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Ky vit u theksua me hapjen e Qendrës së Trajnimit për 
arsimim të integruar, e parë e këtij lloji në Maqedoni 
si dhe me përhapjen e modelit Nansen për arsim të 
integruar në shkollat dhe komunat e reja.

Gjatë vitit të raportimit, ekipi i QDN Shkup me 
partnerët dhe bashkëpunëtorët e saj arriti që të 
hapë qendrën e parë të Trajnimit për arsimim të 
integruar në Maqedoni. Qendra me kapacitetin e 
saj, me ekspertë nga vendi dhe jashtë, ka për qëllim 
të trajnojë mësuesit nga shkollat fillore dhe të 
mesme se si të punojnë në bazë të metodologjisë së 
modelit Nansen për arsim të integruar. Kjo qendër 
do të ofrojë një kontribut të madh në trajnimin e 
personelit që do të punojë në arsimin e integruar 
në shkollat multietnike dhe të ndara, si dhe të gjithë 
punonjësve të arsimit që kanë nevojë për një qasje 
profesionale për t’iu përgjigjur të gjitha sfidave me 
të cilat përballen shkollat e ndara.

Modeli Nansen për arsimim të integruar u zgjërua 
në tre shkolla të reja fillore në komunat: Petrovec, 
Karbinci dhe Konçe. Ne e përmbyllim vitin 2012 me 
një numër të përgjithshëm të shtatë shkollave fillore 
dhe një të mesme të cilat zbatojë modelin tonë për 
arsimin e integruar.

Gjatë vitit 2012, përmes aktiviteteve të integruara 
programore dhe arsimore ne kemi arritur të 
inkuadrojmë më shumë se 500 nxënës, prindër dhe 
mësues, kemi ofruar një model të ri të arsimit, me të 
cilin të gjithë nxënësit kanë mundësi të komunikojnë 
dhe të rriten së bashku duke tejkalur paragjykimet 

dhe barrierat gjuhësore nëpërmjet një mënyre më 
ndryshe se të zakonshmet.

Përmirësim i dukshëm është shënuar në fushën 
e bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit dhe 
Shkencës së Republikës së Maqedonisë. Përveç kësaj, 
për shkak të ndarjes së shoqërisë përgjatë bazave 
etnike dhe politike, ne jemi përpjekur që të mbajmë 
marrëdhënie të mira me të gjithë aktorët relevantë 
politikë në nivel qendror dhe lokal.

Pas disa viteve, numri i të punësuarve në QDN 
Shkup u rrit gjatë vitit 2012, me një fokus në rritjen 
e kapacitetit të departamentit për arsim, trajnim dhe 
zhvillim.

Në përgjithësi, 2012-ta ishte një vit i suksesshëm për 
QDN Shkup. Fokusi ishte në promovimin, zhvillimin 
dhe zgjërimin e modelit Nansen për arsim të integruar 
përmes të cilit ne kontribuojmë në parandalimin e 
konflikteve, si dhe ndihmojmë proçesin e pajtimit 
dhe ndërtimin e paqes në vend.

Sukseset janë të rëndësishme, por nuk janë të 
mjaftueshme. Me partnerët, bashkëpunëtorët 
dhe mbështetësit tanë, ne vazhdojmë të punojmë 
me një qëllim të vetëm, për të bërë ndryshime në 
sistemin arsimor i cili do të sigurojë një të ardhme 
më të mirë për fëmijët tanë. Një mirënjohje e madhe 
shkon për ekipin e QDN Shkup, Bordit Drejtues, 
donatorët, bashkëpunëtorët dhe përkrahësit, pa të 
cilët këtë vit, ne nuk do të kishim mundësi të arrijmë 
këto rezultate.

Sasho Stojkovski
Drejtor Egzekutiv, Qendra për Dialog Nansen Shkup

Të nderuar miq dhe kolegë,

Letra egzekutive
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Një nga sfidat më të rëndësishme politike në Evropë 
është çështja e integrimit përballë segregacionit. 
Gjatë viteve të fundit kemi parë trazira në 
Kopenhagë, Londër dhe Paris të lidhura drejtpërdrejt 
me këtë çështje. Masakra në ishullin Norvegjez Utøya 
gjithashtu mund të kuptohet pjesërisht si pasojë e 
mungesës së aftësisë sonë për t’u marrë me sfidat 
multikulturore. Kryeqendra Europiane- Brukseli 
promovon dhe flet për standardet evropiane, por 
vetë Belgjika ishte pa qeveri për 500 ditë. Ky fakt 
është i lidhur pjesërisht me sistemin e tyre të ndarë 
shkollor.

QND Shkup, përmes aktiviteteve të saja dhe 
përqendrimin në fushën e arsimit të integruar, kanë 
adresuar me sukses një prej çështjeve më serioze 
në politikën Europiane (dhe botërore). Në shumë 
vende diploma e shkollës është baza e diskriminimit, 
duke ritur mundësitë dhe qasjen ndaj resurseve 
për shumicën dhe reduktimin e të njejtave për 
pakicat. QDN Shkup ka kuptuar se rruga për një 
shoqëri të qëndrueshme nuk është asimilimi por 
integrimi. Kur dikush do të mësojnë “gjuhën tjetër “, 
jeton me rregullat, rregulloret dhe pritjet e kulturës 
dominuese ata janë gjoja të integruar mirë. Kjo 
gjithmonë promovohet si një opsion, por QDN 
Shkup përcakton integrimin në bazë të respektit të 
barabartë për të gjitha gjuhët, të gjitha fetë, të gjitha 
historitë, të gjitha traditat dhe duke e bërë shkollën 
dhe arsimimin më tërheqëse për të gjitha grupet në 
shoqëri.

Europa është ndërtuar mbi nocionin e komb-
shteteve. Këto ditë janë më se e kaluar. Shumica e 
shteteve janë shumëkombëshe. Mu për këtë arsye 
bëhet e rëndësishme nevoja për të ndërtuar shtete të 
qëndrueshme. Një shtet mund të funksionojë vetëm 
me një popull besnik të angazhuar për të mirën e 
përbashkët, në qoftë se ata nuk do të përpiqen që të 
shfrytëzojnë të njëjtën gjendje në avantazhin e tyre. 
Mënyra më e mirë për të bërë këtë është përmes 
sigurimit të qasjes së barabartë të resurseve dhe 
mundësive në shoqëri, si dhe për të pajisur qytetarët 
me aftësitë e nevojshme për të kontribuar në mënyrë 
të barabartë për të ndërtuar shoqëri homogjene.

Ky qëllim nuk mund të arrihet brenda një sistemi 
shkollor të ndarë. Pasojë e shkollave të ndara është 
shpesh riprodhimi i imazheve armiqësore. Konfliktet 
e vazhdueshme janë transferuar në këtë mënyrë 
gjeneratave të ardhshme. QDN Shkup tenton të 
thyejë këtë rreth dhe kupton se një demokraci 
moderne mund të funksionojë vetëm me arsimim 
të integruar. Një demokraci duhet ndërtuar mbi 

mirëkuptimin tone për dallimet individuale të 
njeriut.

Nga askush nuk kërkohet të heqë dorë nga asgjë 
në Modelin Nansen për arsimim të integruar, por të 
gjitha grupet etnike e bëjnë veten më të dukshme 
për të tjerët përmes aktiviteteve të shumta të 
përbashkëta dhe një program tejet të zhvilluar për 
aktivitete jashtëmësimore. Një demokraci moderne 
nuk mund të funksionojë pa një nivel të lartë të 
njohjes si dhe ndërveprimin me grupet e tjera etnike.

Arritjet e QDN Shkup shprehin përpjekjet e 
organizuara dhe tejet profesionale nga një ekip 
punëtor me një moral të lartë dhe një etikë të 
fortë pune. Ata nuk janë duke u fokusuar vetëm 
në ngjarjet, por në zhvillimin e programeve dhe 
kurrikulave profesionale. 

Ata nuk fokusohen vetëm në projekte multi-
etnike, por përmes Qendrës së Trajnimit për 
arsimim të integruar ata fokusohen në trajnimin e 
mësimdhënësve për ti pajisur ata me shkathtësi dhe 
njohuri për të punuar në shkolla multi-etnike dhe 
dygjuhësore. Unë konsideroj se QDN Shkup është 
afër zgjidhjes së çështjes më të vështirë politike për 
kohën tone. Ata janë udhëtreguesi për secilin që 
punon për integrim dhe një shembull empirik për të 
demonstruar se është e mundur. Unë jam krenar që 
jam pjesë e kësaj pune.

Nansen Qendra për Paqe dhe Dialog
Lillehammer, Norvegji 

Steinar Bryn

Deklaratë nga Steinar Bryn
Drejtori i Nansen Dialog Rrjetit
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Deklaratë nga Ingunn Skurdal
Këshilltare në Nansen Qendrën për Paqe dhe Dialog

Nëse objektivi në një shoqëri është paqja - kjo mund të arrihet 
vetëm duke ngërthyer qëndrimet besimet dhe vlerat specifike. 
Stereotipet dhe imazhet armiqësore gjenerojnë tregime që 
bëhen realitete në kokën e fëmijëve. Arsimi i integruar nuk 
është mënyra e vetme për t’u përballur me sfidat e së nesërmes, 
por është e vetmja mënyrë e qëndrueshme për përparim dhe 
për të arritur paqen.

Sistemi arsimor i një vendi, mund të përmbushë misionin 
për të përmushur vlerën e paqes për shoqërinë nëpërmjet 
shkollave. Shkollat kanë autoritetin, mjetet dhe kushtet për 
të ndryshuar mendimit dhe qëndrimet. Shkollat janë ndoshta 
i vetmi institucion që shoqëria formalisht dhe qëllimisht 
mund të përdorë për të arritur integrimin dhe mirëkuptimin 
e ndërsjellë mes anëve të ndara. QDN Shkup përmes punës së 
tyre në arsimimin e integruar mobilizon nxënësit dhe mësuesit 
për të marrë pjesë në një fushatë për ndryshim. Së bashku 
ata ngrenë flamurin drejt një vizioni alternativ të shoqërisë.
Suksesi i punës së tyre qëndron në mbështetjen që e kanë 
siguruar nga prindërit dhe familjlarët përreth fëmijëve. Ata 
kanë kredibilitet të madh dhe mbështetje nga shoqëritë ku ata 
janë të pranishëm.  Çelësi i suksesit të tyre qëndron në qasjen 
creative dhe inovative gjatë implementimit të modelit për 
arsimim të integruar.

Ingunn Skurdal
Anëtare e Bordit të QDN Shkup

Nansen Qendra për Paqe dhe Dialog                                                                
Lillehammer, Norvegji 
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mIsIonI
Qendra për Dialog Nansen Shkup (Maqedoni) është organizatë lokale, joqeveritare dhe jofitimprurëse, 
e themeluar në vitin 2000 dhe e mbështetur prej Akademisë Nansen nga Lilehamer, Norvegji. NDC 
Shkup është pjesë e Rrjetit për Dialog Nansen (NDN), i cili përbëhet prej Qendrave për Dialog Nansen 
të Ballkanit perëndimor dhe Akademisë Nansen në Norvegji. NDN është inspiruar prej punës së 
Fridtjof Nansen, diplomat norvegjez, i emëruar  Komisar i parë i Lartë për refugjatë pranë Lidhjes së 
Popujve, i cili cmimin Nobel e fitoi në vitin 1922 për punën e tij në emër të viktimave të zhvendosura 
nga Lufta e Parë Botërore dhe konflikte të ngjajshme. Në vitin 2011 u shënua 150-vjetori i lindjes së 
tij, që na përkujtoi trashëgiminë e tij të rëndësishme, përfshirë këtu edhe qështjen e personave pa 
shtetësi.
Misioni i NDC Shkup është mbështetja aktive dhe efektive e proceseve në dilaogun ndërkulturor dhe 
ndëretnik në nivel lokal dhe regjional me qëllim që të kontribuohet për pengimin e konfliketeve, 
pajtimin dhe ndërtimin e paqes, nëpërmjet të aktiviteteve të ndryshme programore, posaqërisht në 
fushen e arsimit.

vIzIonI
Vizioni i NDC Shkup është shoqëria demokratike, në të cilen dialogu është mjeti i përditshëm për 
zgjidhjen e problemeve në mes të individëve, grupeve ose bashkësive. Shoqëri në të cilen paqa, ko-
hezioni multietnik, integrimi, barazia dhe toleranca janë vlerat kryesore.

Misioni, vizioni, historia
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HIstoRIa

Pas themelimit të Qendrës për Dialog Nansen Shkup në vitin 2000, fokusimi i organizatës ishte drejtuar 
kryesisht kah studentët, politikanët e rinj dhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare dhe nxënësit 
të shkollave fillore të Republikës së Maqedonisë. Qëllimi i aktiviteteve ishte njohja e pjesëmarrësve 
me shkathtësitë e komunikimit jo të dhunshëm, dialogimi, analiza e konflikteve dhe aftësimi i tyre të 
bëjnë dallimin në mes të dialogut dhe debatit.

Në vitin 2001, aktivitetet u zgjëruan edhe në nivelin regjional, nëpërmjet të organizimit të disa 
seminareve dhe forumeve me liderë dhe politikanë të rinj nga Serbia, Kosova, Bosna dhe Hercegovina, 
Mali i Zi dhe Kroacia. Në aktivitetet programore të NDC Shkup qenë përfshirë edhe disa gazetarë nga 
Maqedonia.

Pas përfundimit të konfliktit në Maqedoni dhe pas nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit në 
vitin 2001, NDC Shkup aktivitetet e veta i drejtoi kah promovimi i Marrëveshjes Paqësore të Ohrit dhe 
vazhdoi të punojë më të rinjtë të cilët jetojnë  në për vëndet të cilat ishin të goditura prej konfliktit. 
Në bashkëpunim me OSBE, u organizuan disa sesione dialogimi me të rinjtë nga Tetova. Përveq kësaj, 
u intensifikuan tribuna me politikanë të rinj, si në nivelin lokal ashtu edhe në atë regjional.

Gjatë viteve 2003 dhe  2004 , fokusi i aktiviteteve programore ishte drejtuar kah përforcimi i 
kapaciteteve të partive politike, gjegjësisht të organizatave të rinisë të partive politike. Atëherë qenë 
formuar katër “Shkolla për politikanë të rinj”. Ligjërues në këto shkolla qenë profesorë universitar nga 
Maqedonia dhe nga Jashtë si dhe një pjesë e liderëve të partive politike në Maqedoni.

Në vitin 2005, pas miratimit të Ligjit për ndarjen teritoriale të bashkësive lokale, NDC Shkup filloi 
me zbatimin e programit “Dialogu dhe pajtimi” në Komunen e Jegunovces e cila gjindet në pjesen 
veriperëndimore të Maqedonisë. NDC Shkup e zgjodhi këtë komunë sepse ajo gjatë konfliktit të 
armatosur të vitit 2001 ishte më e goditur. Si pasojë e drejtpërdrejtë e konfliktit, në vitin 2002 ndodhi 
ndarja e shkollave fillore mbi baza etnike në këtë komunë.

