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Qendra për trajnim - modeli Nansen për arsimim të integruar 

Gjatë periudhës prill- qershor, 2014 në suaza të Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup u realizuan aktivitetet e 
planifikuara nga niveli bazik i trajnimit për arsimim të integruar. Programi për trajnim u realizua me grupin 3, 4 
dhe 5 të pjesëmarrësve (pjesa teorike de praktike) gjithashtu gjatë kësaj periudhe u formua dhe grupi i 6- grup i ri 
në suaza të programit të ri për drejtorë të shkollave fillore dhe të mesme. Të gjitha aktivitetet në suaza të Qendrës 
për trajnim u realizuan sipas planit dhe programit të paraparë si pjesë e komponentës së ndërtimit të kapaciteteve. 
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Pjesëmarrësit nga grupi i pestë morën pjesë në modulet 
teorike dhe praktike në suaza të nivelit bazik të trajnimit
Gjatë periudhës prill- maj, 2014 pjesëmarrësit e grupit të pestë vazhduan me punëtoritë teorike dhe 
praktike nga niveli bazik i trajnimit për arsimim të integruar.  Programi për trajnim u realizua nga ana e 
ekipit për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup në hapësirat e Qendrës për trajnim- modeli 
Nansen për arsimim të integruar sipas orarit në vijim: 

2 prill, 2014  - niveli bazik i trajnimit, punëtoria e tretë në temën: “Planifikimi dhe krijimi i aktiviteteve 
të integruara jashtëmësimore”, “Roli dhe rëndësia e bashkëpunimit ekipor dhe tandemi” 

29 prill, 2014- niveli bazik i trajnimit, punëtoria e katërt në temën:  “Llojet e komunikimit në grupet 
dygjuhësore” , “Komponenti dygjuhësor në aktivitetet jashtëmësimore“

24 qershor, 2014 - niveli bazik i trajnimit, punëtoria e pestë në temën: “Tejkalimi i stereotipave dhe 
paragjykimeve në grupe të përziera etnike”, “Roli i lojës në aktivitetet e integruara jashtëmësimore” 

Më 9 maj, 2014 , pjesëmarrësit nga grupi i pestë filluan me pjesën praktike nga niveli bazik i trajnimit 
për arsimim të integruar. Mësimdhënësit vizituan shkollat e para të integruara fillore dhe të mesme 
në Prelubishtë, komuna e Jegunovcit ku kishin rastin të marrin pjesë në aktivitetet e integruara 
jashtëmësimore si dhe në punëtorinë e përgatitur nga ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë 
QDN Shkup.  
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Pjesëmarrësit nga grupi i 3 dhe 4 morën pjesë në 
ligjëratat me ekspertë lokal
Më 17 dhe 23 qershor 2014, pjesëmarrësit nga grupi i 3 dhe 4 në suaza të Qendrës për trajnim pranë 
QDN Shkup morën pjesë në ligjëratat me ekspertë lokal të organizuara në suaza të nivelit bazik të 
trajnimeve për arsimim të integruar.

Më 17 qershor 2014, pjesëmarrësit e grupit 3 dhe 4 morën pjesë në ligjëratën e realizuar nga prof. dr. 
Zoran Velkovski nga Instituti i pedagogjisë pranë Fakultetit filozofik në temën “Definimi i qëllimeve 
dhe detyrave të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore” ndërsa më 23 qershor 2014, pjesëmarrësit 
morën pjesë në ligjëratën e realizuar nga ana e prof. dr. Florina Shehu nga Fakulteti pedagogjik 
në temën “Komunikimi mes ekipeve dhe tandemëve të mësimdhënësve në shkollat multietnike”. 
Pjesëmarrësit në mënyrë aktive morën pjesë në ligjëratat të cilat ishin të pasuruara me shumë 
aktivitete dhe ushtrime interaktive.
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Gjatë muajve prill, maj dhe qershor 2014, pjesëmarrësit e grupeve 3, 4 dhe 5  në nivelin bazik të 
trajnimeve për arsimim të integruar realizuan aktivitete të integruara jashtëmësimore sipas modelit 
Nansen për arsimim të integruar. 

Mësimdhënësit kishin rastin që në mënyrë praktike të aplikojnë njohuritë teorike nga niveli bazik 
i trajnimeve përmes procesit të planifikimit, organizimit dhe realizimit të një aktiviteti të integruar 
jashtëmësimor nën mentorimin e ekipit për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup.

