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Пишувањето ретроспектива за 2020 година, која во голема мерка беше обележана со глобалната 
пандемија и многубројни пречки, ограничувања и заштитни протоколи, фрла сенка врз фокусот, 
достигнувањата и успехот. И покрај сите овие тешкотии, Нансен Дијалог Центар одбележа успешна 
година во која ги спроведовме главните компоненти на годишниот план, започнавме нови проекти и 
потпишавме договори за соработка со стратешки и постојани партнери.

Во март 2020 година, НДЦ Скопје потпиша договор за соработка со координативното тело за 
имплементација на националната стратегија „Едно општество и интеркултурализам“, тело основано 
во рамките на Владата на Северна Македонија, а под покровителство на Кабинетот на премиерот. 
Со потпишувањето на овој формален акт, НДЦ Скопје стана реализатор на клучни активности од 
областа на интеркултурното образование предвидени во националната стратегија „Едно општество 
и интеркултурализам“.

Друга иницијатива што беше формализирана во првата половина на 2020 година е претставувањето 
на Нансен моделот за интеркултурно образование во високото образование, поточно на педагошките 
факултети. Нансен Дијалог Центар, во партнерство со невладината организација Форум ЗФД и во 
соработка со Педагошки Факултет Св. Климент Охридски, потпиша договор за соработка со цел 
спроведување на интеркултурна обука за студенти од завршните години на додипломски студии. 
Оваа иницијатива ќе ни овозможи уште повеќе да ги истражуваме можностите за продлабочување 
на соработката со Педагошкиот Факултет во поглед на приодите и едукативните интервенции.

Пандемијата предизвика целиот образовен процес да започне да се одвива online. Оваа ситуација ја 
изнесе на виделина неповолната состојба и недоволната подготвеност на образовните институции 
да организираат успешно учење на далечина и да обезбедат професионална поддршка на 
наставниците и училиштата за спроведување активност од овој вид. Тимот за образование, обука 
и развој на НДЦ Скопје подготви и обезбеди разновидни образовни ресурси во дигитална форма, 
наменети за наставниците и учениците од основните и средните училишта од март до крајот 
на учебната година. Сите овие ресурси и материјали беа подготвени на три јазици: албански, 
македонски и турски, со цел да се олесни образовниот процес и да се обезбедат дидактички ресурси 
што недостасуваат во редовниот образовен процес.

Тренинг центарот на НДЦ Скопје организираше активности и обуки во текот на 2020 година. 
По отворениот повик за учесници во програма за обука за Модул А, НДЦ Скопје прими 230 
апликации, по што беа избрани 180 наставници кои ќе учествуваат во програмата за обука Модул 
А за интеркултурно образование. Покрај наставниците од Северна Македонија, НДЦ Скопје 
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соработуваше со Организацијата за безбедност и соработка на Европа (ОБСЕ) – Мисија на Косово, 
со вклучување на наставници од различни етнички заедници од Косово. Покрај тоа, соработувавме 
и со Форум ЗФД – Косово и заеднички организиравме обука за интеркултурализам за студенти од 
различни наставни факултети од Косово.

Како дел од соработката со Педагошкиот Факултет во Скопје, НДЦ Скопје ја прифати првата група 
студенти кои аплицираа за обука за Модул А во рамките на Тренинг центарот. Како и обично, 
календарот на нашиот Тренинг центар беше исполнет со разновидни обуки за што обезбедивме 
дидактички, мултимедиски и практични материјали.

Имајќи ги предвид сите пречки со кои се соочуваат наставниците и учениците при online настава во 
време на пандемија, и предвидувајќи ги негативните последици коишто, за жал, може наскоро да 
ги очекуваме, нашиот тим на ентузијасти одлучи да креира едукативна и интеркултурна платформа 
“eduresurs.mk“, која ќе биде целосно дигитализирана. Платформата ќе овозможи образовни содржини 
и ресурси за инклузивна примена во редовниот образовен процес и голем број образовни стратегии 
и приоди. Покрај тоа, платформата ќе обезбеди поддршка за образовниот кадар за реализација 
на редовниот образовен процес преку зајакнување на интеркултурните приоди и интервенции. 
Платформата “eduresurs.mk” ќе служи како ресурсен центар за наставници, училишта и образовни 
институции и ќе биде достапна на македонски, албански и турски јазик.

Тимот за образование, обука и развој додаде уште еден вреден прирачник во нашето богато 
портфолио. Прирачникот „101 игра“ содржи различни забавни игри, лесни и интересни и погодни 
за сите возрасни групи. Активностите и игрите од овој прирачник може да се применат на училиште, 
како и во семејна, домашна средина. Прирачникот е наменет за сите наставници, стручен кадар, 
родители и ученици, а може да се преземе бесплатно од нашата веб-страница или да се побара 
печатена верзија на прирачникот од нашата канцеларија.

2020 година беше посебна година во која е одбележана 20-годишнината од основањето на 
Нансен Дијалог Центар Скопје. Со текот на годините, НДЦ Скопје стана ресурсен центар за обука, 
професионална поддршка и практична имплементација на разновидни образовни политики. Логото 
на нашата организација гордо стои на бројни договори за соработка, сертификати и публикации, 
на многу јазици и во многу земји. Логото на Нансен за многу поединци и институции е симбол 
на професионализам, постојаност и квалитет. Веќе 20 години оставаме позитивен впечаток, 
остваруваме успех и градиме темели за да растеме уште повеќе и да го продолжиме ова патување 
заедно уште многу години.
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Сè уште е рано да знаеме кои промени предизвикани од ширењето на коронавирусот се краткотрајни, 
а кои се посуштински. Но, едно знаеме, а тоа е дека мора да ги подобриме нашите капацитети за 
справување со неочекувани појави. Еден познат политичар рекол дека сите нешта се делат во три 
групи: први се оние што ги познаваме, втори се оние за кои знаеме дека не ги познаваме и трети 
се оние за кои не знаеме дека не ги познаваме. Овој вирус сите нè изненади. Тој нè принуди да ги 
преиспитаме нашите основни концепти за работа, здравје, патување, собири и комуникација меѓу 
луѓето. Посебен предизвик за наставниците и учениците е што оваа ситуација влијае и врз начинот 
на кој размислуваме за учењето и образованието. На промени е подложена дури и најосновната 
единица – училницата.

Нансен Дијалог Центар е фокусиран врз рушење на стереотипи и анимозитети. Главната стратегија е 
градењето мостови за зближување на студентите и покрај многубројните линии на културна поделба. 
Работам во Академијата Нансен во Лилехамер во Норвешка. Во текот на последните 25 години, над 
3000 поединци од поранешна Југославија живееја и комуницираа во ова релативно далечно катче 
на Европа. Непосредната комуникација им овозможи да сфатат дека секој од нас е нешто повеќе од 
сопствениот етнички идентитет.