Nëpërmjet dialog seminareve dhe të trajnimeve për komunikim, bashkëpunim, tolerancë, punë 
ekipore dhe zgjidhje paqësore të konflikteve, u krijuan kushte për hapjen e gjashtë kabineteve, në 
të cilat nxënësit me përbërje të përzier etnike frekuentuan kurse dygjuhësore nga informatika, gjuha 
angleze, maqedonase dhe gjuha shqipe. Cdo vit këto kurse i përcollen rreth 200 nxënës. Në këtë 
periudhë, NDC Shkup filloi me zhvillimin e Modelit Nansen për mësim të integruar i cili për herë të 
parë praktikisht u aplikua në vitin 2007. Prej atëherë dhe deri tani, ky model po zbatohet me sukses 
nëpër disa shkolla të zgjedhura fillore dhe të mesme në komuna të ndryshme në Maqedoni duke 
treguar rezultate të shkëlqyeshme.

Misioni, vizioni, historia
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Programet dhe aktivitetet kyçe për vitin 2012

Modeli Nansen për arsimim të integruar

•	 Bashkëpunim dhe partneritet me Kryetarët e Komunave dhe autoritetet komunale lokale

•	 Prezentime publike për prindërit, nxënësit dhe personelin shkollor

•	 Aktivitete fillestare përgaditore në shkollat e reja të kyçura në projekt

•	 Trajnime dhe punëtori (teorike dhe praktike) për zgjërimin e kapaciteteve të arsimtarëve, 
profesorëve dhe personelit shkollor

•	 Aktivitete të integruara jashtëshkollore për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme

•	 Programe të reja vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore

•	 Programe të reja vjetore për bashkëpunim me prindër

•	 Pako didaktike për arsim fillor

•	 Pako didaktike për arsim të mesëm

•	 Mësime prektike për një pjesë të nxënësve nga shkolla e mesme profesionale

•	 Stimulime për tre shkollat e reja fillore to inkuadruara në project

•	 Vlerësim periodik intern dhe esktern 

•	 Mentorim dhe opservim të aktiviteteve në shkolla

•	 Organizim dhe përkrahje të envenimenteve dhe shfaqeve shkollore

•	 Garra dhe publikimi i Art kalendarit për vitin 2013

Qendra për Trajnim- modeli Nansen për arsimim të integruar

•	 Themelimi dhe hapja e qendrës së parë për Trajnim për arsimim të integruar

•	 Kurrikula trajnimi për trajnime bazike për arsimim të integruar 

•	 Kurrikula trajnimi për trajnime të avancuara për arsimim të integruar 

•	 Module trajnimi për trajnime praktike për arsimim të integruar

•	 Përzgjedhja e grupit të parë të arsimtarëve për trajnime bazike
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Programet dhe aktivitetet kyçe për vitin 2012

•	 Përzgjedhja e grupit të dytë të arsimtarëve për trajnime bazike

•	 Ligjerata me ekspertë vendas për arsimim të integruar

•	 Trajnime bazike teorike për arsimim të integruar

•	 Trajnime praktike për arsimim të integruar

Vizita pune dhe studimore në Norvegji

•	 Vizitë pune me përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës 

•	 Vizitë studimore dhe mësim praktik për nxënës dhe profesorë nga shkolla e mesme profesionale

Bashkëpunim lokal, rajonal dhe ndërkombëtar

•	 Pjesëmarrje në seminare edukative, trajnime dhe ligjerata

•	 Pjesëmarrje në konferenca dhe edukative forume 

Komunikim me audiencën 

•	 Përgaditja dhe promovimi i internet faqes së re për Modelin Nansen për Arsimim të Integruar 

•	 Përgaditja dhe promovimi i internet faqes së re të Qendrës për Trajnim për arsimim të integruar

•	 Përcjellje informatash dhe mirëmbajtja e rrjetit përmes mediave sociale

Vizita dhe delegacione

•	 Mikëpritje e vizitorëve dhe delegacioneve rajonale dhe ndërkombëtare

Partneritet & Rrjetëzim 

•	 Bashkëpunim dhe koordinim me organizata dhe agjencione lokale dhe ndërkombëtare gjatë 
implementimit të gjitha komponentave programore; 

•	 Partneritet në implementim të përbashkët të projekteve
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Modeli Nansen për Arsimim të Integruar
PëRKUSHTIM AFATGJATë PëR ARSIMIM KUALITATIV

Leverditë nga ky model i arsimimit janë:

Për nxënësit - aktivitete të pasura përmbajtësore 
jashtëmësimore të cilat do t’iu mundësojnë 
përfitimin e njohurive dhe shkathtësive të reja, 
begatim të vazhdueshëm të njohurive, ndërtimin 
e vetëbesimit si dhe promovimin e komunikimit, 
socializimit, dialogut, tolerancës dhe tejkalimin e 
stereotipeve dhe paragjykimeve. Nxënësit gjithashtu 
marrin pjesë në aktivitete të shumta sportive dhe 
kulturore në dhe jashtë shkollës.

Overview

Modeli Nansen për arsimim të integruar (MNAI) është 
model i ri në Republikën e Maqedonisë i cili mundëson 
integrim të suksesshëm të nxënësve, prindërve 
dhe arsimtarëve të bashkësive të ndryshme etnike 
nëpërmejt të një procesi bashkëkohor edukativo 
arsimor. 

MNAI është model i arsimimit i cili i kultivon, 
inkurajon dhe integron në vehte vlerat multietnike, 
dygjuhësinë dhe njëkohësisht e promovon dhe 
mbështet bashkëpunimin në mes të nxënësve, 
arsimtarëve dhe prindërve i cili është i themeluar 
mbi respektimin e dallimeve, duke ndërtuar me këtë 
rast një bashkësi kohezive multietnike.

Ky model është i zhvilluar dhe praktikisht i aplikuar 
në vitin 2007 pas një pune dyvjeçare në projekte 
për dialog dhe pajtim në shoqëritë e ndara pas 
konflikteve në Maqedoni. 

Gjatë vitit 2012, ky model arsimor i zhvilluar nga 
QDN Shkup u perhap në tre komuna të reja në 
Maqedoni: komuna Petrovec, komuna Konçe dhe 
komuna Karbinci, duke e rritur numrin e shkollave 
të inkuadruara në shtatë. Arsimtarët, prindërit 
dhe autoritetet komunale kanë shprehur interes 
për aplikimin e projektit i cili deri më tani ka 
demonstruar rezultate të shkëlqyeshme në komunat 
ku implementohet. 

Modeli Nansen për arsim të integruar i ndihmon 
shoiqërisë të zvogëlojë hendekun në mes sistemeve 
ekzistuese paralele të arsimit të cilët lëvizin në 
drejtim të ndarjes së nxënësve të përkatësive të 
ndryshme etnike, fetare dhe kulturore si rezultat i 
drejtpërdrejtë i mungesës së besimit të ndërsjellë, 
komunikimit dhe të aktiviteteve të përbashkëta. 
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Modeli Nansen për Arsimim të Integruar
PëRKUSHTIM AFATGJATë PëR ARSIMIM KUALITATIV

Për prindërit - program i posaçëm për bashkëpunim vjetor me prindër i cili e promovon rolin e tyre aktiv 
në shkollë dhe i nxit shprehitë për mësim të vazhdueshëm dhe për përfitim të shkathtësive , e përforcon 
bashkëpunimin në mes të prindërve dhe arsimtarëve të bashkësive të ndryshme etnike etj. 

Për kuadrin arsimor dhe shërbimet profesionale- trajnim profesional, praktik dhe teorik për arsimim të 
integruar nëpërmjet të Qendrës për trajnim të NDC Shkup, puntori të llojllojshme dhe literaturë për punë, 
programe për zhvillim professional, sendërtim të vazhdueshëm të njohurive dhe shkathtësive etj. 

Për shkollën- kushte më të mira për punë, pajisje dhe mjete të llojllojshme dhe bashkëkohore didaktike, 
mësojtore multifunksionale, mësim i rregullt dhe aktivitete jashtëmësimore cilësore, klimë pozitive socio-
emocionale, komunikim i përmirësuar në mes të kuadrit të shkollës, prindërve dhe nxënësve të bashkësive të 
ndryshme etnike, pjesëmarrje në aktivitete dhe ngjarje të shumta etj. 
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Modeli Nansen për Arsimim të Integruar
PëRKUSHTIM AFATGJATë PëR ARSIMIM KUALITATIV

Integrimi si komponentë është një ndër karakteristikat 
themelore të shkollave të cilat e aplikojnë Nansen 
modelin për arsimim të integruar. Ky model e 
mbështet integrimin e nxënësve që iu përkasin 
bashkësive të ndryshme etnike, të cilët së bashku 
qëndrojnë dhe e përecjellin procesin mësimor (secili 
në gjuhen e vet amëtare) në ndërtesën e njejtë 
shkollore dhe në ndrrim të njejtë. 

Përveç se promovohet integrimi i nxënësve, 
rrjedhimisht vjen edhe deri te integrimi i kuadrit 
mësimor, me përkatësi të ndryshme etnike ndërsa 
gjithsesi levërdi e rëndësishme është edhe integrimi 
në mes të prindërve të nxënësve të regjistruar. 

MNAI ofron korelacion të shkathtë në mes të 
përmbajtjeve të programeve mësimore zyrtare dhe 
programeve të aktiviteteve me karakter joformal, 
jashtëmësimor, duke i begatuar në ndërkohë 
aktivitetet e integruara jashtëmësimore me qasjen 
dygjuhësore me metoden e lojës. 

Aktivitetet inventive jashtëmësimore të integruara, 
nëpërmjet qasjes së individualizuar ndaj secilit 

nxënës, qasjes dygjuhësore si dhe formës tandeme 
e të vazhdueshme ekipore të punës, ndikojnë 
në përmirësimin e cilësisë së gjithmbarshme të 
procesit edukativo-arsimor sikur edhe në zhvillimin 
e kompetencave dhe shkathtësive të shumta 
jetësore te nxënësit, arsimtarët dhe prindërit, 
të domosdoshme për bashkëjetesë cilësore në 
bashkësitë me karakter multietnik.

Në shkollat të cilat e aplikojnë MNAI, procesi i 
rregullt mësimor zhvillohet tërësisht në pajtim 
me kurikulat nacionale për arsimin fillor dhe të 
mesëm, d.m.th. sipas planeve dhe programeve 
mësimore të përgatitura nga ana e Byrosë për 
zhvillimin e arsimit në Republikën e Maqedonisë. 
Programet për realizimin e aktiviteteve të integruara 
jashtëmësimore përgatiten prej Qendrës për Dialog 
Nansen Shkup. 

Mësimi i rregullt realizohet në gjuhen amtare të 
nxënësve të bashkësive të ndryshme etnike ndërsa 
aktivitetet e integruara jashtëmësimore realizohen 
në dy gjuhë me ndihmën e qasjes dygjuhësore për 
grupet e përziera etnike.

NMIE in the secondary school
“ Mosha Pijade ”
Preljubiste, Jegunovce
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Inovacione të reja në MNAI – pako didaktike për implementuesit e programeve 
vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore 

Gjatë periudhës së raportimit, Ekipi për arsimin i QDN Shkup ka hartuar pako të veçanta didaktike (doracakë) 
të krijuara si një koleksion i përmbajtjeve të dobishme të hartuara në mënyrë që të shërbejë si mbështetje 
dhe ndihmë shtesë në procesin e planifikimit, organizimit dhe zbatimit të aktiviteteve jashtëmësimore në 
përputhje me programet vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore në kuadër të modelit Nansen 
për arsimim të integruar.

Doracaku didaktik ka për qëllim të shërbejë si një udhëzues për mësuesit, duke ofruar modele të veçanta, 
shembuj të aktivitete të ndryshme në kuadër të seksioneve, shembuj pune, burime audio-vizuale si dhe 
materiale me ndihmën e të cilave aktivitetet jashtëmësimore do të fitojë dinamikë, diversitet dhe do të 
shmanget rreziku i përsëritshmërisë dhe parashikueshmërisë.

Me ofrimin e këtij materiali, ekipi për arsimin i QDN Shkup Ekipi ka lehtësuar procesin e zbulimit të burimeve 
të dobishme didaktike dhe metodike, në mënyrë që të sigurojë aktivitete të integruara jashtëmësimore me 
cilësi të lartë si një shtojcë e programeve vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore të cilat janë 
shtylla kryesore e modelit Nansen për arsimim të integruar.

Gjatë vitit raportues, një total prej 10 (dhjetë) pakove didaktike janë hartuar dhe prezantuar për mësimdhënësit 
që punojnë në zbatimin e drejtpërdrejtë të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore si një shtojcë e programet 
vjetore për aktivitetet e integruara jashtëmësimore, respektivisht;

•	 Pako	Didaktike	për	arsim	fillor	(nga	klasa	e	parë	gjer	në	të	shtatën)

•	 Pako	Didaktike	për	arsim	të	mesëm	(nga	viti	i	parë	gjer	në	të	tretin)

Pakot didaktike kanë tendencë që të inkurajojnë dhe shtysin kreativitetin dhe shpikje të reja nga ana e 
arsimtarëve me të cilat ata do ta pasurojnë përmbajtjen e përgjithshme të aktiviteteve jashtëmësimore. 

Përhapja e MNAI gjatë vitit 2012, Marrëveshjet për bashkëpunim dhe fillimi 
formal i projektit

Gjatë vitit 2012 modeli Nansen për arsimim të integruar u 
përhap në tre komuna, respektivisht në tre shkolla fillore në 
Republikën e Maqedonisë. 
Marrëveshja e parë për bashkëpunim u nënshkrua në 22 
qershor, 2012 mes drejtorit egzekutiv të QDN Shkup- Sasho 
Stojkovski dhe prefektit të komunës Petrovec- Borçe Mitevski 
për të inkuadruar projektin modeli Nansen për arsimim 
të integruar në shkollën fillore “Koço Racin” në suaza të 
komunës Petrovec. Në envenimentin poashtu ishin prezent 
dhe drejtoresha e shkollës z-nja Violeta Janevska si dhe një 
pjesë e të punësuarve në QDN Shkup. Projekti do të përfshijë 
nxënësit nga klasa e parë gjer në të pestën, arsimtarët, nxënës 
dhe prindërit nga komunitetit Shqiptar dhe Maqedonas dhe 
implementimi i tij do të fillojë në vitin akademik 2012/2013. 
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Marrëveshja e dytë për bashkëpunim për këtë 
vit raportues u nënshkrua mes QDN Shkup dhe 
Komunës. Më 20 shtator 2012, drejtori ekzekutiv 
i QDN Shkup z. Sasho Stojkovski dhe kryetari i 
komunës Karbinci z. Vasil Bogdanski nënshkruan 
marrëveshjen për bashkëpunim për të inkuadruar 
modelin Nansen për arsimim të integruar në 
shkollën fillore “Strasho Pinxhur” duke filluar nga 
ky vit akademik. Projekti do ti përfshijë nxënësit 
nga klasa e gjashtë dhe shtatë nga komuniteti 
Maqedonas dhe Turk, si dhe mësuesit dhe prindërit 
e tyre. 

Mësuesit që do të implementojnë aktivitetet e integruara jashtëmësimore do të përfundojë një cikël bazik të 
trejnimeve për arsim të integruar në kuadër të Qendrës së Trajnimit pranë QDN Shkup dhe do të pajisen me 
programet vjetore për zbatimin e aktiviteteve të integruara jashtëmësimore të përgatitura nga ekipi për arsim 
në kuadër të QDN Shkup. Përveç kësaj, do të sigurohet një program i veçantë për bashkëpunim me prindërit 
i cili do të forcojë bashkëpunimin ndërmjet prindërve, mësuesve dhe nxënësve me prejardhje të ndryshme 
etnike. 