Niveli bazik i trajnimit- realizimi praktik i modelit 
Nansen për arsimim të integruar



Artikuj nga pjesëmarrësit     
pranë Qendrës për trajnim 

IIntegrimi si term i cili është elaboruar kohë më parë në 
nivel global, ngadalë e gjen vendin e tij dhe në kontekstin 
tonë lokal. Inkuadrimi i arsimit në parametrat e integrimit 
paraqet një proces të ndërlikuar, veçanërisht kur bëhet fjalë 
për shoqëri të cilat në periudha të caktuara (siç është rasti 
me Republikën e Maqedonisë) janë ballafaquar me konflikte 
të cilat në bazën e saj e kanë përkatësinë etnike. 

Në kahe të përcaktimit të rëndësisë së modelit Nansen 
për arsimim të integruar për zhvillimin tim profesional, 
do të përqendrohem në disa momente. Kultivimi i vlerave 
multietnike dhe qasjes dygjuhësore si veçori të modelit janë 
me rëndësi të jashtëzakonshme për ndërtimin e një shoqërie 
të shëndoshë, para së gjithash për shkak të faktit që përmes 
socializimit, individi e konstruon identitetin e tij. Në kushte 
të kontaktit të vazhdueshëm me kulturë të ndryshme nga 
ajo individuale, veçanërisht kur bëhet fjalë për arsimin 
fillor, parandalohet paraqitja e segregimit, etnocentrizmit, 
nacionalizmit ose racizmit. 

Puna në tandemë hapi shumë pyetje në mesin e 
pjesëmarrësve, të cilat shpesh referoheshin në atë se a është 
vallë e mundur të realizohet aktivitet jashtëmësimor nëse 
nuk njihet gjuha tjetër. Edhe pse përgjigjen e pytjes e morëm 
menjëherë, fotografinë e përgjithshme e kuptuam gjatë 
vizitës së organizuar të shkollës së integruar në f. Prelubishtë, 
Tetovë. Edhe përpos faktit që modeli Nansen për arsimim 
të integruar nuk ka për qëllim mësimin e një gjuhe tjetër, 
aktivitetet e përditshme jashtëmësimore tek këto nxënës, 
në befasinë tonë të madhe, kanë kontribuar në memorimin 
spontan të një fondi të caktuar të fjalëve. 

Trajnimet e përgatitura mirë, përpjekjet e ekipit të 
Nansen Qendrës për trajnim, pjesëmarrja në Konferencën 
ndërkombëtare për arsimim të integruar si dhe ligjëratat e 
profesorëve të dalluar universitar, kontribuojnë në krijimin 
e profileve të mësimdhënësve, kompetencat e së cilëve do ti 
përmbushin nevojat e modelit. 

IVANA ILIEVSKA      
pjesëmarrëse e grupit të katërt pranë Qendrës për trajnim
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Arsimimi i cili e mban prefiksin multietnik dhe i integruar ka për 
qëllim që nxënësve t’ju ofrojë përfitimin e kompetencave multi-
kulturore të nevojshme për ndërtimin e marrëdhënieve të mirëfill-
ta brenda një shoqërie. Komponeta multikulturore në arsim nxit 
pranimin dhe respektimin e dallimeve. Me qëllim që të realizojë 
këtë qëllim, arsimimi duhet të bazohet në kurikulën shkollore e 
cila do të promovon aspektin multietnik. 

Për shkak të kësaj, është e nevojshme që programet mësimore 
të plotësohen me përmbajtje të cilat do të promovojnë kompo-
nentën multietnike. 

Aktivitetet jashtëmësimore me nxënësit janë themeli i shkollës 
i cili përkrah zhvillimin individual, kreativitetin dhe interesin tek 
nxënësit. Ato tek nxënësit arrijnë më tepër qëllime; përfitimin e 
njohurive të reja dhe kualitative, shtytjen e interesit, talentit si dhe 
komponenta më e rëndësishme, njohja me interesat e nxënësve 
tjerë. 

Nga këto elemente mund të konstatohet rëndësia e madhe e 
MNAI, i cili përmes implementimit dhe realizimit të aktiviteteve 
të integruara jashtëmësimore, në masë të madhe kontribuon që 
arsimimin multietnik të ngritet në një nivel më të lartë. 

Pikërisht me këto përmbajtje dhe aktivitete u njoha gjatë vijimit të 
trajnimeve në QDN Shkup. Dobinë e madhe nga trajnimet e nd-
jeva në mënyrë të drejtpërdrejtë gjatë procesit të përgatitjes dhe 
realizimit të aktivitetit të integruar jashtëmësimor sipas modelit 
Nansen për arsimim të integruar. Vetë aktiviteti i cili duhej të re-
alizohet më vuri përballë një sfide- se sa me sukses do të mund 
ta realizoj atë me anë të bashkëpunimit tandemik, përdorimin e 
parafrazimit dhe aktiviteteve me lojë, si dhe aplikimin e teknikave 
për të cilat ishim të trajnuar paraprakisht. 