Овие собири им овозможија на учесниците да откријат други аспекти на личноста на другиот. Иако 
тие дојдоа како Срби, Албанци, Македонци, Хрвати, Бошњаци и сл., со релативно непроменливи 
наративи за причините на распадот на Југославија, самата средба со другите ги прошири нивните 
хоризонти и им покажа дека сите луѓе имаат повеќе идентитети. Луѓето може да имаат реален 
конфликт како Македонци и Албанци, но и заеднички интереси како адвокати, наставници, родители 
или танчери. Градењето доверба и почит во тие други сфери од животот овозможи полесно да се 
зборува за самите конфликти и да се слушаат приказните на другите.

Ограничувањето на движење и собири поради КОВИД-19 повторно ја зголеми сегрегацијата меѓу 
луѓето. Трпеше и работата на Нансен Дијалог Центарот, бидејќи беа откажани собири на голем број 
студенти. Кога мора да изберете само неколкумина за да комуницирате, ќе изберете свои луѓе. 
Границите се затворени, странците се потенцијални носители на зараза, а комуникацијата станува сé 
побавна и побавна.

Можеби е клише, но понекогаш е и вистина дека кога една врата ќе се затвори, некоја друга се отвора. 
НДЦ Скопје се соочи со големи предизвици како да продолжи со своите образовни активности во 

СТАЈНЕР БРИН
Академија Нансен, Норвешка
Основач на Нансен мрежата
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Северна Македонија. Овие предизвици беа проследени со силен дигитален одговор. Сите ние добро 
знаеме кои се ограничувањата на дигиталните состаноци, но тие се најдоброто решение во вакви 
околности. Држев бројни предавања преку платформата Zoom, што на почетокот изгледаше мошне 
необично. Но имаше и очигледни предности. На семинарите спроведени преку Zoom учествуваат 
луѓе кои не се во можност да патуваат. На семинарите на Нансен би можеле да учествуваат поединци 
од различни земји и тоа по многу ниска цена. На завршниот дел на обуката за наставници држев 
предавања на тема „Предизвици на интеркултурното образование“, предавање што инаку би го 
одржал во конференциска сала во Скопје.

Научив нешто важно. Увидов дека многу од нас еден хотел може да го почувствуваат како 
свечено место и дека не е толку лесно да се зборува пред 100 колеги. Седејќи во позната средина, 
наставниците се слободни меѓусебно да ги споделат своите мали приказни. Дигиталните состаноци 
не ги оддалечија, туку тие, напротив, сé повеќе и повеќе се чувствуваа слободни да земаат збор. 
Со помош на платформата Zoom и јас одржав предавање на Педагошкиот Факултет Св. Климент 
Охридски во Скопје. Тогаш почувствував повеќе замор од овој вид на комуникација и потреба од 
физички состанок.

Сé уште не ни се познати сите последици на КОВИД-19, но треба да бидеме креативни и да 
продолжиме со промоцијата на Нансен моделот за интеркултурно образование. Психијатарот 
Виктор Франкл ги доживеал најсуровите настани во Втората светска војна, но неговата животна 
мудрост била дека предизвик на човекот е секогаш како да се извлече најдоброто од ситуацијата, 
колку и таа да е лоша. Сметам дека НДЦ Скопје успеа да го стори токму тоа со своите образовни 
активности во време на КОВИД-19.

Но, Нансен Дијалог Центар мора да продолжи да го промовира дијалогот лице в лице како 
најповолен вид на комуникација. Предавањето преку платформата Zoom е планирано предавање. 
Градењето на непосредни односи меѓу луѓето во Академијата Нансен овозможуваше раѓање на нови 
замисли и ненадејни идеи. На состаноците преку Zoom обично го кажувате само она што сакате 
да го кажете, но ништо повеќе. Кога ќе го напуштите состанокот, завршувате и со конверзацијата. 
На физички состанок не мора веднаш да заминете, додека неформалниот дел од разговорот нуди 
можност да се искажат и некои непланирани нешта на еден неформален начин.
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СО ГОРДОСТ ЈА ОДБЕЛЕЖУВАМЕ 20-ГОДИШНИНАТА
НА НАНСЕН ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР СКОПЈЕ

Во 2020 година, Нансен Дијалог Центар Скопје одбележа две децении работа и посветеност на 
развојот на интеркултурното образование во Северна Македонија. Партнери на Нансен во овој 
процес се ученици, родители, наставници и институции. НДЦ Скопје отсекогаш се водеше од својата 
визија – општество во кое секој има еднаков пристап до квалитетно образование засновано врз 
интеркултурализам, меѓуетничка интеграција и кохезија.

Веќе 20 години НДЦ Скопје ја остварува својата мисија – поддршка и придонес на развојот на 
образованието низ поддршка на воспитно-образовни институции, политики и практики, како и 
унапредување на дијалогот за спречување конфликти, преку помирување и изградба на мир во 
општеството.

Организацијата основана во 2000 година има важна улога во враќањето на довербата меѓу етничките 
заедници во регионите зафатени со конфликтот во 2001 година, така што денес можеме да зборуваме 
за финеси потребни за Северна Македонија да стане едно општество за сите.

„Трудот вложен во превенција на конфликти тешко може да се измери. Не е лесно да се измери 
довербата помеѓу заедниците или степенот на разбирање и толеранција во училиштата, 
ниту желбата да се ислуша другата страна и да се соработува. И покрај тоа, НДЦ Скопје 
постигна видливи резултати коишто лесно може да се проверат“ Кнут Волебик (висок комесар 
за национални малцинства, 2011 година).

Важно е да се нагласи дека работата на НДЦ Скопје, при остварувањето на целите, започна токму 
од оние што треба да градат заедничка иднина – младите во основното образование. Благодарение 
на ненаметливиот пристап, на децата од различни етнички заедници им е понудена средина во која 
со текот на годините тие научиле дека јазикот, културата, традицијата, вредностите, верата итн. се 
компоненти на заедништвото, а не на поделбата.

Во периодот од 2000 до 2004 година, НДЦ повеќе се фокусираше на соработката со земјите од 
регионот, преку семинари и форуми на кои учествуваа новинари, млади лидери и млади политичари. 
Во 2003 година ја одржа Школата за млади политичари во Охрид. Програмата насловена како 
„Дијалог и помирување“ започна во 2005 година во општина Јегуновце, којашто се карактеризираше 
со сé поголема етничка поделба по вооружениот конфликт во 2001 година. Активноста на НДЦ наиде 
на силна поддршка од локалното население, што резултираше во првите интегрирани двојазични 
училишта во земјата, отворени во селото Прељубиште во 2008 и 2010 година.
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Во 2011 година, НДЦ ја доби престижната награда Макс ван дер Штул од ОБСЕ за унапредување 
на интегрираното образование и подобрување на соработката помеѓу етничките заедници. 
Меѓународното жири одлучи наградата да му ја додели на НДЦ Скопје поради „извонредната работа 
во промоција на интеркултурното образование и унапредувањето на соработката меѓу етничките 
заедници“.