Më 3 tetor 2012, u nënshkrua marrëveshja për bashkëpunim mes drejtori ekzekutiv të QDN Shkup z. Sasho 
Stojkovski dhe kryetarit të komunës Konçe z. Stojan Lazarev për të inkuadruar modelin Nansen për arsimim 
të integruar në shkollën fillore “Goce Dellçev” duke filluar nga ky vit akademik. Projekti do ti përfshijë nxënësit 
nga klasa e pare gjer në të pestën, arsimtarët dhe prindërit nga komuniteti Maqedonas dhe Turk me qëllim të 
përforcimit të bashkëpunimit dhe ritjes së shkallës së integrimit.

Modeli Nansen për Arsimim të Integruar
PëRKUSHTIM AFATGJATë PëR ARSIMIM KUALITATIV
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PëRKUSHTIM AFATGJATë PëR ARSIMIM KUALITATIV

Fillimi formal i projektit modeli Nansen për arsimim të integruar në shkollën 
fillore “Strasho Pinxhur”- komuna Karbinci

Më 15 dhjetor 2012 Qendra për Dialog Nansen Shkup e shënoi fillimin e projektit Nansen modeli për arsimim 
të integruar në SHFK Strasho Pinxhur – komuna Krabinci. Gjatë ceremonisë së hapjes të pranishmit kishin 
rastin të dëgjojnë fjalimet e Ministrit për Arsim dhe Shkencë z. Pançe Kralev, prefektit të komunës Karbinci z. 
Vasil Bogdanski, drejtorit egzekutiv të QDN Shkup z. Sasho Stojkovski si dhe drejtoreshës së shkollës Strasho 
Pinxhur Znj. Natalija Kostova. Të pranishmit poashtu e përcjellën shfaqen e shkurtër të përgaditur nga ana e 
nxënësve.

Projekti do të përfshijë një pjesë të nxënësve, arsimtarëve dhe prindërve nga bashkësitë etnike turke dhe 
maqedonase me qëllim të përmirsimit të bashkëpunimit dhe rritjes së nivelit të integrimit.

“Një nga shembujt dhe modelet më të mira që mund të 
promovohen dhe përdoren për të punuar në konceprin 
e arsimimit të integruar është pa dyshim modeli Nansen 
i implementuar nga Qendra për Dialog Nansen Shkup, 
ku arsimimi i integruar përcjellet përmes aktiviteteve 
jashtëmësimore deri tek nxënësit nga komunitetet e 
ndryshme etnike” deklaroi me këtë rast Ministri i Arsimit 
dhe Shkencës z. Pançe Kralev.

Arsimtarët e kyqur në projektin të cilët do të jenë realizues të drejtëpërdrejtë të aktiviteteve të integrura 
jashtëmësimore vijonin trajme për arsimim të integurar në suaza të qendrës për Trajnim pranë QDN Shkup 
dhe do të punojnë në bazë të programeve për aktivitete të integruara jashtëmësimore të hartuara nga QDN 
Shkup. Përveç programeve për nxënës dhe trajnimeve për arsimtarët, programe të veçanta për bashkëpunim 
me prindër do të realizohen poashtu.

13



Modeli Nansen për Arsimim të Integruar
PëRKUSHTIM AFATGJATë PëR ARSIMIM KUALITATIV

Gjatë vitit të raportimit, modeli Nansen për arsimim të integruar me sukses u aplikua në shkollat egzistuese: 
SHF “Shemshovë” (Fridtjof Nansen) - Preljubishtë; SHM “Mosha Pijade”- Preljubishtë; SHF “Marshal Tito”- 
Strumicë; SHF “Rajko Zhinzifov”- Çair dhe SHF “Atanas Niviçanski”- Vasilevë. Gjithashtu, faza përgaditore për 
aplikimin e modelit u implementua me sukses në shkollat e reja ku modeli u prezantua për herë të pare gajtë 
vitit 2012. Tre komponentat bazë të cilat janë pjesë integrale e modelit Nansen për arsimim të integruar të 
cilat u implementuan në shkollat egzistuese janë:

•	 Aktivitete	të	integruara	jashtëmësimore	për	nxënësit
•	 Trajnime	dhe	punëtori	për	zhivllimin	e	kapaciteteve	të	arsimtarëve	dhe	profesorëve
•	 Programi	për	bashkëpunim	me	prindërit

Aktivitete të integruara jashtëmësimore - përafrimi i nxënësve
Aktivitetet e integruara jashtëmësimore u implementuan në mënyrë të rregullt në shkollat ku aplikohet 
MNAI. Ekipi për edukim gjatë kohëzgjatjes së projektit hartoi Programe vjetore për aktivitete to integruara 
jashtëmësimore të cilat shërbejnë si udhëzues për implementuesit e MNAI në suaza të shkollave. Duke 
filluar nga viti raportues, doracakët Didaktik poashtu u prezantuan para arsimtarëve si një resurs shtesë për 
pasurimin e përmbajtjeve jashtëmësimore. Programet vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore 
implementohen përmes Sekcioneve të ndryshme:

Aktivitete në suaza të modelit Nansen gjatë vitit 2012  
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Arsim fillor

 Mësim klasor:

	 •	 Sekcioni	i	artit

	 •	 Sekcioni	i	dramës

	 •	 Eko	sekcioni

	 •	 Etno	sekcioni

	 •	 Sekcioni	i	trafikut

	 •	 Sekcioni	matematikor

	 •	 Njihe	Maqedoninë

	 •	 Hulumtuesit	e	vegjël

	 •	 Konstruktorët	e	vegjël

	 •	 Paqe	dhe	tolerancë

	 •	 Programi	për	krijim	dhe		
  shprehje kreative

 Mësim lëndor:

	 •	 Unë	dhe	të	tjerët

	 •	 Sekcioni	i	muzikës

	 •	 Etno	sekcioni

	 •	 Paqe	dhe	tolerancë

	 •	 Sekcioni	i	artit

	 •	 Eko	sekcioni

Arsimi i mesëm:

	 •	 Paqe	dhe	tolerancë

	 •	 Sekcioni	i	artit

	 •	 Sekcioni	i	dramës

	 •	 Etno	sekcioni

	 •	 Nansen	klubi	sportiv

	 •	 Unë	dhe	të	tjerët

	 •	 Sekcioni	i	muzikës

	 •	 Programi	për	krijim	dhe		
  shprehje kreative

Qëllimet kryesore të aktiviteteve të 
integruara jashtëmësimore janë:

•	 Thellimi i raporteve të bashkëpunimit konstruktiv 
në mes të fëmijëve të bashkësive të ndryshme 
etnike,

•	 Senzibilizimin e nxënësve për respektimin e 
dallimeve të ndërsjella,

•	 Tejkalimin e stereotipeve dhe paragjykimeve te 
fëmijët lidhur me prejardhjen e tyre etnike, fetare 
dhe kulturore, 

•	 Aftësimin e nxënësve për zgjidhje konstruktive të 
situatave konfliktuoze në grup,

•	 Zhvillimin e një klime pozitive emocionale në 
grupet me përbërje etnike heterogjene me qëllim 
të ruajtjes së indeksit të lartë të kohezionit grupor,

•	 Zgjërimin e fjalorit aktiv tek nxënësit me nocionet 
dhe frazat kulturore – sociale të gjuhës joamtare,

•	 Përforcimin e interaksioniot, bashkëpunimit dhe 
mirëkuptimit në mes të arsimtarëve dhe prindërve 
të dy bashkësive etnike,

•	 Zhvillimin i talenteve dhe aftësive të fëmijëve në 
pajtim me potencialet e tyre individuale,

•	 Mbështetjen e kërshërisë dhe origjinalitetit 
fëmijror si dhe të potencialeve të tyre krijuese,

•	 Zhvillimin e mendimit logjik, fleksibil, divergjent 
dhe kritik të fëmijëve.

Ky model arsimor bartë në vete më shumë veçori 
por edhe risi për sistemin arsimor të Maqedonisë 
të cilat paraqesin një hap të rëndësishëm drejt 
promovimit të tendencave bashkëkohore 
arsimore;

•	 Korelacioni i përmbajtjeve jashtëmësimore me 
kurrikulat Nacionale,

•	 Qasje dygjuhësore me ndihmën e parafrazimit,

•	 Bashkëpunim ekipor dhe tandemik mes 
arsimtarëve,

•	 Aplikimi i metodës së lojës gjatë aktiviteteve.
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Punëtori për rritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve
IMPLEME TIMI I  REKOMANDIMEVE NGA VLERëSIME T PERIODIKE

Punëtori: Roli i bashkëpunimit ekipor gjatë implementimit të projektit Modeli Nansen për arsimim 
të integruar  

Më 12 dhe 13 janar, 2012, QDN Shkup organizoi dhe implementoi dy punëtori për implementuesit e aktiviteteve 
të integruara të cilat janë pjesë e projektit MNAI në suaza të shkollave fillore “Marshall Tito”- Strumicë and 
SHF “Goce Delcev”- Vasilevë. Punëtoritë u relizuan në zyrat e QDN Shkup, ndërsa u përgaditën dhe relizuan 
dygjuhësisht (Maqedonisht dhe Turqisht) nga ana e ekipit për edukim, trajnim dhe zhvillim të QDN Shkup. 

Qëllimi i punëtorive ishte potencimi i rolit dhe rëndësisë të bashkëpunimit ekipor dhe tandemik mes 
realizuesve të aktiviteteve të integuara jashtëmësimore gjatë tërë proçesit të planifikimit, organizimit, 
realizimit dhe vlerësimit të aktiviteteve jashtëmësimore. Punëtoria ishte një rast I mire për të bërë vetë-
vlerësimin e aktiviteteve të realizuara jashtëmësimore nga ana e tandemeve të mësuesve gjatë gjysëmvjetorit 
të parë të vitit shkollor 2011/2012 si dhe përgaditja e propozim aktiviteteve të karkterit jashtëmësimor për 
gjysëmvjetorin e ardhshëm.

Punëtori për rritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve
implemetimi i rekomandimeve nga vlerësimet periodike

QDN Shkup ka vazhduar të ofrojë mundësi për rritjen e kapaciteteve për arsimtarët të cilët punojnë 
në implementimin e programeve vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore në shkollat 
ku implementohet projekti “Modeli Nansen për arsimim të integruar”. Me qëllim të përmbushjes 
së rekomandimeve të lidhura me disa dobësi të identifikuara gjatë vlerësimeve periodike interne 
dhe eksterne, ekipi për edukim pranë QDN Shkup ka përgaditur, organizuar dhe realizuar një sërë 
puntorish të hartuara enkas për ekipe të cajtuara të arsimtarëve për të ofruar shkathtësitë dhe kom-
petencat e nevojshme për realizim më të mirë të programeve vjetore për aktivitete të integruara 
jashtëmësimore.

Punëtori për arsimtarët gjatë vitit 2012
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Punëtori për rritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve
IMPLEME TIMI I  REKOMANDIMEVE NGA VLERëSIME T PERIODIKE

Punëtori: Roli i bashkëpunimit ekipor gjatë implementimit të projektit Modeli Nansen për arsimim 
të integruar

Më 17 Janar, 2012 në hapsirat e Qendrës për Dialog Nansen 
Shkup u realizua një punëtori njëditëshe për profesorët 
të cilët janë realizuaes të aktiviteteve të integruara 
jashtëmësimore si pjesë e projektit Nansen modeli për 
arsimim të integruar në SHMP “Mosha Pijade”- Tetovë. 
Puntoritë u përgaditën dhe u realizuan nga ana e ekipit 
për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup dhe 
janë pjesë e programit për bashkëpunim me profesorët 
të cilët janë realizues të drejtëpërdrejtë të aktiviteteve të 

integruara jashtëmësimore. Qëllimi i punëtorive ishte potencimi i rolit dhe rëndësisë të bashkëpunimit ekipor 
dhe tandemik mes realizuesve të aktiviteteve të integuara jashtëmësimore gjatë tërë proçesit të planifikimit, 
organizimit, realizimit dhe vlerësimit të aktiviteteve jashtëmësimore. Gjatë puntorisë poashtu u bë vetë-
vlerësimi i aktiviteteve të realizuara jashtëmësimore nga ana e tandemeve të mësuesve gjatë gjysëmvjetorit 
të parë të vitit shkollor 2011/2012 si dhe përgaditja e propozim aktiviteteve të karkterit jashtëmësimor për 
gjysëmvjetorin e ardhshëm.

Punëtori: “Karakteristikat e modelit Nansen për 
arsimim të integruar” 

Më 18 dhe 26 Janar, 2012 në hapsirat e Qendrës për 
Dialog Nansen Shkup u realizuan dy punëtori njëditëshe 
për arsimtaret të cilët janë realizuaese të aktiviteteve të 
integruara jashtëmësimore si pjesë e projektit Nansen 
modeli për arsimim të integruar në SHFK “Rajko Zhinzifov”- 
Shkup. Puntoritë u përgaditën dhe u realizuan nga ana e 

ekipit për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup dhe janë pjesë e programit për bashkëpunim me 
arsimtarët të cilët janë realizues të drejtëpërdrejtë të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore.
Temat e punëtorive ishin- Karakteristikat e Nansen modelit për arsimim të integruar dhe Planifikimi dhe 
përgaditja e sukseshme e koncept propozimeve për aktivitete jashtëmësimore. Gjatë punëtorive u potencua 
roli dhe rëndësisa e bashkëpunimit ekipor dhe tandemik mes realizuesve të aktiviteteve të integuara 
jashtëmësimore gjatë tërë proçesit të planifikimit, organizimit, realizimit dhe vlerësimit të aktiviteteve 
jashtëmësimore. Gjatë puntorisë poashtu u bë vetë-vlerësimi i aktiviteteve të realizuara jashtëmësimore nga 
ana e tandemeve të mësuesve gjatë gjysëmvjetorit të parë të vitit shkollor 2011/2012 si dhe përgaditja e 
propozim aktiviteteve të karkterit jashtëmësimor. 

Punëtori: “Hapat deri tek shfaqja e sukseshme 
dygjuhësore”

Më 20 prill, 2012, Qendra për Dialog Nansen Shkup relizoi 
një punëtori njëditëshe për ekipet e arsimtareve pranë 
SHFK “Rajko Zhinzifov” të cilat janë realizuese direkte të 
aktiviteteve të integruara dygjuhësore si pjesë e projektit 
modeli Nansen për arsimim të integruar. 
Gjatë punëtorisë akcenti u vendos në nevojën e 

bashkëpunimit të suskesshëm ekipor dhe tandemik gjatë përgaditjes së shfaqjeve përfundimtare dygjuhësore 
respektivisht përgaditja e skenarit, skenografisë, zgjedhja e kostumeve dhe muzikës, koreografija e fëmijëve 
etj. Përveç këshillave praktike deri tek shfaqja e suksesshme dygjuhësore gjatë punëtorisë u përpunua dhe 
tema për stilet e komunikimt si dhe nevoja për përdorimin e tyre të drejtë. 
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Programi për bashkëpunim me prindër
INKLUZION, PARTNERITE T DHE MëSIM AFATGJATë

Qëllimet kryesore të programit për bashkëpunim me prindër janë:

•	 Avansimi i bashkëpunimit dhe besimit të prindërve ndaj shkollës dhe ekipit arsimor;
•	 Promovimi i rolit aktiv të prindërve në ideimin, zbatimin dhe evaluimin si të aktiviteteve arsimore ashtu 

edhe të atyre jashtë mësimore;
•	 Përforcimi i raporteve të bashkëpunimit në mes të prindërve me prejardhje të ndryshme etnike, fetare 

dhe kulturore;
•	 Thellimi i shkathtësive jetësore te prindërit si dhe formimi i shprehive te këta për vetëshkollim të 

vazhdueshëm;
•	 Nxitja e vetëbesimit tek prindërit si edhe i raporteve pozitive ndaj anëtarëve tjerë të grupit.

