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Më15 janar, 2014  Qendra për dialog Nansen Shkup përmes “Programit për ngritjen e kapaciteteve 
të Ministrisë së arsimit dhe shkencës së R. së Maqedonisë” financiarisht i përkrahur nga Ministria e 
punëve të jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë shpalli konkurs të hapur për ndarjen e 20 bursave 
për arsimtarë, profesorë dhe bashkëpunëtorë shkollor nga shkollat fillore dhe të mesme. Interesi i 
mësimdhënësve për programin e trajnimeve në suaza të Qendrës për trajnim është në rritje e sipër. 
Tregues për këtë është numri i madh i aplikacioneve të cilat i pranoi QDN Shkup gjatë shpalljes së 
fundit. 

20 bursa u ndanë për nivelin bazik të trajnimit në suaza të Qendrës për trajnim - modeli Nansen për 
arsimim të integruar.

Më 1 shkurt, 2014 QDN Shkup e shpalli listën e kandidatëve të zgjedhur- fitues të bursave të plota 
për pjesëmarrje në nivelin bazik të trajnimeve për modelin Nansen për arsimim të integruar, ndërsa 
pjesëmarrësit filluan të ndjekin programin për trajnim më 14 shkurt, 2014.

Ndahen 20 bursa për nivelin bazik 
të trajnimit për arsimim të integruar
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Përfaqësues të NQPD në vizitë të QDN Shkup 
Më 22 janar 2014, Kryetari i Bordit të Nansen qendrës për paqe dhe dialog, Sigmund Hagen së bashku 
me drejtoreshën e Nansen qendrës për paqe dhe dialog, Ingun Skurdal nga Lilehameri, Norvegjia, 
vizituan shkollën e parë të integruar fillore dhe të mesme në Preljubishtë, komuna e Jegunovcit. 
Më pas, përfaqësuesit e NQPD vizituan zyrën e QDN Shkup ku vijuan prezantimet e përgatitura nga 
drejtori ekzekutiv i QDN Shkup- Sasho Stojkovski, projekt menaxheri- Veton Zekolli, menaxherja 
për edukim, trajnim dhe zhvillim- Biljana Krsteska- Papiq dhe koordinatorja për marrëdhënie me 
opinionin- Mirlinda Alemdar. Qëllimi i vizitës ishte informimi rreth aktiviteteve të QDN Shkup në 
fushën e arsimimit të integruar si dhe diskutimi i planeve të ardhshme për bashkëpunim të ndërsjellë 
mes dy organizatave.

Më 23 janar 2014, përfaqësuesit e NQPD vizituan shkollën fillore “Sllavço Stojmenski” në komunën 
e Vinicës e cili është një nga shkollat të cilat e aplikon modelin Nasen për arsimim të integruar. 
Përfaqësuesit morën pjesë në një aktivitet të integruar jashtë mësimor të realizuar nga arsimtaret e 
integruara në projekt- Shenaj Amedova dhe Sanja Smillanska dhe më pas realizuan takim me drejtorin 
e shkollës- Jordan Stojanov.
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Nënshkruhet marrëveshje për bashkëpunim 
me komunën e Tetovës 
Më 23 janar 2014, Qendra për dialog Nansen Shkup nënshkroi marrëveshjen për bashkëpunim me 
komunën e Tetovës me qëllim që të themelojë bashkëpunimin e mëtutjeshëm në suaza të projektit 
Modeli Nansen për arsimim të integruar pranë SHMP “Mosha Pijade” Tetovë, gjegjësisht në paralelet 
e disperzuara në f. Preljubishte, komuna e Jegunovcit. Marrëveshja u nënshkrua nga kryetarja e 
komunës së Tetovës, Teuta Arifi dhe drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski.