„Со своите огромни напори и иновативни проекти, НДЦ Скопје покажа колку позитивна може 
да биде улогата на образованието за смирување на меѓуетничките тензии и за интеграно 
општество. Неговите интегрирани двојазични училишта се модели за унапредување на 
почитувањето на различноста, двојазичноста и хармоничните односи помеѓу наставниците, 
учениците и нивните родители од различна етничка припадност. Во поглед на многу нешта, 
НДЦ Скопје го продолжи важното наследство што го остави покојниот Макс ван дер Штул во 
земјата. Работата на НДЦ е огромен извор на инспирација за сите оние коишто се залагаат 
за надминување на етничката поделба во постконфликтни средини.“  Оценувачко жири на 
наградата Макс ван дер Штул за 2011
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НДЦ Скопје го воведе Нансен моделот за интеркултурно образование (НМИО) во Северна Македонија, 
применет во над 30 основни и средни училишта. НМИО и програмите за интеркултурно образование 
и понатаму се занимаваат со едно од најгорливите прашања заеднички за целиот регион на Балканот 
– поделбата на училиштата врз етничка основа и недостатокот на комуникација помеѓу учениците, 
наставниците и родителите од различна етничка и религиска припадност.

НДЦ Скопје ја нагласува улогата на интеркултурното образование и, во согласност со своите основни 
принципи, ги поддржува наставниците во исполнувањето на образовните потреби на разновидната 
ученичка популација. На тој начин ги охрабрува училиштата и општеството, како на индивидуално така 
и на колективно ниво, да го испитуваат образовниот процес и да ги инкорпорираат мултикултурните 
принципи во своите наставни програми и наставата, што резултира со градење мостови помеѓу 
заедниците што живеат паралелно една до друга. Оваа цел беше постигната преку работата на 
Тренинг центарот – Нансен модел за интеркултурно образование, основан во 2012 година. Тренинг 
центарот е прв од таков вид во Северна Македонија и во регионот, па оттаму интересот за посетување 
на програмите за обука останува висок уште од самото основање.

НДЦ Скопје подготви и бројни стратешки документи, вклучувајќи ја Концепцијата за интеркултурно 
образование, многу дидактички прирачници, квалитативни истражувања, двонасочен македонско-
албански и албанско-македонски разговорник и речник итн.
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СТРАТЕШКИ ПАРТНЕРСТВА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗМОТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Заедничките државни и меѓународни напори за поддршка и унапредување на иницијативите 
за интеркултурно образование и реформите во образовниот сектор резултираат со размена 
на искуства и најдобри практики коишто понатаму може да се применуваат и да се развиваат во 
специфичен контекст.

Во 2020 година, НДЦ Скопје продолжи да ги зајакнува своите партнерски односи со постојните 
партнерски организации и разви нови партнерства и иницијативи што доведоа до охрабрувачки 
резултати. Во периодот на подготовка на овој извештај, НДЦ Скопје продолжи да ги споделува 
најдобрите практики од долгогодишното искуство во областа на интеркултурното образование, но 
и да гради нови перспективи и сфаќања во врска со најновите трендови и промени во областа на 
образованието.

Воспоставување соработка со Владата на Северна Македонија

Во март 2020 година, Нансен Дијалог Центар Скопје 
пот-пиша Меморандум за соработка со Владата 
нагласувајќи ја соработката со Координативното 
тело за имплементација на Националната стратегија: 
Едно општество и интеркултурализам. Целта на овој 
стратешки документ е да го поддржи зајакнувањето на 
интеркултурните иницијативи во некои од виталните 
области на општествениот живот, како што се 

образование, култура, локална самоуправа, медиуми, законска рамка и млади.

НДЦ Скопје дава огромен придонес во областа на образованието, вклучително и активностите во 
неговата фокусна област – интеркултурното образование. Соработката позитивно ќе влијае врз 
сензибилизација на воспитно-образовниот кадар во земјата за многу аспекти на интеркултурното 
образование.

Во текот на 2020 година, НДЦ Скопје додели стипендии за обука и организираше интерактивна обука 
за 182 наставници од основните и средните училишта од сите региони на земјата. Тоа значително 
ќе придонесе за развој на концептот на интеркултурното образование како еден од клучните 
приоритети за нашето општество конечно да стане едно општество за сите.

Стручна соработка со Forum Ziviler Friedensdienst за обука на идните наставници 

На 5 март 2020 година, НДЦ Скопје и Форум ЗФД, како 
партнерски организации, потпишаа Меморандум за 
разбирање со Педагошкиот Факултет Св. Климент 
Охридски во Скопје. Главнатата цел на оваа соработка 
е спроведување на циклус за интеркултурна обука за 
студентите од завршните години на додипломски студии.

Обуките ќе им овозможат на студентите да се запознаат 
со бројните предизвици на интеркултурното образование, како на локално, така и на глобално ниво. 
Тие ќе овозможат и ревизија на голем број образовни приоди и интервенции.
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Одговор на училишните потреби во услови на пандемија на КОВИД-19
Заедничка поддршка на училиштата во партнерство со Норвешката амбасада во 
Белград 

Во услови на бројни предизвици што ги носи секојдневниот живот во пандемија, особено важно 
беше да не се заборават оние на кои им е потребна најголема грижа, заштита и внимание – децата!

Нансен Дијалог Центар Скопје и Амбасадата на Кралството Норвешка со седиште во Белград, заедно 
подготвија донација од 100 пакети со средства за дезинфекција и хигиенски средства за неколку 
основни училишта во земјата.

Училиштата од Куманово, Скопје, Тетово, Гостивар, Дебар, Битола, Крушево, Борино, Канатларци и 
Конче се докажани долгогодишни партнери во спроведувањето на Нансен моделот за интеркултурно 
образование, а донацијата придонесе за побезбедна училишна средина и за заштита на здравјето и 
благосостојбата на учениците и наставниците.

Активностите предвидени во оваа иницијатива идните наставници ќе ги подготват за стекнување 
интеркултурни компетенции потребни за нивната понатамошна професионална кариера. 
Програмата за обука ќе овозможи стекнување знаења и вештини и ќе ги сензибилизира студентите 
за предизвиците на интеркултурното образование. Обуките се изведуваат на три наставни јазици 
(македонски, албански и турски), со што на сите заинтересирани студенти од Педагошки Факултет им 
се овозможува да учествуваат во нив.