PROGRAMI PëR BASHKëPUNIM ME PRINDëR
inkluzion, partneritet dhe mësim afatgjatë

Prindërit janë hallkë e rëndësishme në funksionimin e përditshëm pa pengesa të aktiviteteve të integruara 
jashtëmësimore. Pa përkrahjen, angazhimin dhe energjinë pozitive të tyre shkollat tona nuk do t’i kishin këto 
karakteristika dhe rezultate cilësore. Me qëllim të promovimit të rolit të tyre dhe pjesëmarrjes në formësimin 
e aktiviteteve shkollore, cdo vit përgaditet Program vjetor për bashkëpunim me prindërit, i cili parashikon 
forma të ndryshme të aktiviteteve me qëllim të bashkëpunimit konstruktiv në relacionin: prindër – shkollë – 
ekipi profesional – menaxhment i shkollës por edhe promovimin e komunikimit të hapur dhe fleksibil gjatë 
gjithë vitit shkollor. 
Gjatë peridhës raportuese, fokus i veçantë u vë në hatimin dhe implementimin e programit për bashkëpunim 
me prindër në shkollat ku aplikohet modeli Nansen për arsimim të integruar. Programet vjetore për 
bashkëpunim me prindër u hartuan duke përdorur informacionet e fundit të lidhura me proçesin zhvillimor 
në faza të ndryshme gjatë shkollimit fillor dhe të mesëm. 
Komponentat kyçe të programit për bashkëpunim me prindër janë punëtoritë kreative dhe edukative të cilët 
do ti njoftojnë prindërit me metodat dhe teknikat si si tju ndihmojnë fëmijëve të ballafaqohen me sfidat dhe 
vështërsitë të lidhura me arsimin. Programi gjithashtu mundëson inkluzionin akvit të prindërve në proçesin 
edukativ dhe e përkrah kontinuitetin e të mësuarit. 
Gjatë implementimit të programit për bashkëpunim me prindër, roli i tyre pjesëmarrës u përdëftua me 
shpërndarjen e pyetësorëve në mënyrë që të përfitohen informacione rreth tameve të dëshiruara për diskutim. 
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Programi për bashkëpunim me prindër
INKLUZION, PARTNERITE T DHE MëSIM AFATGJATë

Aktivitete në suaza të Programit për bashkëpunim me prindër gjatë vitit 2012 

Më 29 mars, 2012 u realizua një punëtori kretaive me nënat e nxënësve të klasës së tretë dhe të katërt pranë 
SHF “Shemshovë” (Fridtjof Nansen), f. Preljubishtë. Gjatë punëtorisë, nënat ndihmuan në përgaditjen e një 
pjese të maskave të cilat nxënësit do ti përdorin në defilenë e një prillit. Punëtoria është pjesë e programit 
vjetor për bashkëpunim me prindër në shkollat të cilat e aplikojnë Nansen modelin për arsimim të integruar.

Në periudhën 11-20 dhjetor 2012 punëtori edukative dhe konsultime janë mbajtur për prindërit e nxënësve 
të përfshir në projektin Nansen modeli për arsim të integruar, si pjesë e programit vjetor për bashkëpunim me 
prindërit i hartuar nga ekipi për arsim në kuadër të QDN Shkup.

Më 11 dhjetor punëtoria e parë edukative u zhvillua në SHF “Shemshovë” (Fridtjof Nansen) Preljubishtë.
Punëtoria edukative me temë “Ndëshkimi dhe shpërblimi”, u mbajt në një diskutim me prindërit në lidhje me 
çështjet me të cilat ballafaqohen me fëmijët e tyre dhe metodat e mundshme arsimore ata mund të përdorin 
ose për të “ndëshkuar” ose shpërblejnë fëmijët e tyre.

Më 17 dhjetor punëtoria edukative “Ndëshkimi dhe shpërblimi” u organizua për prindërit e nxënësve të 
shkollës së mesme profesionale “Mosha Pijade” - Preljubishtë. Në këtë punëtori ishin prezen prindërit nga 
paralelet maqedonase dhe shqiptare. Gjatë puntorisë u diskutua në lidhje me aplikimin e dënimeve dhe 
shpërblimeve nga ana e prindërve, si dhe efektin e tyre pozitiv apo negativ mbi nxënësit. Duke përdorur 
teknikën e ideve prindërit sqaruar termat “ndëshkim” dhe shpërblim dhe më pas pasoi një prezantim me 
shpjegime teorike lidhur me temën.Prezantimi u pasua nga një diskutim me prindërit e tyre në lidhje me 
çështjet e lidhura me ndëshkimet dhe shpërblimet.

Më 20 dhjetor punëtoria me temën e njëjtë u organizua në shkollën fillore “Marshall Tito” - Strumicë. Në 
punëtorinë prindërit e nxënësve turq dhe maqedonas ishin të pranishëm së bashku. Pas një prezantimi teorik 
para prindërve pasoi një diskutim për temën dhe çështjet me të cilat përballen prindërit. Prindërit e pranishëm 
plotësuan pyetësorë në lidhje me zgjedhjen e temave rreth së cilave ata kërkojnë për të mësuar më shumë në 
kuadër të programit për bashkëpunim me prindërit.
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Aktivitete shtesë për nxënësit në shkollat 
që aplikojnë modelin Nansen 

Programi për bashkëpunim me prindërit nxiti një interes të madh tek prindërit e nxënësve të përfshira 
në projektin modeli Nansen për arsimin e integruar dhe për këtë arsye ishte gjithashtu një tregues për 
domosdoshmërinë e përfshirjes dhe partneritetit me prindërit gjatë procesit të përgjithshëm arsimor.

Gjatë vitit 2012, QDN Shkup ka vazhduar të organizojnë prezantime në terren për prindërit, në mënyrë 
për t’i informuar direkt me përfitimet e arsimit të integruar dhe pse ata duhet të mbështesin modelin 
Nansen për arsim të integruar dhe të mbështesin fëmijën e tyre gajtë pjsëmarjes në aktivitetet e integruara 
jashtëmësimore. Prezantimet në terren janë mbajtur para fillimit të vitit shkollor në mënyrë që të informojnë 
prindërit me përmbajtjet e Aktiviteteve jashtëmësimore dhe qëllimet e tyre kryesore, në të njëjtën kohë për të 
inkurajuar ata që të jenë partnerë aktivë gjatë tërë vitit shkollor. Pas çdo prezantimi prindërit kishin një kuptim 
më të mirë për modelin Nansen për arsimim të integruar.

Përpos tre komponentave të cilat janë karakteristike për modelin Nansen për arsimim të integruar, një sere e 
aktiviteteve shtesë u organizuan për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme:

•	 Shfaqe shkollore, kuice dhe envenimente në të gjitha shkollat

•	 Mësim praktik për një pjesë të nxënësve nga SHMP“Mosha Pijade”-Preljubisht në shkollën e 
mesme Sogn në Oslo, Norvegji

•	 Pjesëmarrje e nxënësve nga SHF“Shemshovë” (Fridtjof Nansen)- Preljubishtë në Festivalin e librit 
për fëmijë

Më 31 mars, 2012, nxënësit e kalsës së tretë pranë shkollës së integruar në Jegunovcë morën pjesë në Festi-
valin e Librit të fëmijëve në Shkup i cili organizohet në nder të ditëlindjes së shkrimtarit të njohur danez Hans 
Kristijan Andersen dhe shënimit të ditës ndërkombëtare të literaturës për fëmijë (2 Prilli). Envenimenti u reali-
zua në Qendrën Kulturore Rinore në Shkup.Tradicionalisht, shtëpia botuese Vermilion dhuron nga edicionet 
e veta të librave, këtë vit, 100 libra ju ndanë bibliotekave të shkollave të cilat e aplikojnë modelin Nansen për 
arsimim të integruar.
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Aktivitete shtesë për nxënësit në shkollat 
që aplikojnë modelin Nansen 

•	 Shënimi i ditës ndërkombëtare të fëmijëve
Envenimenti u organizua më 23 prill, 2012, në hapsirat e qendrës kulturore “Anton Panov” në Strumicë. Mani-
festimi u organizua në nder të ditës ndërkombërate të fëmijës. Nxënësit nga SHF “Marshal Tito”- Strumicë dhe 
SHF “Atanas Niviçanski”- Mahala e Re, Vasilevë morrën pjesë në këtë enveniment me performancat e tyre.

•	 Dita e hapur sportive në SHMP “Mosha Pijade”-Preljubishtë  
Kjo ditë u organizua dhe realizua më 6 qershor, 2012 me një sere aktivitetesh sportive; futboll, basketboll dhe 
lojëra tjera garuese. Nxënësit, profesorët dhe ekipi i QDN Shkup morrën pjesë në këtë organizim. Ky enveni-
ment sportive u karakterizua me një atmësferë të këndshme dhe pozitive dhe ishte një rast i mirë për relaksim 
dhe shoqërim.  

•	 Ekskurzion dhe punëtori me nxënësit nga shkolla fillore“Atanas Nivicanski”- Vasilevë 
Më 6 prill, 2012 the Qendra Kulturore Turke “Junus Emre” – Shkup dhe fondacioni TEGV në bashkëpunim me 
QDN Shkup dhe komunën e Vasilevës organizuan punëtori creative dhe educative për nxënësit e klasës së 
gjashtë nga shkolla fillore “Atanas Niviçanski” nga Mahala e Re- Vasilevë. Gajtë puntorisë, nxënësit kishin rast 
të shoqërohen mes veti duke marur pjesë në aktivitete të ndryshme kreative dhe të mësojnë diçka më tepër 
rreth karakteristikave të Stanbollit. Gjatë ekskurzionit, QDN Shkup organizoi një vizitë për nxënësit në kop-
shtin zoologjik të Shkupit.   

•	 Gara e Art-kalendarit në shkollat fillore, publikimi i Art- kalendarit për vitin 2013
Gjatë muajit dhjetor 2012, nxënësit e shkollave fillore të përfshira në projektin modeli Nansen për arsimim të 
integruar morën pjesë në konkursin për vizatime të organizuar nga QDN Shkup. Nga veprat e përzgjedhura 
u krijua një kalendar për vitin 2013. Kjo ishte një mundësi e mirë për të nxitur potencialin krijues tek nxënësit 
dhe për të krijuar një kalendar për vitin 2013 me punimet e nxënësve. Të gjithë nxënësve dhe arsimtarëve të 
përfshirë në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar ju është dorëzuar një kopje e kalendarit.
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Aktivitetet në suaza të MNAI 
në shkollat e reja 

Aktivitetet në suaza të MNAI në shkollat e reja 

Pas nënshkrimit të marrëveshjeve për bashkëpunim me tre komunat e reja, ekipi për edukim i QDN Shkup 
menjëherë filloi me fazën përgaditore të nevojshme për fillimin e projektitn modeli Nansen për arsimim të 
integruar në shkollat fillore: “Koço Racin”- Ognjancë- komuna Petrovec, “Strasho Pinxhur”- komuna Karbinci 
dhe “Goce Delçev”- komuna Konçe. Faza përgaditore përbëhej nga aktivitetet vijuese:

•	 Prezantime të projektit për arsimtarët dhe personelin shkollor

•	 Përzgjedhja dhe trajnimi i arsimatarëve të kyçur në projekt 

•	 Prezantime të projektit para prindërve të nxënësve dhe përmbjedhja e pajtimeve nga ana e prindërve për 
pjesëmarrjen e fëmijëve të tyre në aktivitetet e integruara jashtëmësimore 

•	 Prezantimi i Programeve Vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore 

•	 Prezantimi i pakove Didaktike për aktivitete të integruara jashtëmësimore 

•	 Pajisja e klasave me mjete didaktike, literature si dhe pajisjet e nevojshme teknike

•	 Aktivitete përgaditore jashtëmësimore me nxënësit 
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Vlerësimet interne dhe eksterne 
të programit dhe monitorimi 

Vlerësimet interne dhe eksterne të programit dhe monitorimi 

Vlerësimet interne dhe monitorimi i programit u realizua nga ana e stafit të QDN Shkup nëpërmjet vëzhgi-
meve të drejtpërdrejta të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore, gjithashtu duke përdorur metodologjinë 
e hulumtimit participativ në mënyrë që të mblidhen të dhënat dhe rezultatet specifike të programit.

Vlerësimet eksterne të programit janë kryer nga ekspertë vendorë që vlerësuan ndikimin e programit përmes 
qasjes së lartë profesionale dhe integrale. Vlerësimet e jashtme programit u zrealizuan në periudhën maj-
qershor 2012 dhe u implementuan nga Prof. Florina Shehu dhe Prof. Zoran Vellovski. Qëllimi i vlerësimit të 
jashtëm ishte relizimi i një evaluimi cilësor të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore në disa shkolla që 
zbatojnë modelin Nansen për arsim të integruar. Për nevojat e vlerësimit, u organizuan takime / intervista me 
arsimtarët të cilët punojnë sipas modelit të Nansen për arsim të integruar si dhe me nxënësit në shkollën e 
mesme profesionale të përfshirë në projekt. Përveç analizës së dokumenteve të programit dhe intervistave, 
monitorimi pjesëmarrës është aplikuar gajtë procesit të vlerësimit, përkatësisht ekipi i vlerësuesve ka monito-
ruar disa aktivitete që janë kryer nga ana e mësimdhënësve në arsimin fillor dhe të mesëm.

Vlerësimi i ka përfshirë të gjitha grupet e nxënësve dhe të gjithë arsimtarët në shkollën fillore në Preljubishtë; 
shkollën fillore në Strumicë; dhe shkollën e mesme profesionale në Preljubishtë. Vlerësimi ka qenë i fokusuar 
kryesisht në procesin e realizimit të Programit, dmth objekt i interesit ishte puna e mësuesve, realizimi i aktiv-
iteteve dhe efektet nga puna e tyre.

“Modeli i QDN Shkup për arsimim të integruar trajtohet si cilësor dhe i përshtatshëm për situatën në vend, për 
forcimin e dialogut ndërkulturor midis nxënësve me prejardhje të ndryshme etnike, kulturore dhe fetare. Ky 
model ka një ndikim të fortë mbi nxënësit, arsimtarët, shkollat dhe rrethin më të gjerë. Modeli është origjinal 
për mjedisin në të cilin ai është duke u implementuar dhe paraqet një iniciativë e cila plotësisht përputhet me 
prioritetet kombëtare në arsim.

