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Вовед
2022 година ја обележа десетодишниот јубилеј на првиотТренинг центар за интеркултурно образование. Правејќи
ретроспектива на улогата и резултатите на Тренинг центарот низ една декада посветено работење, се потсетивме на
важноста на истиот за спектар активности кои ги реализира тимотнаНДЦСкопје во повеќе сфери, следејќи гипостулатите:

Мисијата наНДЦСкопје за давање поддршка и придонес во развојот на образованието преку зајакнување на
капацитетите на воспитно-образовните институциии субјекти со иницирање на интеркултурнии
иновативни образовни политикиипрактики, како и промоција и примена на дијалогот во насока на
превенција на конфликти, помирувањето и градењето намирот во општеството, ја вградивме во сите
инцијативи иисчекори кои беа реализирани во дваесет и втората година од делување на нашата организација.

Упатуваме искрена благодарност до сите наши партнери, поддржувачи, соработници со кои заеднички ги остваривме
постигнувањата во изминативе дванаесет месеци.

тимотнаНДЦСкопје

поддршка превенција трансформација унапредување промоција



Една деценија
Тренинг центар
за интеркултурно
образование

Ретроспектива

Тренинг центар е основан во 2012 година, во партнерство со
Министерство за образование и наука на Р. С.Македонија, а
од 2013 година е воспоставено партнерство и со Советот за
интегрирано образование на СевернаИрска.

Користејќи го повеќегодишното искуство од работата на
развојот и примената на различни воспитно – образовни
интеркултурниинцијативи, тимот наНансен дијалог центар
Скопје во партнерство со релевантни домашнии
меѓународни експерти иинституции креираше повеќе
видови програми за обукифокусиранина
интеркултурализмот како концепт и приод во воспитно-
образовната сфера.



Исчекори во 2022. година

Нови 200наставници, стручни соработници, студенти
посветено имотивирано ги следеа обуките организирани во:
МодулА,Модул Б иМодулЦ.Изминатава година 15 групина
учесници континуирано беа вклучени во 70 работилници
посветени на унапредување на знаења, вештинии компетенции
за интеркултурно образование.

Во изминативе десет години, образовната понуда на нашиот
тренинг центар постојано ја надградувавме и
модифициравме, следејќи го пулсот, потребите, предизвиците
и очекувањата на воспитно-образовните кадри во државата и
регионот. Низ годините, учесницина обуките кои ги нудел
Тренинг центарот биле, освен воспитно-образовни кадри од
државата, исто така и од регионот, односно: Р. Босна и
Херцеговина, Р. Косово, Р. Србија.

Горди сме намрежа од над 1500 наставници, стручни
соработници, предучилишни воспитувачи, училишни
директори и студенти кои успешно ги заокружија
предвидените циклуси на обуки, како поддршка на личниот и
професионалниот раст и развој.



Предизвицина интеркултурно образование

Надминување на стереотипиипредрасуди во
мултикултурни училишни средини

Приоди за успешниинтеркултурни активности

Комуникација и двојазичност

Позитивно образование

Непристрасен приод во образованието

Меѓународни добри искуства и
практики

Градење на интеркултурно
училишно опкружување

Безбедна училишна клима

Интеркултурни воспитно-образовни
приоди

Непристрасен приод

Вреднување и оценување во
интеркултурни училишни средини

Врсничко насилство и начини
за негово превенирање

Развивање на емоционална
интелигенција

Инклузивно образование

Колажод теми коипрограмски гипокриваТренинг центарот наНДЦСкопје

МОДУЛА
МОДУЛБ

МОДУЛЦ



Обуките се одликуваат со интерактивен начинна работа, збогатени со двојазичен / тријазичен приод, како и со работа во
мали групи, групна дискусија, симулации, учење по пат на решавање на проблемиииграње на улоги.

Образовната понуда наТренинг центарот во 2022 година ја реализираа:

-тим за едукација при НДЦ Скопје:м-р Сонај Билал, проф. д-р Осман Емин, д-р Биљана Крстеска-Папиќ

- домашни предавачи:проф. д-р Елена Ачковска Лешковска, проф. д-р СузанаМиовска – Спасева, проф. д-р Огнен Спасовски,
проф. д-р Вера Стојановска

- меѓународни предавачи:проф. д-р Стајнер Брин, д-р ЛинЏонстон

Рефлексии

• Позитивно изненадување! Секоја средба, ново искуство, отворање на нови видици.