13

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020  Нансен Дијалог Центар Скопје

ТРЕНИНГ ЦЕНТАР – НАНСЕН МОДЕЛ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Тренинг центарот на НДЦ Скопје зачекори во 2020 година со многу 
планови, иницијативи и иновативни идеи за промоција на интеркултурното 
образование како структурен елемент во секојдневниот образовен процес. 
Оттаму, спроведовме неколку програмски модификации во едукативната 
понуда на нашиот Тренинг центар кои, на наше огромно задоволство, 
беа позитивно прифатени и признаени од речиси двесте наставници, 
професори, стручни соработници, едукатори и студенти.

Меѓусебниот ентузијазам создаде силна синергија помеѓу инструкторите, домашните и 
меѓународните експерти, како наши долгогодишни соработници и учесници во обуките, што беше 
клучно за пандемиската 2020 година да се трансформира во година на конструктивност, мотивација 
и соработка, надополнета со многу нови искуства, знаења, вештини, но и пријателства.

Навистина сме горди што нашиот Тренинг Центар во изминатите девет месеци е признат како 
ризница на интерактивноста, соработката, довербата, мултијазичноста и културната разновидност, 
знаејќи дека сме соочени со еден од најголемите и најсложените предизвици досега: како да се 
одржи богата, повеќејазична комуникација и природна, директна и спонтана групна соработка 
помеѓу учесниците во услови на пандемија и неможноста физички да се организира процесот 
на обука. Внимателно беше спроведена стратегијата за реорганизација на обуките и нивното 
брендирање во ефикасен и препознатлив интеркултурен online едукативен производ. Нашата цел 
беше да понудиме online содржини и работилници кои ќе го задржат вниманието, интересот и 
љубопитноста на учесниците, а истовремено да станеме модел и пример за успешна online практика, 
која само е модификувана во една друга димензија.

Сите сегменти на работилниците беа осмислени со големо внимание и посветеност, со цел да се 
задржат карактеристиките на обуките како што се: разиграност, повеќејазичност, применливост, 
симулација на проблемски ситуации, играње улоги и сл., што резултираше со ново и корисно 
искуство за сите нас. Токму овој чекор го профилираше нашиот Тренинг центар во интерактивен 
online ресурсен центар. Свесни сме дека примарната цел на нашата активност треба да биде 
пристапноста и поддршката на иницијативите и идеите што водат до интеркултурна сензибилизација 
на сите образовни субјекти.

Благодарни сме што во 2020 година, 240 сегашни и идни образовни работници ни веруваа и беа 
главните двигатели на 60 обуки реализирани во навистина посебни услови.

Затоа се радуваме на 2021 година, со надеж дека ќе ја прошириме и збогатиме оваа мрежа на наши 
соработници, пријатели и поддржувачи!

Исразуваме искрена благодарност до сите наши партнери и соработници за нивната несебична 
поддршка во градењето на позитивната слика за нашиот Тренинг центар!

Ве очекуваме и во наредната година со добро здравје и позитивна мисла!

БИЉАНА КРСТЕСКА – ПАПИЌ

Проект менаџер
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Континуирана надградба на интеркултурни знаења и компетенции

Тренинг центар – Нансен модел за интеркултурно образование континуирано работи на својата мисија 
и цел за подобрување на квалитетот на образовниот процес во Северна Македонија; продлабочување 
на интеркултурното знаење и развој на интеркултурни компетенции и вештини; ширење на идејата 
и филозофијата на Нансен пристапот; стимулирање на професионалната и личната трансформација 
на наставниците, како и поддржување на непристрасен приод во мултиетнички училишни средини.

Во текот на 2020 година, Тренинг центарот на НДЦ Скопје продолжи со своите програми за градење 
на капацитети за наставниците во основни и средни училишта, стручните соработници, како и 
студентите од Педагошкиот Факултет, и покрај предизвиците со кои се соочи општеството во услови 
на пандемија на КОВИД-19.

Клучни достигнувања во текот на годината на подготовка на извештајот:

• Креирање на нова програма за обука за интеркултурно образование МОДУЛ А

• Стипендии за 182 наставници и стручни соработници

• Успешна реализација на циклус на обука од МОДУЛ А за 182 наставници и стручни 
соработници (Група 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8) спроведена низ вкупно 38 сесии за обука

• Успешно реализиран циклус на обука за една група од 13 студенти од Педагошки Факултет

Дизајн на нови надградени програми за обука

Подготовката на образовни програми и модули се засновува врз долгорочни и развојни препораки 
и решенија вградени во стратешкиот план под наслов „Концепција за интеркултурно образование“. 
Поаѓајќи од својата визија за поттикнување на интеркултурните односи и интегративните 
процеси, како и за создавање на воспитно-образовен амбиент којшто ќе ги промовира културните 
различности, при осмислувањето на програмската понуда на Тренинг центарот за интеркултурно 
образование предвид беа земени сите аспекти на воспитно-образовната работа во основните и 
средните училишта, како што се:

• содржини за работа,
• форми, методи и техники на учење и настава,
• учебници, материјали и друга опрема,
• воннаставни активности,
• компетенции на наставниците, стручните соработници и директорите,
• амбиент во воспитно-образовните институции и
• поврзаност на воспитно-образовните институции со пошироката заедница.

Програмите и модулите се структурирани во неколку различни области засновани врз повеќеслојни 
теми, што на сите учесници во процесот на обука ќе им овозможи да се запознаат со концептот и 
идејата за интеркултурното образование и со политиките за успешна имплементација на овој 
образовен концепт во интеркултурни училишни средини.

Во исто време, модулите ќе им овозможат на сите учесници непосредно да се запознаат со 
позитивните страни на крос-курикуларниот приод во спроведувањето на различни интеркултурни 
иницијативи во областа на образованието, како современ педагошки тренд и глобален предизвик во 
воспитно-образовниот процес.
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Учесниците во овој вид обука ќе имаат можност да ги развијат, стекнат и подобрат следниве три вида 
на вештини и компетенции, како програмски стандарди:

 » персонални и интерперсонални компетенции,
 » крос-курикуларни компетенции,
 » когнитивни и креативни вештини.

Цели на програмата за обука за интеркултурно образование (МОДУЛ А):

• Оспособување за самостојно организирање и реализирање на разновидни воспитно-образовни 
активности;

• Сензибилизирање за почитување на различностите во училишната средина и за надминување на 
стереотипи и предрасуди од различен карактер – социјални, етнички, културни и сл.;

• Промовирање на важноста на индивидуализираниот приод во зависност од индивидуалните 
потенцијали и способности на учениците;

• Оспособување на реализаторите за правилна и успешна примена на тандемската и тимската 
работа;

• Препознавање на позитивните карактеристики и придобивките од игровниот приод во воспитно-
образовните активности;

• Сензибилизирање на реализаторите за поддршка на љубопитноста и оригиналноста кај децата, 
како и на креативните потенцијали на учениците;

• Воведување техники за поттикнување и развивање на логичко, флексибилно, дивергентно и 
критичко мислење кај учениците;

• Зајакнување на интеракцијата, соработката и довербата помеѓу наставниот кадар од различни 
етнички заедници.