Esenca e Programit është pranuar plotësisht nga ana e mësimdhënësve. Organizimi i aktiviteteve jashtëmësi-
more është duke treguar cilësi dhe shumëllojshmëri në rritje e sipër, e cila mund të plotësohet me aktiviteteve 
të brendshme dhe të jashtme të projektit, brenda në shkollë si dhe mes shkollave. Kënaqësina e përgjithshme 
e të gjitha palëve të interesuara flet për vetë faktin se modeli i QDN Shkup ka arritur qëllimin e saj.

Modeli i QDN Shkup ka një ndikim të fortë në forcimin e kompetencave personale dhe sociale të nxënësve, 
në ndërtimin e aftësive dhe pikëpamjeve të tyre rreth tolerancës, bashkëpunimit reciprok dhe mirëkuptimit 
“- citohet në pjesën Konkluzione në Raportin e Vlerësimit të hartuar nga F. Shehu dhe Z. Vellovski, korrik 2012.

Qendra për Trajnim, Modeli Nansen për arsimim të integruar - një hap para në 
arsimin e integruar 

Më 28 qershor, 2012 Qendra për Dialog Nansen Shkup në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës 
së R. Së Maqedonisë e shënuan në mënyrë solemne hapjen e qendrës së parë për Trajnim për arsimim të 
integruar në Maqedoni. Në hapjen solemne morën pjesë Ministri i arsimit dhe shkencës- Pançe Kralev, Ministri 
pa resor- Hadi Nezir, Zëvendës Ministri për arim dhe shkencë- Safet Neziri, prefekti i komunës së Vasilevës- 
Vanço Stojanov, prefekti i komunës së Petrovecit- Borçe Mitevski, drejtori i Nansen Dialog Qendrës- Stajner 
Brin, udhëheqësit e sektorëve për arsim pranë komunave të Çairit dhe Strumicës, drejtosët e shkollave në të 
cilat implementohet modeli Nansen për arsimim të integruar si dhe shumë arsimtarë dhe profesorë.
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Qendra për Trajnim, Modeli Nansen për arsimim të integruar
NJë HAP PARA Në ARSIMIN E INTEGRUAR

Ministri i Arsimit dhe shkencës e potencoi nevojën për ofrimin e përkrahjes institucionale për QDN Shkup 
gjatë implementimit të gjitha aktiviteteve programore.

“Ministria e Arsimit dhe Shkencës mer përsipër obligimin të 
ofrojë përkrahje institucionale dhe financiare Qendrës për 
Dialog Nansen Shkup gjatë përpjekjeve të vazhdueshme të tyre 
për të ndërtuar dhe promovuar arsimimin e integruar si një 
model dhe tendencë bashkëkohore edukative në Maqedoni. 

Nansen modeli për arsimim të integruar i përpiluar nga na e 
QDN Shkup është dëshmuar si një model i sukseshëm i arsimimit 
për të gjitha bashkësitë etnike në komunat multietnike dhe 
paraqet një pasqyrë të sistemit edukativ bashkëkohor të së 
ardhmes në Maqedoni. Ky model i arsimimit është rezultat 
i viteve të shumta të hulumtimeve dhe punës praktike, 
kombinim i shembujve pozitiv të metodologjisë së punës për 
implementimin e aktiviteteve të integruara në Mbretërinë e 
Norvegjisë dhe Irlandën e Veriut, të adaptuara sipas kushteve 
dhe nevojave të sistemit edukativ në Maqedoni.” - deklaroi 
Ministri për arsim dhe shkencë - Pançe Kralev gjatë ceremonisë 
së hapjes.

Qendra për trajnim për arsimim të integruar do të ofrojë trajnime teorike dhe praktike për Nansen modelin 
për arsimim të integruar, nëpërmjet të cilit të gjithë realizuesit dhe promovuesit e ardhshëm të modelit do të 
njihen me karakteristikat, veçoritë dhe levërditë nga modeli për arsimim të integruar, si dhe me shkathtësitë e 
nevojshme për realizimin e tyre të drejtëpërdrejtë në shkollat me strukturë multietnike të nxënësve.

“Nevoja për themelimin e këtij llojit të Qendrës 
për trajnim për arsimim të integruar është e 
padiskutueshme. Programet dhe temat të cilat do të 
prezantohen në suaza të kësaj qendre janë të vetmet 
të këtill llojit në Maqedoni dhe rajon dhe janë të 
përpiluara nga ekspertë vendas dhe ndërkombëtar 
eknas për kushtet dhe rrethanat tona arsimore. 
Kjo ditë është e një rëndësie të madhe për të gjithë 
mësimdhënësit të cilët do ti bëjnë hapat e parë për 
inkuadrimin e aktiviteteve të integruara në shkollat 
e tyre dhe me këtë do të jenë shembull dhe model për 
kolegët e tyre të cilët ponojnë në shkolla me strukturë 
të përzier etnike dhe kulturore.” - deklaroi gjatë fjalimit 
Zëvendës Ministri për arsim dhe shkencë - Safet Neziri.

Sipas planit fillestar të QDN Shkup, gjatë tre viteve të ardhshme, në trajnimet do të përfshihen rreth 150 
mësimdhënës. Struktura e trajnimeve të cialt do të realizohen në këtë Qendër është 60% teori dhe 40% punë 
praktike. Pjesa teorike do të zhvillohet në suaza të Qendrës për trajnim ndërsa pjesa praktike do të realizohet 
në dy model shkolla të cilat do të definohen dhe pajisen plotësisht.
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“Kjo qendër për trajnim është një model dhe inspirim jo vetëm 
për Maqedoninë por për tërë Europën. Arsyeja kryesore se pse kjo 
Qendër paraqet një inspirim për Europën është kuptimi të cilin 
e keni për atë se çka paraqet integrimi. Në shumicën e botës kur 
flasim për integrimim, njerëyit mendojnë se është njëfar infiltirimi, 
të bëhemi më të ngjashëm. Shumë shpesh, pakicat nuk tërheqen 
nga ky lloj modeli sepse i njejti është i definuar nga kombësia 
shumicë. Mënyra se si është definuar integrimi këtu është respekti 
i ndërsjellë ndaj dallimeve të ndërsjella. Për shkak se mësojmë 
më shumë për njëri tjetrin dhe fillojmë të kuptojmë më mire njëri 

tjetrin, ne afrohemi më tepër por përsëri të ndryshëm. Kjo është e nevojshme për të krijuar një shoqëri stabile 
me mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët.” - deklaroi Stajner Bryn - drejtori i Nansen Dailog Rrjetit.

Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup - Sasho Stojkovski dha një rezime të përpjekjeve të ndërmara nga QDN Shkup, 
kohës dhe experiences së nevojshme për të themeluar Modelin Nansen për arsimim të integuar në R. e Maqe-
donisë.
“Nevoja për hapjen e kësaj qendre për trajnim është e bazuar në defiçitin e kuadrove profesionale të kualifi-
kuar për punë në programe për arsimim të integruar në shkolla dhe komuna multietnike. Për realizimin e tra-
jnimeve do të angazhohen ekspertë lokal dhe ndërkombëtar. Në vitin e pare të trajnimeve, do të angazhohet 
një pjesë e ekipit ekspert nga QDN Shkup, profesorë eminent nga Maqedonia, ligjërues nga Qendra për Tra-
jnim në suaza të Këshillit për arsimim të integruar të Irlandës Veriore i cili është një nga qendrat më të mira në 
Europë si dhe profesorë nga Nansen Akademia. Në vitin e dytë lista e trajnuesve do të begatohet me profesorë 
universitar nga Irlanda Veriore, Norvegjia, Izraeli dhe SHBA. Qëllimi i këtij bashkëpunimi ndërkombëtar është 
të mësohen eksperiencat e tyre, në të njejtën kohë të bëhet promovimi i modelit tone për të cilin ekziston një 
interes i madh nga shumë subjekte dhe institucione arsimore” - deklaroi gjatë fjalimit Drejtori Ekzekutiv i QDN 
Shkup - Sasho Stojkovski.

Qendra për Trajnim, Modeli Nansen për arsimim të integruar
NJë HAP PARA Në ARSIMIN E INTEGRUAR
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RRETH QENDRëS Së TRAjNIMIT PëR ARSIMIM Të INTEGRuAR

Qendra për Trajnim për arsimim të integruar u themelua që të adresojë nevojën e kuadrove të trajnuar dhe 
profesionale të cilët mund të punojnë në implementimin e aktiviteteve të integruara educative si dhe për të 
përbushur zbraztirën e krijuar nga mungesa e kurrikulave zyrtare në fakultetet pedagogjike të cilat ofrojnë 
shkathtësitë dhe kompetencat e nevojshme që do tju mundësojnë arsimtarëve të punojnë me sukses në 
hapsira multietnike dhe multikulturore. Qendra e Trajnimit e QDN Shkup është e para e këtij lloji në Maqedoni 
dhe rajon, mu për këtë shkak, interesi për të vijuar trajnimet e ofruara është në rritje e sipër që nga themelimi 
i qendrës. 

Qendra për Trajnim pranë QDN Shkup është dedikuar që të ofrojë tjanime teorike dhe praktike për Nansen 
modelin për arsimim të integruar (NMAI) dhe të sigurojë zhvillim profesional të mësuesve, profesorëve, 
pedagogëve, psikologëve, inspektorëve të arsimit dhe drejtuesve të shkollave që do të ju ndihomojë të 
themelojnë dhe implementojnë aktivitete të integruara arsimore në shkollat e tyre.

Duke u bazuar në eksperiencën pesë vjeçare nga zhvillimi dhe themelimi i arsimimit të integruar të mesëm dhe 
fillor në Maqedoni, ekipi i Qendrës për Dialog Nansen Shkup në bashkëpunim me ekspertë dhe institucione 
relevante përpiloi një pako të trajnimeve të nivelit bazik dhe të avancuar të cilat do të ju mundësojnë shkollave 
dhe punonjësve të sektorit të arsimit të arrijnë potencialin e vërtetë në fushën e arsimimit të integruar.

Për të siguruar programet dhe trajnimet më të mira për zhvillim profesional, Qendra për trajnim ka angazhuar 
ekspertë lokal dhe ndërkombëtar me experience të begatshme në fushën e mësimdhënies dhe arsimimit të 
integruar. The training program is structured in two training levels- basic and advanced.

Kurikula për trajnime Bazike është e përbërë nga fushat vijuese tematike:

•	 Veçoritë e modelit Nansen për arsimim të integruar

•	 Integrimi si lidhje mes përmbajtjeve arsimore dhe jashtëmësimore

•	 Komponenta dygjuhësore në aktivitetet jashtëmësimore

•	 Planifikimi dhe përpilimi i aktiviteteve të integruara jashtëmësimore

•	 Roli i lojës në aktivitetet e integruara jashtëmësimore

•	 Format, metodat dhe teknikat e punës në grupet e integruara

•	 Roli dhe rëndësia e bashkëpunimit ekipor dhe tandemik (në çift)

•	 Tejkalimi i stereotipeve dhe paragjykimeve në grupe të pëziera etnike

•	 Llojet e komunikimit në grupet dygjuhësore

•	 Nxënësit dhe prindërit- partnerë aktiv në shkollat e integruara

Kurikula për trajnime Bazike për arsimim të integruar është e hartuar që të përmbushë qëllimet 
vijuese:

•	 Njohja me karakteristikat, veçoritë dhe përfitimet nga Nansen modeli për arsimim të integruar;

•	 Zhvillimi i shkathtësive për realizim të suksesshëm dhe të drejtëpërdrejtë të aktiviteteve dygjuhësore në 
shkollat me strukturë multiektike të nxënësve;

•	 Aftësimi për implementimin e pamvarur të ospervimeve dhe vlerësimeve nga aktivitetet e integruara 
jashtëmësimore;

NJë HAP PARA Në ARSIMIN E INTEGRUAR

Rreth Qendrës së Trajnimit për arsimim të integruar
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•	 Senzibilizimi për respektimin e dallimeve në rrethin shkollor, si dhe tejkalimi i stereotipeve dhe 
paragjykimeve nga karakteri social, etnik dhe kulturor;

•	 Aftësimi për zgjedhjen konstruktive të situatave konfliktuoze brenda grupeve me përbërje heterogjene 
etnike;

•	 Zhvillimi dhe kultivimi i klimës pozitive emocionale brenda grupës me strukturë etnike heterogjene;

•	 Promovimi i rëndësisë së qasjes së individualizuar në pajtueshmëri me aftësitë dhe potencialin individual 
të nxënësve;

•	 Aftësimi i realizuesve për aplikim të drejtë dhe të sukseshëm të bashkëpunimit tandemik dhe ekipor;

•	 Identifikimi i veçorive pozitive dhe përfitimeve nga metoda e lojës në aktivitetet e integruara 
jashtëmësimore;

•	 Senzibilizimi i realizatorëve të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore për përkrahjen e kuriozitetit 
fëmijëror, origjinalitetin, si dhe potencialin e tyre krijues;

•	 Njohja me teknikat për nxitjen dhe zhvillimin e mendimit logjik, fleksibil, divergjent dhe kritik tek nxënësit;

•	 Përforcimi i interakcionit , bashkëpunimit dhe besimit mes kuadrit arsimor nga komunitetet e ndryshme 
etnike;

Kurikula për trajnime të Avancuara është e përbërë nga fushat vijuese tematike:

•	 Arsimimi i integruar- trend dhe tendencë edukative

•	 Kurikulumi nacional si parakusht për arsimim të integruar

•	 Literatura mësimore për shkollën fillore dhe të mesme në kontekst të konceptit për arsimim të integruar

•	 Dizajni multietnik i ambientit shkollor

•	 Zhvillimi i idejës për arsimim të integurar në kontekstin shoqëror të Maqedonisë

•	 Vlerësimi i komponentave strukturore të konceptit për arsimim të integruar

Kurikula për trajnime të Avancuara për arsimim të integruar është e hartuar që të përmbushë 
qëllimet vijuese:

•	 Njohja me konceptin dhe idejën për arsimim të integruar si dhe veçoritë dhe karakteristikat e tij;

•	 Senziblizimi për respektimin e diferencave në shoqërinë më të gjërë;

•	 Përkrahja e bashkëpunimit konstruktiv dhe inteakcionit mes kuadrit mësimdhënës si dhe mes 
institucioneve arsimore nga komunat e ndryshme të R.M;

•	 Aftësimi për vlerësim kualitativ të përmbajtjeve në literaturën mësimore;

•	 Njohja me shembuj dhe eksperienca pozitive për implementim të suksesshëm të arsimimit të integruar ;

•	 Zhvillimi i idejës për arsimim të integurar në kontekstin shoqëror të Maqedonisë;

•	 Krijimi i standardeve për evaluimin e aktiviteteve të ndryshme të integruara.