Në evenimentin ishan gjithashtu prezent udhëheqësi i departamentit për arsim pranë komunës së 
Tetovës, Ahmet Qazimi, drejtori i SHMP “Mosha Pijade”, Boris Stojanovski si dhe përfaqësuesit e QDN 
Shkup Biljana Krsteska- Papiq, Anica Onosimoska dhe Mirlinda Alemdar. Kryetarja e  komunës së 
Tetovës z-nj. Arifi shprehi përkrahjen për modelin Nasen për arsimim të integruar të implementuar në 
rajonin e Tetovës si dhe diskutoi rreth ideve dhe planeve të ardhshme të lidhura me projektin e QDN 
Shkup.
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Fillon gjysmë vjetori i ri me aktivitete 
të integruara në Nansen model shkollat
Më 5 shkurt 2014, shkollat të cilat e implementojnë modelin Nansen për arsimim ë integruar filluan 
me gjysmë vjetorin e dytë të aktiviteteve të rregullta jashtëmësimore sipas programeve vjetore 
të hartuara nga QDN Shkup. Përgatitjet për aktivitete përfshinin dhe përpunimin dhe shpalljen e 
punimeve të reja të cilat i paralajmërojnë aktivitete e planifikuara në nivel mujor.
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QDN Shkup publikoi Praktikumin e  tretë për realizuesit e 
MNAI me titull “Format e bashkëpunimit me prindër”

Më 18 shkurt 2014, QDN Shkup publikoi Praktikumin e tretë për realizues të MNAI duke e përpunuar 
temën e pasur të bashkëpunimit me prindërit në shkollat.  

Qëllimi i këtij praktikumi është të ofroj më shumë këshilla praktike, drejtime, rekomandime, sugjerime 
për zhvillimin e komunikimit konstruktiv, bashkëpunimit me prindërit dhe familjet e nxënësve si 
përkrahës më të mëdhenj dhe nxitës të modelit Nansen për arsimim të integruar.

Gjatë hartimit të këtij Praktikumi, ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup ka vënë një 
theks të veçantë në ofrimin e shumë modele të vyeshme e të suksesshme, mënyra për sensibilizimin 
e prindërve dhe familjeve për rolin e komunikimit dhe bashkëpunimit të drejtpërdrejtë e të hapur me 
prindërit nga bashkësitë e ndryshme etnike.

Praktikumi për realizues të MNAI përmban shumë shembuj pozitiv për bashkëpunim të suksesshëm 
mes nxënësve, prindërve dhe shkollës, të huazuara nga shkollat të cilat me sukses kanë implementuar 
modelin Nansen për arsimim të integruar.
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On February 17, 2014 the NDC Skopje representatives Sasho Stojkovski, Veton Zekolli and Mirlinda 
Alemdar participated as guest speakers at the seminar titled “Peace and politics” held at the Lillehammer 
University College.  Më 17 shkurt, 2014 përfaqësuesit e QDN Shkup Sasho Stojkovski, Veton Zekolli dhe 
Mirlinda Alemdar morën pjesë si ligjërues në seminarin e titulluar “Paqe dhe politikë” i cili u realizua në 
kolegjin universitar në Lilehamer. Përfaqësuesit e QDN Shkup prezantuan programin për Dialog dhe 
Pajtim dhe modelin Nansen për arsimim të integruar. 

Gjatë seminarit, pjesëmarrësit kishin rastin të përcjellin prezantimet në vijim:  “Qasja Nansen”- prezantim 
nga Ingun Skurdal, drejtoresha e Nansen qendrës për paqe dhe dialog, “Studime ndërkombëtare me 
histori”- prezantim nga Kirsti Stuvoj, profesoreshë dhe udhëheqëse e departamentit për Studime 
ndërkombëtare me histori, “Lojërat olimpike dhe idetë humanitare”- prezantim nga Aleksis Lyras, 
profesor në Georgetown Universitetin dhe këshilltar i Akademisë Olimpike ndërkombëtare.  Në 
seminar morën pjesë profesorët, stafi administrative dhe studentët e kolegjit universitar si dhe 
përfaqësuesit e Komitetit rinor Olimpik. Prezantimi nga ana e QDN Shkup u ndoq me një interes ë 
madh dhe me një diskutim të frytshëm.

“Paqe dhe politikë” seminar në 
Lilehamer, Norvegji
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Forumi i vitit 2014 ishte i përbërë nga evenimenteve të ndryshme: 1 mars- Dita e paqes dhe religjionit, 
7 mars- dita e drejtësisë dhe biznesit, 8 mars- dita e shkencës dhe shëndetësisë dhe 9 mars- dita 
globale. 