Me kolegen Sihana Kaba- Kasami, me një dëshirë dhe interes të 
madh konceptuam dhe përgatitëm aktivitetet, të cilat për kën-
aqësinë tonë të madhe ishin mjaft të frytshme. Eksperiencën që 
tani mund ta ndaj, është në kahe që këto aktivitete ishin pozitiv-
isht të pranuara nga nxënësit, dhe ne si tandem kishim kënaqë-
si që të realizojmë aktivitetin e planifikuar. Në klasë nuk ndjehej 
asnjë ndarje e nxënësve, ta punonin së bashku me kënaqësi, of-
ronin idetë e tyre për punë, me një fjalë ata kënaqeshin në real-
izimin e aktiviteteve të ofruara. Shpresoj që në të ardhmen të kem 
mundësinë për realizimin e këtij lloji të aktiviteteve të integruara 
jashtëmësimore të cilat kontribuojnë, dhe shpresoj që edhe në të 
ardhmen do të kontribuojnë në zhvillimin tim profesional.  

DANIELA APOSTOLOVSKA 
pjesëmarrëse e grupit të pestë pranë Qendrës për trajnim
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Duke bërë zgjedhjen të jemi mësimdhënës, kemi fatin por 
dhe obligimin e madh të punojmë me “mendje të vogla” 
kreative të cilat që nga mosha e vogël duan të hulumtojnë 
dhe krijojnë. Pikërisht programi për arsimim të integruar 
sipas modelit Nansen, ofron mundësi të shkëlqyeshme për 
krijimin e klimës pozitive për punë. 

Që nga trajnimi i parë, kur për herë të parë u njoha me bazat 
e arsimimit të integruar dhe mënyrës së funksionimit të tij si 
pjesë e procesit arsimor, vazhdimisht e parashtroja pyetjen- 
vallë a do të inkuadrohem me sukses, dhe a do ta realizoj me 
sukses orën praktike sipas modelit Nansen për arsimim të 
integruar. Vetë procesi i përgatitjes së aktivitetit të integruar 
jashtëmësimor ishte një sfidë e vogël për mua për shkak se 
bëhej fjalë për një temë interesante e cila ofronte mundësi 
për kreativitet të madh gjatë përgatitjes së të njëjtës. Duke 
analizuar planifikimet mujore, nëpër të gjitha sekcionet, 
mund të thuhet se bëhet fjalë për përmbajtje shumë 
interesante të cilat plotësohen me përmbajtjet arsimore nga 
arsimi i regullt, por në një mënyrë ofrojnë mundësi më të 
mëdha dhe qasje më të lirë gjatë përgatitjes së aktiviteteve, 
inkuadrim maksimal të lojës, si dhe shumë aktivitete 
tjera kreative dhe motivuese të cilat është më vështirë të 
inkuadrohen në realizimin e mësimit të rregullt. 

Realizimi i aktivitetit ishte një eksperiencë e madhe për shkak 
se ishte kënaqësi të punohet në tandem me një arsimtare 
gjuhën e së cilës nuk e flet, por nga ana tjetër plotësoheni 
dhe bashkëpunoni në mënyrë të përkryer, ndërsa rezultati 
është një aktivitet i realizuar në mënyrë të shkëlqyeshme dhe 
fytyra të buzëqeshura të nxënësve tuaj. 

Vetëm nxënësi i lumtur dhe i plotësuar, i cili nuk është i 
kufizuar në zhvillimin e talentit të tij, një ditë do të jetë i 
suksesshëm dhe më i miri në punën që e bën. Për atë arsye, 
është një nder i veçantë, sfidë dhe obligim të jesh pjesë e 
trajnimeve për MNAI. 

MAJA MITEVA
pjesëmarrëse e grupit të katërt pranë Qendrës për trajnim
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Në arsimin tonë fillor deri më tani kanë kaluar shumë 
projekte, të cilat kanë qenë afat-shkurtra dhe menjëherë 
kanë përfunduar. Prandaj edhe njohuritë e fituara, nuk kemi 
mundur qe ti aplikojmë në punën tonë të përditshme me 
nxënës.

Për dallim nga këto projekte, Qendra për trajnim Nansen, 
ka diçka te veçantë. Kjo qendër, me  modelet e shumta, të 
cilat na i ofron, në masë të madhe na e lehtëson punën tonë 
ne shkollë. Ne trajnimet, të cilat i kemi ndjekur, me të vërtetë 
kemi hasur  në shumë metoda specifike, teknika dhe në 
shumë qasje te reja, sa u përket aktiviteteve  jashtëmësimore, 
te cilave aktivitete, ç ‘është e vërteta edhe nuk ju kemi 
kushtuar aq shumë rëndësi. Tash më, duke u njohur me 
disa metoda, siç është ajo e “parafrazimit”, apo qasja e 
aktivitetit nëpërmjet lojës,  e kuptojmë se sa te vlefshme dhe 
sa frytdhënëse janë këto aktivitete për jetën shkollore. 

