitime katıldılar. Eğitim, 
“MyLife Produksiyon” şirketi tarafından 
organize edilirken, maddi desteği ise 
Erasmus programının + genç çalışanların 
değişimi projesi üzerinde gerçekleştirildi. 
Aynı zamanda NDM Üsküp bu projesnin 

gerçekleşmesi için ortak rolu alarak, projenin organizasyonunu sağladılar.
Beş günlük eğitimin amacı, toplumsal sorunlara yönelik genç nesillerin film ve dramda kullanabilecekleri araç-
gereçlerin kullanımında beceri kazanma ve aynılarını geliştirmenin yanı sıra, genç nesillere destek sunarak 
kendi hikayelerini kendi akranlarına sunma fırsatı vermektir. Programın amacı aynı zamanda gençler ile 
çalışma esnasında grupları geliştirme, grup çalışma metodlarını gösterme, kendi fikirlerini geliştirme ve her 
süreçte gençlerin katılımı ile senaryodan ekranlara doğru hikayeler geliştirme düşünülmektedir. Katılımcılar, 
farklı alıştırmaları öğrenme ve bununla farklı teknikler geliştirme için kişiler ve hikayeler yaratmayı öğrenme 
fırsatı buldular. Eğitimlerin devamında angaje edilmiş ve katılan grupların dikkatinin tutulması, ağır ve ya 
teşvik edici konuların işlenmesi ve en sonunda çatışmalar esnasında yaratıcılığı kullanarak, belirli konular 
geliştirilmesi üzerine duruldu. Programın devamında, katılımcılar pratik çalışmalar ile film oluşturma, film 
oluşturmada beceri kazanma ve en sonunda bütün öğrendiklerini genç nesillere nasıl aktarılacağı açıklandı. 
Bu beceriler ile 21.yy çalışma alanlarında gerekebilecek beceriler ile donatıldılar. Programa katılanların tümü, 
genç insanlarla çalışan kişilerdir (öğretmenler, genç çalışanlar, dernek aktivistleri, sanatçılar, müzisyenler 
vb.). Programın sonunda tüm katılımcılar yeni ortaklıklar geliştirme ve birbiri ile işbirliğinde bulunma fırsatı 
buldular.     

Erasmus + Proje: Aksiyon! Film ve Dram – toplulukların 
geliştirilmesi için gereken araçlar

13 Mayıs, 2016 yılında Nansen Diyalog Merkezi Üsküp ve Milli Azınlıklar Yüksek Komiserliği arasında 
gerçekleşen işirliği ile yeni projeye imza atılarak, ilköğretim öğrencilerine yönelik okul sözlüklerin 
yayınlanmasına karar verildi. 
Projenin amacı Makedonca-Arnavutça ve Arnavutça-Makedonca sözlüğün geliştirilmesi ve ilköğretim 
okullarında eğitim gören öğrencilerin malzeme eskikliği açısından bu boşluğu kapatmak için sözlük 
geliştirildi. Aynı zamanda bu proje sayesinde devletimizde iki en büyük etnik topluluğu teşkil eden 
öğrencilerde ve ilköğretim okullarında dilleri öğrenme ve entegrasyonu sağlama fırsatı olacaktır. Bu şekilde 
farklı etnik topluluklara ait öğrenciler arası iletişimin daha üst düzeye çıkarılmasına da neden olacaktır. 
Etnik engellerin ortadan kaldırılması için sözlük, ilköğretim okullarında eğitim gören öğrenciler arası 
kültürler arası ve çok etnikli diyaloğun oluşturulmasında etkin ve yararlı bir araç olarak yer alacaktır.
Sözlüğü hazırlayan ve sorumlu olan yazarlar: Prof.Petar Atanasov, Dr.Veselinka Labroska, Prof. Haki İmeri 
ve Doç.Dr. Berton Suleymani.
Sözlüğün tamamlanmasından sonra, NDM Üsküp uzmanlar ekibi kurarak yayınlanmış sözlüğün, dijital 
ortama dönüştürülmesi için çaba harcayacaktır. Bu şekilde “off line” bağlantı ile okullara ulaştırılmak 
üzere CD-ROM şekline dönüştürülecektir. Aynı zamanda elde edilen sözlükler web sayfalarına yüklenerek, 
ilgi duyan devlet kurumlarında yükleme yapılabilir ve akıllı telefonlarda yer alacak şekilde telefonlara 
yüklenmesi için çalışılacaktır.
Sözlüğün yayınlanması ve genişletilmesi ile entegrasyon alanındaki kişisel gelişimde önemli bir adım 
olarak görülüp, toplumda uzun vadeli uzlaşmaya yol açacağını düşünmekteyiz.  