Prof. Stenar Bryn mori pjesë në Ditën e paqes dhe religjionit dhe ndër ligjëruesit tjerë të dalluar ishin 
Dalai Lama dhe Helen Prejean. Prof. Bryn shprehu brengën e tij lidhur me situatën e ndërtimit të 
paqes duke konkluduar që nuk dedikohen mjete të mjaftueshme financiare për përkrahjen e dialogut 
dhe pajtimit. 

Prof. Bryn gjithashtu e ndau eksperiencën e tij nga organizimi i më shumë se 300 dialog seminareve 
mes liderëve potencial nga shoqëritë e ndara. Fokusi u vë në kuptimin e esencës së dialogut dhe si të 
adresohen sfidat më të mëdha të lehtësuesve të dialogut. Sesioni u emetua përmes Google Hangout 
dhe në të mori pjesë projekt menaxheri pranë QDN Shkup, Veton Zekolli me kyçje të drejtpërdrejtë 
nga Shkupi. Z. Zekolli e prezantoi eksperiencën dhe perspektivat e Qendrës për dialog Nansen 
Shkup lidhur me sukseset dhe sfidat e procesit të dialogut dhe pajtimit si dhe ndikimin e lidhjeve të 
bashkëpunimit me Nansen Akademinë në Lilehamer, Norvegji.

Pjesëmarrje në Forumin e Çmimit Nobel për Paqe

Më 1 mars 2014, QDN Shkup kishte 
nderin të merë pjesë në sesionin e 
udhëhequr nga prof. Steinar Bryn 
në Forumin e Çmimit Nobel për 
Paqe në Mineapolis, SHBA. 

Forumi i 26-të i Çmimit Nobel për 
Paqe u organizua më datat 1, 7, 8 
dhe 9 mars 2014 në Mineapolis në 
kampusin e Augsburg kolegjit në 
suaza të Universitetit të Minesotës.



SHKoLLA/ KLASA/VITI AKTIVITETI DATA

SHF “Fridtjof Nansen”/ Sehmshovë- Jegunovc 
(klasa e 5) Aktivitet jashtëmësimor  “Ndërtojmë ura” 28 Shkurt

SHMP “Mosha Pijade” Fridtjof Nansen- Jegunovc 
(viti i 3 dhe 4) Motoja e IIEW 2014 përmes grafiteve  28 Shkurt

SHF “Kiril i Metodij”- Sveti Nikole 
(klasa e 2, 3 dhe 4) Aktivitet jashtëmësimor  “Lidhja e urave të traditës” 1 Mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- Shkup
 (klasa 1) Dizajni i kartolinave me ura 3 Mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- Shkup 
(klasa 3) Aktivitet jashtëmësimor  “ura e gurit si simbol i bashkimit” 3 Mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- Shkup 
(klasa 1) Aktivitet jashtëmësimor “Mesazhet e paqes” 3 Mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- Shkup
 (klasa 1) Aktivitet jashtëmësimor “urë ylberi” 3 Mars

SHF “Rajko Zhinzifov” dhe SHF “Blazhe Koneski”- 
Veles (klasa 4 dhe 5) Shfaqja e nxënësve “Ndërtojmë ura miqësie” 3 Mars

SHF “Kliment Ohridski”-Manastir 
(klasa 1) Aktivitete sportive me mesazhe për paqe 3 Mars

SHF “Kiril i Metodij”- Prilep 
(klasat 6-9) Ekspozitë arti “Ndërtojmë ura” 3 Mars

SHF “Marshal Tito”- Strumicë 
(klasa 4)

Aktivitet jashtëmësimor: dekorime artistike 
shkollore “ura bashkimi” 4 Mars

SHF “Nikola Karev”- Krushevë 
(klasat 1-9)

Eveniment tërë ditor me ekspozitë të ushqimeve dhe kostumeve 
tradicionale maqedonase, shqiptare dhe vllahe   4 Mars

SHF “Kole Nedelkovski”- Shkup 
(klasa 6-9) Ekspozitë e fotografive të vjetra  “ura e gurit gjatë viteve” 4 Mars

SHF “Slavço Stojmenski”- Vinicë 
 (klasa 1-5) Koreografi e nxënësve 5 Mars

SHF “Vanço Prke”- Dellçevë
 (klasa 6) recital “Ndërtojmë ura” 5 Mars

SHF “Vanço Prke”- Dellçevë 
(klasa 2) Aktivitet jashtëmësimor  “Ndërtojmë ura përmes traditës” 5 Mars