СОДРЖИНА И СТРУКТУРА НА ОБУКАТА
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Соработка со Педагошкиот Факултет 
Поврзување на редовните студиски програми и искуството на Нансен во интеркултурното 
образование 

Во 2020 година, Тренинг центарот на НДЦ Скопје започна со обуки со првата група студенти од 
Педагошки Факултет Св. Климент Охридски во Скопје, како одраз на моменталната потреба за 
интеркултурна сензибилизација на студентите како идни наставници. Во периодот на подготовка на 
овој извештај студентите имаа можност да земаат учество во шест обуки со различни теоретски и 
практични активности.

Акцентот и фокусот на соработката со Педагошкиот Факултет се ставени врз развојот на 
интеркултурни компетенции и вештини на студентите, напоредно со процесот на нивното 
професионално профилирање. Партнерските односи се иницирани во насока на понатамошно, 
идно, полесно и вешто управување со интеркултурните предизвици од страна на студентите во 
непосредна практика, како во предучилишните установи, така и во одделенската настава.

Со воспоставување соработка со Педагошкиот Факултет во Скопје, создадена е важна врска помеѓу 
дел од содржините на додипломските студии и програмите што ги нуди Тренинг центарот.
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Поддршка на Националната стратегија – Едно општество и 
интеркултурализам  
Практична имплементација на втората тематска област од Концепцијата за интеркултурно 
образование „Компетенции за интеркултурно образование на наставниот кадар“

Стипендии за наставници – МОДУЛ А Обука за интеркултурно образование

На 28 јануари 2020 година, Тренинг центарот за интеркултурно образование – Нансен Дијалог Центар 
Скопје, во партнерство со Министерството за образование и наука на Р. Северна Македонија и 
Советот за интегрирано образование на Северна Ирска (NICIE), објави отворен повик за доделување 
стипендии за обука за интеркултурно образование како дел од Националната стратегија за развој на 
концепцијата за Едно општество и интеркултурализам.

Повикот за програмата за обука беше наменет за наставници и стручни соработници од сите основни и 
средни училишта. По истекот на рокот за пријавување и процесот на селекција, вкупно 182 наставници 
и стручни соработници беа вклучени во програмата за обука организирана во осум групи. Интересот 
на наставниците од основните и средните училишта во Северна Македонија за програмата за обука 
во рамките на Тренинг центарот се зголемува секоја година, што е битен показател за важноста и 
релевантноста на Тренинг центарот во областа на интеркултурното образование и професионалниот 
развој на сите учесници во образовниот процес.

Успешно завршување на програмата за обука за интеркултурно образование

Во септември 2020 година, Тренинг центарот на НДЦ Скопје успешно го заврши МОДУЛ А циклусот 
на обука за интеркултурно образование со доделување сертификати на 182 наставници, стручни 
соработници и професори од сите осум групи на Тренинг центарот. Тренинг центарот на НДЦ Скопје 
организираше вкупно 38 обуки во периодот од февруари до септември 2020 година.

По тој повод, упорноста, посветеноста и мотивацијата на учесниците беа истакнати во честитките 
од извршниот директор на НДЦ Скопје, г-дин Ветон Зеколи и директорот на Советот за интегрирано 
образование на Северна Ирска, г-ѓа Рошин Маршал.

Обуката понуди детален вовед во сето она што сè уште стои пред интеркултурното образование како 
тековна потреба во нашата образовна практика. Идните иницијативи што ќе бидат поддржани од 
оваа група обучени наставници позитивно ќе влијаат врз квалитетот на образованието во нашата 
земја.



Ние ги цениме повратните 
информации и поддршката од 

нашите наставници!

Ви благодариме за висококвалитетната обука и позитивната енергија! Научив многу и ве споменувам често како обучувачи. Се надевам повторно ќе се среќаваме и во иднина.

Синоличка СаботковскаПрофесор по македонски и германски јазик
ООУ „Браќа Миладиновци”, с. Добрушево, општина Могила

Ми беше задовол
ство да 

присуствувам на вашите обуки и, 

искрено, науч
ив многу! Се надевам

 

дека ќе и
маме многу можности за 

соработка за да м
ожеме да науч

име 

уште повеќе!

Небуше Ајети

Професор по ликовна ум
етност

ООУ „Петар Здравковски – Пенко”, 

Скопје

Изразувам голема благодарност 

за доследноста, исполнетоста и 

прекрасната соработка која, се 

надевам, дека ќе продолжи и во 
иднина.

 Милена Симоска
Професор по педагогија и граѓанско 

образование
СУГС „Георги Димитров”, Скопје



Не можам да најдам доволно зборови за да ви се заблагодарам за вашата работа, посветеност и почит што ги покажавте во текот на нашата заедничка работа. Ви благодарам од сé срце!
Насер МифтариПрофесор по историјаСУГС „Зеф Љуш Марку”, Скопје

Ви благодарам за сè, што ми 

дадовте можност да бидам дел од 

вашата програма. Методот на 

работа што го применувате ве 

прави единствени. Ви посакувам 

понатамошен успех!

Мимоза Мустафаи – Јонузи

Професор по албански јазик

ОУ „Наим Фрашери”, с. Студеничане, 

Скопје

Ви благодар
ам многу за 

прекрасното искуство, 

дружењето, забават
а и, секако, 

професионалниот развој.

Се радувам на следн
ата соработка 

со вас!

Маја Костова

Заменик на директорот

ПОУ „Јахја К
емал”, Скопје

Навистина бев задоволен што работев со вас, а стекнатото знаење и канализирање на веќе познатото ќе ми бидат од голема 
помош во работата.

Александар Михајловиќ
Одделенски наставникООУ „Денче Дејаноски”, Маврови Анови
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Преглед на активностите на Тренинг центарот во текот на 2020 година 

ФЕВРУАРИ 
1. работилница
 » (тим на НДЦ Скопје)

1. група 18.02.2020
2. група 19.02.2020
3. група 20.02.2020
4. група 21.02.2020
5. група 24.02.2020
6. група 25.02.2020
7. група 27.02.2020
8. група 28.02.2020

ЈУНИ
2. и 3. работилница 
 » (тим на НДЦ Скопје)

1. група 08.06. и 22.06.2020
2. група 09.06. и 23.06.2020
3. група 10.06. и 24.06.2020
4. група 11.06. и 26.06.2020
5. група 12.06. и 29.06.2020
6. група 15.06. и 30.06.2020
7. група 16.06.2020
8. група 17.06.2020

ЈУЛИ
3. Workshop
 » (тим на НДЦ Скопје)