• Многу пријатно, продуховено – убаво, bukur, güzel, beautiful.

• Опуштен и пријатен простор. Активирани сите учесници. Прекрасни обучувачи! DREAM TEAM!

• Позитивност / Релаксирање / Вклучување на сите/ Активности

• Одлично спроведена обука, со практични примери.

• Продуктивна обука со нови идеи и добри и интересни примери кои ќе ги користиме во иднина. Продолжете
вака, одлични сте.

• Сѐ беше одлично објаснето, ако се продолжи вака ќе имаме позитивни промени во воспитно – образовниот
процес.

• Прекрасни сте! Вашите излагања и примерите со љубов ги слушам!



Публикации,
истражувања -
нови сознанија во
2022 година

„Чекори конинтеркултурализам“

Последната публикација наНДЦСкопје – „Чекори кон
интеркултурализам“ е креирана со цел поддршка на
воспитно-образовниот кадар, училиштата, родителите во
развивање на интеркултурна, инклузивна и топла
атмосфера во училниците, со цел секој поединец да се
чувствува добредојдено, препознаено и прифатено.

Публикацијата е мал водич низ интеркултурнипредизвици
ипрашања, а произлезе како резултат на инцијативата и
потребата да се надминатмногубројни дилеми, а понекогаш
ипогрешниперцепции за интеркултурните аспекти на
воспитно-образовниот процес. Бесплатно е достапна на
четири јазици (македонски, албански, турскии англиски
јазик).

Скенирај или кликнина кодот

https://ndc.mk/publications/manuals
https://ndc.mk/publications/manuals
https://ndc.mk/publications/manuals


Истражување:Интеркултурна
трансформација на воспитно-образовниот
процес

Тимот за едукација, обука и развој приНДЦСкопје спроведе
во изминативе две учебни години содржинска анализа на над
500 интеркултурниинтервенции реализирани во основното
образование, во рамките на повеќе наставни предмети.

Согледано е дека наставниците креираатмноштво решенија
за суптилно вградување на интеркултурна димензија во
речиси сите наставни предмети, наспротишироко
прифатенотомислење дека истите се најчести во содржини
поврзани со јазици, уметност, спорт. Сензибилизираноста на
наставниците и стручните соработници е клучена предуслов
за вешто и континуирано препознавање и промовирање на
можности вградени во националниот курикулум, а во тесна
корелација софилозофијата на интеркултурализмот.

Истражувањето јасно укажува на неопходноста од
поддршката на наставниот кадар, која треба да биде
проектирана како во насока на професионална, така и во
прилог на персонална трансформација. Тие се основен
предуслов за негување на непристрасноста и отвореноста на
наставниците, какофундаменталнипретпоставки за
интеркултурно делување.

Скенирај или кликнина кодот
за да ја посетиш Facebook
страницатанаНДЦСкопје

https://www.facebook.com/ndcskopje
https://www.facebook.com/ndcskopje


Едуресурс – дигитален, интеркултуренизвор

Интеркултурната образовна платформа Eduresurs.mk е
создадена и развиена како ризница на достапни образовни
содржинии ресурси, коиштоможешироко да се применат за
поддршка на воспитно-образовниот процес во основното
образование. Содржината е развиена од тимот за едукација,
обука и развој приНДЦСкопје, а во партнерство со поголема
група истакнати наставниции успешни експерти.
Платформата е наменета за сите наставници, стручни
соработници, родители и други заинтересирани лица и нуди
голем број на идеи, игри, активности, аудио и видео
материјали, работни листови имногу други извори со
дополнително вклучена интеркултурна димензија. Сите
содржинипонудени во платформата се достапнина
македонски, албански и турски јазик. Истите се
организирани вошест области за одделенска и предметна
настава.