SHF “Braka Miladinovci”- Shkup 
(klasa 1- 9)

Ekspozitë e hapur “Ndërtojmë ura përmes modelit Nansen 
për arsimim të integruar” 5 Mars

SHF “Sande Shterjoski”- Kërçovë 
(klasa 6 dhe 7)

Koreografi, shfaqe dhe punime dekorative 
“Ne jemi bota, ne ndërtojmë ura” 5 Mars

SHF “Straso Pinxhur”- Karbinci 
(klasa 6) Aktivitete të artit 5 Mars

SHF “Ilinden”- Kriva Palankë 
(klasa 3) Shfaqe e nxënësve dhe mësimdhënësve 5 Mars

SHM “Niko Nestor”- Strugë 
(viti i 1- 4)

Ekspozitë me punime të teknikave të ndryshme me temë 
“Ndërtojmë ura” 5 Mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- Shkup
 (klasa 6) “ura” instalim arti 6 Mars

SHF “Strasho Pinxhur”- Karbinci 
(klasa 6-9) Prezantimi i kartolinave me temë  “Ndërtojmë ura” 6 Mars

SHF “Goce Dellçev”- Konçe
 (klasa 1-5)

Eveniment tërë javor me temë 
“Ndërtojmë ura përmes teknikave të artit” 3 - 7 Mars 

Qendra për dialog Nansen Shkup përkrahi shkollat gjatë shënimit të javës ndërkombëtare të arsimimit të 
integruar 2014 me temë “Ndërtojmë ura”. Këtë vit, java u shënua me 24 evenimente të organizuara në 21 shkolla 
fillore dhe të mesme në R. e Maqedonisë. Java ndërkombëtare të arsimimit të integruar është eveniment vjetor 
gjatë së cilit shkollat e integruara e festojnë etosin e tyre të integruar. IIEW 2014 ishte tejet e suksesshme për 
shkak të numrit të madh të shkollave të cilat iu bashkëngjitën kremtimit.
Aktivitetet u realizuan në periudhën 28 shkurt – 7 mars 2014 sipas orarit në vijim:

Kremtimi i javës ndërkombëtare të arsimimit të integruar
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Kremtimi i javës ndërkombëtare të arsimimit të integruar (28 shkurt – 7 mars 2014)
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Më 19 mars 2014, nxënësit e inkuadruar në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar së bashku 
me mësimdhënësit dhe prindërit e tyre organizuan një eveniment të hapur të titulluar “Prej fëmijëve për 
fëmijët”. 

Prindërit ndihmuan me përgatitjen e ëmbëlsirave dhe specialiteteve të pjekura, gjithashtu siguruan fruta 
dhe produkte të ndryshme, ndërsa nxënësit, arsimtarët dhe stafi shkollor kishin mundësinë të blejnë disa 
nga produktet gjatë pushimit shkollor. 

Mjetet e tubuara do të përdoren për ekskursion edukativ për nxënësit. Ky eveniment ishte një rast i mirë 
për të përforcuar bashkëpunimin mes nxënësve, prindërve dhe shkollës.

Bashkëpunimi prindër - shkollë: Eveniment 
i hapur në SHF “Marshal Tito” në Strumicë 
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Aktivitetet u realizuan sipas orarit në vijim:

   9 Janar  -  Trajnimi bazik   -  Grupi 3, punëtoria 3
10 Janar   -  Trajnimi bazik   -  Grupi 4,  punëtoria 2
16 Janar   -  Trajnimi bazik   -  Grupi 3,  punëtoria 4
17 Janar   -  Trajnimi bazik   -  Grupi 4,  punëtoria 3
11 Shkurt   -  Trajnimi bazik   -  Grupi 3,  punëtoria 5
14 Shkurt   -  Trajnimi bazik  -  Grupi 5,  punëtoria 1
17 Shkurt   -  Trajnimi bazik   -  Grupi 4,  punëtoria 4
21 Shkurt   -  Trajnimi bazik   -  Grupi 3, modulet praktike 
28 Shkurt   -  Trajnimi bazik   -  Grupi 4, modulet praktike 
18 Mars   -  Trajnimi bazik   -  Grupi 5,  punëtoria 2
25 Mars  -  Trajnimi bazik   -  Grupi 4,  punëtoria 5

Pjesëmarrësit do të vazhdojnë të ndjekin programin bazik të trajnimeve gjatë muajve në vijim sipas 
dinamikës së planifikuar. 

