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Më 25 tetor 2013,  QDN Shkup shënoi zyrtarisht 
hapjen e kabinetit për  mësim praktik në kuadër të 
shkollës së mesme profesionale “Mosha Pijade” në 
Tetovë . Gjatë dorëzimit zyrtar të pajisjeve teknike 
ishin prezent: Zëvendësministri i arsimit dhe shkencës, 
Safet Neziri, Ambasadori i Republikës së Maqedonisë 
në Norvegji, Enver Abdullahi, themeluesi i Nansen 
diajlog rrjetit, Steinar Brin, drejtori ekzekutiv i QDN 
Shkup, Sasho Stojkovski,  koordinatorja e shkollës së 
mesme profesionale Kuben, Kristin Skare, anëtarët e 
Bordit drejtues të QDN Shkup, Bentre Knagenhjelm 
dhe Ingrid Vik, udhëheqësi i departamentit për arsim 
pranë komunës së Tetovës, Ahmed Qazimi dhe Drejtori 
i SHMPK “Mosha Pijade”, Boris Stojanovski. 

Pajisja është donacion nga Qendra për dialog Nansen 
Shkup e cila fillimisht e pranoi pajisjen nga shkolla e 
mesme profesionale Kuben në Oslo, Norvegji.

1. përkrahje për shkollat përmes 
bashkëpunimit ndërkombëtar: 
donacioni i pajisjeve eletro-teknike për shmp 
“mosha pijade” në tetovë  

Bashkëpunimi mes Qendrës për dialog Nansen 
Shkup dhe shkollës së mesme profesionale 
“Kuben” nga Oslo, rezultoi me donacionin e 
pajisjeve eletro-teknike të kualitetit të lartë për 
shkollën e mesme profesionale “Mosha Pijade” 
në Tetovë. 

“Kur u bartëm nga shkolla e vjetër e cila ishte 
shumë e madhe zbuluam se në shkollën e re 
nuk do të kemi hapësire të mjaftueshme për 
magazinimin e pajisjeve të cilat i posedojmë, 
për këtë arsye, shumica e profesorëve tanë 
ishin të pakënaqur nga fakti që nuk mund të 
bartin pajisjet. Njëkohësisht, ky është një nga 
problemet e shkollës, mungesa e hapësirës për 
magazinim. Por, ana e mirë e gjithë kësaj ishte 
që edhe pse ne nuk kishim mundësi ta përdorim, 
atëherë mundemi t’ia dhurojmë atyre që mund 
ta përdorin.“ Kristin Skare, Koordinatore për 
bashkëpunim ndërkombëtar Shkolla profesionale 
“Kuben”, Oslo. 
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Pajisja do të përmbushë nevojat e shkollës në zbatimin e trajnimit praktik për nxënësit dhe përfshin pajisje 
bashkëkohore elektro - teknike të cilat përdoren në shkollat profesionale. Kabineti i ri ka kapacitet për 30 nxënës. 
gjatë orëve praktike nxënësit do të kenë mundësi të aplikojnë njohuritë teorike në praktikë .

“ Përveç arsimit të cilin e vijojnë nxënësit në qendrën tonë shkollore, do të 
aftësohen duke falënderuar këtë donacion që na keni dhënë, do të aftësohen 
në aspektin praktik me qëllim që të mund të kyçen në mënyrë të drejtpërdrejtë 
në prodhim.”  

Boris Stojanovski, Drejtori i SHMPK “Mosha Pijade”, Tetovë.

“ Pajisjet teknike do të mundësojë zbatimin e njohurive teorike të nxënësve 
në praktikë dhe si rezultat do të kemi një kuadro të trajnuar me çka do t’ju 
përgjigjemi nevojave të investitorëve të ardhshëm në vend, dhe në këtë mënyrë 
do të kontribuojmë në zhvillimin më të madh të shoqërisë sonë” 

Safet Neziri, Zëvendës ministër për arsim dhe shkencë.

Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup Sasho Stojkovski theksoi se pajisjet teknike do të ndihmojë në përmirësimin e 
pjesës praktike të mësimdhënies dhe do të kontribuojë gjithashtu në përmirësimin e përgjithshëm të cilësisë së 
mësimdhënies në shkollën e mesme profesionale “Mosha Pijade”.

Ngjarja u përcoll nga një numër i mediave që raportuan për hapjen e kabinetit të ri në shkollë.

Pas hapjes së kabinetit, përfaqësues të QDN Shkup dhe Bordit drejtues së bashku me ambasadorin e R. së 
Maqedonisë në Norvegji ishin të ftuar në hapësirat e Komunës së Tetovës nga kryetarja e komunës Teuta Arifi . Z. 
Arifi shprehu mirënjohje për pajisjet e dhuruara në shkollën e mesme profesionale “Mosha Pijade” dhe gjithashtu 
shprehi mbështetjen për nismat e zbatuara të QDN Shkup në rajonin e Tetovës.
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2. aktivitete plotësuese në suaza të 
programit për nxënës 

Shkollat të cilat e implementojnë modelin Nansen për arsimim të integruar, 
në mënyrë të rregullt i realizuan aktivitetet e integruara jashtëmësimore sipas 
programeve vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore të hartuara 
nga QDN Shkup. Përpos aktiviteteve të integruara jashtëmësimore për arsim 
fillor dhe të mesëm, QDN Shkup organizoi aktivitete të ndryshme sportive dhe 
zbavitëse për nxënësit me qëllim që të promovojë sportin, shoqërimin dhe që të 
arrihet një atmosferë pozitive socio-emocionale në suaza të shkollave. 

Më 6 nëntor, 2013  nxënësit e vitit të tretë dhe 
të katërt pranë shkollës së mesme profesionale 
“Mosha Pijade” në Preljubishtë, komuna e 
Jegunovcit morën pjesë në kros garën e vrapimit 
të organizuar nga QDN Shkup në bashkëpunim 
me stafin shkollor. Ky eveniment është pjesë 
e programit vjetor për aktivitete të integruara 
jashtëmësimore në suaza të seksionin klubi 
sportiv Nansen.

Fituesit e garës janë: 

Vendi i parë - Kamber Ajdini,,
Vendi i dytë - orhan Asani, dhe
Vendi i tretë - Vlatko ilovski.

Më 8 nëntor të vitit 2013, nxënësit nga shkolla 
fillore e integruar “Shemshovë” (Fridtjof Nansen) 
morën pjesë në kros garën e organizuar nga 
Qendra për dialog Nansen Shkup. Kros gara u 
realizua në oborrin shkollor dhe ishte një rast i 
mirë për shoqërim të përbashkët dhe aktivitet 
të mirë fizik. Nxënësit morën pjesë me një 
motivacion të lartë dhe energji pozitive.

Fituesit e kësaj gare janë:

Vendi i parë - Andrej Saveski
Vendi i dytë - Lavdrim Asipi
Vendi i tretë - nisa Shaqiri dhe milan Petkovski.
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Gjatë javës së fundit të muajit dhjetor, të vitit 2013, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi aktivitete dhe 
evenimente zbavitëse për nxënësit dhe kuadrot arsimore të inkuadruar në projektin. U organizuan shfaqje me 
kukulla, performanca me magjistar dhe u ndanë dhurata modeste. Kjo ishte një mënyrë e shkëlqyeshme për të 
shënuar mbarimin e vitit 2013 si dhe përfundimin e gjysmë vjetorit të parë në shkollat të cilat e implementojnë 
modelin Nansen për arsimim të integruar. 