Kjo qendër, dita-ditës po behet edhe me e veçante, sepse ne, 
pjesëmarrësve ne trajnim, veç njohurive, te cilat na i ofron 
me stafin e përkryer dhe mjaft te përgatitur, na ka ofruar 
qe atë qe e mësojmë edhe praktikisht  ta realizojmë,  duke 
mbajtur praktikisht një aktivitet jashtemesimor, ne tandem 
me një arsimtar te palës Maqedonase, ne shkolle ku tash me 
aplikohet ky model.

Rezultatet e kësaj pune janë te pa mohueshme dhe mjaft te 
dukshme sepse nuk ekziston ndasia nacionale por, te gjithë 
nxënësit ndjehen te afërt me njeri-tjetrin, pa mare parasysh 
se cilit etnitet i përket.

Unë mendoj se ky model, duhet qe patjetër te futet ne 
arsimin e rregullt dhe ne te gjitha shkollat ne vend sepse 
është model për tu përshëndetur dhe rezultatet shpejt do te 
dalin ne sipërfaqe.

 

SIHANA KABA - KASAMI 
pjesëmarrëse e grupit të pestë pranë Qendrës për trajnim
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IIntegrimi ndëretnik është tejet i rëndësishëm që nxënësit të 
mësojnë të komunikojnë mes veti, të njihen dhe të respektohen. 
Nga aktivitetet dhe trajnimet të cilat i implementon Qendra 
për trajnim pranë QDN Shkup, përfitova shumë njohuri dhe 
shkathtësi të cilat i pasuruan njohuritë e mija për realizimin 
e aktiviteteve jashtëmësimore me fëmijë nga bashkësi të 
ndryshme etnike. Loja si një metodë bazike për shoqërimin 
dhe komunikimin mes fëmijëve është hapi i parë gjatë 
realizimit të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore me 
fëmijë nga bashkësitë e ndryshme etnike. 

Gjatë përgatitjes për realizimin e aktiviteteve të integruara 
sipas MNAI, bashkëpunimi tandemik ishte në nivel të 
shkëlqyeshëm. Së bashku planifikonim se cilat metoda, 
teknika dhe forma do ti aplikojmë për realizimin e 
suksesshëm të aktivitetit. 

Qasja me anë të lojës si një hap fillestar për realizimin e 
aktiviteteve të integruara jashtëmësimore u realizua në 
mënyrë të suksesshme dhe i mirëpritur nga ana e nxënësve. 
Nxënësit punonin në mënyrë aktive, bashkëpunonin, 
shoqëroheshin dhe ndihmonin njëri tjetrin. Parafrazimi u 
realizua në mënyrë të suksesshme nga tandemi ynë.

Niveli i suksesit të realizimit të aktiviteteve të integruara 
jashtëmësimore sigurisht që varet nga trajnimet e qarta 
dhe gjithëpërfshirëse të realizuara nga trajnuesit e QDN 
Shkup të cilët me dëshirë të madhe na i përcjellin njohuritë 
dhe eksperiencën e tyre nga aktivitetet e deritanishme të 
realizuara sipas modelit Nansen për arsimim të integruar.    

RADICA ACEVSKA 
pjesëmarrëse e grupit të katërt pranë Qendrës për trajnim
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Më 18 qershor, 2014 në suaza të Qendrës për trajnim- modeli Nansen për arsimim të integruar u 
realizua trajnimi i parë nga programi për drejtorë. Tema e trajnimit të parë për drejtorët e shkollave 
fillore dhe të mesme ishte “Menaxhmi i projekteve në shkolla multietnike fillore dhe të mesme”. 
Trajnimi u përgatit dhe u realizua nga ana e prof. dr. Zoran Velkovski (profesor në Fakultetin Filozofik- 
Shkup, në suaza të Institutit të pedagogjisë).

Nansen Qendra për trajnim për arsimim të integruar krijoi programin për  drejtorët e shkollave fillore 
dhe të mesme multietnike i strukturuar me qëllim që ti njoftojë drejtorët e shkollave me zhvillimin, 
konceptin dhe idenë për arsimim të integruar përmes shumë shembujve pozitiv, eksperiencave si 
dhe modeleve të disa sistemeve Evropiane edukativo-arsimore të cilat ishin pikënisja e zhvillimit dhe 
ndërtimit të modelit Nansen për arsimim të integruar në R. e Maqedonisë.

Trajnimi është i paraparë për drejtorët e shkollave dhe ka për qëllim që të ofrojë informacionet, 
njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme për hartimin e strategjive përkrahëse të modelit Nansen për 
arsimim të integruar në suaza të shkollave amë si një komponentë strukturore e programeve vjetore 
të punës së shkollave në kahe të ndërtimit të etosit të shkollës së integruar.