Qendra për trajnim - modeli Nansen për arsimim të 
integruar (Janar - Mars 2014)

Gjatë muajve të parë të vitit 2014, 
tre grupe të mësimdhënësve morën 
pjesë në trajnimet bazike për 
arsimim të integruar në suaza të 
Qendrës për trajnim të QDN Shkup.  
Aktivitetet e realizuara gjatë kësaj 
periudhe në suaza të Qendrës për 
trajnim përfshinin trajnime teorike 
dhe praktike nga programi.
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Z-nj. Krsteska - Papiq prezantoi eksperiencën pozitive si dhe rezultatet 
nga zhvillimi dhe impelemtimi i modelit Nansen për arsimim të 
integruar në Maqedoni. 

Gjatë konferencës u prezantua ligjërata nga prof. Inge Ajdsvag nga 
Nansen Akademia në Norvegji me temën “Roli i mësimdhënësve 
në procesin e arsimit”. Filmi dokumentar “Ri-bashkimi” nga Xhon 
Haukeland u projektua gjatë pjesës së fundit të konferencës pas së 
cilës vijoi një sesion me pyetje dhe përgjigje u moderuar nga prof. 
Steinar Bryn, themeluesi i Nansen dialog rrjetit dhe këshilltar i lartë 
pranë Nansen qendrës për paqe dhe dialog në Lilehamer, Norvegji.

Pjesëmarrje në konferencën “Arsimimi dhe dialogu” 
në Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë  

Më 28 mars 2014, menaxherja për 
edukim, trajnim dhe zhvillim pranë 
QDN Shkup, Biljana Krsteska- Papiq 
mori pjesë në konferencën “Arsimimi 
dhe dialogu” e organizuar nga Qendra 
për dialog Sarajevë.
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Vlerësimi i jashtëm vjetor

Vlerësimi i jashtëm vjetor për vitin 2014 filloi të realizohet gjatë muajit mars 2014. 
Vlerësimin e programit e realizojnë vlerësuesit e jashtëm dhe bashkëpunëtorë të 
QDN Shkup prof. Florina Shehu dhe prof. Zoran Velkovski. Vlerësimi i programit 
është i karakterit kualitativ dhe qëllimi parësor është vlerësimi kualitativ i 
shkathtësive të cilat janë përfituar dhe zhvilluar nga ana e mësimdhënësve të cilët 
janë realizues të drejtpërdrejtë të modelit Nansen për arsimim të integruar. 

Në procesin e vlerësimit, do të përfshihen të gjithë mësimdhënësit dhe tandemët 
e mësimdhënësve të cilët vazhdimisht kanë promovuar modelin Nansen për 
arsimim të integruar brenda grupeve, klasave dhe shkollave të tyre. Vlerësimi i 
jashtëm do të përfundojë në fund të muajit prill 2014 ndërsa rezultatet e tij do 
të jenë tregues për rolin e modelit Nansen për arsimim të integruar në procesin e 
zhvillimit profesional të mësimdhënësve nga shkollat fillore dhe të mesme. 
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Aleksandra Kundevska
Arsimtare pranë SHF “Bratstvo- Migjeni”, Tetovë 

Multikulturalizmi dhe relacionet ndëretnike në arsim paraqesin bazën e 
mirëkuptimit të përbashkët dhe ndërtimin e një shoqërie kohezive. Nxënësit e 
këtij vendi, fillimisht duhet të mësojnë të kuptojnë, pranojnë dhe të respektojnë 
dallimet brenda shtetit që të mund sa më lehtë të integrohen në shoqëri. Ky 
proces duhet të fillojë që nga mosha e hershme në të gjitha bashkësitë etnike të 
cilat jetojnë në shoqëri multietnike. 

Ky ishte motivi im kryesor që të aplikoj për trajnimet bazike për arsimim të integruar sipas modelit 
Nansen për arsimim të integruar. Është një nder dhe kënaqësi të jesh pjesë e Qendrës për trajnim të 
QDN Shkup e cila më mundësoi që të përfitoj shkathtësi dhe njohuri të reja të cilat mund ti aplikoj gjatë 
procesit edukativo- arsimor si dhe të planifikoj dhe realizoj shumë aktivitete në suaza të shkollës. 

Mësimdhënësit janë ata të cilët duhet të përcjellin trendët dhe inovacionet në arsimin të cilat janë 
çelësi i arsimimit kualitativ që i përket zhvillimeve të shekullit 21.

Sihana Kaba – Kasami
Arsimtare pranë SHF “Kiril i Metodij” Tetovë

Është më se e vërtetë, se shteti ynë është shtet multietnik kështu që është 
e patjetërsueshme që të bashkëjetojmë me etnitetet tjera, duke filluar prej 
arsimit fillor. Kjo gjë më së miri mund të arrihet nëpërmjet Integrimit multietnik 
në arsim sepse arsimi fillor  është edhe baza e gjithë shoqërisë.

Qendra për trajnime Nansen në Shkup, ka bërë dhe po bën një punë shumë 
madhore. Në kohë mjaft të qëlluar, kur shumë pak u kushtohet rëndësi 

aktiviteteve jashtëmësimore të nxënësve, Qendra për trajnim Nansen, duke krijuar një model të ri, 
me qasje dhe metoda të reja dhe bashkëkohore e pa të arsyeshme se integrimi multietnik mund të 
arrihet më së miri nëpërmjet aktiviteteve jashtëmësimore, ku nxënësit mund të bashkëpunojnë dhe të 
shoqërohen pa kurfarë problemi dhe pa asnjë  vështirësi. 

Në trajnimet që po i ndjekim në Qendrën Nansen ne po pajisemi me njohuri të reja, të cilat njohuri do 
të kemi rastin që edhe ti aplikojmë në mjediset ku ne punojmë dhe veprojmë. Stafi apo ekipi I kësaj 
qendre, posedon  një përgaditje mjaft të lartë profesionale dhe cilësore dhe në mënyrë të përkryer 
njohuritë dhe përvojat e tyre po i  përcjellin te ne.

Është me rëndësi të theksohet fakti se, të gjitha aktivitetet që realizohen me modelin Nansen, si bazë 
kanë metodën e lojës, gjë që I bën edhe më interesante dhe më të dëshirueshme këto aktivitete për vetë 
nxënësit. Ky model po na ofron qasje të ndryshme dhe metoda nga më interesantet, gjatë realizimit 
të aktiviteteve jashtëmësimore. Ky model tash më është treguar si mjaft I suksesshëm në mjediset ku 
realizohet.   Shpresoj se në të ardhmen e afërt, Modeli Nansen për aktivitetet jashtëmësimore, të hyn 
në planifikimin e rregullt mësimor sepse është model për punë  dhe bashkëpunim mjaft të suksesshëm.

Edhe unë, si disa nga kolegët e mi, kam privilegj që të ndjek trajnimet në Qendrën për trajnim Nansen, 
në Shkup.
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Daniela Apostolovska
Arsimtare pranë SHF “Bratstvo- Migjeni”, Tetovë

Shteti jonë multietnik paraqet një pasuri për të gjitha komunitetet etnike. Sistemi 
arsimor duhet të përkrahë tendencat e inkuadrimit të multikulturalizmit në 
suaza të programeve mësimore të cilat paraqesin bazën e zhvillimit të respektit 
ndaj diferencave dhe reduktimin e stereotipave. 

Të gjithë mësimdhënësit- si bartës kryesor të ndryshimeve kanë për detyrë t’ju 
mundësojnë nxënësve hapësirë për pranimin e kulturave të ndryshme që nga 

mosha e hershme dhe të respektojnë dallimet brenda vendit.  Duke marr parasysh që unë jetoj dhe 
punoj në një komunë multietnike ku diversiteti është i pranishëm në çdo hap, aplikova në programin 
për trajnim me një dëshirë të madhe të bëhem pjesë e modelit Nansen për arsimim të integruar.  

Programi për trajnim pranë Qendrës për trajnim të QDN Shkup është i themeluar në zhvillimin 
dhe përkrahjen e multikulturalizmit përmes realizimit të drejtpërdrejtë të aktiviteteve në suaza të 
shkollës. Programi për trajnim më mundëson të përfitoj shkathtësi të reja për realizimin e aktiviteteve 
të integruara jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim të integruar me grupe të përziera 
etnike. Në të ardhmen, me kënaqësi të madhe do të realizoj aktivitete të tilla në rrethin tim multietnik.

Gjithashtu dua të shpreh admirimin tim për aspektin organizativ të programit për trajnim. Ekipi i 
QDN Shup me punën dhe profesionalizimin e tyre si dhe metodologjinë unike të punës për realizimin 
e trajnimeve, kontribuojnë në zhvillimin e një atmosfere pune tejet pozitive dhe na ofrojnë qasje të 
reja ndaj arsimit gjatë programit. 

Duke falënderuar modelin Nansen për arsimim të integruar, unë do të jem mësimdhënëse më e mirë 
e cila posedon kompetenca multikulturore, e aftësuar për punë në kahe të respektit për diversitetin 
kulturor.  

Ky duhet të jetë vizioni i çdo mësimdhënësi i cili punon në rrethinë multikulturore, të bëhet një 
mësimdhënës i cili ndërtoj ura- dhe jo barriera mes kulturave.

Nexhat Lutfiu
Arsimtar pranë SHF “Naim Frashëri”, Kërçovë

Unë isha i interesuar të njihem për së afërmi me punën dhe aktivitete e QDN Shkup 
për të cilët kisha dëgjuar shumë në lidhje me punën e tyre të jashtëzakonshme. 
Aplikova për nivelin bazik të trajnimeve dhe ndjehem i privilegjuar që u zgjodha 
të jem pjesë e Grupit të 5 të pjesëmarrësve pranë Qendrës për trajnim. 

Përpos privilegjit, është një kënaqësi e veçantë të jesh pjesëmarrës në ligjëratat 
e realizuara nga ana e trajnuesve të cilët janë tejet të suksesshëm në transferimin 

e njohurive dhe eksperiencës së tyre. 

Motivi kryesor për të aplikuar në këtë program të trajnimeve ishte të mësoj më tepër rreth format, 
metodat dhe teknikat e reja të cilat aplikohen në arsimimin e integruar, gjithashtu të shkëmbej 
eksperiencën time personale nga mësimi i rregullt dhe jashtëmësimor. 

Është kënaqësi e madhe të jem pjesë e këtij grupi, i rrethuar me shumë kolegë konstruktiv dhe pozitiv. 
Jam i bindur se gjatë këtij rrugëtimi do të përfitojmë shumë njohuri dhe shkathtësi të reja të cilat do të 
na ndihmojnë gjatë zhvillimit tonë profesional.
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Arbana Vojka
Arsimtare pranë SHF “Imri Elezi”, Shkup

Procesi i rregullt arsimor si dhe aktivitetet jashtëmësimore janë në zhvillim 
të vazhdueshëm. Në pajtim me zhvillimet shoqërore dhe teknologjike, 
qëllimet parësore të programeve mësimore duket të jenë të strukturuara dhe 
të konceptuara në përputhje me tendencat më të reja arsimore.  Është tejet 
specifike puna me grup-moshat më të vogla të nxënësve për të cilët nevojiten 

përgatitje dhe kujdes më specifik në aspektin pedagogjik. 

Mësimdhënësit duket gjithmonë të jenë të motivuar të hulumtojnë qasje të reja, interesante dhe 
bashkëkohore për të shndërruar “të rëndën” në “të lehtë” dhe “të gjatën” në “të shkurtë dhe të thjeshtë” 
me qëllim të aplikimit të përmbajtjeve mësimore në jetën e përditshme. 

Programi për trajnim më ka mundësuar të eksperimentoj dhe të kem qasje të ndryshme ndaj realizimit 
të njësive mësimore dhe aktiviteteve me nxënësit, njëkohësisht kam përfituar shumë njohuri të 
frytshme dhe pozitive siç janë: zbulimi i potencialeve dhe aftësive të brendshme dhe njohjen me 
kulturat dhe pikëpamjet e ndryshme. 

Të gjitha këto elemente hapin dyert pas së cilave fshihen interesi dhe dëshira për sfida dhe gjëra të 
reja.
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së kapaciteteve të kuadrove arsimore. 