7. група 02.07.2020
8. група 03.07.2020

*забелешка: online работилниците беа организирани од јуни

СЕПТЕМВРИ
5., 6. и 7. работилница 

5. работилница
 » проф. д-р. Огнен Спасовски

6. работилница
проф. д-р. Стајнер Брин

7. работилница
 » тим на НДЦ Скопје + обраќање на  

Рошин Маршал, извршна директорка 
на NICIE

1. и 2. група 01.09.2020
3. и 4. група 02.09.2020
5. и 6. група 03.09.2020
7. и 8. група 07.09.2020

1. - 4. група 14.09.2020
5. - 8. група 16.09.2020

1. група 21.09.2020
2. група 22.09.2020
3. група 23.09.2020
4. група 24.09.2020
5. група 25.09.2020
6. група 28.09.2020
7. група 29.09.2020
8. група 30.09.2020

Тим на обучувачи, 2020 година

д-р Биљана 
Крстеска- Папиќ

м-р Сонај Билал д-р Осман Емин проф. д-р
Огнен Спасовски

проф. д-р
Стеинар Брин
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НАНСЕН МОДЕЛ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Годината што ја оставивме зад нас беше година на промени и предизвици. 
Пандемијата нé погоди на начини што никогаш не сме можеле да ги 
замислиме и влијаеше врз секој аспект од нашата работа и живот. Сите 
моравме да се приспособуваме на новата ситуација и на еден поинаков 
стил на живот и работа.

Во обид да се спречи ширењето на КОВИД-19, образовните институции во повеќето земји низ светот 
одлучија да бидат затворени и да започнат со поинакви форми на учење на далечина. Истото го сторија 
и училиштата и универзитетите во нашата земја. Тие се префрлија на online настава, со цел учениците 
да продолжат со учење и со редовниот процес на настава. Сето тоа донесе дополнителна работа и 
одговорност, особено за наставниците, учениците и родителите. Покрај редовната наставата, „новата 
реалност“ влијаеше и врз воннаставните активности, така што училиштата што го спроведуваат 
Нансен моделот за интеркултурно образование не беа во можност да продолжат со своите неделни 
активности со различни групи ученици.

Во согласност со новонастанатата ситуација и во духот на сите препораки и насоки дадени од 
релевантни институции, Нансен Дијалог Центар Скопје им помогна на наставниците со своите 
електронски достапни прирачници и различни содржини наменети за воспитно-образовниот кадар. 
Предложените содржини беа многу тесно поврзани со неколку различни училишни предмети и 
им беа од голема корист на сите наставници во обликувањето на наставните содржини за учење 
на далечина. Различните понудени теми, активности и ресурси можеа лесно да се приспособат и 
модификуваат за родителите да може да ги користат во домашни услови.

Основните постулати на интеркултурното образование како што се: емпатија, солидарност, почит, 
споделување и сл., може лесно, директно и континуирано да се промовираат преку различни игри. 
Оттаму, во овој период НДЦ Скопје создаде нов прирачник наменет за наставници, воспитувачи, 
ученици и родители. Прирачникот „101 Игра“ содржи мноштво лесни, интересни и забавни игри 
за деца од сите возрасти. Игрите се клучна алатка за интеркултурни образовни интервенции и тие 
поттикнуваат спонтан развој на меѓусебната комуникација, соработка, поддршка, размена на идеи 
итн. Игрите што се нудат во овој прирачник се мошне разновидни и може да се применат како на 
училиште, така и за online часови (за различни училишни предмети) или за работа во домашни услови.

Промените и предизвиците со кои се соочивме ни овозможија да развиеме некои нови идеи. Оваа 
година НДЦ Скопје продолжува со нови креативни иницијативи за промовирање на интеркултурните 
вредности не само низ воннаставни активности, туку и низ редовната настава.

СОНАЈ БИЛАЛ

Проект менаџер
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Нансен приод кон интеркултурното образование – сеопфатен одговор на 
повеќе предизвици 

Програмските компоненти на Нансен моделот за интеркултурно образование беа насочени кон 
трансформација не само на поединците вклучени во програмата, туку и на образовните институции 
како метафора и механизам за трансформација на општеството.

Нансен моделот за интеркултурно образование продолжува да претставува современ 
одговор на потребата за комуникација и соработка во воспитно-образовната работа 
помеѓу припадниците на различните етнички заедници што живеат во Северна Македонија 
и претставува клучна алатка во процесот на иницирање и поддршка на градењето 
интерактивни и хармонични односи во заедницата. Преку Годишните програми за 
интегрирани воннаставни активности подготвени од тимот на НДЦ Скопје за образование, 
обука и развој, тандемите и тимовите на наставници имаат можност и ресурси да 
организираат високо квалитетни активности за учениците од основните и средните 
училишта вклучени во Нансен моделот за интегрирано образование или во проектните 
активности на Нансен моделот.

Иако 2020 беше тешка година за сите оние вклучени во образовниот процес, a многу училишта мораа 
да го реорганизираат целокупниот процес на функционирање и настава, училиштата вклучени во 
Нансен моделот за интеркултурно образование покажаа колку се потребни и корисни големите 
инвестиции во училиштата и во градењето на капацитетите и на инфраструктурата.

Во текот на 2020 година, Нансен моделот за интеркултурно образование беше спроведен во 
следниве училишта:

 » ООУ „Лирија”, Тетово

 » ООУ „Гоце Делчев”, Гостивар

 » ООУ „Гоце Делчев”, Битола

 » ООУ „Братство”, Карпош, Скопје

 » ООУ „Толи Зордумис”, Куманово

 » ОУ „Пенестија”, Дебар

 » ОУ „Крсте Петков Мисирков”, Радовиш

 » СОУ „Гостивар”, Гостивар

Во текот на 2020 година, Нансен моделот за интеркултурно образование беше 
имплементиран преку проектни активности во следниве училишта:

 » ОУ „Гоце Делчев”, Конче

 » СУГС „Георги Димитров”, Скопје

 » ООУ „Никола Карев”, Крушево (и подрачно училиште во с. Борино)

 » ООУ „Битолски Конгрес”, Куманово

 » ООУ „Кирил и Методиј”, с. Канатларци, Прилеп
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Активности на Нансен моделот во училиштата – интеркултурен мост 
помеѓу формалните и неформалните образовни содржини

НДЦ Скопје продолжи да им помага на училиштата со проблемите и предизвиците во нивното 
секојдневно работење, кои се директно поврзани со воспоставување на мултикултурни вредности и 
принципи, инклузивен училиштен етос и поддршка на активностите во училиштата што помагаат во 
спречувањето на конфликти и сегрегација во училиштата.