AGİT Milli Azınlıklar Yüksek Komiserliği ile işbiriği 

İlköğretim öğrencilerine yönelik okul sözlüklerin yayınlanması
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20-24 Temmuz, 2016 günleri arasında Konçe – “Gotse Delçev” BİO öğretmeni Deniz Recepov, Kalkandelen 
– “Liriya” BİO’ndan Raditsa Atsevska ve Mirsada İdrizi öğretmenleri “Ponti di Solidarieta” projesi çerçevesi 
içerisinde ve İtalya’da bulunan Piccolo Fiore derneğinin daveti üzerine ve NDM Üsküp destekli eğitim gezisi 
düzenledi. 
Projenin genel amacı özel eğitime muhtaç kişilere yönelik ihitycın ve ilginin artırılması için tanıtım yapmak 
ve özel eğitime muhtaç bireylerin eğitimi ve sosyalleşmesinin nasıl sağlandığını ve bu çalışmalar ile ilgilenen 
organizasyonun çalışmalarını yakından izlemek genel amaçlarından biriydi. Katılan öğretmenler, İtalya’da 
gönüllülük çalışmaları hakkında daha geniş bilgi alma, gönülülük işlemlerinin hukuksal yönünü yakından 
izleme ve farklı toplumsal alanlarda görev yapanların eğitim ortamlarındaki gönüllülük etkinliklerine katılım 
şartlarını görme imkanları vardı.  
Projeye katılım ile katılımcıların İtalya’da özel eğitime muhtaç ve engellilerin sorunlarıyla nasıl baş 
edildiğini yakından görmek ve yapılan çalışmaları izlemek için iyi bir fırsat oldu. Aynı zamanda bu proje ile 
farklı ülkelerden gelen katılımcıların kendi ülkelerindeki sorunları paylaşarak bilgi alış verişinde bulunuldu. 
Sorunlar gözden geçirildi, çözüm önerileri arandı ve her gün karşılaşan sorunlarda nasıl yardımcı 
olunabileceği, engelli insanlara yardımcı olan kişillerin ne güçlükler ile çalıştıklarını, ve ne tür yardımlar 
yapılabileceği hakkında yakından görme fırsatı buldular. Özellikle engelli insanlara yardımcı olanların 
girişimi, azmi, motivasyonu ve yardım etme hissinin nereden kaynaklandığını görebilme imkanına sahip 
oldular.
Ziyaret esnasında Makedonya’dan katılan öğretmenler Entegre Eğitimi için Nansen modelinin 
gerçekleştirilmesi ve kazandırdıkları hakkında geniş bilgiler sunma fırsatı bularak, bugüne kadar yapılan 
çalışmaları tanıttılar. Aynı zamanda ziyaretler esnasında kültürel ve tarihi yerleri görme ve ziyaret etme 
fırsatı buldular.
Piccolo Fiore derneği, 1984 yılında Domus Laetitiae yardımlaşma organizasyonuna destek olma amaçlı 
kurulan bir dernektir. Derneğin genel etkinlikleri soyal yardımlaşmayı desteklemek, engelli kişilere yardım 
etme, destek olma ve onları yaşamlarında daha kolay yaşamlarını sürdürebilmesi için gereken her tür 
yardımı verebilmek için kurulmuştur, ve etkinliklerin genel amaçlarından biridir. Dernek ayrıca diğer gruplar 
ile yakın işbirliğinde bulunarak yerel birliklerde ve gönüllü organizasyonlarda sürekli yer almaktadır. Ayrıca 
İtalya’nın Biela şehrindeki sosyalleşme ve yardımlaşma konseyi üyesidir.
Piccolo Fiore derneği ve Nansen Diyalog Merkezi Üsküp’ün resmi işbirliği 2014 Ekim ayında  başlayarak 
günümüze kadar gelmektedir. İlk resmi ziyaretlerini NDM Üsküp’te gerçekleştirerek, gelecekte yapılabilecek 
işbirliği imkanlarını gözden geçirerek, iki organizasyon arasında bilgi ve becerilerin değişimi, ve de özellikle 
eğitim alanındaki programlar üzerinde bilgi alış verişinde bulunuldu. Ayrıca ile eğitim gezisi 24-28 Haziran 
2015 yılında gerçekleşerek, Makedonya C.’nden öğretmenlerin katılma fırsatı oldu.

Piccolo Fiore derneği ile işbirliği – İtalya’ya eğitim gezisi
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“Konvansiyon çerçevesi: azınlıkların hakları üzerinde idare edebilmek 
için temel anahtar” adlı konferansa Stainar Brin’in katılımı

11 Ekim, 2016 yılında Prof. Stainar Brin, Nansen 
Diyalog Ağı kurucusu olarak kendi sunumu ile 
Strazburg’da gerçekleşen “Konvansiyon çerçevesi: 
azınlıkların hakları üzerinde idare edebilmek için 
temel anahtar” adlı konferansa katılarak, yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi sundu.
Konferans Avrupa Birliği konseyi tarafından 
organize edilerek, genel amacı ise Dördüncü kosusal 
grubun Danışma Konseyinin, Milli Azınlıkların 
korunması için Konvansiyonun kullanılabilmesi için 
çalışmalara başlanması ve elde edilecek sonuçların 
yayınlanması düşünülmektedir. 