Përmes trajnimit, drejtorët e shkollave do të kenë rastin dhe mundësinë e drejtpërdrejtë për pasurimin 
e njohurive në fushën e menaxhimit të projekteve si dhe në sferën e kërkimit dhe ngritjes së fondeve 
nga burime të ndryshme për përkrahjen e shkollave të integruara dhe aktivitetin e tyre të përgjithshëm 
edukativo- arsimor. Programi për trajnimin e drejtorëve do të ofrojë katër ligjërata njëditore të cilat do 
të realizohen gjer në fund të vitit 2014.

Filloi realizimi i programit të ri për drejtorë në 
suaza të Qendrës për trajnim
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2 prill, 2014 - Grupi 5, niveli bazik i trajnimit- punëtoria e tretë në temën: “Planifikimi dhe krijimi i 
aktiviteteve të integruara jashtëmësimore”,“Roli dhe rëndësia e bashkëpunimit ekipor dhe tandemi” 

29 prill, 2014  - Grupi 5, niveli bazik i trajnimit- punëtoria e katërt në temën: “Llojet e komunikimit në 
grupet dygjuhësore”, “Komponenti dygjuhësor në aktivitetet jashtëmësimore”

17 qershor, 2014 - Grupi 3 dhe 4, niveli bazik i trajnimit (ligjërata me ekspertë lokal) në temën: 
“Definimi i qëllimeve dhe detyrave të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore”

18 qershor, 2014 - Grupi 6,Programi për trajnimin e drejtorëve, trajnimi i parë në temën: “Menaxhimi 
i projekteve në shkollat multietnike fillore dhe të mesme” 

23 qershor, 2014  - Grupi 3 dhe 4, niveli bazik i trajnimit (ligjërata me ekspertë lokal) në temën: 
“Komunikimi mes ekipeve dhe tandemëve të mësimdhënësve në shkollat multietnike” 

24 qershor, 2014 - niveli bazik i trajnimit, punëtoria e pestë në temën: “Tejkalimi i stereotipave dhe 
paragjykimeve në grupet e përziera etnike”, “Roli i lojës në aktivitetet e integruara jashtëmësimore” 

Prill- qershor 2014 - Grupi 3, 4 dhe 5, niveli bazik i trajnimit, modulet praktike “Realizimi praktik i 
aktivitetit të integruar jashtëmësimor sipas modelit Nansen për arsimim të integruar” 

Qendra për trajnim MNAI- Kalendari i aktiviteteve 
të realizuara për periudhën prill- qershor 2014 
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Implementimi i aktiviteteve të integruara jashtëmësimore gjatë periudhës prill- qershor 2014 u realizua në 
suaza të shkollave të inkuadruara në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar sipas programeve 
të hartuara nga QDN Shkup. Ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim ishte rregullisht i pranishëm në shkollat 
me qëllim që të realizojë observimin e aktiviteteve të planifikuara, gjithashtu që të ofrojë përkrahje 
konsultative dhe profesionale. Aktivitetet e rregullta jashtëmësimore ishin të begatuara me përmbajtjet 
nga pjesa praktike e nivelit bazik të trajnimit për gruper 3, 4 dhe 5 të cilët realizuan aktivitete të integruara 
jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim të integruar. 

MODELI NANSEN
Modeli Nansen për arsimim të integruar - realizimi i rregullt i 
aktiviteteve të integruara jashtëmësimore

14
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Prezantime të modelit Nansen për arsimim të 
integruar në Gostivar dhe Tetovë 
Më 22 maj 2014, QDN Shkup organizoi prezantim për prindërit e nxënësve të klasës së dytë nga 
paralelet në gjuhën maqedonase dhe shqipe në suaza të SHFQ “Goce Dellçev” në Gostivar. Prezantimi 
u realizua nga arsimtaret Nagihan Snopçe dhe Gabriella Merxhanovska me përkrahje të ekipit të QDN 
Shkup. Në prezantimin ishin të pranishëm drejtori i shkollës- Sasho Shareski si dhe zëvendës drejtori- 
Sefer Elmazi. 

Më 25 qershor, 2014, prezantimi i modelit Nansen për arsimim të integruar u realizua në SHFQ 
“Bratstvo- Migjeni” në Tetovë. Prezantimi i realizua nga ana e arsimtareve Daniela Apostolovska, 
Aleksandra Kundevska, Bukurie Kahrimani dhe Sihana Kaba- Kasami. Në prezantimin ishte gjithashtu 
prezent dhe drejtori i shkollës Harun Rexhepi. 