Оваа година, платформата Eduresurs.mk е проширена со
дополнителнинад 20 нови содржини од изборните предмети
Јазик и култура на Ромите и Јазик и култура на Власите. Во
процес е и континуирано надградување на платформата,
наскоро сите достапни содржини ќе бидат понудениина
српски и босански јазик.

Моментално платформата брои/има над 1100 активни
корисници.Истата е бесплатна и овозможува лесен пристап
за сите.

Скенирај или кликнина кодот
за да ја посетишстраницата

eduresurs.mk

https://eduresurs.mk
https://eduresurs.mk
https://eduresurs.mk
https://eduresurs.mk


Разговорник – четиријазичноиновативно
решение

Како резултат на плодната повеќегодишна соработка
помеѓу канцеларијата на Високиот комесар за национални
малцинства приОБСЕиНансенДијалогЦентар Скопје,
успешно креираниот двонасоченмакедонско – албански и
албанско – македонски разговорник оваа година беше
надграден со уште два локални јазика.

Fraza.mk е уникатна повеќејазична платформа којашто
овозможува лесно, аудио-визуелно и интерактивно
запознавање сомакедонскиот, албанскиот, турскиот и
српскиот јазик. Платформата нуди повеќе категориина
основни зборови иизрази за конверзација кои се користат
во секојдневнотоживеење, какошто се: поздрави, изрази на
учтиво обраќање, денови во неделата, месеци во годината и
сл. Исто така, нуди 42 интересни дијалози од конкретни
ситуации со избрани едноставни делови од граматиката на
сите четири јазика, како и избранфонд на потребни
зборови за дадената ситуација. Поговорките и забавните
игри кои се нудат го збогатуваат учењето и го прават
позабавно.

Разговорникот е бесплатно достапен и лесно применлив за
различни видови на електронски уреди и овозможува лесно
и забавно запознавање со четирите јазици.

Скенирај или кликнина кодот
за да ја посетишстраницата

fraza.mk

https://fraza.mk
https://fraza.mk
https://fraza.mk


Нансенмодел за интеркултурно образование -
иновативни приоди и практики
Нансенмодел за интеркултурно образование континуирано ја врши својата мисија во облагородување на воспитно-
образовниот процес со кроскурикуларно вградување на интеркултурната компонента, односно преку сет на воннаставни
активности, како во основното, така и во средното образование.

Ситеинтеркултурниинцијативиреализираниплански, систематски
и сомногупосветеност, беа збогатени со вредностиипринципи:

• Еднаквиможности

• Недискриминација

• Повеќејазичност

• Позитивен иинклузивен амбиент

• Креативност, флексибилност, оригиналност

• Конструктивна и отворена комуникација

• Тимска работа

• Толеранција

• Одговорност

Изминатава година ја обележаанад 1000интеркултурни активности, во кои активно учествуваанад 6000
децаи ученици, подменторство на 300наставници, стручни соработници, предучилишнивоспитувачи
од сите региони во државата.

Кичево

Прилеп
Кавадарци

Радовиш

Берово

Валандово

Пробиштип

Куманово
Тетово Скопје

ВелесГостивар

Чегране

Конче

Лопате

Кривогаштани

Крушево

Битола

Могила

Дебар

Банско
Демир Капија

Канатларци



Партнерства -
нови исчекори и
инцијативи

Меѓународна соработка

• Надградена е соработката со Канцеларијата на Високиот
комесар наОБСЕ за националнималцинства, г. Каират
Абдракхманов, преку низа активности поврзани со развојот,
креирањето и промоцијата на четиријазичниот разговорник,
бесплатно достапен намакедонски, албански, турски и
српски јазик.

• Реализирана е конструктивна работна средба помеѓу тимот
наНансенДијалогЦентар Скопје и извршната директорка на
ЦентаротОсло, КаролинаОлофсон, софокус наможностите
за идна соработка помеѓу двете организации.



• Извршниот директорнаНДЦСкопје, Ветон Зеколи, оствари
низа конструктивнииплодниработни средби со
партнерските институциии организации воНорвешка.
Реализирано е предавање со студентите одНансен академија,
Лилехамер, посветенона темата: Важноста на
интеркултурното образование за градењена демократска
држава. Работен состанок е оддржани со директорката на
ВергеландЦентарот, Осло, АнаПерона-Фјелдстад, пришто
беа споделениискуствата и добрите практикина двете
организации.Продуктивна средба е организирана со
пратеникичленнаКомитетот за надворешниработина
норвешкиотпарламент, ДагИнге Улстеин.