Rreth Qendrës së Trajnimit për arsimim të integruar
NJë HAP PARA Në ARSIMIN E INTEGRUAR
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AKTIVITETET E QENDRëS PëR TRAjNIM GjATë VITIT 2012 
Implementimi i trajnimeve bazike për arsimim të integruar - grupi I

Në periudhën prej 22-31 gusht, 2012 në suaza të Qendrës për trajnim për arsimim të integruar pranë QDN 
Shkup u realizua pjesa teorike e trajnimeve bazike për arsimim të integruar. Trajnimet u organizuan në pesë 
punëtori të cilat i përfshinë të gjitha fushat tematike të inkuadruara në pakon bazike për arsimim të integruar 
të përgaditura dhe të realizuara nga ana e e kipit për edukim pranë QDN Shkup.
Gjatë trajnimeve u përpunuan temat vijuese: “Veçoritë e Nansen modelit për arsimim të integruar”, “Format, 
metodat dhe teknikat e punës në grupe të inegruara dhe dygjuhësore”, “Integrimi si lidhje mes përmbajtjeve 
arsimore dhe jashtëmësimore”, “Planifikimi dhe krijimi i aktiviteteve të integruara jashtëmësimore”,“Komponenta 
dygjuhësore në aktivitetet jashëmësimore”, “Llojet e komunikimit në grupe dygjuhësore”, “Roli i lojës në 
aktivitetet në aktivitetet e integruara jshtëmësimore”,“Roli dhe rëndësia e e lojës në aktivitetet e integruara 
jashtëmësimore”,“Tejkalimi i stereotipeve dhe paragjykimeve në grupe të përziera etnike”, “Nxënësit, prindërit 
dhe arsimtarët-partnerë aktiv në shkollat e integruara”. Pjesëmarrësit të cilët me sukses e kaluan pjesën teorike 
të trajnimeve bazike do të marrin pjesë në trajnimet praktike të cilat do të realizohen muajin e ardhshëm.
Grupa e parë e pjesëmarrësve në ciklin bazik ishte e përbërë nga arsimtarë dhe pedagogë nga gjatë shkolla 
fillore multietnike në R. e Maqedonisë, respektivisht SHFK “Rajko Zhinzifov”- komuna Çair, SHFK “Marshall Tito”- 
komuna Strumicë, SHFK “Strasho Pinxhur”- komuna Karbinci, SHFQ “Goce Dellçev”-komuna Konçe, SHFR “Strasho 
Pinxhur” – komuna Karbinci, SHFQ “Koço Racin”- komuna Petrovec, dhe SHFR “Shemshovë”- komuna Jegunovcë.

Fillimi i trajnimeve bazike për arsimim të integruar - grupi II
Më 19 tetor 2012 QDN Shkup ka filluar realizimin 
e ciklit të dytë të trajnimit themelor për arsim të 
integruar në suaza të Qendrës së Trajnimit për arsim 
të integruar. Pjesëmarrësit e këtij cikli janë mësues që 
vijnë nga shkollat fillore në disa qytete dhe komuna 
në Republikën e Maqedonisë: Shkup, Tetovë, Veles, 
Kriva Palanka, Manastir, Kërçovë, Kumanovë, Sveti 
Nikole dhe komunat Bistrica dhe Sopishtë.

Cikli i trajnimit bazë për arsimim të integruar përbëhet 
nga pjesa teorike dhe praktike, si dhe ligjërata nga 
ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë në fushën e 
arsimit të integruar. Sipas dinamikës së planifikuar për 
të ofruar modulet trajnuese për arsimin e integruar, 
trajnimi do të zbatohet plotësisht në mars 2013.

NJë HAP PARA Në ARSIMIN E INTEGRUAR
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Grupi i dytë i arsimtarëve që ndjekin trajnimin në qendrën e trajnimit në QDN Shkup janë aplikantët të cilët 
nuk janë të përfshirë drejtpërdrejt në zbatimin e aktiviteteve të integruara jashtëmësimore sipas Nansen 
modelit për arsimim të integruar por vullnetarisht ka shprehur interes për thellimin e njohurive dhe aftësive 
të tyre në fushën e arsimimit të integruar dhe për të cilët QDN Shkup vedosi që ti stipendon. 

Implementimi i trajnimeve praktike për arsimim të integruar - grupi I
Më 24 tetor 2012 përfundoi realizimi i pjesës praktike të 
trajnimeve bazike për arsimim të integruar të organizuara 
nga Qendra për Dialog Nansen Shkup. Pjesa praktike u 
realizua në shkollat të cilat në mënyrë të suksesshme i 
realizojnë programet vjetore për aktivitete të integruara 
jashtëmësimore sipas Nansen modelit për arsimim të 
integruar.

Trajnimet u relizuan në periudhën 15-24 tetor në shkollat 
fillore Marshall Tito- Strumicë dhe në shkollën fillore 
Shemshovë (Fridtjof Nansen)- Preljubishtë, komuna e 
Jegunovcit. Arsimatarët të cilët morën pjesë në trajnimet 

kishin rastin të njihen drejtëpërsëdrejti me metodologjinë e punës e cila aplikohet gjatë realizimit të aktiviteteve 
të integruara në grupe të përziera etnike. Në pjesën praktike të trajnimeve, përveç arsimtarëve morën pjesë dhe 
drejtorët e shkollave tek të cilat së shpejti do të fillojë realizimi i projektit Nansen modeli për arsimim të integruar.

Ligjerata me ekspertë lokal për grupin I dhe për kuadrot egzistuese të arsimtarëve

Në vazhdimësi të ciklit të trajnimeve bazike për arsimim të integruar, QDN Shkup organizoi ligjërata dy-ditore 
me profesorë dhe ligjërues vendas. Gjatë ditës së parë të ligjeratave e mbajtur më 29 nëntor, 2012, Prof. 
Florina Shehu nga fakulteti Pedagigjik në Shkup prezantoi një ligjeratë dhe shumëllojshmëri të aktiviteteve në 
temën”Komunikimi ndërmjet ekipeve dhe tandemëve të mësuesve në mjedise multikulturore”. Përveç grupit 
të parë të mësuesve që kanë përfunduar tashmë pjesën teorike dhe praktike të trajnimit bazik për arsimim të 
integruar, kuadrot ekzistuese të mësuesve dhe profesorëve që punojnë në kuadër të projektit modeli Nansen për 
arsimim të integruar ishin poashtu të inkuadruar në seancat e trajnimit.
Më 30 nëntor 2012, trajnimi për mësimdhënësit vazhdoi me një ligjëratë dhe aktivitete të paraqitura nga 
Prof. Zoran Vellokvski nga Instituti i Pedagogjisë. Temat e prezantuara nga Prof. Vellovski ishin të lidhura me 
përforcimin e kompetencave të mësuesve gjatë përcaktimit të qëllimeve dhe detyrave, si dhe aplikimi i formave, 
metodave dhe teknikave të ndryshme të punës gjatë zbatimit të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore.
Në ligjeratat morrën pjesë gjithsej 29 arsimtarë dhe profesorë.
“Mësimdhënësit e QDN Shkup karakterizohen me një motivacion, përkushtim dhe përgaditje të fortë për 
ndryshime. Trajnimet për mësimdhënës të cilat i implementon QDN Shkup tregojnë rezultate kryesisht në 
kuptimin e esencës së Programeve si dhe ornanizimit të aktiviteteve dhe qasjes ndaj nxënësve. Të gjithë 
mësimdhënësit e kyçur në Program karakterizohen me kompetenca të forta interpersonale siç janë; relacioni i 
hapur, bashkëpunues dhe i këndshëm me nxënësit. Ata janë të këndshëm, dinamik dhe posedojnë një motivacion 
pozitiv që është i pranuar nga të gjithë nxënësit”.  Sekcion nga raporti i vlerësimit ekstern të programit të QDN 
Shkup i hartuar nga Z. Velkovski dhe F.Shehu në periudhën Maj - Qershor 2012.

Rreth Qendrës së Trajnimit për arsimim të integruar
NJë HAP PARA Në ARSIMIN E INTEGRUAR
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Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare për Arsimim të Integruar në Belfast, Irlanda e Veriut 

Gjatë vitit 2012, personeli i QDN Shkup u ftue të mer pjesë në envenimente locale, rajonale dhe ndërkombëtare 
të fokusuara në çështjet e arsimit në mënyrë që të ndajnë ekperiencën dhe të ofrojnë perpektiva të reja të 
cilat do të ndihmojnë situantën e përgjithshme në institucionet arsimore. 

Prezenca e QDN Shkup në envenimentet e tilla është një tegues i rëndësisë së arsimit të integruar dhe të 
gjitha aktiviteteve programore të cilat ndihmojnë në drejtim të afrimit të pjesëmarrësve në sferën edukatime 
më afër zgjedhjeve dhe idejave të qëndrueshme. 

Nga 6-8 mars 2012, QDN Shkup e përfaqësuar nga Projekt Menaxheri Veton Zekolli mori pjesë në konferencën 
inaugurale për arsimim të integruar dhe edukim paqësor, Rrjeti global për praktikë dhe humumtim e 
organizuar nga Këshilli për Arsimim të Integruar i Irlandës Veriore.

Konferenca bashkoi një rrjetë ndërkombëtare të akademikëve, organizatave joqeveritare dhe punonjës në 
fushën e arsimimit të integruar. Përfaqësues nga Izraeli, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia, Kroacia dhe 
Qiproja diskutuan sfidat dhe eksperiencën e tyre gjatë zhvillimit të arsimimit të integruar në vendin e tyre.

Qëllimi i përgjithshëm i konferencës ishte që të shkëmbehen nismat ndërkombëtare për arsimim të integruar 
si pjesë e përpjekjeve për paqe dhe kohezion. Sipas agjendës, sesionet e ditës së parë ishin të dedikuara për 
prezentimet e sfidave gjatë vendosjes së inicijativave për arsimim të integruar në shoqëri të ndara.

Veton Zekolli përfaqësoi QDN Shkup me një prezantim i cili ilustroi perspektivat, sfidat dhe eksperiencat e 
organizatës në pëpjekjet për zhvillimin dhe vendosjen e arsimimit të integruar në Maqedoni.

Gjatë ditës së dytë të konferencës, pjesëmarësit vizituan shkollat e integruara në Belfast dhe atrakcionet 
turistike. Një nga shkollat e vizituara ishte dhe shkolla e parë e integruar Lagan College në Belfast ku pjesëmarësit 
kishin mundësinë të mësojnë më shumë rreth traditës dhe proçesit të zhvillimit të këtij institucionit arsimor. 
Dita e fundit e konferencës ishte e dedikuar për hulumtimin e idejave dhe mundësisë për krijimin e një rrjeti 
ndërkombëtar për praktikë dhe humumtim në fushën e arsimimit të integruar e cila do të ofrojë përkrahje 
për nismat e shoqërive të ndryshme të cilat planifikojnë inicijativa të arsimit të integuar. Si shtesë, të gjitha 
eksperiencat dhe perspektivat të prezantuara në konferencë do të jenë të publikuara në libër të përbashkët i 
cili do të publikohet në të ardhmen.

D-r. Kleri Mekglin nga Universiteti Queens tha që ky enveniment është një rast i mirë për të bashkuar pionerët 
në fushën e arsimit të integruar në shoqëri të ndara për të ndarë eksperincën dhe njohuritë e tyre.

“Të përfitosh njohuri për të tjerët të cilët përballohen me probleme të ngjashme, ju ofron perspektivë- dhe 
më shumë- dituri rreth problemeve dhe zgjedhjeve”- tha D-r Zvi Bekerman, profesor në Universitetin Hebrej 
në Jerusalem.

Pjesëmarrje në konferenca, seminare, forume edukative 
në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar 

QDN është anëtare e
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Disa nga hapat konkret për të cilat u arrit marrëveshje gjatë Konferencës:

•	 Ekperienca e akademikëve dhe implementuesve të cilët prezantuan në conference do të botohen në 
liber, fillimisht i quajtur ’Notim kundër baticës’, që do të publikohet në vitin 2013.

•	 Në vijim janë planet për të krijuar një internet faqe për Edukim Paqësor Ndërkombëtar.

•	 Të pranishmit kanë krijuar rrjetat e tyre për shkëmbimin e idejave rreth arsimit të integruar mes shteteve 
anëtare. Kjo do të jetë një përkrahje gjatë angazhimeve të tyre të ardhshme. 

•	 është arritur marrëveshje për ofrimin e më shumë programeve për konferenca. 

Konferenca ishte një rast i shkëlqyeshëm për të themeluar lidhje bashkëpunimi me Këshillin për Arsimim të 
Integruar i Irlandës Veriore për shkëmbim të ligjëruesve dhe trajnerëve nga fusha e arsimit të integruar. 

Pjesëmarrje në dialog seminarin në Qustendil, Bulgari 
Nga 25-26 Maj, 2012 në Qustendil, Bulgari - Norges 
Vel organizoi seminar dyditor me temë “Dialogu dhe 
integrimi në Balkan dhe Europë”. Stajner Brin- drejtori i 
Nansen Qendrës për Paqe dhe Dialog-NQPD (njëherit 
dhe themeluesi i Nansen Dialog Rrjetit) dhe Sasho 
Stojkovski- drejtori ekzekutiv i QDN Shkup ishin të ftuar 
si ligjërues në seminarin me qëllim që ta prezantojnë 
eksperiencën e tyre në fushën e dialogut, pajtimit dhe 
arsimimit të integruar. Pjesëmarës në seminar ishin 
përfaqësues nga komuna e Kumanovës dhe Likovës, 
profesorë dhe drejtori i shkollës “Kiro Burnaz”, dhe 

prindër të nxënësve të cilët u mblodhën që të diskutojnë mundësitë dhe hapat e ardhshëm në themelimin e 
mësimit praktik të përbashkët mes nxënësve shqipëtar dhe maqedonas në mënyrë që të arihet një nivel më 
i lartë i integrimit mes dy komuniteteve etnike. Seminari ishte pjesë e projektit “Arsimi profesional- një hap 
para drejt ardhmërisë më të mirë” i implementuar nga ana e Norges Vel në Maqedoni.

Prezantim dhe punëtori për arsimtarët dhe drejtorët ga shkollat e Bujanocit 

Më 23 tetor 2012, një pjesë e ekipit të QDN Shkup- Ançe 
Jovanoska dhe Mirlinda Alemdar realizuan prezantim 
dhe punëtori për arsimtarët dhe drejtorët e disa 
shkollave fillore nga Bujanoci. Seminari u realizua në 
Ohër ku QDN Shkup mori pjesë në ditën e parë të punës 
së seminarit tre ditor i cili u organizua nga ana e Qendrës 
për Dialog Nansen Sërbi si pjesë e projektit “Përforcimi i 
kompetencave sociale të shkollave në Bujanoc”.
Pjesëmarrësit kishin munësi të informohen për veçoritë 
dhe levërditë nga Nansen modeli për arsimim të 
integruar, ndërsa nëpërmjet puntorisë “Kyçja aktive dhe 

bashkëpunimi me prindër në procesin edukativo - arsimor” u prezantuan ide dhe zgjudhje të mundshme për 
përforcimin e partneritetit dhe bashkëpunimit me prindër në suaza të shkollave të tyre.

Pjesëmarrje në konferenca, seminare, forume edukative 
në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar 
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Pjesëmarrje në forumin edukativ “Ko-egzistenca etnike në arsim: realiteti dhe perspektivat”

Më 28 nëntor 2012 u mbajt forumi edukativ në Universitetin MIT 
me temë: “Bashkëjetesa etnike në arsim: Realiteti dhe perspektivat”, 
organizuar nga Rotarakt klubi Shkup. Qendra për Dialog Nansen 
Shkup mori pjesë në këtë forum, si një organizatë që punon me sukses 
në praktikë për të përmirësuar marrëdhëniet ndërmjet nxënësve, 
prindërve dhe mësimdhënësve nga komunitetet e ndryshme etnike. 
QDN Shkup u përfaqësua në forum nga Ançe Jovanoska-koordinatore 
për arsim në QDN Shkup. Tema e prezantimit ishte “Arsimi i integruar - 
ne kontribojmë drejt tejkalimit të dallimeve.”