Në të dy shkollat, prindërit shprehën interes të madh dhe përkrahje për projektin dhe e dhanë pëlqimin 
e tyre për pjesëmarrjen e fëmijëve në aktivitetet e integruara jashtëmësimore të cilat janë pjesë e 
modelit Nansen për arsimim të integruar. Prezantimi është hapi i parë për inkuadrimin e modelit në 
suaza të SHFQ “Goce Dellçev” dhe SHF “Bratstvo- Migjeni në Tetovë. 
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Organizohet ditë e hapur në SHMP “Mosha Pijade” 
në Prelubishtë, komuna e Jegunovcit
Më 27 maj 2014 në hapësirat e SHMP “Mosha Pijade” në Prelubishtë, komuna e Jegunovcit u organizua 
ditë e hapur për të gjithë nxënësit të cilët janë të interesuar të vazhdojnë shkollimin e tyre të mesëm në 
suaza të kësaj shkolle. Dita e hapur u organizua nga ana e nxënësve, profesorëve dhe përfaqësuesve të 
QDN Shkup. Vizitorët kishin rastin të njihen me kushtet dhe programin e shkollës, gjithashtu vizituan 
ekspozitën e maketeve të punuara nga ana e nxënësve gjatë lëndëve profesionale. 

SHMP “Mosha Pijade” në Prelubishtë, komuna e Jegunovcit është shkollë rajonale e SHMP “Mosha 
Pijade” në Tetovë. Shkolla filloi me punë në 1 shtator 2010. Procesi i ndërtimit dhe pajisjes së shkollës 
u realizua nga QDN Shkup me përkrahje financiare nga Ministria e punëve të jashtme të Mbretërisë 
Norvegjeze.

Me qëllim të informimit më të mirë të nxënësve të cilët shprehën interes për të vazhduar arsimin e 
tyre të mesëm në suaza të SHMP “Mosha Pijade” në Prelubishtë, komuna e Jegunovcit, QDN Shkup në 
bashkëpunim me nxënësit dhe profesorët nga shkolla përgatiti një video promovuese në të cilën u 
prezantuan të gjitha informacionet e nevojshme rreth procesit të regjistrimit si dhe rreth programit 
mësimor (mësimi i rregullt, aktivitete jashtëmësimore), kushtet, pajisjet si dhe opsionet e mëtutjeshme 
pas përfundimit të shkollimit. 
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Shfaqja përfundimtare e nxënësve pranë SHF “Fridtjof Nansen”/ “Shemshovë” 
në komunën e Jegunovcit
Më 28 maj 2014, nxënësit nga shkolla e parë e integruar fillore “Fridtjof Nansen”/ “Shemshovë” së 
bashku me arsimtaret dhe ekipin e QDN Shkup realizuan shfaqen përfundimtare me titull “Udhëtoj 
me muzikë nëpër kohë dhe hapësirë” e organizuar me qëllim të shënimit të suksesit të vitit shkollor të 
pasuruar me aktivitete të integruara jashtëmësimore. Në shfaqen ishin prezent prindërit dhe familjet 
e nxënësve të cilët pas përfundimit të shfaqjes kishin rastin për shoqërim të përbashkët në koktejin e 
organizuar në oborrin shkollor.

Shfaqja përfundimtare e nxënësve pranë SHF “Slavço Stojmenski” në komunën 
e Vinicës
Më 3 qershor 2014 nxënësit dhe kuadri arsimor i kyçur në projektin modeli Nansen për arsimim të 
integruar në suaza të SHF “Slavço Stojmenski” në komunën e Vinicës realizuan shfaqen përfundimtare 
me titull “Në botën e përrallave” me qëllim që të shënojnë fundin e vitit shkollor. Në shfaqen ishin 
prezent prindërit e nxënësve, udhëheqësia e shkollës si dhe përfaqësues të Komunës së Vinicës.

Evenimenti për shënimin e fundit të vitit shkollor në komunën e Çairit
Më 5 qershor 2014, nxënësit dhe arsimtarët e inkuadruar në projektin modeli Nansen për arsimim 
të integruar pranë SHF “Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali” në bashkëpunim me ekipin për edukim, 
trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup organizuan shfaqe dhe ekspozitë me qëllim që të shënojnë 
përfundimin e suksesshëm të vitit shkollor. Prindërit kishin rastin ti shikojnë punimet e ekspozuara të 
punuara nga ana  e nxënësve gjatë aktiviteteve të integruara jashtëmësimore.
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Ndahen certifikatat për nxënësit e gjeneratës së dytë 
pranë shkollës së parë të integruar fillore  
Më 21 qershor, 2014 QDN Shkup organizoi eveniment solemn me rastin e ndarjes së certifikatave 
për gjeneratën e dytë të nxënësve (2009-2014) të regjistruar në shkollën e parë të integruar “Fridtjof 
Nansen” (Shemshovë) në Prelubishtë, komuna e Jegunovcit. Evenimenti u realizua në hapësirat e 
Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup. 