Крајната цел на Нансен моделот за интеркултурно образование е да овозможи еднаков пристап до 
квалитетно образование збогатено со мултикултурни и инклузивни вредности. Интеркултурното 
образование беше промовирано и поддржано преку систематски пристап и имплементација 
на компонентите на програмата НМИО за ученици од основно и средно училиште, наставници, 
соработници и директори. Активностите наменети за учениците од основните и средните училишта 
ги спроведуваа обучени наставнички тимови задолжени за имплементација на двојазични 
интеркултурни воннаставни активности, а во согласност со Годишните програми за основно (од 1 до 
9 одделение) и средно образование (од 1 до 4 година). Интеркултурните воннаставни активности, 
како и проектните Нансен активности, беа спроведени двојазично на македонски и албански и 
на македонски и турски јазик, односно на македонски и влашки јазик со примена на методот на 
парафразирање и игровниот приод при реализација на различните делови од Годишните програми 
во зависност од возрасната група.
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Претседателот Стево Пендаровски во посета на ОУ „Толи Зордумис” во 
Куманово

На 27 февруари 2020 година, претседателот Стево Пендаровски го посети ОУ „Толи Зордумис”, како 
едно од модел-училиштата за интеркултурно образование. За време на посетата, претседателот 
разговараше со учениците и наставниците за воннаставните активности според Нансен моделот. 
Претседателот имаше директна можност да ги согледа позитивните ефекти од интеркултурниот 
приод во ова училиште. Со големо задоволство се вклучи во воннаставната активност предводена 
од наставничкиот тандем Зејнепе Бајрами и Мерлин Стојановска, кои со години се посветени на 
промовирање на вредностите и целите на Нансен моделот.
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Училишта според Нансен модел – олеснета транзиција кон online наставата 
благодарение на постојаната поддршка и инвестиции од НДЦ Скопје

Училиштата вклучени во проектот Нансен модел за интеркултурно образование имаат голема корист 
од повеќегодишниот професионален развој на наставниците, т.е. од основната и напредната обука 
во рамките на НДЦ Скопје Тренинг центарот, како и од специјализираните програми за обука.

Како и во претходните години од основањето на Нансен моделот за интеркултурно образование, 
НДЦ Скопје ги обезбеди сите потребни ресурси и насоки за наставничките тимови и тандеми 
вклучени во проектот. На училиштата им беа дадени дидактички средства и програми за реализација 
на интеркултурните воннаставни активности. За жал, поради ограничувањата произлезени од 
КОВИД-19, основните и средните училишта беа затворени во март 2020 година, а образовниот процес 
се пресели на платформа за учење на далечина подготвена од Министерството за образование и 
наука. Исклучок беа учениците од 1 до 3 одделение на основните училишта, коишто се вратија во 
училиштата по строги протоколи и во реорганизирана училишна средина.

Со текот на годините, НДЦ Скопје инвестираше во подобрување на инфраструктурата во училиштата 
и ја обезбеди сета опрема потребна за одвивање на современ образовен процес. Ова, заедно со 
подобрените компетенции и вештини на наставниците, се покажа како значајна придобивка за 
училиштата да може да се приспособат на новата стварност. За разлика од другите училишта кои со 
тешка мака се обидуваа да набават соодветна опрема за online настава, Нансен училиштата веќе имаа 
солидна ИТ-инфраструктура што ја олесни транзицијата, без дополнителни трошоци за училиштата и 
општините. Ова е навистина показател дека е потребно да се продолжи со поддршката на училиштата, 
како во програмска смисла, така и во поглед на подобрување на инфраструктурата.
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Дидактичките материјали и алатки во голема мера придонесуваат за зголемување на мотивацијата, 
одржување на фокусот и основните наставни активности, како и за развој на функционалните 
способности на учениците. Покрај обезбедувањето на различни дидактички материјали за 
спроведување на предвидените активности, нашите пријатели од НДЦ Скопје ги опремија училниците 
во нашето училиште со видео-проектори, аудио-системи, печатачи во боја, фото-апарати и лаптоп 
компјутери. Благодарение на овие технички алатки, воннаставните активности и целокупниот 
наставен процес добија динамичен, мултимедијален карактер како основна компонента за 
одржување на интересот и вниманието на учениците.

Важно е да се нагласи фактот дека овие алатки и техничка опрема се покажаа како навистина 
корисни и неопходни за спроведување на наставниот процес на далечина, во услови на затворање 
на училиштата во време на пандемијата на КОВИД-19. 

Во име на целиот училиштен персонал, сакам да изразам голема благодарност до НДЦ Скопје, нашите 
долгогодишни пријатели и партнери со кои успешно го спроведуваме интеркултурното образование, 
го поддржуваме професионалниот развој и компетенциите на наставниот кадар и ги подобруваме 
условите за учење во нашето училиште.

САШО ШАРЕСКИ
Директор

ООУ „Гоце Делчев”, Гостивар
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„Благодарноста е важна за секого од нас. Не можеме да постигнеме голем успех ако ги 
заборавиме оние што нé поддржуваа кога тоа ни беше потребно”.

ООУ Пенестиа, како училиште со урбан карактер во Дебар, е активно вклучено во проектот Нансен 
модел за интеркултурно образование. Училиштето имаше огромна корист од програмата за обука на 
наставници на НДЦ Скопје, која успешно ја завршија 46 наставници од нашето училиште.

Благодарение на НДЦ Скопје имаме целосно опремени училници со сета неопходна и најсовремена 
ИТ-опрема, како и сите потребни оперативни системи. Тимот на НДЦ Скопје континуирано ги 
снабдува нашите наставнички тимови со сите потребни материјали за реализација на воннаставните 
активности и на редовната настава како што се: стручна литература, литература за деца, разни 
друштвени игри, играчки, итн. Благодарение на овие дидактички алатки, наставниците организираат 
високо квалитетни активности како во редовната настава, така и при воннаставните активности во 
кои учениците учествуваат со огромно задоволство.

Благодарение на проектот Нансен, училиштето доби ИТ-опрема и многу корисни дидактички алатки 
и материјали. Се работи за многу вредна инвестиција имајќи предвид дека наставниот кадар и 
училишната администрација се соочуваат со нови проблеми во опремувањето на училишниот 
кадар со ИТ-опрема. Благодарение на опремата, наставниот кадар многу полесно ги реализираше 
наставните содржини.

„Пријателите меѓусебно си подаваат рака во тешки времиња“; НДЦ Скопје ова го докажа во 
многу прилики, како со нивната донација од 15 пакети со средства за дезинфекција доставени до 
училиштето на самиот почеток на пандемијата. Се работи за мошне важна донација за училиштето во 
овие посебни услови на пандемија, кога секоја поддршка и помош е од непроценлива важност.

БЕРЗАТ ОСМАНОСКИ
Заменик директор

ООУ „Пенестиа”, Дебар
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Како стручен соработник-педагог во Општинското основно училиште „Братство” во Скопје, ми 
претставува огромно задоволство да го кажам своето мислење во врска со ресурсите, дидактичките 
материјали и ИТ-опремата обезбедени од НДЦ Скопје во учебната 2020/2021 година.