Forumi filloi me një leksion nga profesororesha Sonja Rizoska Jovanovska . Nëpërmjet hulumtimit të saj afat-gjatë në 
fushën e multikulturalizmit, ajo arriti të ilustrojë disa fakte dhe gjetjet në lidhje me bashkëjetesën mes komuniteteve 
të ndryshme etnike në Maqedoni.

Pjesa e dytë e forumit ju kushtua Qendrës për Dialog Nansen Shkup dhe aktivitetet programore të zbatuara. 
Pjesëmarrësit patën mundësinë për të dëgjuar një prezantim për punën dhe fillimet e QDN Shkup si dhe për 
karakteristikat e Nansen modelit për arsim të integruar. Gjatë prezantimit kishte një sqarim të të shkurtër rreth Qendrës 
së Trajnimit, arsyet për formimin e saj dhe objektivat që kanë për qëllim për të arrihen me të funksionimit të saj. Gjatë 
prezantimit, u theksua rëndësia e programit të bashkëpunimit me prindër. Znj. Ançe Jovanoska prezantoi përvojat 
pozitive të veprimit afatgjatë të QDN Shkup dhe vështirësitë në fillimin e projektit në shkolla ose në rrjedhën e punës 
së mëtejshme. Pas prezantimit, një video të shkurtër u projektua me rastin e marrjes së çmimit Maks van der Shtul për 
vitin 2011.

Në fund të forumit arsimor, përfundimet kryesore ishin për të inkurajuar institucionet shkencore dhe arsimore jo 
vetëm të përqëndrohen në teorinë dhe rezultatet teorike, por të fokusohen më shumë në përpjekje praktike, për të 
mbështetur realizimin e teorisë në praktikë dhe të mësojnë mbi përvojën dhe punën e suksesshme të organizatave 
joqeveritare.

Konferencë në Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë: Sfidat e reformave arsimore 

Më 12 dhjetor, 2012 në Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë u organizua 
konferencë për sfidat e reformave arsimore e cila u mbajt me rastin e 
10-vjetorit të anëtarësimit të Bosnjës dhe Hercegovinës në Këshillin 
e Evropës. Ngjarja u realizua në Kuvendin Parlamentar të BiH. Temat 
e diskutuara gjatë konferencës ishin të lidhura me sfidat e reformave 
arsimore.
Konferenca mblodhi së bashku përfaqësues nga ministritë, universitetet, 
organizatat jo-qeveritare dhe shoqatat që kanë pjesëmarrjen e tyre në 
proceset arsimore në BiH dhe më gjerë.

Konferenca u hap nga Ministri i Çështjeve Civile z. Sredoje Noviç , kreu i zyrës së Këshillit të Evropës në BiH znj. Mary Ann 
Hennessy dhe kreu i programit të delegacionit të BE-së në BiH z. Holger Shroeder.

•	 Pikat kryesore që u diskutuan gjatë konferencës ishin:

•	 Tejkalimi i diskriminimit dhe segregacionit në sistemin e arsimit, një detyrim i Bosnjës dhe Hercegovinës në fushën 
e të drejtave të njeriut;

•	 Për të praktikuar dhe mësuar drejtat e njeriut dhe demokracinë;

•	 Studimi i demokracisë dhe të drejtave të njeriut;

•	 Diversiteti linguistik, diversiteti kulturor në arsim në një kontekst evropian.

Pjesëmarrje në konferenca, seminare, forume edukative 
në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar 
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Në pjesën e fundit të konferencës, seksioni i dedikuar për diversitetin gjuhësor dhe kulturor në arsim në një 
kontekst evropian, Despina Stojanovska përfaqësuesja e QDN Shkup, prezantoi modelin Nansen për arsim të 
integruar (NMIE) si një shembull pozitiv i zbatuar me sukses në Maqedoni. Pas perspektivave teorike që ishin të 
prezantura para pjesëmarrësve të konferencës, aplikimi praktik i modelit arsimor të integruar u përcoll përmes 
një prezantim të detajuar i cili shfaqi interes tek të pranishmit për pyetje shtesë dhe ndarjen e përvojave të cilat 
u diskutuan edhe përtej agjendës zyrtare të konferencës.
Pjesmarrja e QDN Shkup në këtë konferencë ishte një mundësi për të promovuar modelin Nansen për arsim të 
integruar dhe për të krijuar kontakte të reja me disa nga pjesëmarrësit të cilët punojnë në të njëjtën fushë apo 
fushë të ngjashme tematike.

Takimet dhe inicijativat e Nansen Dialog Rrjetit 

Viti raportues ishte mjaft i suksesshëm në drejtim të partrenitetit 
dhe rrjetëzimit mes Nansen Dialog Qendrave dhe Nansen Qendrës 
për Paqe dhe Dialog.  
Gjatë vitit 2012, Nansen Dialog Rrjeti (NDN) realizoi dy takime 
të cilat përfshinë përfaqësues nga Nansen Dialog Qendrat dhe 
përfaqësues nga Nansen Qendra për Paqe dhe Dialog (NDCP).  
Takimi i parë i NDN u realizua më 1 qershor, 2012 në Beograd, Sërbi. 
Inicijativa për realizimin e këtij takimi doli nga Drejtoresha e Nansen Qendërs për Paqe dhe Dialog (NCPD)- 
Maria Somardahl, me qëllim të ndarjes së informacioneve dhe njohjen me punën e Nansen Dialog qendrave, 
strategjitë, personelin si dhe me situatat dhe kontekset e veprimit. Në takimin ishin prezent: Maria Sommardahl-
NCPD, Bente Knagenhjelm NCPD, Tatjana Popoviq-QDN Sërbi, Ljuljjeta Goranci-Brkiç-QDN Sarajevë, Elvir 
Xhuliman-QDN Mostar, Suzana Agotiç-QDN Osijek, Ivana Gajovic-QDN Mali i Zi, Tanja Trajkoviq QDN-Bujanoc, 
Mirlinda Alemdar-QDN Shkup dhe Aleksandar Rapajic-QDN Kosovë (KND).
Ky takim ishte një rast i mirë për të gjitha Qendrat të shkëmbejnë informacione rreth programeve të 
implementuara dhe të planifikuara si dhe të diskutohen sfidat e ballafaquara dhe mundësitë e hapura. Gjatë 
takimit, u diskutua detajisht se sit ë përforcihet bashkëpunimi mes rrjetit dhe simë së miri të përdoren resurset 
dhe eksperienca nga të gjitha Qendrat për Dialog Nansen dhe Nansen Qendrës për Paqe dhe Dialog. Gjatë 
takimit u shqyrtuan disa mundësi për përmirsimin e relacioneve të partneritetit mes Nansen Qendrës për Paqe 
dhe Dialog dhe Nansen Dialog Qendrave në Balkanin Perëndimor. 
Takimi i dytë i NDR u mbajt më 21 nëntor 2012 në Bruksel, Belgjikë. Ky takim ishte vazhdimësi e takimit të 
mëparshëm i cili u mbajt në 1 qershor 2012 në Beograd, Serbi.Takimi u organizua në mënyrë që të sigurojë 
një platformë për diskutimin dhe zhvillimin e ideve konkrete për partneritet dhe bashkëpunim mes Nansen 
Dialog Qendrave.Në takimin ishin prezent: Maria Sommardahl-NCPD, Angel Vidal -Vidal Consulting, Bente 
Knagenhjelm NCPD, Tatjana Popoviq-QDN Sërbi, Ljuljjeta Goranci Brkiç-QDN Sarajevë, Elvir Xhuliman-QDN 
Mostar, Suzana Agotiç-QDN Osijek, Ivana Gajovic-QDN Mali i Zi, Tanja Trajkoviq QDN-Bujanoc, Ançe Jovanoska-
QDN Shkup dhe Petrit Tahiri-QDN Kosovë (KND).
Të gjithë përfaqësuesit nga zyrat njëzëri u pajtuan që bashkëpunimi i zgjeruar i rrjetit është çelësi për zhvillimin 
e produkteve dhe financimit të mëtejshëm.Domosdoshmërinë e zhvillimit të produktit duke kërkuar në 
mënyrë aktive burime të financimit të mëtejshëm u diskutua në aspektin e të pasurit më shumë mundësi për 
të zhvilluar ide të reja dhe përdorimin e burimeve intelektuale. Kishte disa rezultate nga ky takim lidhur me 
koncept idetë për aktivitete konkrete të bashkëpunimit ndërmjet qendrave specifike që duhet të zhvillohen 
në detaje plotësisht. Gjatë takimit u theksua rëndësia e mbajtjes së linjës së vazhdueshme të komunikimit në 
mënyrë që të mbahet rrjeti plotësisht funksional.
QDN Shkup ka dhënë kontribut të madh për funkcionimin e mirëfilltë të Nansen Dialog Rrjetit duke 
e mar përsipër administrimin e internet faqes dhe profilit social që nga 1 Prilli i vitit 2012 në mënyrë 
që të mirëmbahet vazhdimësia e ndarjes së informacioneve të rëndësishme mes Qendrave për Dialog 
Nansen dhe me të gjithë bashkëpunëtorët dhe përkrahësit e programit. 

Pjesëmarrje në konferenca, seminare, forume edukative 
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33



DGjatë vitit 2012, QDN Shkup vazhdoi të qëndrojë në fokus të interest për bashkëpunuesit dhe partnered 
rajonal dhe ndërkombëtar. Në vitin 2012, QDN Shkup ishte nikoqir i shumë delegacioneve dhe organizoi një 
sere vizitash dhe envenimentesh për bashkëpunuesit dhe palët e interesuara. Vizitat ishin mjaft produktive 
në kontekts të ndërtimit të marrëdhënieve bashkëpunuese jo vetëm me ekipin e QDN Shkup, por dhe me 
arsimtarët, nxënësit, prindërit dhe partnerët e kyqur në implementimin e projektit. 

Delegacion nga Bosnja dhe Hercegovina

Më 23-24 Shkurt, 2012 QDN Shkup ishte nikoqir 
i një delegacioni nga BdheH i udhëhequr nga 
znj. Bernadeta Galijaseviç- Ministresha e Arsimit, 
shkencës dhe kulturës nga kantoni Zenica- 
Doboj. Delegacioni ishte i përbërë nga drejtorë 
të shkollave, pedagogë, arsimtarë, profesorë, 
përfaqësues të organizatave joqeveritare, prindër 
dhe nxënës. Qëllimi i vizitës ishte njohja me 
Nansen modelin për arsimim të integruar të QDN 
Shkup si dhe me disa nga institucionet arsimore. 

Vizita ishte e organizuar nga organizata joqeveritare Save the children- Norvegji.

Delegacioni ishte në vizitë të shollës fillore dhe të mesme në komunën e Jegunovcit të cilat e implementojnë 
Nansen modelin për arsimim të integruar. Në shkollat poashtu ishin prezent derjtorët dhe një pjesë e prindërve 
të cilët ndanë shumë informacione me vizitorët. Si pjesë përbërëse e vizitës, delegacioni realizoi një takim me 
autoritetet e komunës së Jegunovcit, në Ministrinë e Arsimit dhe shkencës, Fakultetit Pedagogjis si dhe në 
Byronë për Zhvillimin e arsimit ku kishin rastin në detaje të njihen me sistemin arsimor të R. së Maqedonisë si 
dhe me të gjitha projektet dhe reformat të cilat ndërmeren.

Vizita kishte një rëndësi të madhe në thellimin e bashkëpunimit mes anëtarëve të delegacionit dhe 
insitucioneve dhe organizatave të cilat u vizituan në Maqedoni.

Komesari i Lartë Knut Volebek në takim me 
stafin e QDN Shkup dhe një grup prindësh  

Më 22 mars, 2012 Komesari i Lartë për pakica 
kombëtare pranë OSBE-së z. Knut Volebek u takua 
me ekipin e QDN Shkup dhe me një grupë prindësh 
nga shkollat të cilat e aplikojnë Nansen modelin 
për arsimim të integruar. Takimi u realizua në 
sallën e konferencave pranë Hilodej In në Shkup. 
Qëllimi i takimit ishte të dëgjohen mendimet 
dhe qëndrimet e prindërve rreth incidenteve të 
cilat ndodhën mes disa nxënësve dhe tensionet 
ndëretnike në komunat multietnike. Njëkohësiht 

prindërit i ndanë mendimet e tyre rreth dobive nga Nansen modeli për arsimim të integuar dhe rreth sidave 
me të cilat ballafaqohet sistemi edukatin në Maqedoni.

Delegacione dhe vizita në QDN Shkup 
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Arsimtarët nga Bujanoci në vizitë të QDN Shkup

Më 5 qershor, 2012 një grup i arsimtarëve klasor nga Bujanoci së 
bashku me përfaqësues të komunës së Lilehamerit dhe një pjesë 
e stafit të QDN nga zyrat në Beograd dhe Bujanoc e vizituan QDN 
Shkup si dhe shkollën e parë fillore të integruar në komunën 
e Jegunovcit e cila e aplikon Nansen modelin për arsimim të 
integruar. Ekipi i QDN Shkup i prezantoi projektet e mëparshme 
si dhe aktivitetet vijuese, ndërsa në shkollën fillore të integruar 
delegacioni kishte rastin që të njihet me arsimtaret dhe të 
shikojë një pjesë të aktiviteteve të integrura jashtëmësimore. Kjo 
vizitë ishte pjesë e projektit për bashkëpunim mes shkollave në 
Lilehamer dhe Bujanoc.

Takim me Ministren për çështje Europjane në Qeverinë e Irlandës 

Më 27 shtator 2012, përfaqësuesja e QDN Shkup- Mirlinda Alemdar morri pjesë në një takim me Përfaqësuesen e 
kryesisë së OSBE-së dhe Ministre për Çështjet Evropiane në kuadër të Qeverisë Irlandeze znj. Lucinda Krejghton.
Takimi u organizua nga ambasadori i OSBE-së në Shkup z. Ralf Bret. Qëllimi i takimit ishte të shkëmbehen 
informacione rreth aktiviteteve të cilat janë pjesë e programeve të i OJQ-ve të cilat punojnë në fushën e arsimit, 
të drejtave të njeriut, lirisë së mediave dhe vlerësimi i tyre të përgjithshëm lidhur me procesin e pranimit të 
Maqedonisë në Unionin Evropian.
Ky takim ishte tejet i rëndësishëm për shkëmbimin e informacioneve dhe për të dëgjuar pikëpamjet e OJQ-ve 
për shkak të faktit se më 1 janar 2013 Irlanda do të ndërmarrë Presidencën 6-mujore të Këshillit të Evropës për 
të shtatën herë që do të përkojë me përvjetorin e 40-e anëtarësimit të Irlandës në BE.