Gjatë këtij rasti, u ndanë certifikata për nxënësit si dhe mirënjohje për kuadrin arsimor dhe familjet e 
nxënësve. Pas pjesës formale, nxënësit së bashku me familjet e tyre dhe ekipin e QDN Shkup morën 
pjesë në koktej ahengun e përgatitur me këtë rast.

Qendra për dialog Nansen Shkup shprehi falënderim të madh deri tek nxënësit, prindërit, kuadrin 
arsimor si dhe bashkëpunëtorët për përkrahjen e vazhdueshme të modelit Nansen për arsimim të 
integruar dhe rezultatet e shkëlqyeshme të arritura gjatë këtij procesi pesëvjeçar. 



19

Përforcimi i bashkëpunimit me partner organizatat dhe institucionet ekzistuese si dhe me ato të rejat 

mbetet një ndër komponentat  e rëndësishme për procesin zhvillimor të QDN Shkup në drejtim të për-

forcimit të kapaciteteve dhe shkëmbimin e eksperiencave dhe praktikave më të mira në nivel ndërkom-

bëtar. Në periudhën prill- qershor 2014, QDN Shkup realizoi disa vizita ndërkombëtare dhe gjithashtu 

ishte nikoqir i disa delegacioneve ndërkombëtare të partner organizatave.   

BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR 



20

Më 3 prill 2014, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski dhe projekt menaxheri, Veton Zekolli 
vizituan shkollën e integruar “Scharnhorst Gesamtschule” në Dortmund, Gjermani ku mësimin e ndjekin 
1040 nxënës me prejardhje të ndryshme etnike dhe religjioze. Gjatë ditës, përfaqësuesit e QDN Shkup 
realizuan takim me z. Reinar Kopf nga organizata “Forum fur eltern und schule”. 

Gjatë vizitës së punës në Gjermani, përfaqësuesit e QDN Shkup vizituan disa shkolla të integruara dhe 
realizuan takime në organizata të ndryshme.

Përfaqësues të QDN Shkup në vizitë të 
shkollave të integruara në Gjermani 
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Qëllimi i vizitës ishte njohja me aktivitetet programore të QDN Shkup në fushën e arsimimit të 
integruar, vizita e shkollave të cilat e aplikojnë modelin Nansen për arsimim të integruar si dhe të 
kontribuohet për zhvillimin e programit për bashkëpunim me drejtorët e shkollave.

Më 7 maj, delegacioni vizitoi zyrat e QDN Shkup dhe Qendrës për Trajnim ku kishin rastin të ndjekin 
prezantimet e përgatitura nga ana e drejtorit ekzekutiv të QDN Shkup- Sasho Stojkovski, projekt 
menaxheri- Veton Zekolli, menaxherja e ekipit për ETZH- Biljana Krsteska- Papiq dhe koordinatorja 
për ETZH- Sonaj Bilal.

Drejtoresha e NICIE dhe drejtorë të shkollave të 
integruara nga Irlanda Veriore në vizitë që QDN Shkup 

Në periudhën 7-10 maj 2014 QDN 
Shkup ishte nikoqir i delegacionit 
nga Irlanda Veriore i përbërë nga 
drejtoresha ekzekutive e NICIE- 
Norin Kembell, drejtoresha e SHFI 
“Hejzellvud”- Patricia Murtah, drejtori 
i SHFI “Glengormli”- Najxhel Arnold, 
drejtoresha e kolegjit të integruar 
“Blekuoter”- Ovlen Grifit dhe drejtori 
i kolegjit të integruar “Drumrah”- 
Najxhel Frit. 
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Më 8 maj, delegacioni nga Irlanda Veriore vizitoi SHF 
“Sllavço Stojemnski” në komunën e Vinicës ku morën 
pjesë në një aktivitet të integruar jashtëmësimor 
të përgatitur nga arsimtaret Shenaj Amedova dhe 
Sanja Smillanska. Më pas, delegacioni realizoi takim 
me kryetarin e komunës së Vinicës- Emill Donçev 
dhe drejtorin e SHF “Sllavço Stojemnski”- Jordanço 
Stojanov.

Më 9 maj, delegacioni vizitoi shkollën e parë të 
integruar fillore “Fridtjof Nansen” në Prelubishtë, 
komuna e Jegunovcit si dhe shkollën e parë të 
mesme të integruar “Mosha Pijade”. Gjatë qëndrimit 
në komunën e Jegunovcit, delegacioni realizoi 
takim me kryetarin e komunës- Toni Koceskin i cili 
shprehu qëndrimet e tij rreth leverdive nga arsimimi 
i integruar.