Prof. Satiner Brin’in genel konuşmasında entegre eğitimin ihtiyaç olarak görülmesi ve birlikte yaşayan 
toplumların inşa edilmesi için temel ihtiyacın olduğu, ona yönelik yatırım yapılması üzerine durdu. 
Prof. Brin, azınlıkların temel haklarını elde edebilmeleri için entegre eğitimin ve girişimci toplumların 
oluşturulmasındaki en temel görev bu süreç içerisinde diyalog, barış ve uzlaşmanın sağlanabilmesi için çok 
önemli faktöörlerin olduğu bildirildi. Dr. Brin aynı zamanda güncel sorunlara da değinerek çokkültürlülüğün, 
kültürel paralel yapıların oluşmasından kaynaklanarak yok olduğu ve Balkanların Batı bölgesindeki 
devletlerde kurulan Nansen Diyalog Merkezlerinin ve Nansen Diyalog Ağının kurulmasındaki çalışmalar 
neticesinde elde edilen başarılı sonuçlar üzerine konuşma gerçekleştirdi.

Sunumun devamında prof. Brin, bölgesel ve uluslararası eğitim kurumlarında elde edilen sonuçlar 
neticesinde entegre eğitimi alanındaki süreçte NDM Üsküp’e bağlı Eğitim Merkezi ve Entegre Eğitimi için 
Nansen Model’in elde etmiş oldukları başarılı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi sunuldu.

15 Ekim, 2016 yılında NDM Mostar ve NDM Üsküp 
ortaklaşa organize ettikleri ve düzenlendiği eğitim 
programına Stolats ve Prozor-Rama okullarında, 
Entegre Eğitimi için Nansen Modelinin okullarda 
kullanımı hakkında düzenlenen çalıştaya, 
öğretmenler sunulan eğitim programlarına katılma 
fırsatı buldular. Atölye çalışması (çalıştay), NDM 
Eğitim Merkezi menajeri olan Bilyana Kırsteska–
Papiç ve eğitim, öğretim ve geliştirme koordinatörü 
olan Sonay Bilal  tarafından yönetilmiştir. Çalıştayın 
konusu ““Eğitim sürecinde tarafsız yaklaşım” olarak 

belirlendi. Eğitim programı “Öğretmenlere yönelik entegre eğitimin tanıtılması” projesinin bir parçası olarak 
gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda bu proje Bosna Hersek’te, Norveç Kraliyet Büyükelçiliği tarafından 
madi destek sağlanmaktadır. 

Bu program ile ayırımcılığa uğramış, ayrılmış okullardaki profesyonel-uzmansal yaklaşımın artırılması, 
entegre eğitiminin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için çokkültürlü ortamlarda çalışan personele büyük 
katkı sağlayacaktır. Bu programlar ile okul çalışanları ve öğretmenler her sıkıntının ortadan kaldırılacağı 
düşüncesindeyiz. Öğretmenler bu eğitimle çokkültürlü okullarda ve çokkültürlü ortamlarda en gelişmiş 
yöntem ve teknikleri kullanarak kendi beceri ve yeteneklerinini zenginleştirip, güçlendireceklerdir.

NDM Mostar İşbirliği: Öğretmenler için eğitim programının 
gerçekleştirilmesi



35

2016 Yılı için Yıllık Çalışma Raporu
Nansen Diyalog Merkezi Üsküp

2016 yılı boyunca, NDM Üsküp Eğitim Bilim Bakanlığı ile çalışmalarını gerçekleştirmeye devam etti. 
“Eğitimde çokkültürlü kavram” projesi çerçevesi içerisinde Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından maddi 
destek sağlanarak çalışmalara başlanıldı. 2016 yılında, NDM Üsküp ve Eğitim Bilim Bakanlığının ortaklaşa 
işbirliği neticesinde birkaç etkinlik düzenlenerek, Eğitimde kültürlerarası kavramının gerçekleştirilmesi için 
çalışma planı hazırlanarak, birinci tematik alana odaklanarak, çalışmalara başlandı. Okuma kitaplarını analiz 
etme grubu, 1.sınıftan 5.sınıfa kadar gözden geçirilerek okuma kitapların analizi yapıldı ve metodolojiyi 
belirleyerek karşılaştırma yapılarak belirli tanımlara varıldı. Okuma kitapların gözden geçirilmesindeki 
temel amaç konusal anlamda içeriğinin gözden geçirilmesi, önyargıları, klişeleri ve etnosentrizimi ortadan 
kaldırabilecek öneriler sunarak, okuma kitaplarının tekrardan gözden geçirilmesi kararına varıldı. Kitapların 
kaliteli bir şekilde kontrol etme sürecine 172 kitap ve çalışma kitapları eklenerek, ilköğretim birinci 
kademede eğitimde kullanılan zorunlu ve seçmeli ders olarak okutulan bütün ders okuma kitaplar eklendi. 
Okuma kitapların kaliteli analizi yapılması için ilköğretim döneminden 1.sınıftan 5.sınıfa kadar Makedonca, 
Arnavutça, Türkçe ve Sırpça dilinde olmak üzere kontrol edildi. Analizin teml amacı okuma kitaplarında, 
okul kitaplarında görülen yanlış düşünceler, önyargılar, klişlerin belirlenmesi, bunların yapılma kaynağını 
görerek çokkültürlü yaklaşımı belirlemede var olan konusal içeriklerin belirlenmesidir. Kaliteli yapılmış 
analizin neticesinde sonuç bildirgesi 2016 yılının Nisan ayında Makedonya Cumhuriyeti, Eğitim ve Bilim 
Bakanlığına teslim edildi. 

2016 yılında, “Çoketnikli eğitim yaklaşımı” projesi kapsamında meydana gelen 1. Bölümün bitirilmesi ile 
emesleki lise okullarında pratik eğitimin gerçekleştirilmesi için sınıfların yenilenmesi ve Entegre Eğitimi için 
Nansen Modeline göre gerçekleştirilen  sınıflarının yenilenmesi ve donatılma sürecine başlandı. Yenilenme 
ve donatılma yapılan okullar aşağıda verilmiştir. 

 “8 Eylül” ÜBMLO – Üsküp (1 Nansen sınıf ve 1 Bilişim teknisiyenler için sınıf) 

“Moşa Piyade” BMLO – Kalkandelen (1 trafik kontrol sınıfı ve turizim ve işletme sınıfı)

“Gostivar” MLO – Gostivar (1 fizik sınıfı ve 1 kuaför ve kozmetik sınıfı)

“Natse Bugyoni” BMTO – Kumanova (1 elektirik-teknik ve otomatik sınıfı) 

Bu etkinliklerin-faaliyetlerin amacı mesleki orta okullarında sunulan öğretim kalitesini artırmak için sınıfların 
ve öğretmenlerin kapasitesini geliştirme ve entegre edilmiş ders dışı etkinliklerin gerçekleştiği sınıfların 
altyapısı ve okullarda teknik koşulların iyileştirilmesi için programların aracılığıyla, başarılı entegrasyonun 
elde edilmesi için çalışmaları kolaylaştırmaktır.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile ortak proje: “Eğitimde çokkültürlü 
kavram”
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Kültürlerarası Eğitim Yaklaşım Kavramı

EENM Gerçekleştiren Öğretmenlere Yönelik Kılavuz (El) Kitabı

Kitap özeti: Fırtınanın Gözünde 20 Yıl

YAYINLAR
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2015 YILI IÇIN NDM ÜSKÜP PERSONELI 
VE YÖNETIM KURULU ÜYELERI

Saşo Stoykovski - İcra Müdürü 

Veton Zekoli - Proje Menajeri

Bilyana Krsteska Papik - Eğitim, öğretim ve geliştirme menajeri

Osman Emin - Eğitim, öğretim ve geliştirme koordinatörü 

Sonay Bilal - Eğitim, öğretim ve geliştirme koordinatörü 

Mirlinda Alemdar - Halkla ilişkiler ve uluslarası işbirliği sorumlusu

Elena Arsenova - Maliyeden sorumlu menajer

Vane Ruykov - Grafik, web tasarım ve BT sorumlu

Yasmina Romanova - Eğitim, öğretim ve geliştirme asistanı

İcra Merkezi

Elizabeta Yovanovska - (Başkan) 

Bente Knagenhyelm - Barış ve Diyalog için Nansen Merkezi, Norveç

Noreen Kampbel - Kuzey İrlanda, NİCİE Eski İcra Müdürü

Zvi Bekerman - Hebrew Üniversitesi, Melton Merkezi, Eğitim Okulu, Kudüs, İsrail

Stainar Brin - Barış ve Diyalog için Nansen Merkezi

Naycel Arnold – “Glengormli” Entegre Koleji Müdürü, Belfast, Kuzey İrlanda

Enver Abdulahi – Üsküp “Rahibe Teresa” Üniveristesi Öğretim Üyesi

Yönetim kurulu 
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