Lillehammer Mayor visits NDC Skopje and jegunovce Municipality

Më 14 dhe 15 nëntor, 2012 prefekti i Lilehamerit z. Espen Johnsen i shoqëruar nga përfaqësuesi komunal z. 
Grim Syverud dhe znj. Ingun Skurdal nga Qendra Nansen për Dialog dhe Paqe vizituan zyrën e QDN Shkup 
dhe komunën e Jegunovcës. Qëllimi i vizitës ishte për tu informuar mbi projektet e kaluara dhe aktuale të 
zbatuara nga QDN Shkup dhe ndikimi i tyre mbi komunat në Maqedoni. Stafi i QDN Shkup paraqiti kronologjinë 
e projekteve të zbatuara nga viti 2005 deri më sot dhe rritjen e përgjithshme të QDN Shkup si pionierët e 
arsimit të integruar në Maqedoni. Gjatë qëndrimit delegacioni vizitoi shkollat e para fillore dhe të mesme të 
integruara në Jegunovcë, ku ata u takuan me mësuesit dhe nxënësit.Vizita në Jegunovcë përfundoi me një 
takim me kryetarin e komunës së Jegunovcës z. Toni Koceski.
QDN Shkup dhe Komuna e Lilehamer kemi krijuar marrëdhënie të shkëlqyera nëpër vite dhe vazhdojnë të 
bashkëpunojnë dhe të shkëmbejnë përvojë në fusha të ndryshme.

Delegacione dhe vizita në QDN Shkup 
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Vizitë pune me përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës  

Qendra për Dialog Nansen Shkup ka organizuar një vizitë pune në Mbretërinë e Norvegjisë, së bashku me 
Ministrin e Arsimit dhe Shkencës së R. së Maqedonisë z.Pançe Kralev. Vizita e punës u realizua në periudhën 
prej 19-21 nëntor, 2012. Qëllimi i vizitës ishte për t’u takuar me institucionet nga Norvegjia me të cilat QDN 
Shkup ka partneritet shumëvjeçar dhe për të diskutuar planet e ardhshme për bashkëpunim.

Gjatë ditës së parë të vizitës punuese Ministri i Arsimit dhe Shkencës së R. së Maqedonisë, Pançe Kralev, së 
bashku me themeluesin e NDR Steinar Bryn; drejtorin ekzekutiv të QDN Shkup Sasho Stojkovski dhe projekt 
menaxheri i QDN Shkup Veton Zekolli morrën pjesë në envinimentin e fokusuar në punën dhe aktivitetet e 
implementuara nga QDN Shkup në lidhje me modelin Nansen për arsim të integruar. Kjo ishte një mundësi 
e shkëlqyer për të informuar publikun në lidhje me përpjekjet e ndërmarra nga Ministria e arsimit për të 
promovuar arsimin e integruar.Envenimenti u mbajt në Litteraturhuset (Shtëpia e Letërsisë) në Oslo.

Gjatë vizitës në Norvegji delegacioni u takua edhe me përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme të 
Norvegjisë dhe përfaqësues të Komisionit Parlamentar për Arsim dhe Humumtim.

Gjatë ditës së dytë të vizitës së punës në Norvegji delegacioni pati takime dhe vizita në Shkollën Fillore Sore 
Al, Nansen Akademinë, komunës Lillehammer dhe Maihaugen Muzeu.

Vizita punuese dhe studimore në Norvegji
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Mësim praktik për nxënësit nga SHMP “Mosha Pijade”- Preljubishtë në Sogn Shkollën e mesme 
në Oslo, Norvegji

Në periudhën 28 -30 nëntor, 2012 nxënësit e shkollës së mesme 
profesionale të Integruar “Mosha Pijade” (paralelet e disperzuara 
në f. Preljubishtë, Jegunovcë)- Hristijan Simjanovski, Erblin 
Ameti, Miroslav Savevski dhe Rexhep Iljazi të shoqëruar nga 
profesori Nebojsha Tërpkovski kanë ndjekur mësime praktike 
në Departamentin për elektriçistë në Sogn Shkollën e mesme 
profesionale në Oslo, Norvegji.Qëllimi i vizitës studimore ishte të 
njihen me programet dhe kurrikulat mësimore praktike, për të 
mësuar diçka të re nga lëndët e TI dhe TE, si dhe për të shkëmbyer 
përvojën me nxënësit- moshatarë nga Sogn Shkolla. Kjo vizitë 
studimore praktike ju ndihmoi nxënësve dhe shkollës së mesme e 
integruar në Maqedoni të fitojnë përvoja të reja dhe ide që mund 
të zbatohen më tej në kurrikulat shkollore. Kjo vizitë studimore u 
organizua dhe financua nga QDN Shkup.

Në Shkollën e mesme profesionale në Maqedoni, nxënësit 
kanë janë të trajnuar kryesisht në aspektin teorik. Në Shkollën 
profesionale Sogn ata ishin të përfshirë në të gjitha orët praktike 
si dhe seminare duke inkuadruar dhe Vg1 ELDD. Përveç moduleve 
trajnuese praktike, nxënësit nga Jegunovci kaluan një ditë të plotë 
me nxënësit e klasës së 10 Sogn Shkolla e mesme me të cilët vijuan 
disa kurse. 

Pjesa praktike u vlerësua tejet pozitivisht nga nxënësit. Përveç trajnimit praktik profesional, studentët gjithashtu 
morrën pjesë në aktivite jo-formale: ndeshje futbolli, basketbolli, kurse për ndërmjetësim gjatë konflikteve si dhe vizitë 
në Holmenkollen.

Vizita punuese dhe studimore në Norvegji
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Partneritet në zbatimin e projektit “Akcion i gjelbër në shkollë për ardhmëri më të mirë”

QDN Shkup në partneritet me Analitika realizuan me sukses projektin “ Akcion i gjelbër në shkollë për ardhmëri 
më të mirë “. Projekti u koordinua nga Veton Zekolli- Menaxher i Projektit në QDN Shkup dhe Ana Stojilovska- 
udhëheqëse e Programit të Energjisë dhe Infrastrukturës në Analitika.

Projekti është përkrahur financiarisht nga Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore 
(REC), me mbështetjen e Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC), Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë.

Kohëzgjatja e projektit: 15 nëntor 2011 - 8 qershor 2012

Grupi i synuar: Grupi i synuar i këtij projekti ishin nxënës së klasës IV në dy shkolla fillore “Rajko Zhinzifov” 
- Shkup dhe “Shemshovë” - Jegunovcë dhe mësuesit e tyre. Grupi i dytë ishin nxënësit tjerë në dy shkollat, 
prindërit dhe nëpunësit në komunat Çair dhe Jegunovcë të cilët punojnë në fushën e arsimit. Qëllimi i 
projektit ishte të kontribuojë për ngritjen e vetëdijes në mesin e nxënësve të klasës së IV dhe për të mbështetur 
përfitimin e shprehive eko-miqësore me qëllim të përgjithshëm për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm 
dhe zhvillimin e ndjeshmërisë më të madhe ndaj mjedisit nga mosha më e re.

Pakoja e Gjelbër Junior është një mjet i projektuar posaçërisht për arsimin në çështjet mjedisore për nxënësit 
e klasës IV, me qëllim rritjen e vetëdijes në lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm të shkollave në Maqedoni. Ajo 
do të përdoret si një material mësimor në shkollat fillore duke filluar nga viti akademik 2012/2013. Versioni 
i parë i pakos është përdorur si bazë për përgatitjen e orëve dhe aktiviteteve për këtë projekt me qëllim të 
përfitimit të reagimeve të grupit të synuar. Pakoja është e përbërë nga 12 tema, çdo temë përkatëse përmban 
lojra, pyetjeve dhe aktivitete të ndryshme për nxënësit e moshës më të re.

Partneritet në zbatimin e projektit 
“Akcion i gjelbër në shkollë për ardhmëri më të mirë”
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Partneritet në zbatimin e projektit 
“Akcion i gjelbër në shkollë për ardhmëri më të mirë”

Aktivitetet e projektit dhe rezultatet:

•	 Aktivitete praktike në natyrë dhe klasë duke përfshirë materialet dhe temat nga Pakoja e Gjelbër Junior

•	 Më shumë se 50 aktivitete të tilla janë mbajtur dhe janë aplikuar 9 tema nga Pakoja.

•	 Mësuesit dhe nxënësit janë furnizuar me materiale nga Pakoja e Gjelbër junior dhe materiale të tjera me 
qëllim të organizimit dhe zbatimit të orëve

•	 Zgjedhja e temave është bërë në bashkëpunim të ngushtë me mësuesit në përputhje me programet e 
tyre të punës dhe nevojat dhe interesat e nxënësve.

Rezultatet e projektit:

•	 Përmirsim i njohurive dhe shkathtësive praktike të nxënësve për çështjet e mjedisit;

•	 Rritje e eko vetëdijes dhe përfitimi i eko-shprehive tek nxënëxit;

•	 Nxënësit dhe arsimtarët u njohën me përmabjten e Pakos së Gjelbër Junior;

•	 Përfitimi i sygjerimeve nga ana e arsimtarëve në lidhje me Pakon e Gjelbër Junior,

•	 Përmirësimi i bashkëpunimit në mes të nxënësve, arsimtarëve, prindërve dhe organizatave të shoqërisë 
civile.
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Internet faqe e dizajnuar dhe krijuar enkas për Qendrën për Trajnim për Arsimim të Integruar 
(www.tcnmie.org) 

Internet faqe e dizajnuar dhe krijuar enkas për modelin Nansen për arsimim të integruar 
(www.nmie.org) 

Në vitin 2012, QDN Shkup krijoi dhe promovoi dy internet faqe të reja:

Komunikim me audiencën
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facebook.com/ndcskopje
Këto faqe të reja përmbajnë të gjitha informacionet e lidhura me programet dhe shërbejnë si lidhje mes 
QDN Shkup dhe audiencës së synuar. 
Gjatë vitit 2012, QDN Shkup shënoi një rritje të madhe të shikueshmërise dhe përcjelljes së informacioneve 
pëmes internet faqeve dhe profileve shoqërore, gjë qe e demonstron interesin e rritur për fushën e 
verprimit si dhe aktivitetet e implementuara nga ana e Qendrës për Dialog Nansen Shkup. 

Komunikim me audiencën
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Zyra egzekutive dhe Bordi Drejtues për 2012

Zyra egzekutive

Sasho Stojkovski – Drejtor Egzekutiv

Veton Zekolli – Projekt Menaxher

Biljana Krsteska Papic – Menaxhere për edukim, trajnim dhe zhvillim 

Anica Onosimoska – Projekt Menaxhere

Osman Emin – Koordinator për edukim

Despina Stojanovska - Koordinator për edukim

Anche jovanoska - Koordinator për edukim

Sonaj Bilal - Koordinator për edukim

Mirlinda Alemdar – PR & Bashkëpunim ndërkombëtar

Elena Arsenova – Menaxher i financave

Vane Rujkov - IT Konsultant & Web Zhvillim

Oliver juzbasic - Asistent projekti

Olivera Ranceva - Asistent zyreje

Bordi Drejtues  

Elizabeta jovanovska - (Kryetare)

Bente Knagenhjelm – Nansen Qendra për Paqe dhe Dialog, Norvegji

Ingrid Vik – Qendra për Paqe Oslo, Norvegji

Ingun Skurdal - Nansen Qendra për Paqe dhe Dialog, Norvegji

Veli Kreci – Universiteti i Europës Juglindore, Tetovë

Pavlo Byalyk - Zyrtar për të drejtat e njeriut – KB (UN) në Kirgistan

Nazihtere Sulejmani – Ministria e Arsimit dhe Shkencës, R. e Maqedonisë 

Bashkëpunëtorë lokal:

Gligorço Rujkov

Bekim Nuhiu
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Arsimtarët dhe profesorët 
nga shkollat ku aplikohet MNAI

Arsimtarët dhe profesorët nga shkollat ku aplikohet MNAI

Aleksandar Petroviç SHMP “Mosha Pijade” -Preljubishtë, komuna e Jegunovcit

Bekir Huseinov SHF “Straso Pindzur”- komuna Karbinci

Blerta Bajrami SHF ”Koço Racin”-Ognjanci, komuna Petrovec

Daniela Miteva SHF “Marshal Tito”, komuna e Strumicës

Denis Rexhepov SHF “Goce Delçev”- komuna Konçe

Dushko Perinski SHMP “Mosha Pijade” -Preljubishtë, komuna e Jegunovcit

Elizabeta Stamenkovska SHF “Fridtjof Nansen” -Preljubishtë, komuna e Jegunovcit

Gazmore Salihi SHMP “Mosha Pijade” -Preljubishtë, komuna e Jegunovcit

Habibe Mustafi  SHF “Fridtjof Nansen” -Preljubishtë, komuna e Jegunovcit

Husejin Arslanov SHF “Straso Pindzur”- komuna Karbinci

Ivica Kostov SHF “Straso Pindzur”- komuna Karbinci

Katarina Taleska SHF ”Koço Racin”-Ognjanci, komuna Petrovec

Ljubinka Cvetanova SHF “Marshal Tito”, komuna e Strumicës

Ljupco Perinski  SHMP “Mosha Pijade” -Preljubishtë, komuna e Jegunovcit

Maja janevska SHF “Rajko Zhinzifov”, komuna Çair

Mejdin usinov SHF “Marshal Tito”, komuna e Strumicës

Mejlan Ameti SHF “Rajko Zhinzifov”, komuna Çair

Mevlurije Racaj SHF “Rajko Zhinzifov”, komuna Çair

Mimoza Muhtari SHF ”Koço Racin”-Ognjanci, komuna Petrovec

Muzafer Rexhepi SHMP “Mosha Pijade” -Preljubishtë, komuna e Jegunovcit 

Nada Arsova SHF “Straso Pindzur”- komuna Karbinci

Natasa Ristova SHF “Goce Delçev”- komuna Konçe

Ramize Memedovska SHF ”Koço Racin”-Ognjanci, komuna Petrovec

Remzije Beqa SHF “Koço Racin”-Ognjanci, komuna Petrovec

Salajdin Behadini SHMP “Mosha Pijade” -Preljubishtë, komuna e Jegunovcit

Sanije Bakievska SHF ”Koço Racin”-Ognjanci, komuna Petrovec

Sehare Loki SHMP “Mosha Pijade” -Preljubishtë, komuna e Jegunovcit

Slavica Bubalo SHF ”Koço Racin”-Ognjanci, komuna Petrovec

Snezana Misajlovska SHF “Fridtjof Nansen”-Preljubishtë, komuna e Jegunovcit

Violeta Tusevska SHF ”Koço Racin”-Ognjanci, komuna Petrovec

Zirafete Shaqiri SHF “Fridtjof Nansen” -Preljubishtë, komuna e Jegunovcit

Zujca Stojanova SHF “Goce Delçev”- komuna Konçe
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Donatorë dhe komunat partnere

Donatori kryesor:

Ministria e Punëve të Jashtme, Mbretëria e Norvegjisë 

Komunat partnere:

       Komuna Çair               Komuna Petrovec

Komuna e Strumicës                 Komuna Karbinci

 Komuna e Jegunovcit                                               Komuna Konçe
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Rr. Bahar mois nr. 4, 1000 shkup, Republika e maqedonisë
tel: +389 (0) 2 3209 905        faks: +389 (0) 2 3209 906

www.nansen-dialogue.net /ndcskopje            www.nmie.org            www.tcnmie.org

Qendra për Dialog nansen shkup
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