Në ditën e fundit të vizitës, QDN Shkup organizoi 
takim me 20 drejtorë të shkollave fillore dhe të 
mesme në R. e Maqedonisë të cilët kanë shprehur 
interes për inkuadrimin e modelit Nansen për 
arsimim të integruar në shkollat e tyre. Gjatë 
takimit, drejtorët kishin rastin të njihen më shumë 
me punën e shkollave të integruara në Irlandën 
Veriore përmes prezantimeve të përgatitura nga 
drejtorët e shkollave të integruara nga Irlanda 
Veriore. Përfaqësuesit e QDN Shkup në mënyrë të 
detajuar e prezantuan modelin Nansen për arsimim 
të integruar dhe e potencuan rëndësinë e arsimimit 
të integruar në kontekstin shoqëror të Maqedonisë.

Vizita e grupit të drejtorëve të shkollave të integruara 
si dhe drejtoreshës së NICIE ishte tejet me rëndësi 
për QDN Shkup dhe paraqet bazë për shkëmbimin 
e informatave dhe eksperiencave të reja, thellim 
të bashkëpunimit dhe inicimin e fushave të reja të 
bashkëpunimit në të ardhmen.
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Gjatë seminarit, pjesëmarrësit hulumtonin rolin e dialogut në 
procesin e ndërtimit të paqes përmes ndarjes së eksperiencave 
nga puna ndërkombëtare në fushën e dialogut. Përmes 
disa llojeve të punëtorive, pjesëmarrësit e Nansen seminarit 
përforcuan shkathtësitë e tyre në sferën e dialogut me ndihmën 
e trajnuesve nga NQPD dhe trajnuesit ndërkombëtar. Nansen 
seminari ju mundësoi pjesëmarrësve që ti ndajnë eksperiencat 
e tyre të deritanishme, gjithashtu të diskutojnë rreth pasurimit 
metodologjik të procesit të dialogut. Në punëtoritë, ligjëratat 
dhe prezantimet morën pjesë përfaqësues të lëvizjeve paqësore, 
organizata për përkrahje të dialogut, përfaqësues të diasporës, 
studentë, hulumtues, gjithashtu dhe partner organizatat e NQPD, 
Nansen Akademisë dhe Nansen dialog rrjetit. 

Pjesëmarrje në Nansen seminarin në Lilehamer, 
Norvegji 

Në perioudhën 12- 15 qershor, 2014 Nansen qendra për paqe dhe dialog (NQPD) organizoi seminarin 
tradicional- Nansen. Seminari u realizua në hapësirat e NQPD në Lilehamer, Norvegji. Nga zyra e QDN 
Shkup në seminarin e këtij viti mori pjesë koordinatorja për edukim, trajnim dhe zhvillim Sonaj Bilal. 
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Më 11 qershor, 2014, delegacioni i udhëhequr nga Komisarja e lartë për pakica kombëtare pranë OSBE-
së- Astrid Tors, këshilltarja e lartë e KLPK- Stefani Marsal dhe këshilltarja personale e KLPK- Sirpa Raucio 
vizituan Qendrën për dialog Nansen Shkup.

 Delegacioni realizoi takim me përfaqësuesit e QDN Shkup dhe një grup të arsimtarëve dhe profesorëve 
të cilët janë implementues të modelit Nansen për arsimim të integruar si dhe pjesëmarrës në trajnimet 
e organizuara në suaza të Qendrës për trajnim për arsimim të integruar. 

Gjatë takimit, përfaqësuesit e QDN Shkup prezantuan qëllimet dhe leverditë e modelit Nansen për 
arsimim të integruar si dhe strukturën dhe programin e Qendrës për trajnim për arsimim të integruar. 
Gjatë mbledhjes, mësimdhënësit shprehën përshtypjet e tyre rreth sfidave dhe leverdive nga realizimi 
i aktiviteteve të integruara jashtëmësimore në suaza të shkollave të tyre.

Komisarja e lartë për pakica kombëtare pranë 
OSBE-së në vizitë të QDN Shkup



Rr. Bahar Mois nr. 4, 1000 Shkup  
Republika e Maqedonisë

www.ndc.net.mk
www.nmie.org

www.tcnmie.org

Tel: +389 (0) 2 3209 905
         +389 (0) 2 3209 906

contact@ndc.net.mk 

Qendra për Dialog Nansen Shkup   

Nëse dëshironi të ti pranoni buletinet e QDN Shkup, Ju lutemi dërgoni një mesazh elektronik me titull Subscribe në adresën: 
newsletter@ndc.net.mk. Bëhuni ndër të parët të cilët do të pranojnë lajmet më të reja nga fusha e arsimimit të integruar dhe ngritjes 
së kapaciteteve të kuadrove arsimore. 