• На тема „Непристрасенприод во образованието“ беше
реализирана четвртата работилница за две групина
наставници од страна на д-рЛинЏонстон. Оваа обука е
резултат на долгогодишната соработкатамеѓуНДЦСкопје и
Советот за интегрирано образование наСевернаИрска.

• Група на студентиипрофесори одUniversity of South-East
Norway ја посетија канцеларијата наНДЦСкопје и се запознаа
со развојниотпат и активностите на организацијата, а се
дефинираа и стратегии за иднаповеќеслојна соработка.

• Во соработка сомисијата наОБСЕКосово, група наставниции
претставницинаМинистерство за образование, наука
технологија ииновациипри Р. Косово успешно ја заврши
дводневната обука посветена на предизивиците на
интеркултурното образование како современ тренди
тендеција, како во локален контекст, така ина регионалени
меѓународенплан. Повеќе информации се достапни

на веб странатанаНДЦСкопје

ndc.mk

https://ndc.mk
https://ndc.mk


Во 2022. е потпишанновМеморандум за соработка, кој ги
поддржува заложбите наНДЦСкопје иМинистерство за
образование и наука на Р. С.Македонија во реализирањето
на разновидниинтеркултурниинцијативи во основното и
средното образование, како поддршка во збогатувањето на
интеркултурната димензија во нашиот воспитно-
образовен контекст.

Тимот наНДЦСкопје учествуваше наМеѓународна научна
конференција, по повод 75 годиниИнститут за педагогија, а
посветена на воспитно-образовни предизвиции
перспективи. Трудот: Интеркултурна трансформација на
воспитно-образовниот процес претставен на
конференцијата ја отсликамисијата, визијата и
долгогодишното искуство наНДЦСкопје во сферата на
интеркултурното образование.

Соработка во националнирамки



Во соработка соФилозофскифакултет, Скопје, Педагошки
факултет „Св. КлиментОхридски“, Скопје иМеѓународниот
балкански универзитет Скопје, се успешно реализирани
обуки за 4 групи студенти кои се подготвуваат за идни
наставници, стручни соработнициипредучилишни
воспитувачи.

Во организација на Комитет за односимеѓу заедниците,
приСобрание на РСМ, беше оддржана седницата посветена
на темата: Говор на омраза како валута на национализмот:
институционален одговор на РСМ.На истата активно
учество имаа неколку граѓански организации, меѓу кои и
НансенДијалогЦентар Скопје. Извршниот директор на
НДЦСкопје, Ветон Зеколи, го претстави развојниот пат на
активностите и нивното влијание и придонес врз
промоција и примена на интеркултурниот пристап во
воспитно-образовната сфера, во насока на превенција на
конфликти и градење намирот во општеството.



Структура

Извршна канцеларија

Ветон Зеколи
– Извршен директор

БиљанаКрстескаПапиќ
–Менаџер за едукација, обука и развој

Сонај Билал
–Менаџер за едукација, обука и развој

Осман Емин
– Координатор за едукација, обука и развој

Хазби Јусуфи
– Асистентна канцеларија

ЕленаАрсенова
–Менаџер нафинансии

Ване Рујков
– IT консултант

Претседател на Собрание

Александар Диље

Управен одбор

Елизабета Јовановска (претседател)
Кнут Волебек
ЕрванФуере
СимонеФилипини
Стеинар Брин
Драган Ѓурчевски
Ингрид Вик
Бенте Кнагенхјелм
ЏонХорекенс
СафетНезири
НоринКемпбел

Советодавен комитет за
образование

НоринКемпбел
Зви Бекерман
Најџел Арнолд
Енвер Абдулахи
Талат Азад
АнМареј - Каванах



Годишенизвештај за 2022 година
НансенДијалогЦентар Скопје

www.ndc.mk | www.tcie.mk

https://ndc.mk
https://tcie.mk