Пандемијата ја наруши динамиката на функционирањето на нашето училиште, бидејќи воннаставните 
активности за интеркултурно образование не можеа да се реализираат во целост. На учениците им 
недостасуваа заеднички интеркултурни активности со нивните тандем-наставници.

Што се однесува до образовниот процес, пандемијата на КОВИД-19 им предизвика технички проблеми 
на наставниците и беше забележано дека учењето на далечина е само делумно ефективно и за 
наставниците и за учениците. Исто така, забележавме поголем број ученици кои имаат потешкотии со 
усвојувањето на наставниот материјал. Можам да нагласам дека најизразените проблеми со учењето 
на далечина се во намалената ефективност во работата на наставниците, а дигиталните материјали 
не им беа од голема помош на учениците во успешното совладување на наставните содржини.

Досегашното искуство покажа дека во време на пандемија, примената на дидактички материјали 
и ИТ-опрема добиени од НДЦ Скопје им овозможи на наставниците поуспешно да организираат и 
реализираат наставни содржини со физичко присуство, благодарение на фактот што обезбедените 
ресурси секој наставник соодветно ги користеше за примена на ИКТ и Е-содржини во наставата.

МАРИНА ХАЏИПАНЗОВА
Педагог

ООУ „Братство”, Скопје 
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ПУБЛИКАЦИИ 

Промоција на прирачникот „101 игра”

Нансен Дијалог Центар Скопје го промовираше прирачникот „101 Игра”, создаден и подготвен од тимот 
на НДЦ Скопје. Прирачникот содржи многу лесни и интересни игри за сите возрасти. Понудените 
игри се разновидни и применливи како во училишна, така и во домашна/семејна средина.

Прирачникот е наменет за сите наставници, едукатори, стручни соработници, родители, ученици и 
сите други заинтересирани.

Овој вреден прирачник ќе помогне во промовирањето на игрите како важен и стимулативен дел на 
образовниот процес.

Прирачникот „101 Игра“ е достапен на македонски, албански и турски јазик.
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Промоција на македонско-албански/албанско-македонски разговорник

Во обидите да ја исполни својата визија на невладина организација која промовира поквалитетно 
образование засновано врз интеркултурализам и меѓуетничка кохезија, Нансен Дијалог Центар од 
Скопје го разви македонско-албанскиот/албанско-македонскиот разговорник, проект поддржан од 
Високиот комесар за национални малцинства на ОБСЕ и подготвен од двајца автори - универзитетски 
професори, д-р Бертон Сулејмани и д-р Веселинка Лаброска.

Покрај класичното печатено издание, разговорникот има и своја електронска верзија достапна 
бесплатно на интернет-страницата дизајнирана од Ване Рујков, во вид на електронска апликација 
во која може да се слушнат дијалозите снимени од говорители на дадените јазици. Разговорникот е 
достапен на веб-страницата www.fraza.mk. Покрај тоа, разговорникот може бесплатно да се преземе 
и како мобилна апликација - за Android оперативен систем од Play Store, а за iOS од App Store.

Разговорникот се состои од: Предговор, Содржина, Основни зборови, каде што се дадени следниве 
содржини: Броеви, Поздрави, Изрази за учтиво обраќање, Денови на неделата, Месеци во годината, 
Називи на градови во Република Северна Македонија, Називи на поголеми градови во поблискиот 
регион, Називи на држави, Празници, Албанско-македонски фразеологизми и Македонско-албански 
фразеолизми. Централниот дел на книгата содржи вкупно 42 дијалози, во кои се опишани различни 
ситуации од секојдневниот живот на група средношколци (некои од насловите на дијалозите се: 
Во такси, На железничка станица, Во воз, Во киоск, Со градски автобус, Во гимназија, Во пошта, Кон 
аеродром, Информации, Запознавање, Во летниот камп, Во матично одделение, Кај чевларот, Во 
ресторан, На пазар, Прошетка, Патување со брод, итн.).
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Дијалозите ги водат специфичини ликови и во нив се одразува стандардниот изговор на двата 
јазика, но со колоквијален речник секаде каде што има потреба дијалогот да звучи поприродно. По 
секој дијалог е даден краток речник со зборови/изрази од дадената тема во дијалогот, како и кратка 
белешка од граматиката за избран збор од специфичниот дијалог (глаголска форма, именка, придавка, 
заменка, сврзник, предлог, член и сл.). Сето ова е убаво дизајнирано и подготвено од авторите 
Сулејмани и Лаброска. За збогатување на знаењето, на крајот од секој дијалог има поговорка, обично 
идентична по значење и состав на зборови во двата јазика (македонски и албански). Дијалозите 
се збогатени со содржина во која се нудат интересни географски и историски податоци за местата 
коишто ги посетуваат ликовите од разговорникот.

Со помош на овој разговорник за изучување на македонскиот/албанскиот јазик, прв од таков вид кај 
нас, секој што сака да научи со едноставно слушање на изговорот, но и со истовремена можност да 
го следи правилното пишување на одреден израз, сега тоа може да го направи побрзо и полесно, со 
само неколку кликови на апликацијата на разговорникот www.fraza.mk или, на класичен начин, со 
користење на печатена верзија.

Со овој разговорник, Нансен Дијалог Центар Скопје и Високиот комесаријат за национални 
малцинства на ОБСЕ овозможија реализација на уште еден значаен проект за подобра комуникација 
во овој дел на Балканот, преку разбирање на вредностите на повеќејазичноста, креативноста и 
оригиналноста. Овој разговорник, како и претходно објавениот двонасочен македонско-албански/
албанско-македонски речник (достапен на www.hcnm-ndc.org), претставува уште еден чекор напред 
во насока на подобро меѓуетничко разбирање и кохезија во Република Северна Македонија.
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Објавување на извештајот за надворешна евалуација    

Надворешната евалуација на Нансен Дијалог Центар Скопје беше организирана и спроведена во 
последниот квартал од 2019 година и се фокусираше врз критериумите на релевантност, ефективност, 
ефикасност, влијание и одржливост.

Во надворешната ревизија, нарачана од норвешкото Министерство за надворешни работи, 
разгледани се програмските активности на НДЦ Скопје од 2008 до 2019 година, земајќи ги предвид 
сите применливи политики, стратегии, целокупната програмска документација и теренските посети.

Спроведената евалуација недвосмислено ја потврди важноста на програмските активности на НДЦ 
Скопје за актуелниот општествен контекст, како и нивното усогласување со стратешките приоритети 
на земјата во областа на образованието, но и во однос на посакуваната општествена кохезија и 
потребите на училиштата.

Извештајот од евалуацијата е уште еден знак на искрена поддршка и потврда на неопходноста од сите 
активности што НДЦ Скопје ги презема во градењето на интеркултурна атмосфера во образовните 
институции.



Главен донатор на Нансен Дијалог Центар Скопје е
Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка


