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Годишен извештај за 2016 година
Нансен дијалог центар Скопје

Изминатава 2016 година ја оставаме зад нас, година која 
беше исполнета со многу предизвици, голема несигурност, но 
и година со напредок и постигнувања на конкретни резултати.

Главниот фокус на тимот на НДЦ Скопје беше насочен кон 
подготвителни активности за имплементација и делумна 
примена на стратегискиот документ „Концепција за 
интеркултурно образование“, којшто беше изработен од страна 
на експертскиот тим на НДЦ Скопје, а прифатен од страна на 
Министерството за образование и наука.

Прифаќањето на овој документ од страна на МОН е од големо значење не само за НДЦ Скопје туку 
и за развојот на интегрираното и интеркултурното образование и образовниот систем во Република 
Македонија. Благодарејќи на донаторот на НДЦ Скопје – Министерството за надворешни работи на 
Кралството Норвешка, обезбедивме тригодишна финансиска поддршка за примена на концепцијата 
за интеркултурно образование во 10 модел-училишта.  

Како дел од КИО беа организирани одредени активности насочени кон подобрување на квалитетот 
на образованието. Направивме анализа на учебниците од 1. до 5. одделение од основно образование 
со цел да се даде препорака до Министерството за образование кои содржини и учебници треба да 
се променат поради постоење содржини кои промовираат стереотипи и предрасуди за другите. Во 
неколку средни стручни мултиетнички училишта отворивме кабинети за реализирање на практична 
настава кои имаат големо значење за стручно усовршување на учениците, а Нансен тренинг 
центарот за наставници ги започна обуките за наставници од селектираните модел-училишта во 
кои ќе се примени концепцијата.

2016 година и наредните две години ќе бидат многу значајни за НДЦ Скопје, период 
во којшто мораме да докажеме и покажеме дека она во кое веруваме е најдоброто. 
Заедно со нашите партнери ги обезбедивме сите потребни услови за да докажеме дека Нансен 
моделот за интегрирано образование е висококвалитетен модел во Македонија и регионот кој 
во себе содржи позитивно прифатливи решенија за главните проблеми со кои се соочуваат 
мултиетничките училишта. Убедени сме дека десетте модел-училишта преку имплементацијата на 
концепцијата за интеркултурно образование и програмите наменети за наставниците, учениците 
и родителите ќе бидат репрезентативен пример за училишта кои тежнеат кон исполнување на 
мисијата на самата концепција - унапредување и обезбедување на еднакво образование за сите, 
преку негување на сопствениот национален и културен идентитет, како и прифаќање и почитување 
на различностите, преку содржини и активности кои ја промовираат интеркултурната димензија во 
воспитно-образовниот процес.

Во оваа пригода ја искажуваме нашата голема благодарност до сите наши соработници и 
поддржувачи без кои не можевме да ги реализираме планираните активности во 2016 година. 
Верувам дека и наредните години заедно ќе твориме, дејствуваме и даваме придонес да ја 
намалиме поделбата на образованието по етничка основа и дека интегрираното и интеркултурното 
образование ќе има големо влијание во образовниот систем и во поделените заедници.

Почитувани пријатели,

Извршен директор на НДЦ Скопје

Сашо Стојковски
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Интегрираното образование во мултикултурно општество 
претставува приод кон наставата и учењето што стреми 
да ги охрабри индивидуите за успешно функционирање 
во мултикултурно и глобално општество. Тоа е основа 
на демократски вредности и верувања и го поттикнува 
плурализмот во културно разновидни општества во 
денешниот меѓусебно зависен свет. Нансен дијалог центар 
Скопје (НДЦ Скопје) ја истакнува улогата на интегрираното 
образование, и во линија со основните принципи, ги поддржува 
наставниците во остварувањето на образовните потреби на 
учениците од различно потекло кои живеат во Р. Македонија. 
НДЦ Скопје ги охрабрува училиштата и општеството, на 
индивидуално и колективно ниво, да размислат за начинот 
на реализација на наставата и да вградат мултикултурни 
принципи во нивните програми и училиштен амбиент со цел 
да се надминат бариерите помеѓу паралелните општества. 

Покрај главните чинители, родителите се исто така информирани и поканети да се вклучат и да 
го поддржат овој процес на интегрирано образование. Целта на овој интегриран приод не е да се 
заменат стандардните предмети и програми, туку да помогне во процесот на нивното збогатување, 
односно да го поттикне нивниот мултикултурен одраз. 

Помина повеќе од една деценија откако НДЦ Скопје се соочува со предизвикот за работа со  различни 
групи ученици и со интегрирано образование. Овој предизвик е дополнително зголемен поради 
променливите вештини кои се потребни за успех на работното место. Според тоа, препознавањето 
на мултикултурното образование како клучна компонента за постигнување успех во конкурентната 
глобалната економија е од големо значење. Ако имаме за цел ги подготвиме нашите ученици за 
барањата на 21. век, каде што географските граници повеќе не ги дефинираат можностите, тогаш 
дефиницијата и нашето разбирање за разновидност треба да се прошири.
Правните дефиниции за разновидноста се создадени во голема мера да ги промовираат 
можностите за оние кои историски биле недоволно застапени на пазарот на трудот. Концептите и 
практиките, како што се еднакви можности и афирмативна акција, биле развиени за да одговорат 
на претходните практики на кои им бил одбиен пристап за вработување на одредени групи или 
поединци. Дополнително, покрај традиционалните родови и етнички дефиниции на различноста, 
НДЦ ги охрабрува сите вклучени учесници да ја имаат предвид возраста, религијата, културата, 
сексуалната ориентација, физичката или менталната способност/попреченост, економскиот статус, 
јазичните разлики, и, можеби најважно, индивидуалните стилови на учење.
Ова значи дека тоа е примарниот начин на кој учениците ќе можат да го надминат нивниот 
социо-економски статус. За да се намали комплексноста на предизвиците, потребно е заедничко 
делување – преплет и соработка на институциите, ресурсите и способностите. Развивање на 
сеопфатен мултикултурен акционен план е тековна цел на НДЦ Скопје што се одразува позитивно 
на разновидноста на оваа мултикултурно општество.
Со искористување на присуството на разновидноста, ние можеме да се создадеме позитивна клима 
што е од суштинско значење за унапредување на предизвиците на заедницата и на македонското 
општество во целина.
Чест е да се биде член на Управниот одбор на НДЦ Скопје и активно да се поддржува работата 
во насока на поттикнување на интегриран образовен систем, каде што на сите етнички заедници 
им се нудат еднакви можности и меѓусебно почитување. Целта на сите членови на Управниот 
одбор на НДЦ Скопје и сите вклучени страни е да ги продолжат своите залагања за понатамошно 
унапредување на достигнувања на НДЦ Скопје, која стана синоним за успешна приказна во 
интегрираното образование не само на Балканот, туку и пошироко.

Предавач при Универзитетот „Мајка Тереза“ Скопје
Член на Управниот одбор на НДЦ Скопје

Енвер Абдулахи
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Во еден критичен момент кога некои можат да кажат дека се 
распаѓа мирот и стабилноста во нашиот свет што го знаеме, 
уште поважно е да бараме ефикасни и мирни решенија за 
решавање на вкоренетиот страв, омраза и нетрпеливост 
меѓу заедниците, кој води до насилство и уништување. 

Во Северна Ирска нашиот проток „изби“ кога се отвори првото 
интегрирано училиште во 1981 година, во време кога нашите 
„немири“ беа во најлошо издание. Од тогаш, 65 училишта 
ја изразија својата желба да бидат формално интегрирани, 
зближувајќи ги сите деца да учат заедно секој ден под еден 
покрив. 

Протоците се проширија насекаде во регионот, што се должи, 
во голема мера, на истрајниот ангажман и напорите на 
родителите, училишните одбори, директорите и наставниците.

Ми беше особена чест да бидам поканет да се приклучам на Управниот одбор на НДЦ Скопје во 
2016 година. Веднаш ме привлекоа сличностите со нашите модели на интегрирано образование. 
Иако техничкиот дел и начинот на спроведување се разликуваат поради очигледни причини, етосот 
и визијата во голема мера остануваат непроменети, понатаму, желбата да се едуцираат децата и 
младите луѓе заедно, да се поттикне разбирање, почитување и вреднување на меѓусебните разлики, 
со цел да се расте, живее и работи заедно во хармонија. Тоа е главна цел која ги поврзува двата 
система заедно и ни помага да учиме едни од други. За времетраењето на мојата соработка со НДЦ 
Скопје и Нансен моделот за интегрирано образование имав непосредна можност да се запознам 
со некои од многуте предизвици со кои се соочуваат семејствата, општествата и градовите во 
Република Македонија, а кои произлегуваат од примената на овој образовен модел.

Сепак, она што го чувствувам секојпат кога ќе ја посетам земјава, е очигледната страст и посветеност 
која ја изразуваат сите чинители во процесот. Тоа се гледа при посетите на училиштата, средбите 
со децата, родителите, наставниците, директорите и локалната самоуправа. Оваа верба е мошне 
возбудлива. Јас сè уште сум свесен дека губењето на кој било елемент од оваа група заинтересирани 
страни има потенцијал да го кородира или да го наруши позитивниот напредок. Помина една 
деценија откако јас како практичар во наставата и директор на трансформирано интегрирано 
училиште во Северна Ирска, ги согледував улогите и одговорностите на секои од овие чинители 
во нашата училишна заедница. Иако родителите, наставниците и лидерите во општеството имаат 
значајна позитивна улога, дојдов до заклучок дека директорската улога има поврзувачка функција 
од витално значење. Директорите во училиштата имаат директно влијание кое често може да ја 
направи и помеѓу успехот и неуспехот. Сепак, каква практична обука и поддршка добиваат тие? 
Како се назначени? Како се мери нивната перформанса во однос на ефикасноста и соодветноста? 
Директорот е тој што треба да води со визија. Ова се прашањата кои за мене главно остануваат 
неодговорени. Она што сум го научил, ми дава причина за загриженост околу тоа како може да биде 
потенцијално кревка стабилноста и лидерството во рамките на училиштата во кои се спроведува 
Нансен моделот за интегрирано образование.
Како што навлегувам во мојата втора година како соработник на НДЦ Скопје, се надевам дека ќе 
се развие подобро разбирање за овој аспект на училиштето, со цел да се разгледаат и да споделат 
некои стратегии кои ќе имаат за цел да ја развијат виталната улога и одговорноста на директорите 
и нивните интегрирани училиште. Јас и понатаму очекувам заедничка соработка со раководството 
на тимот на НДЦ Скопје и исполнување на обврските како член на Управниот одбор за промоција, 
поддршка и развој на Нансен моделот за интегрирано образование во Македонија.

Директор на интегрираниот колеџ „Гленгормли“, Белфаст – Северна Ирска
Член на Управниот одбор на НДЦ Скопје

Најџел Арнолд
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ИСТАКНАТИ НАСТАНИ ЗА 2016

На 12 март 2016 година во просториите на Тренинг центарот, НДЦ Скопје го одржа Годишното 
собрание со цел да ги избере членовите на Управниот одбор, претседателот на Управниот одбор и 
извршниот директор на НДЦ Скопје.
На присутните делегати им се обратија извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, 
претседателот на собранието, Александар Диље, Бенте Кнагенхјелм и Зви Бекерман.
Извршниот директор на НДЦ Скопје го презентираше Извештајот од активностите за периодот 
јануари 2015 - февруари 2016 како и плановите и стратегиските определби на НДЦ Скопје.
Избрани членови на Управниот одбор на НДЦ Скопје се:
 
Елизабета Јовановска – Мировен корпус, Македонија

Бенте Кнагенхјелм – Нансен центар за мир и дијалог, Осло – Норвешка

Норин Кембел – поранешна директора на НИЦИЕ, Белфаст – Северна Ирска

Зви Бекерман – професор, Мелтон центар, Еврејски Универзитет во Ерусалим, Израел

Стеинар Брин – основач на Нансен дијалог мрежата, Лилехамер – Норвешка

Најџел Арнолд – директор на интегрираниот колеџ „Гленгормли“, Белфаст – Северна Ирска

Енвер Абдулахи – предавач, Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје, Македонија

Управниот одбор едногласно ги избра Елизабета Јовановска за претседател на Управниот одбор и 
Сашо Стојковски за извршен директор на НДЦ Скопје со нов, четиригодишен мандат.

Годишно собрание на Нансен дијалог центар Скопје

1
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Еден од важните настани коишто ја одбележаа календарската 2016 година е финализацијата на 
Концепцијата за интеркултурно образование и официјалното прифаќање на документот од страна 
на Министерството за образование и наука на Р. Македонија на 14 јануари 2016 година.

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.

Иницијативата за креирање на Концепцијата за интеркултурно образование е дел од проектот 
„Мултиетнички концепт во образованието“ имплементиран од страна на НДЦ Скопје и МОН со 
финансиска поддршка од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка.

Концепцијата за интеркултурно образование е базирана на истражување на моменталните 
состојби во повеќе моноетнички и мултиетнички училишта од рурални и урбани средини во Р.М., со 
цел согледување на интеркултурната димензија во основното и средното образование.

Концепцијата ќе понуди пристапи, позитивни практики и искуства за кроскурикуларна поддршка 
на интеркултурните вредности преку официјален и скриен курикулум. Особена придобивка на 
Концепцијата за интеркултурното образование ќе биде нејзината микропедагошка димензија.

Концепцијата за интеркултурно образование е составена од 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. 

Концепцијата за интеркултурно образование прифатена како 
официјален документ на Министерството за образование и наука
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Поаѓајќи од потребата за унапредување на мултиетничката и мултикултурната реалност во државата, 
Концепцијата за интеркултурно образование отвора простор за преиспитување на воспитувањето 
и образованието во правец на зајакнување на комуникацијата, соработката и разбирањето меѓу 
припадниците на различните етнички заедници во воспитно-образовните установи.

Интеркултурното образование претставува образование за заедништво, солидарност, 

почитување, меѓусебна толеранција, помагање, доверба и други универзални, хумани 

вредности. Тоа е образование кое овозможува промоција на другоста, односно 

ги сензибилизира сите вклучени субјекти во воспитно–образовниот процес за 

препознавање, почитување и живеење во опкружување кое го носи предзнакот на 

различноста. Со интеркултурноста, воспитно-образовниот систем се трансформира 

од крут, подвоен и затворен во интересите на етничките групи, во отворен систем кој 

го поддржува дијалогот помеѓу нив. Вградувајќи ги различностите, таквиот систем 

квалитативно ја збогатува содржинската компонента и ја надминува опасноста од 

фаворизирање на културен ексклузивитет и физичка дистанција помеѓу младите 

генерации, кои потоа тивко генерираат нетрпеливост и сегрегација. Концепција за 

интеркултурно образование, стр. 19

Документот беше објавен на веб-страниците на МОН и НДЦ Скопје и достапен за јавноста. 
Концепцијата за интрекултурно образование беше ревидирана од повеќе домашни и меѓународни 
експерти кои дадоа исклучително позитивно мислење.  

Концепцијата за интеркултурно образование беше вклучена во извештајот „Евалуација на 
поддршката во областа на еднаков пристап кон квалитетно образование со препораки за идна 
помош и развој“ финансиран од Европската Унија, а изведуван од консултантската куќа ПРОМАН.

Во текот на презентацијата на извештајот и консултативните средби со донаторите и реализаторите 
на проекти во сферата на образованието, се препорача Нансен дијалог центар Скопје да ја преземе 
одговорноста за преземање иницијатива за основање платформа за соработка со главна цел - да 
се дискутираат педагошките приоди и да се зголеми координацијата помеѓу заинтересираните 
страни за развој на заедничка стратегија, со оглед на фактот дека НДЦ Скопје ја носи одговорноста 
за спроведување на Концепцијата за интеркултурно образование, прифатена како официјален 
документ на Министерството за образование и наука на Република Македонија.
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На 14 ноември 2016 година Нансен дијалог центар Скопје и Министерството за образование и 
наука на Република Македонија објавија отворен повик за селекција на 7 основни и 3 средни модел-
училишта коишто практично ќе ја спроведуваат Концепцијата за интеркултурно образование.   

Отворениот повик ги содржеше целосните информации во врска со процедурата за аплицирање, 
потребните документи и критериумите за селекција вклучително и специфичните детали во врска 
со тематските подрачја од Концепцијата за интеркултурно образование кои е предвидено да се 
спроведуваат во селектираните училишта.

На 15 декември 2016 година Комисијата за избор на модел-училиштата составена од претставници 
на НДЦ Скопје и МОН ја објави листата на избрани училишта за спроведување на Концепцијата за 
интеркултурно образование:

ООУ „Братство“, Карпош, Скопје

ООУ „Толи Зордумис“, Куманово

ООУ „Гоце Делчев“, Гостивар

ООУ „Братство - единство“, Дебар

ООУ „Лирија“, Тетово

ООУ „Гоце Делчев“, Битола

ООУ „Кирил Пејчиновиќ“, Теарце

СУГС „Браќа Миладиновци“, Скопје

Селекција на модел-училишта за спроведување на 
Концепцијата за интеркултурно образование
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2016. година беше исклучително важна во развојниот пат на Тренинг центар при НДЦ 
Скопје, бидејќи постепено го започнавме комплексниот процес на квалитативна 
анализа, модификација и надградба на постоечките програми за обука, преку 
нивно облагородување со интеркултурната димензија и ориентација (покрај веќе 
постоечката интегративна компонента). Овој процес течеше како резултат на сите 
препораки и насоки кои ги понуди стратегискиот и развоен документ (изработен од 
страна на НДЦ Скопје) – Концепција за интеркултурно образование, со цел идните 
групи учесници на нашите обуки да развијат компетенции и вештини за поддршка на 
филозофијата за интеркултурно образование во рамките на своите училишни средини 
и локални опкружувања.

Почетокот на календарската година го обележавме со успешното завршување на двата циклуса на обуки 
(основно и напредно ниво) на преку стотина наставници и професори од основните и средните училишта ширум 
Македонија, со што ја заокруживме нашата планирана тригодишна проекција за преку 250 обучени наставници, 
професори, стручни соработници и училишни директори, на различни видови програми, развиени и спроведени 
во рамките на нашиот Тренинг центар.
Исклучително нè радува континуираната и плодната соработка со домашните и меѓународните предавачи во 
процесот на обуки, од различен вид и ниво, како и нивното посветено и активно вклучување во процесот на 
професионална и лична трансформација на воспитно-образовните кадри во Република Македонија. Споделените 
искуства, перспективи и предизвици од образовната сфера во Северна Ирска, Норвешка и Израел се драгоцени 
примери, за сите учесници во Тренинг центарот, но и потврда дека треба да бидат поддржани интеркултурни и 
интегративни образовни инцијативи и третирани како долгорочни развојни процеси.
Особено сме горди на успешното започнување и реализирање на обуките од основно ниво, за наставниците 
и професорите од селектираните модел-училишта, за непосредна имплементација на Концепцијата за 
интеркултурно образование. Над 140 наставници, професори и стручни соработници, организирани во 7 групи 
се дополнителен поттик и мотив за сите предавачи во Тренинг центарот, во нашата трајна определба и заложба 
за посветено, истрајно и систематско ширење на идејата за интеркултурна трансформација на етосот на 
селектираните училишта.
Годинава повторно е активирана програмата за специјалистички обуки, каде дваесетина наставници - 
повеќегодишни искусни практичари и промотори на Нансен модел и Нансен приоди во основното и средното 
образование, имаат непосредна можност за усворшување на развиените вештини; за размена на различни 
добри, позитивни, корисни практики и искуства од нивите групи и воннаставни или проектни активности во 
согласност со програмите за работа, креирани од страна на НДЦ Скопје.
Специјалистичкото ниво на обуки го надградивме и усовршивме со супспецијалистички модул, кој е фокусиран 
на подготвување на неколку наставници  (со исклучителни постигнувања и резултати во континуираното 
поддржување и имплементирање на различни интеркултурни инцијативи) за повеќеслојниот процес на 
квалитативна опсервација и стручна поддршка и помош на идните, нови наставнички тандеми кои би требало 
во претстојната година да започнат со непосредното спроведување  на Нансен модел и Нансен приоди во 
селектираните модел-училишта.
Преку овој комплексен модул на обуки, НДЦ Скопје ќе создаде особено важен ресурс, односно тим на надворешни 
соработници кои ќе можат да му помогнат на тимот за едукација при НДЦ Скопје во реализирањето на 
активностите од стручно-консултативен карактер, кои се од пресудна важност во процесот на мултиплицирањето 
на активностите според Нансен модел во новоопфатените училишта. Сметаме дека со оваа стратегиска одлука 
позитивно ќе влијаеме и ќе придонесеме за долгорочната одржливост на нашите инцијативи и активности во 
рамките на модел-училиштата.
Искрено се надеваме дека сите овие позитивни исчекори, започнати во 2016 година, ќе бидат квалитетна 
платформа за постигнување идни резултати на нашиот Тренинг центар, кои директно ќе влијаат и ќе придонесат 
за создавање на една поинаква, интеркултурна воспитно-образовна реалност во Република Македонија.

Биљана Крстеска-Папиќ
МЕНАЏЕР НА ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ ПРИ НДЦ СКОПЈЕ

ТРЕНИНГ ЦЕНТАР - 
НАНСЕН МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ2



11

Годишен извештај за 2016 година
Нансен дијалог центар Скопје

Во текот на 2016 година Тренинг центарот при НДЦ Скопје продолжи со спроведување на програмите 
за градење на капацитетите наменети за наставниците од основните и средните училишта. Во текот 
на 2016 година, пет групи учесници успешно ја завршија програмата за напредно ниво на обука 
за интегрирано образование, додека една група учесници успешно ја заврши специјалистичката 
програма за обука за Нансен модел и приод.  По завршување на  процесот на селекција на модел-
училишта, Тренинг центарот при НДЦ Скопје ја започна реализацијата на основното ниво на обука за 
7 нови групи учесниците кои доаѓаат од овие селектирани модел-училишта. Поради големиот интерес 
за програмата од трет степен за интегрирано образование, Тренинг центарот ја оформи и втората 
група учесници во специјалистичката обука за Нансен моделот во основното и средното образование, 
збогатен со супспецијалистички модули.

Професионален развој за наставници во областа на 
интегрираното и интеркултурно образование
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На 29 јануари 2016 година Нансен дијалог центар Скопје организираше конференција со предавања од меѓународни експерти 
на тема „Европски и меѓународни концепти за интегрирано образование и интеркулурен дијалог“. Конференцијата се одржа 
во просториите на Општина Чаир и беше организирана како составен дел од напредното ниво на обука за интегрирано 
образование во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје.

Во текот на конференцијата беа реализирани предавања од истакнати меѓународни експерти кои се дел од меѓународниот 
тим на обучувачи во рамките на Тренинг центарот за интегрирано образование. Првото предавање беше реализирано од 
проф. д-р Стеинар Брин од Нансен центарот за мир и дијалог во Лилехамер, Норвешка на тема: „Интегрираното образование 
како глобален тренд и тенденција“. По него следуваше предавањето на проф. д-р Зви Бекерман од Еврејскиот универзитет 
во Ерусалим на тема: „Билингвалните и интегрирани палестински - арапски/ еврејски училишта како метафора за различна 
реалност - успех или неуспех“. Предавањата беа проследени со сесија за дискусија, прашања и одговори и споделување на 
мислењата и искуствата од страна на учесниците.

По формалниот дел на Конференцијата, на 5 групи учесници од напредното ниво на обука (група 6, 7, 8, 9 и 11) им беа 
доделени сертификати за успешно завршено напредно ниво на обука за интегрирано образование. На учесниците им се 
обратија советникот на министерот за образование и наука, Сафет Незири, директорот на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски и 
менаџерот на Тренинг центарот при НДЦ Скопје, Биљана Крстеска-Папиќ.
На конференцијата учествуваа 100 наставници, професори и стручни соработници кои успешно го завршија напредното 
ниво на обука за интегрирано образование.

Конференција: Предавања со меѓународни експерти

Истакнати настани за 2016 година во 
рамките на Тренинг центарот
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На 25 мај 2016 година во просториите на НДЦ Скопје 
учесниците на специјалистичката програмата за обука за 
Нансен модел и пристап присуствуваа на последиот тренинг-
модул во рамките на програмата на тема „Интеркултурно 
образование“. 

По завршувањето на официјалниот дел од предавањето, 
на учесниците им беа доделени сертификати за успешно 
завршување на програмата за обука. На учесниците им 
се обрати и советник на министерот за образование 
задолжен за средно образование во Република Македонија, 
Сафет Незири, извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо 

Стојковски, и менаџерот на Тренинг центарот, Билјана Крстеска Папиќ. Учесниците на оваа група се првата генерација 
која има завршено специјалистичката програма за обука за Нансен модел и приод.

Успешно реализирана специјалистичка обука за Нансен модел за 
интегрирано образование за првата група учесници

На 25 ноември 2016 г. во просториите на Тренинг 
центарот, НДЦ Скопје го одбележа официјалниот почеток 
на специјалистичката обука за Нансен модел и приод, 
наменет за втората група учесници кои го започнаа 
процесот на обука со првото предавање на тема „Цели и 
задачи на интеркултурното образование“. Креирањето на 
специјалистичката обука за Нансен моделот во основно 
и средно образование произлезе како иницијатива која 
има за цел надградување на знаењата, усовршување 
на вештините и компетенциите на наставниците коишто 
се повеќегодишни реализатори на Нансен моделот за 
интегрирано образование, истакнати во својата тандемска 

работа и реализација, како и за наставниците коишто континуирано учествуваат во организирањето на проектните 
училишни активности според Нансен моделот за интегрирано образование.
Личната трансформација на вклучените тандеми, се надеваме, ќе биде основа за идна позитивна трансформација на 
училиштата, благодарение на придобивките на Нансен моделот за интегрирано образование за целокупниот воспитно-
образовен процес во Р. Македонија.

Започнување на специјалистичката обука за втората група учесници

Во текот на 2016 година во рамките на Тренинг центарот 
при НДЦ Скопје процесот на обука го започнаа седум 
нови групи учесници односно групите 12, 13, 14, 15, 16, 17 
и 18. Новите групи учесници во основното ниво на обука ги 
сочинуваат наставници од училиштата коишто се избрани 
за имплементација на Концепцијата за интеркултурно 
образование: ОУ „Толи Зордумис“, Куманово, ОУ „Гоце 
Делчев“, Битола, ОУ „Братство - единство“, Дебар, ССУГС 
„Браќа Миладиновци“, Скопје. Во новите групи учесници се 
исто така вклучени и наставници коишто ќе го реализираат 
Нансен моделот за интегрирано образование преку 
проектни активности: ОУ „Никола Карев“, Крушево, ОУ 

„Кирил и Методиј“, Кучевиште, ОУ „Кирил и Методиј“, Канатларци, ОУ „Братство - Миѓени“, Тетово, ОУ „Аврам Пишевски“, 
Бардовци и ОУ „Гоце Делчев“, Конче.

Седум нови групи учесници започнаа со основно ниво на обука за 
интегрирано образование
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Календар на реализирани активности на Тренинг центарот при 
НДЦ Скопје 

Датум Активност

29 јануари 2016 Предавања со меѓународни експерти и доделување сертификати за 
учесниците од група 6, 7, 8, 9 и 11

10 март 2016 Специјалистичка обука за Нансен модел и приод, модул 6

25 мај 2016 Специјалистичка обука за Нансен модел и приод, модул 7 и доделување 
на сертификати за успешно завршување на програмата

6 октомври 2016 Основно ниво на обука, Група 12- прва работилница

7 октомври 2016 Основно ниво на обука, Група 13- прва работилница

12 октомври 2016 Основно ниво на обука, Група 13- втора работилница

13 октомври 2016 Основно ниво на обука, Група 12- втора работилница

18 октомври 2016 Основно ниво на обука, Група 13- трета работилница

20 октомври 2016 Основно ниво на обука, Група 12- трета работилница

25 октомври 2016 Основно ниво на обука, Група 12- четврта работилница

27 октомври 2016 Основно ниво на обука, Група 13- четврта работилница

31 октомври 2016 Основно ниво на обука, Група 13- петта работилница

4 ноември 2016 Основно ниво на обука, Група 12- петта работилница

9 ноември 2016 Основно ниво на обука, Група 13- шеста работилница

10 ноември 2016 Основно ниво на обука, Група 12- шеста работилница

17 ноември 2016 Основно ниво на обука, Група 12- седма работилница

18 ноември 2016 Основно ниво на обука, Група 13- седма работилница

24 ноември 2016 Основно ниво на обука, Група 12- осма работилница

25 ноември 2016 Специјалистичка обука за Нансен модел, Група 2- прва обука

1 декември 2016 Основно ниво на обука, Група 12- деветта работилница

13 декември 2016 Основно ниво на обука, Група 13- осма работилница

15 декември 2016 Специјалистичка обука за Нансен модел, Група 2- втора обука

22 декември 2016 Основно ниво на обука, Група 14- прва работилница

23 декември 2016 Основно ниво на обука, Група 15- прва работилница

26 декември 2016 Основно ниво на обука, Група 16- прва работилница

27 декември 2016 Основно ниво на обука, Група 17- прва работилница

28 декември 2016 Основно ниво на обука, Група 18- прва работилница
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На 16 август 2016 г. тимот за едукација обука и развој при Нансен дијалог центар Скопје во соработка 
со наставничките тандеми - реализатори на Нансен моделот за интегрирано образование, Радица 
Ацевска и Мирсада Идризи, од ООУ „Лирија“, Тетово, Нагихан Снопче и Габриела Мерџаноска од 
ООУ „Гоце Делчев“, Гостивар креираа прирачник, којшто содржи успешни модели на воннаставни 
активности, реализирани според годишните програми на Нансен модел за интегрирано образование. 

Селектираните разработени активности во рамките на прирачникот се дел од содржините коишто 
се обработуваат во секциите „Мали истражувачи“ и „Образование за мир и толеранција“.

Прирачникот е изготвен двојазично, на македонски и албански јазик, а неговата цел е да ги поттикне 
реализаторите во процесот на подготовка на оргинални и инвентивни двојазични активности, преку 
приказ на позитивни и репрезентативни воннаставни активности кои се веќе успешно реализирани 
во гореспоменатите училишта. Избраните примери на планирања претставуваат корисен 
дидактички извор, кој ќе поттикне и иницира нови оригинални приоди во процесот на планирање, 
подготовка и реализација на интегрираните активности од воннаставен карактер.

Објавен прирачник за реализатори на Нансен моделот за 
интегрирано образование
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Тим за едукација, обука и 
развој – НДЦ Скопје

Тим за едукација, обука и 
развој – НДЦ Скопје

Тим за едукација, обука и 
развој – НДЦ Скопје

Билјана Крстеска-Папиќ Сонај Билал Осман Емин

Нансен центар за мир и 
дијалог

Еврејски Универзитет во 
Ерусалим, Израел

Стеинар Брин Зви Бекерман

Тим на обучувачи за 2016 година
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Програмските компоненти на Нансен моделот за интегрирано образование овозможуваат трансформација 
на поединците вклучени во програмата, но, исто така, тие претставуваат еден вид механизам за 
трансформација на образовните институции во општеството.
Нансен моделот за интегрирано образование продолжува да претставува современ одговор на потребата 
за комуникација и соработка во воспитно-образовната сфера меѓу припадниците на различни етнички 
заедници кои живеат во Република Македонија и претставува клучна алатка во процесот на иницирање и 
поддршка за градење на интерактивни и хармонични односи во заедницата.
Преку годишните програми за интегрирани воннаставни активности, подготвени од страна на тимот за 
едукација, обука и развој на НДЦ Скопје, тандемите и тимовите на наставници имаа можност и ресурси 
да организираат квалитетни активности за учениците од основните и средните училишта вклучени во 
Нансен модел за интегрирано образование и во проектните активности според Нансен модел.
Наставниците вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование имаат големи придобивки 
од нивниот професионален развој за интегрирано образование преку основното и напредното ниво на 
обука во рамките на Тренинг центарот при НДЦ како и преку специјалистичката програма за обука.
Како и во претходните години од воведувањето на Нансен моделот за интегрирано образование 
НДЦ Скопје ги обезбедува сите потребни ресурси и упатства коишто им се потребни на тимовите и 
наставничките тандеми вклучени во проектот. На училиштата коишто беа вклучени во проектот им беа 
доставени дидактички средства и програми за реализација на интегрираните воннаставни активности, 
и целиот процес е поддржан преку консултации и чести посети на терен, како и со спроведување на 
опсервации со цел да се подобрат и развијат одредени програмски области.
Во текот на 2016 година Нансен моделот за интегрирано образование беше спроведуван во следните 
училишта:

Училиште Тандем/и на наставници Секција од програма

ООУ „Лирија“, 
Тетово 

- Радица Ацевска, Мирсада Идризи;

- Флорина Скендери, Весна Данајлоска

- Мали истражувачи
- Образование за мир и толеранција
- Уметничка секција
- Креативно изразување и творење

ООУ „Братство - 
Миѓени“, Тетово

- Сихана Каба- Касами, Даниела 
Апостолоска

- Гонџе Ејуби, Александра Кундевска

- Образование за мир и толеранција
- Музичка секција 

ССОУ „Моша 
Пијаде“, Тетово 

- Агим Незири, Тони Ласовски
- Зенун Зенуни,  Сузана Лековска   - Јас и другите

ССОУ „8 
Септември“, Скопје 

- Гарип Шаќири, Стела Костовска
- Андријана Никудиноска, Мухамед 

Цури
- Јас и другите

ООУ „Гоце Делчев“, 
Гостивар

- Нагихан Снопче, Габриела Мерџаноска

- Анета Казиовска, Мируше Џафери

- Љуљета Азири, Јасмина Ефремоска  

- Севим Суљо, Тодорка Крајческа

- Образование за мир и толеранција, 
Креативно изразување и творење

- Уметничка секција
- Мали истражувачи
- Еко-секција
- Мали конструктори  
- Креативно изразување и творење

ООУ, „Гоце Делчев“, 
Конче - Зујца Стојанова,  Дениз Реџепов

- Уметничка секција
- Еко-секција
- Сообраќајна секција

НАНСЕН МОДЕЛ ЗА 
ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ3
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Проектни активности според Нансен моделот беа спроведувани во следните училишта

Училиште Тандем/и на наставници Секција од програма

СУГС „Васил Антевски- 
Дрен“, Скопје - Светлана Аспровска- Тодоровиќ - Јас и другите  

ООУ „Кирил и Методиј“, 
Канатларци

- Дарко Талески, Ферди Булут, 
Наташа Забрчанец

- Куклена секција

- Народите на светот

ООУ „Никола Карев“, с. 
Борино, Крушево

- Спасиче Николовка, Исниша 
Салиу - Сообраќајна секција

ООУ „Толи Зордумиш“, 
Куманово

- Мерлин Стојановска, Зејнеп 
Бајрами

- Креативно изразување и 
творење 

ООУ „Братство - Миѓени“, 
Тетово

- Даниела Апостоловска, Сихана 
Каба- Касами,

- Гонџе Ејуби, Александра 
Кундевска

- Јас и другите 

ООУ „Никола Карев“, 
Крушево 

- Маја Митева- Петроска, Захарица 
Рујаноска, Тодорка Нане

- Мали конструктори

- Сообраќајна секција

ООУ „Битолски конгрес“, 
с. Лопате

- Хатиџе Мемети, Даниела 
Стефановска - Еко-секција

ООУ „Гоце Делчев“, 
Конче - Дениз Реџепов, Зујца Стојанова - Сообраќајна секција

Покрај редовните интегрирани воннаставни активности, учениците вклучени во Нансен моделот за 
интегрирано образование учествуваа во различни настани, екскурзии, посети, спортски настани, 
училишни прослави и саеми организирани од страна на НДЦ Скопје.

Реализацијата на проектните активности во нашето училиште започна во учебната 
2015-16 година. Како училиште со еден наставен јазик, македонскиот јазик, бевме 
ограничени во бројот на ученици кои беа кандидати за учество во овој модел на 
проектни активности. Но, откако беше презентирана активноста помеѓу учениците 
и нејзините цели, се пријавија доволен број ученици од различно етничко потекло и 
реализацијата успешно започна.
Во текот на школската година успешно ги реализиравме сите теми кои беа предвидени 
и тоа со висок интерес од учениците. Самите активности беа поздравени и од колегите - наставници и од 
другите ученици кои беа запознаени од активноста на учениците – учесници. Воедно, поддршка имаме и 
од родителите на учениците.
Во новата школска година 2016-17 активностите продолжија со нова група во која дел од учениците 
продолжуваат од ланската група, а дел се нови ученици. Групата работи многу мотивирано и успешно ги 
реализира предвидените активности.

Светлана Аспровска-Тодоровиќ
СЕПУГС „ВАСИЛ АНТЕВСКИ-ДРЕН“
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Основните услови на училиштата и амбиентот што ја одразува 
подготвеноста за работа и ја поттикнува креативноста на учениците 
сè уште претставува предизвик со којшто се соочуваат основните 
училишта во земјава. Продолжувајќи ја нашата мисија во насока 
на спроведување на активностите за интегрирано и интеркултурно 
образование, наидуваме на предизвици кои се идентификуваат од 
страна на Нансен дијалог центар Скопје и понатаму се решаваат врз 
основа на можностите и во соработка со нашите партнери.
Еден од елементите во рамките на Нансен моделот за интегрирано 
образование е поддршката за реадаптација на училишните 
простории, односно на училниците и на местата каде што учениците 
работат заедно, без разлика дали за време на воннаставните 

активности или за време на редовниот наставен процес. Во текот на 2016 година година, за време 
на нашите посети и воспоставување на нови партнерства со училишта, се соочивме со слични 
проблеми кои се поврзани со условите на училниците во коишто учениците ја следат наставата, исто 
така и во другите кабинети за стручни предмети, кои не нудат просечни стандарди за соодветни 
предавања.
По дефинирањето на индивидуалните приоритети во секое училиште, НДЦ Скопје го спроведе 
процесот за реновирање или приспособување на училниците, со фокусирање на вниманието на 
визуелниот изглед и функционалност, боите на ѕидовите, замена на подовите, катчиња наменети за 
изработките на учениците, опремување на училиштата со персонални компјутери, печатачи во боја, 
инсталирање на ЛЦД-проектори, замена на класичните табли со бели магнет-табли, опремување 
на училниците со мебел,  дидактички средства и материјали како и сите потребни ресурси  за 
наставничките тандеми за спроведување на Нансен моделот за интегрирано образование.
Во текот на 2016 година НДЦ Скопје во партнерство со Министерството за образование и наука 
продолжи со спроведување на проектот „Мултиетнички концепт во образованието“ во Република 
Македонија. Во рамките на проектните делови вклучени се неколку средни стручни училишта 
поради недоволниот интерес за упис во овие училишта во изминатите години. Една од главните 
причини за слабиот интерес за запишување од страна на учениците е лошите услови за практична 
настава, односно кабинетите за стручните предмети се опремени со застарена и нефункционална 
опрема.
Во средното стручно училиште „Наце Буѓони“ во Куманово, училишната управа одлучи да побара 
помош за опремување на кабинетот за електротехника. Во соработка со професорите, одговорни 
за предметите по електротехника, НДЦ Скопје го опреми кабинетот со современи апарати 
според потребите на наставната програма. Обрнавме посебно внимание при бојадисувањето, 
реновирањето на подовите, поставувањето осветлување, како и опремувањето на кабинетот со 
потребните работни алатки: осцилоскопи, алатки за мерење електрична енергија, отпорници, разни 
кабли за практична работа, специјални маси со електрични приклучоци, персонален компјутер, 
ЛЦД-проектор и други потребни алатки и опрема, кои се неопходни за соодветна реализација на 
наставниот процес.
Во средното стручно техничко училиште „Гостивар“ во Гостивар, по консултациите со училишниот 
персонал, НДЦ Скопје одлучи да опреми два кабинета за практична настава, за предметите Физика 
и Фризери и козметологија. При процесот на реконструкција, ги приспособивме училниците за 
инсталирање на потребната опрема обрнувајќи внимание на визуелниот изглед. По овој чекор, 
НДЦ Скопје во соработка со професорите од  училиштето ги опреми кабинетите со сите потребни 
алатки и апарати за реализација на наставата според планираната програма. Во моментов, ова 
училиште има два современи кабинета кои им овозможуваат на студентите и наставниците да ги 
спроведат сите планирани задачи во однос на практичните знаења и спроведување на потребните 
експериментални вежби.

Значителна поддршка на училиштата за подобрување на 
условите за учење и училишниот амбиент
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Средното стручно училиште „Моша Пијаде“ во Тетово беше опремено со два нови кабинета за 
Сообраќајни техничари и кабинетот за Туризам и хотелиерство. Поради големиот интерес од страна 
на учениците за овие два смера, решивме инвестицијата во ова училиште да се реализира токму во 
овие простории.
Кабинетот за сообраќајни техничари беше изграден во целост, повторно, имајќи ги предвид 
потребите според наставната програма. Кабинетот е опремен со автоматски семафори и 
сообраќајни знаци кои се наоѓаат на улиците и патиштата, овални огледала за странични патишта, 
конуси за безбедност во сообраќајот, како и многу други алатки за потребите на овој кабинет. 
Кабинетот за туризам и хотелиерство, мошне атрактивен смер за учениците, беше опремен со 
импровизиран модул - рецепција на хотел. Овој кабинет исто така е опремен со кујна и бар, и  е 
проширен со импровизиран простор за ресторан каде што учениците можат да вежбаат и да научат 
повеќе за вештините за бармен, келнер и готвач.
Во средното стручно училиште „8 Септември“, по консултациите со раководството на училиштето, 
беше одлучено да им се овозможи употребата на мултифункционален кабинет за машинство 
и електротехника. Професорите од училиштето ги дизајнираа експерименталните табли кои 
практично ги прикажуваат главните процеси на електротехниката. Овој кабинет е опремен со 
различни PLC контролори лиценцирани од страна на Сименс, пумпи, отпорници, компјутери за 
програмирање машини итн. Покрај тоа, беа подобрени и инфраструктурните услови на овој кабинет 
со санација на ѕидовите, замена на вратите, магнетна бела табла и сл.
Ние веруваме дека овие кабинети ќе им помогнат на учениците и наставниците пред сè да се 
зголеми нивната мотивација за учење на стручните предмети. Навистина е задоволство да се видат 
насмевките на учениците Турци, Македонци и Албанци по нивното влегување во новите кабинети 
опремени со современи алатки и апарати. Овој проект е реализиран со финансиска поддршка на 
Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка.
НДЦ Скопје континуирано ги поддржува училиштата на различни начини, со различни можности за 
градење на капацитетите, преку поддршка за спроведување на воннаставните активности, како и 
реадаптација и опремување на училниците со потребните материјали. Горди сме на овие резултати, 
и исто така сме свесни дека овие напори треба да продолжат со проширување на нови партнерства 
со цел постигнување на нашата мисија и визија за иднината. 

Ветон Зеколи
ПРОЕКТ-МЕНАЏЕР НА НДЦ СКОПЈЕ
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Програмата за соработка со родителите сè уште претставува многу важна компонента на Нансен 
моделот за интегрирано образование која се спроведува во текот на целата учебна година, поради 
големиот интерес за учество изразен од страна на родителите на учениците - вклучени во проектот.
Преку програмата за соработка со родителите, наставниците и учениците имаа позитивни 
придобивки од вклучувањето на родителите во едукативните активности со цел зголемување на 
нивото на интеграција и збогатување на активностите со важни информации од родителите. 2016 
година беше одбележана со успешно спроведување на Програмата за соработка со родителите 
на вклучените ученици во проектот Нансен модел за интегрирано образование. Активностите во 
рамките на Програмата за соработка со родителите беа организирани и спроведени од страна 
на наставниците кои ги имплементираат интегрираните воннаставни активности со значителна 
поддршка од тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје. Соработката со родителите 
вклучува збир од активности кои ги доближуваат родителите поблиску до училиштето со цел нивно 
активно вклучување во целокупниот воспитно-образовен процес.
Едукативните и креативни работилници, како дел од програмата за соработка со родителите, беа 
организирани и спроведени од страна на наставниците кои ги имплементираат интегрираните 
воннаставни активности.
Овие форми на соработка со родителите имаат постигнато позитивно влијание во однос на:

• јакнење на чувството на доверба и развивање активен и партиципативен став кон обликување 
на училишната средина;

• градење позитивен имиџ за училиштето;

• надминување на стереотипите и предрасудите кон одредени аспекти на функционирање на 
училиштето или на одредени наставни предмети;

• подигнување на нивото на свесност за различни иновативни достигнувања на училиштето;

• усовршување на вештини за постигнување партнерство со училиштето во подготвувањето на 
учениците од различни средини за живот во средина со предзнак на разновидноста.

Програмата за соработка со родителите беше редовно реализирана во училиштата кои го 
применуваат Нансен моделот за интегрирано образование.

Програма за соработка со родителите 
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Во креирањето на инклузивно општество каде се почитува и негува 
еднаквоста и различноста, одговорноста за развој на младина која ќе ги 
негува вредностите на демократијата и мултикултурализмот е дел од 
образованието и воспитанието, особено од воспитанието на учениците 
во основно образование. Работејќи во различни периоди на развој на 
нашето училиште, а земајќи ги предвид актуелните услови, можностите 
за интеракција на учениците од различна етничка заднина е редуцирана, 
а слична е ситуацијата и со наставниот кадар. Примената на моделот на 
НДЦ за интегрирано образование и воннаставните активности ја јакнат 
креативноста и истражувачкиот дух на учениците. Едновремено, тој делува 
и врз развојот на социјалните компетенции на учениците.
Проектот Нансен, нам како наставници, ни отвори простор за професионална 
надградба, но и канали на соработка со колегите кои држат настава на 
македонски јазик. Држејќи здружено настава, учениците и родителите 

дополнително ме сензибилизираа за работа во група ученици која е од различно етничко и социјално 
потекло. Тандемот оваа година се зајакна, а со тоа и моите капацитети за приспособување кон наставата 
за група ученици, во согласност со потребите.
Комуникацијата со родителите, според мене, е на задоволително ниво земајќи го предвид актуелното 
време на делување, односно денешните состојби на општеството. Родителите го поддржуваат ваквиот 
пристап и сметаат дека реализацијата на наставниот процес со учениците во исти услови давајќи им 
исти задачи ќе придонесе за нивна меѓусебна почит и разбирање. Градењето партнерства со родителите 
за ваков тип работа е од круцијално значење. Акцентирајќи ја нивната улога како силни снабдувачи на 
здрава демократска средина каде младите го разбираат својот и идентитетот на другарчето од различна 
етничка припадност, ги прави проактивни актери и промотори на меѓукултурниот дијалог во нашата 
средина. Родителите се прилично интерактивни и заинтересирани за нашиот тип на работа.
Она што е за поздравување е користењето на неконвенционални методи на настава што ја буди 
љубопитноста и креативноста на учениците, а и ја прави нашата улога на наставници попријатна за 
работа. Подготвените прирачници и посетените обуки се навистина корисни при нашата работа, а 
користената методологија е применлива и во другите предмети на настава. Ваквиот принцип на работа 
треба да наиде на поддршка кај сите релевантни фактори во општеството, сè со цел ширење на идејата 
на еднакво општество во кое се негува различноста и толеранцијата помеѓу учениците и воопшто, помеѓу 
населението во државата.

Љуљета Азири
ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ГОСТИВАР
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На 30 јуни 2016 година директорот на Фондацијата за интегрирано образование Ветон Зеколи 
посети некои од училиштата кои го спроведуваат Нансен модел за интегрирано образование и 
тоа: ООУ „Гоце Делчев“,Гостивар, ООУ „Лирија“, Тетово, ООУ „Братство – Миѓени“, Тетово и ССОУ 
„Моша Пијаде“, Тетово. Во знак на поддршка за успешното спроведување на програмите за НМИО, 
на наставничките тандеми им беа доделени симболични подароци од Фондацијата.

На 8 јули 2016 година директорот на Фондацијата за интегрирано образование Ветон Зеколи додели 
симболични подароци на наставниците Зујца Стојанова и Дениз Реџепов, реализатори на Нансен 
моделот за интегрирано образование во ООУ „Гоце Делчев“, Конче. Симболични подароци, исто 
така, им беа доделени на наставниците Светлана Аспровска-Тодоровиќ од СУГС „Васил Антевски-
Дрен„, Скопје, Захарица Рујаноска, Маја Митева Петроска и Тодорка Нане од ООУ „Никола Карев“ 
во Крушево, за успешна реализација на проектните активности според Нансен модел во текот на 
учебната година.

Наградување на наставничките тандеми - успешни 
реализатори на НМИО
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Во текот на месец јуни 2016 година, НДЦ Скопје во соработка со наставниците вклучени во Нансен 
моделот за интегрирано образование го одбележа успешното завршување на учебната   2015/2016 
година со доделување дипломи за активно учество во Нансен моделот за интегрирано образование.

Одбележување на крајот на учебната година во Нансен модел 
- училиштата

Со наближување на крајот на првото полугодие, во текот на месец декември 2016 година НДЦ Скопје 
организираше забавни настани за учениците вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано 
образование. Учениците заедно со нивните наставници уживаа во претставите организирани во 
Нансен училниците и го означија крајот на првото полугодие од учебната 2016/2017 година.

Активности за одбележување на крајот на првото полугодие на 
учебната година
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Јас сум многу задоволна од соработката во рамки на проектот. Задоволна сум од мојот 
соработник со кој го формираме тандемот, соработката е беспрекорна. Темите се многу 
интересни за учениците. Тие со радост и голема љубопитност ги чекаат часовите од 
слободните активности на Нансен моделот. Учениците од двете групи соработуваат и 
толку многу се прифатија еден со друг, што навистина претставуваат една целина. Нивните 
родители го прифатија овој модел, свесни дека само со меѓусебно запознавање и дружење 
нивните деца ќе живеат поубаво. Родителите се задоволни од севкупната работа.
Јас и мојот тандем сме задоволни кога гледаме како децата на свој начин комуницираат 

преку игра, практични активности и прослави – тие, едноставно, се дружат.

Анета Казиоска
ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ГОСТИВАР 

Со започнувањето на проектот во нашето училиште од минатата учебна година до 
сега можам да кажам дека соработката на ниво на тандем се одвива на високо ниво. 
Учениците со задоволство ги прифаќаат активностите и успешно ги реализираат. 
Учениците од различни етнички заедници меѓусебно се запознаваат, другаруваат, се 
почитуваат и развиваат мултиетнички вредности.
Од страна на родителите има позитивни реакциии, се вклучија во реализација на 
предвидените активности со родители и со тоа ги поттикнуваат и учениците во 
надминување на стереотипите и предрасудите. Предвидените теми за реализација се 

интересни и ја поттикнуваат креативноста на учениците.
За успешна реализација на Нансен моделот во голема мера придонесоа обуките организаирани од страна на 
тимот обучувачи, како и соработката и поддршката од Ваша страна.

Јасмина Ефремоска 
ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ГОСТИВАР 

Во нашето училиште веќе втора година по ред успешно се реализираат активности 
според Нансен моделот за интегрирано образование. Учениците, наставниците и 
родителите од двата етникуми кои учествуваат во активностите, се активно вклучени 
и со задоволство и ентузијазам го прифатија и успешно работат според моделот, кој 
овозможува интеграција помеѓу овие два етникуми во нашето училиште. Соработката 
на наставниците во тандем е од големо значење, бидејќи тие се клучниот фактор во  
планирањето, спроведувањето и реализацијата на овие активности на однапред дадена 
тема. Темите се интересни, воспитно-образовни, и тие се предизвик како за наставниците 

така и за учениците. Играта која е важен дел од секоја работилница придонесува за подобро меѓусебно 
запознавање, подобра соработка за време на активностите, ги зближува и ги релаксира учениците, а часот 
го прави уште поинтересен. Интегрираниот пристап на образование им овозможува на учениците заедно да 
истражуваат, да прибираат, обработуваат, да се насочат и да ги презентираат информациите за темите што ги 
сакаат, без наметнати ограничувања од традиционалните бариери по предметот кој го изучуваат. Исто така, 
овој модел ги охрабрува учениците да ја увидат меѓусебната поврзаност и меѓусебните односи помеѓу разни 
области во наставната програма.
Земајќи го предвид фактот дека учениците се слободни во своето изразување и дека не се ограничени и 
не учат за оценка, тоа ги прави овие работилници уште повеќе продуктивни и интересни за откривање и 
споделување нови идеи меѓу соучениците. Ваквите пристапи им овозможуваат да изградат свое мислење 
и свој став на дадената тема, што значи користење на нивните претходни знаења и стекнување нови, како и 
создавање пријателства и зацврстување на постоечките, подигање на свеста за инклузија и социјализација, 
почитување на различностите и сл.
Работата во мешани групи ги зближува учениците и наставниците од двата етникуми, а двојазичноста која е 
присутна на часовите е пример за соработка и почитување.
Би сакала да се заблагодарам од мое лично име и од името на тандем - наставниците во нашето училиште за 
досегашната соработка, за големата посветеност и поддршката на целиот тим при НДЦ Скопје.  

Наташа Забрчанец
ООУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С. КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП
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На 10 август 2016 г. Нансен дијалог центар Скопје објави отворен повик за наставниците кои се 
заинтересирани да бидат вклучени во Нансен моделот преку реализација на проектни активности во 
рамките на нивните училишта. Овој отворен повик е инициран како резултат на пројавениот интерес 
од страна на неколку наставници за спроведување на Нансен моделот за интегрирано образование 
преку слободни и проектни активности во согласност со одлуката на НДЦ Скопје за поддршка на 
сите наставници кои имаат завршено основно и напредно ниво на обука и се подготвени да почнат 
спроведување на активностите во текот на 2016/2017 година. Преку овој отворен повик им беше 
овозможено на наставниците кои имаат завршено основно и напредно ниво обука за Нансен модел 
за интегрирано образование, како и тандемите наставници од училиштата кои имаат воспоставено 
соработка со НДЦ Скопје, да ги вклучат програмите за имплементација на Нансен моделот за 
интегрирано образование во рамките на годишните училишни програми за 2016/2017 година.

Реализација на проектни или слободни ученички активности според Нансен моделот за интегрирано 
образование подразбира отстапување на програма за одредена секција (во согласност со возраста на 
учениците), која би била реализирана во групи ученици коишто зборуваат различни јазици и се претставници 
од различни етнички заедници. За професорите од средните училишта ова претставуваше можност преку 
овој вид слободни активности да ги дополнат своите неделни фондови на часови, додека пак наставниците 
од одделенска и предметна настава беа советувани да ги запознаат своите училишни управи за оваа 
инцијатива, со цел дефинирање на статусот на овие часови.

За времетраењето на отворениот повик се пријавија многу тимови на наставници за да бидат вклучени 
во проектните активности според Нансен моделот. Предвидената динамика за реализација на овие 
активности е предвидена да биде 1-2 пати со тандеми на наставници коишто говорат различни јазици 
(македонско-албански, македонско-турски, влашко-македонски). НДЦ Скопје ги обезбедува сите 
потребни дидактички средства и материјали кои ќе им бидат потребни на тандемите, кои во текот на 
учебната година ќе учествуваат во спроведувањето на проектните активности.
Крајниот рок за поднесување на апликациите за учество на проектните активности беше 10 септември 
2016 година, додека листата на избраните тандеми на наставници беше објавен на 3 октомври 2016.
Тандемите на наставници и училиштата кои започнаа со реализација на проектните активности според 
Нансен моделот за интегрирано активности се следните:

- ООУ „Никола Карев“, Крушево 
(наставници: Маја Митева-Петроска, Захарица Рујаноска и Тодорка Нане);

 - ООУ „Никола Карев“, с. Борино 
(наставници: Спасиче Николоска и Исниша Салиоски);

- ООУ „Кирил и Методиј“, Канатларци 
(наставници: Дарко Талески, Ферди Булут и Наташа Забрчанец);

- ООУ „Толи Зордумиш“, Куманово 
(наставници: Зејнеп Бајрами и Мерлин Стојановска);

- ООУ „Гоце Делчев“, Конче 
(наставници: Зујца Стојанова и Дениз Реџепов);

- ООУ „Братство - Миѓени“, Тетово 
(наставници: Александра Кундевска, Гонџе Ејуби, Сихана Каба-Касами и Даниела Апостоловска);

- ССУГС „Васил Антевски-Дрен“, Скопје 
(наставник Светлана Аспровска-Тодоровиќ). 

-ООУ „Битолски Конгрес“, с. Лопате
(наставници: Хатиџе Мемети, Даниела Стефаноска)

Селекција на нови училишта за спроведување на Нансен моделот 
за интегрирано образование преку проектни активности
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На 18 март 2016 година Нансен дијалог мрежата ја прослави 20-годишнината од своето основање 
во Лилехамер, Норвешка. Меѓу бројните учесници и поддржувачи, на прославата присуствуваа 
Хакон Бланкенборг, директор на одделот за Југоисточна Европа при МНР, Норвешка, како и 
градоначалникот на Општина Лилехамер, Еспен Јонсен. Претставниците на Нансен дијалог 
центрите на Балканот, Сашо Стојковски (НДЦ Скопје) Елвир Џулиман (НДЦ Мостар) и Сузана 
Аготиќ (НДЦ Хрватска) се осврнаа на предизвиците со кои се соочуваат и постигнатите резултати 
во последните 20 години во полето на дијалогот и процесот на помирување во земјите од Западен 
Балкан. 
По тој повод, Нансен центарот за мир и дијалог објави книга под наслов „20 години во окото на 
бурата“, Нансен дијалог мрежа за 1995-2015, која претставува збир на успешни приказни и искуства 
од работата на НДМ.

Одбележување на 20-годишнината од основањето на Нансен 
дијалог мрежата

ЛОКАЛНА, РЕГИОНАЛНА И 
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА4
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Во периодот 4-11 март 2016 учениците и професорите од Норвешка и Македонија што се  вклучени 
во проектот „Врснички медијатор денес - миротворец утре“, учествуваа во петдневната програма 
за обука што беше организирана и реализирана во Норвешка (Лилехамер и Осло).

НДЦ Скопје во партнерство со средното училиште „Кубен“ од Осло и ССОУ „Моша Пијаде“ од Тетово 
работеа заедно на развојот на програмата за обука која беше организирана и реализирана во 
рамките на проектот Еразмус + за мобилност на младите. Проектот „Врснички медијатор денес - 
миротворец утре“ се состоеше од два модула на програми за обука. Првиот модул се реализираше 
во Македонија во периодот 11-17 октомври 2015 година, а вториот се одржа во Норвешка во 
периодот 4-11 март 2016 година.

Во програмата беа вклучени ученици и професори од средното стручно училиште „Кубен“ и средното 
стручно училиште „Моша Пијаде“. Целта на проектот беше да им овозможи на учесниците да ги 
стекнат потребните вештини и компетенции во областа на медијација и ненасилна комуникација. 
Проектот овозможи размена на искуства меѓу корисниците, со цел да создадат најдобри практики 
за врсничка медијација и разрешување конфликти во училиштата.

Учесниците присуствуваа на следните активности во текот на програмата организирана во 
Норвешка:

1. ден. Вовед во програмата, посета на ССУ „Кубен“ и управата на училиштето;

2. ден. Работилница: Идентитетот и културната разновидност; спортски активности во спортскиот 
центар Хакон;

3. ден. Работилница: Комуникација во контекст на медијација;

4. ден. Предавање подготвено од страна на проф. д-р Стеинар Брин за приодот на Нансен дијалог 
центрите на Балканот, како и меѓународно искуство од семинарите за дијалог. По предавањето 
и предвидените активности, учесниците го гледаа документарецот „Reunion - десет години по 
војната“, по што беше разговарано за целокупните впечатоци поврзани со документарецот како и 
размена на мислења за него.

5. ден. Презентација на проектот во просториите на средното стручно училиште „Кубен“ во 
Осло. Учениците од Македонија и Норвешка, вклучени во проектот „Врснички медијатор денес - 
миротворец утре“, спроведуван од страна на средното стручно училиште „Кубен“, Нансен дијалог 
центар Скопје и ССОУ „Моша Пијаде“, ги презентираа резултатите од едногодишната работа. Имено, 
проектот беше реализиран преку две програми за обука, првиот дел во Македонија, а вториот во 
Норвешка. По презентацијата, на студентите им се доделени сертификати „Youth Pass“.

Еразмус +  проект во соработка со ССУ Кубен и ССОУ Моша 
Пијаде
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Во периодот 21-25 април 2016 година, 
Јасмина Романова (НДЦ Скопје) и 
Дарко Талески (ООУ „Кирил и Методиј“) 
учествуваа на петдневната обука во 
рамките на проектот „Акција! Филм и 
драма - алатки за развој на заедницата“ 
којашто се одржа во Виндзор, Велика 
Британија. Обуката беше организирана 
од страна на компанијата „MyLife 
продукција“, финансиран од програмата 
Еразмус + мобилност на младински 
работници. НДЦ Скопје имаше улога на 

партнерска организацијата при спроведувањето на овој проект.
Целта на петдневната обука беше развивање вештини за работа со млади луѓе со користење на 
филмот и драмата како алатки за истражување општествени прашања, како и за поддршка на 
младите луѓе за пренесување на сопствените приказни. Целта на програмата беше да се прикажат 
методите како да се работи со групи млади со цел да се развијат идеи, да се креираат стории, и како 
да се развие еден филм од сценариото до екранот, со вклучување на младите во секој аспект на 
процесот. Учесниците имаа можност да научат разни вежби и техники за развој на ликови и приказни, 
како да се задржи вниманието на ангажираните и вклучените групи, како да се обработуваат тешки 
или предизвикувачки теми и како да управуваат со креативните конфликти. Програмата овозможи 
и практични сесии за креирање филм, за тоа како да се развијат вештините за креирање филмови, 
и како да се споделат со младите луѓе. Овие вештини се високорелевантни за работното место 
на 21. век. Учесници на програмата беа лица кои работат со млади луѓе (наставници, младински 
работници, активисти на заедницата, уметници, музичари итн.) Учесниците имаа можност да  
развијат нови партнерства кои водат кон идна меѓусебна соработка.

Еразмус + проект: Акција! Филм и драма - алатки за развој на 
заедницата

На 13 мај 2016 година Нансен дијалог центар Скопје во соработка со канцеларијата на високиот 
комесар за национални малцинства започна нов проект за развој на речник за учениците од 
основните училиште.
Целта на проектот е развој на македонско-албански и албанско-македонски речник кои ќе ја 
пополнат идентификуваната празнина во достапноста на наставни материјали за учениците од 
основно училиште. Проектот ќе ја поддржи интеграцијата со зголемување на можноста за учење на 
јазиците на двете најголеми етнички заедници во земјата кај учениците од основните училишта, со 
што ќе се подигне нивото на комуникација помеѓу учениците од различни етнички заедници. Со цел 
да се намалат етничките бариери, речникот ќе дејствува како инструмент за активно и ефикасно 
олеснување на меѓукултурниот и меѓуетнички дијалог помеѓу учениците од основните училишта.
Авторите кои се одговорни за изработка на речникот се: проф. Петар Атанасов, д-р Веселинка 
Лаброска, проф. Хаки Имери, доц. д-р Бертон Сулејмани.
По завршувањето на речникот, НДЦ Скопје ќе ангажира тим на експерти за претворање на 
печатеното издание на речникот во дигитална верзија која може да се користи „off line“, во формат 
CD-ROM за дистрибуција во училиштата. Исто така тие ќе бидат поставени на веб-страниците на 
заинтересираните и релевантни канцеларии при владата и од соодветна апликација за паметни 
телефони.
Развојот на речникот ќе претставува значаен чекор напред кон интеграцијата на лично ниво, и на 
тој начин тој ќе придонесе за долгорочна кохезија на општеството.

Соработка со високиот комесар за национални малцинства 
при ОБСЕ
Речник за ученици од основни училишта
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Во периодот 20-24 јули 2016 наставниците Дениз Reџепов од ООУ „Гоце Делчев“ од Конче, Радица 
Ацевска и Мирсада Идризи од ООУ „Лирија“, Тетово, присуствуваа на студиската посета во рамките 
на проектот „Ponti di Solidarieta“ во организација на здружението „Пиколо Фиоре“ од Италија во 
соработка со НДЦ Скопје.
Целта на студиската посета беше да се претстави и нагласи работата на волонтерските 
организации и мрежи во Италија, како и да се презентира работата на неколку организации кои 
работат во областа на социјализација и образование на лицата со посебни потреби. Наставниците 
имаа можност да научат повеќе за историјата на волонтерството во Италија, правната рамка на 
доброволните здруженија и, исто така, и за учеството на училиштата во волонтерски активности 
во различни општествени области.
Учеството во овој проект им овозможи на учесниците одблиску да се запознаат со начинот на 
кој се третира проблемот со лицата со посебни потреби во Италија, но и во земјите од кои имаше 
претставници да се разменат искуства, да се согледаат проблемите со кои секојдневно се соочуваат 
лицата со посебни потреби. Целта беше, исто така, да се научи повеќе за луѓето што се вложуваат 
себеси за да им помогнат на лицата со посебни потреби на кои им е потребна помош, колку нивната 
мотивација, ентузијазам и свест за ваквите проблеми е на високо ниво.
За време на студиската посета, наставниците од Македонија ја презентираа нивната работа во 
сферата на интегрираното образование со презентирање на карактеристиките и придобивките од 
реализацијата на Нансен моделот за интегрирано образование. Како дел од студиската посета, 
учесниците исто така посетија културно-историски локалитети.
Здружението „Пиколо Фјоре“ е основано во 1984 година со цел поддршка на хуманитарната 
организација „Domus Laetitiae“. Активностите на здружението се насочени кон активности кои ја 
поддржуваат социјалната солидарност, главно, во областа на инклузијата и поддршката на лицата 
со посебни потреби. Здружението има блиска соработка со други групи и волонтерски организации 
во локалната заедница и е член на Социјалниот совет на волонтери за градот Биела, Италија.
Официјалната соработка меѓу Нансен дијалог центар Скопје и здружението „Пиколо Фјоре“ 
беше воспоставена во октомври 2014 година кога претставниците изразија интерес за средба 
со НДЦ Скопје, со цел да се увидат можностите за идна соработка и размена на искуства меѓу 
двете организации, особено во областа на образовните програми. Првото студиско патување за 
наставници од Македонија се реализираше во периодот 24- 28 јуни во 2015 година.

Студиско патување во соработка со Пиколо Фиоре, Италија
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Учество на Стеинар Брин на конференција „Рамковната 
конвенција: клучна алатка за управување со разновидност преку 
правата на малцинствата“

На 11 октомври 2016 година проф. Стеинар Брин, 
основач на Нансен дијалог мрежата, одржа 
говор на конференцијата на тема: „Рамковната 
конвенција: клучна алатка за управување со 
разновидност преку малцинските права“ што се 
одржа во Стразбур.
Конференцијата беше организирана од 
страна на Советот на Европа, а целта беше 
да се започне со Четвртата тематска група 
на Советодавниот комитет за примената 
на Рамковната конвенција за заштита на 
националните малцинства (РКНМ).

За време на главното обраќање проф. Стеинар Брин зборуваше за потребата за инвестирање и развој 
на заедничко општество, како и потребата за интегрирано образование. Брин нагласи дека само 
интегрираните и инклузивни општества можат да обезбедат ефикасна заштита и унапредување 
на правата на малцинствата и го истакна значењето на дијалогот и помирувањето како неопходни 
компоненти во текот на процесот. Брин се осврна на актуелните општествени прашања поврзани 
со мултикултурализмот којшто се оспорува од страна на културолошкиот паралелизам и објасни 
конкретни примери и успешни приказни од семинарите реализирани во рамките на Нансен дијалог 
мрежата и работата на Нансен дијалог центрите во земјите од Западен Балкан.
Брин го истакна успехот на Нансен моделот за интегрирано образование и Тренинг центарот при 
НДЦ Скопје кои придонесле за унапредување на процесите на интеграција во образованието и 
служат како пример за многу регионални и меѓународни образовни институции.

На 15 октомври 2016 година наставниците 
вклучени во реализацијата на Нансен моделот 
за интегрирано образование во училиштата 
во Столац и Прозор-Рама учествуваа во 
работилницата од програма за обука, 
организирана од страна на НДЦ Мостар во 
партнерство со НДЦ Скопје. Работилницата 
беше спроведена од страна на менаџерот на 
Тренинг центарот при НДЦ Скопје, Биљана 
Крстеска-Папиќ, и координаторот за едукација, 
обука и развој, Сонај Билал. Темата на 

работилницата беше „Непристрасен приод во образовниот процес“. Програмата за обука е дел од 
проектот „Обука за наставници за интегрирано образование“, финансиски поддржан од Амбасадата 
на Кралството Норвешка во Босна и Херцеговина.

Програмата за градење капацитет за интегрирано образование ќе даде голем придонес за обука 
на персоналот што работи на активности за интегрирано образование во поделени училишта. 
Едновремено, придобивка ќе имаат сите вработени кои имаат потреба од професионален пристап 
за да одговорат на сите предизвици со кои се соочуваат мултикултурните средини. Наставниците 
ќе ги зајакнат своите вештини и компетенции за да работат во мултиетнички училишта со примена 
на најсовремени методи и техники на настава во мултикултурен амбиент.

Соработка со НДЦ Мостар - реализација на програмата за 
обука за наставници
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Во текот на 2016 година НДЦ Скопје продолжи со спроведување на предвидените активности во 
партнерство со Министерството за образование и наука во рамките на проектот „Мултиетнички 
концепт во образованието“, финансиски поддржан од Министерството за надворешни работи на 
Кралството Норвешка. 

Во текот на 2016 година НДЦ Скопје во соработка со МОН започна со реализација на дел од 
активностите на акциониот план на концепцијата за интеркултурно образование, односно првата 
тематска област. Работната група за анализа на учебници од 1. до 5. одделение ја дефинираше 
методологијата врз основа на која започна да се спроведува анализата на учебниците. Целта беше 
да се детектираат содржините кои промовираат етноцентризам, стереотипи и предрасуди, и да 
се понудат конкретни препораки за нивно подобрување. Во процесот на квалитативната анализа 
беа вклучени сите 172 учебници и работни тетратки за задолжителните и изборните предмети од 
одделенска настава во основното образование. Учебниците кои беа предмет на квалитативна 
анализа ја опфаќаат одделенската настава од 1. до 5. одделение од основното образование на 
македонски, албански, турски и српски јазик. Анализата беше фокусирана на присуството и 
можностите за унапредување на меѓукултурните елементи во постојната содржина на учебниците, 
како и за идентификација на различни извори на стереотипи и предрасудите во училишната 
литература. Конечниот извештај од квалитативната анализа со наодите и препораките беше 
изготвен во април 2016 година и доставен до Министерството за образование и наука на Република 
Македонија.

Во текот на 2016 година, во рамките на Компонентата 1 од проектот „Мултиетнички концепт 
во образованието“ беше заокружен процесот на реновирање и опремување на училниците за 
реализација на Нансен моделот за интегрирано образование и кабинетите за практична настава во 
следните средни стручни училишта:

СУГС „8 Септември“ – Скопје (1 Нансен училница и 1 кабинет за компјутерски техничари) 

ССОУ „Моша Пијаде“ – Тетово (1 кабинет за контрола на сообраќај и 1 кабинет за туризам и 
угостителство);

ССТУ „Гостивар“ – Гостивар (1 кабинет за физика и 1 кабинет за козметика и фризери); 

ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово (1 кабинет за електротехника и автоматика).

Целта на овие активности е да се овозможи успешна интеграција преку програми за градење на 
капацитетите и интегрираните активности, како и подобрување на инфраструктурните и технички 
услови во средните стручни училиштата со цел да се подобри квалитетот на наставата.

Заеднички проект со МОН: „Мултиетнички концепт во 
образованието“
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Годишен извештај за 2016 година
Нансен дијалог центар Скопје

Концепција за интеркултурно образование

Прирачник за реализатори на НМИО

Поглавје од книгата: „20 години во окото на бурата“

ПУБЛИКАЦИИ
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Годишен извештај за 2016 година
Нансен дијалог центар Скопје

ПЕРСОНАЛ НА НДЦ СКОПЈЕ И 
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР ЗА 
2016 ГОДИНА

Сашо Стојковски – извршен директор

Ветон Зеколи – проект-менаџер

Биљана Крстеска-Папиќ – менаџер за едукација, обука и развој

Осман Емин – координатор за едукација, обука и развој

Сонај Билал – координатор за едукација, обука и развој

Мирлинда Алемдар – лице за ОЈ и меѓународна соработка

Елена Арсенова – менаџер на финансии

Ване Рујков – ИТ консултант, графички и веб дизајн

Јасмина Романова – асистент во тимот за едукација, обука и развој

Бесарта Адили-Укичи – асистент за едукација обука и развој

Извршна канцеларија

Елизабета Јовановска (Претседател) – Мировен корпус, Македонија

Бенте Кнагенхјелм – Нансен центар за мир и дијалог, Осло – Норвешка

Норин Кембел – поранешен директор на НИЦИЕ, Белфаст – Северна Ирска

Зви Бекерман – Професор, Мелтон центар, Еврејски Универзитет во Ерусалим, Израел

Стеинар Брин – Основач на Нансен дијалог мрежата, Лилехамер – Норвешка

Најџел Арнолд – директор на интегрираниот колеџ „Гленгормли“, Белфаст – Северна Ирска

Енвер Абдулахи – Предавач при Универзитетот „Мајка Тереза“ Скопје- Македонија

Управен одбор
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