Aktivitetet u realizuan me këtë orar:

24 dhjetor- shkolla fillore “Shemshovë” (Fridtjof Nansen)- Preljubishtë, komuna e Jegunovcit, shkolla e mesme 
profesionale “Mosha Pijade”-Preljubishtë dhe shkolla fillore “Rajko Zhinzifov”/“Ismail Qemali”-komuna Çair, Shkup

25 dhjetor- shkolla fillore “Goce Delçev”- komuna Konçe dhe shkolla fillore “Marshal Tito”- Strumicë

26 dhjetor- shkolla fillore “Slavço Stojmenski”- komuna Vinicë 

Një nga rezultatet më të shprehura pozitive nga aktivitetet e integruara jashtëmësimore është festimi i përbashkët 
i ditëlindjeve në shtëpitë e familjeve të nxënësve nga përkatësitë e ndyshme etnike. Nxënësit e inkuadruar në 
projektin modeli Nansen për arsimim të integruar vazhdojnë me festimin e ditëlindjeve të tyre dhe jashtë shkollës- 
në vendbanimet e tyre. Prindërit e nxënësve shprehin përkrahjen e tyre për këtë lloj të evenimenteve dhe poashtu 
kanë organizuar dhe kanë mirëpritur nxënësit për festa të ndryshme. 
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Ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim në mënyrë të vazhdueshme bashkëpunonte me mësimdhënësit e 
inkuadruar në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar me qëllim që të sigurojë realizimin e suksesshëm 
të programit vjetor për bashkëpunim me prindër, i cili paraqet një shtyllë të rëndësishme për modelin Nansen 
për arsimim të integruar. Bashkëpunimi me prindër nënkupton një sërë aktivitetesh të cilat i afrojnë prindërit në 
shkollë me qëllim të përfshirjes së tyre aktive në procesin e përgjithshëm edukativo- arsimor. 

Prezantime për prindërit në komunën e Vinicës dhe Karbincit 

Më 3 dhe 14 tetor, 2013 , përfaqësues nga ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup në 
bashkëpunim me përfaqësues të komunës së Vinicës organizuan prezantime për prindërit е  nxënësve të 
bashkësisë etnike turke dhe maqedonase të cilët do të jenë të kyçur në projektin modeli Nansen për arsimim të 
integruar (MNAI) në shkollën fillore “Sllavço Stojmenski.  

Më 20 dhjetor, 2013, prezantimi u organizua për prindërit e nxënësve nga shkolla fillore “Strasho Pinxhur” në 
komunën Karbinci.
Qellimi i prezantimit ishte të ofrohen informacionet e duhura lidhur me veçoritë dhe leverditë nga MNAI si dhe 
të potencohet roli i rëndësishëm i prindërve gjatë implementimit të aktiviteteve në suaza të projektit. 
Prindërit shprehën interes të madh dhe përkrahje për projektin, gjithashtu dhanë pëlqimin e tyre për pjesëmarrjen 
e fëmijëve në aktivitetet e integruara jashtëmësimore të cilat implementohen sipas Programeve vjetore të 
hartuara nga QDN Shkup.

3. programi për bashkëpunim me prindër në 
nansen model shkollat: bashkëpunimi me 
prindërit për integrim më të mirë në shoqëri  
në shkollat të cilat e implementojnë modelin nansen për arsimim të integruar bashkëpunimi në 
realacionin prindër- shkollë bazohet në mirëkuptimin e ndërsjellë të prindërve dhe mësimdhënësve 
rreth pikëpamjeve dhe perspektivave të ndryshme. Është tejet me rëndësi që prindërit të kenë kuptim 
të qartë për ambientin shkollor si dhe për planet dhe programet shkollore, po ashtu dhe për mënyrën 
se si aktivitetet e integruara jashtëmësimore i përmbushin nevojat e ndryshme të nxënësve. me këto 
tentativa dhe me përkushtimin ndaj bashkëpunimit, prindërit dhe mësimdhënësit punojnë së bashku 
që të mundësojnë një ambient pozitiv dhe efektiv edukativo- arsimor për të gjithë nxënësit.



8

Programi për bashkëpunim me prindër në komunat: Strumicë, Jegunovcë dhe 
Konçe 

Më 31 tetor, 2013, mësimdhënësit e kyçur në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar pranë shkollës 
fillore “Marshall Tito” në Strumicë, Daniela Miteva, Ljubinka Cvetanova dhe Mejdin Usinov organizuan një 
punëtori edukative për prindërit e nxënësve. 
Prindërit e nxënësve turq dhe maqedonas së bashku me një interes të madh morën pjesë në punëtorinë 
edukative. Tema e punëtorisë ishte “Arsyet për gënjeshtrat e fëmijëve” dhe është në suaza të Programit vjetor për 
bashkëpunim me prindër i hartuar nga QDN Shkup.

Më 22 nëntor, 2013, prindërit morën pjesë në punëtorinë e dytë edukative në temën “Frika tek fëmijët” e cila 
gjithashtu është pjesë e programit vjetor për bashkëpunim me prindër i hartuar nga ana e QDN Shkup.

Në periudhën tetor- nëntor, 2013 , dy punëtori edukative u organizuan në suaza të shkollës fillore “Sehmshovë” 
(Fridtjof Nansen) me prindërit e komunitetit etnik maqedonas dhe shqiptar në temat: “Arsyet pas gënjeshtrave 
tek fëmijët” dhe “Frika tek fëmijët”. Punëtoria u përgatit dhe u realizua nga mësimdhënëset e inkuadruara në 
projektin modeli Nansen për arsimim të integruar Snezhana Misajloska dhe Abibe Mustafi. 

Më 18 dhjetor, 2013, prindërit e nxënësve nga komuniteti etnik tuk dhe maqedonas nga shkolla fillore “Goce 
Delçev” në komunën Konçe morën pjesë në punëtorinë e parë kreative të organizuar nga kuadri arsimor i 
inkuadruar në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar- Zujca Stojanova, Deniz Rexhepov dhe Bujamin 
Abdurramanov. Punëtoria kreative është pjesë e programit vjetor për bashkëpunim me prindër në suaza të 
Nansen model shkollave. Gjatë punëtorisë, prindërit krijuan dekorime me rastin e festave të fund vitit për klasën 
dhe për korridorin shkollor. 
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Më 11 nëntor, 2013, mësimdhënëset nga shkolla fillore “Sllavço Stojmenski” nga komuna e Vinicës të cilat do të 
jenë të inkuadruar në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar vizituan shkollën fillore “Marshall Tito” 
në Strumicë ku morën pjesë në një aktivitet të integruar jashtëmësimor i përgatitur nga arsimtarët Ljubinka 
Cvetanova, Daniela Miteva dhe Mjedin Usinov.

Aktiviteti u përgatit dhe realizua dy gjuhësisht (në gjuhën maqedonase dhe turke) dhe është pjesë përbërëse 
e aktiviteteve të rregullta të cilat implementohen sipas modelit Nansen për arsimim të integruar. Arsimtaret 
nga Vinica kishin rast të mirë të njihen nga afër me modelin dhe ti shikojnë rezultatet pozitive nga aktivitetet e 
integruara jashtëmësimore. 

Shkolla fillore “Sllavço Stojmenski” së shpejti do të fillojë me aplikimin e modelit Nansen për arsimim të integruar 
dhe për këtë qëllim, kuadri arsimor i cili do të jetë përgjegjës për implementimin e aktiviteteve të projektit është 
i inkuadruar në trajnimet bazike për arsimim të integruar në suaza të Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup.

4. shkëmbimi i eksperiencës mes shkollave: 
mësimdhënësit nga vinica morën pjesë në 
aktivitetet jashtëmësimore në strumicë 

Shkollat të cilat me sukses e 
implementojnë modelin nansen 
për arsimim të integruar paraqesin 
shembull dhe model të mirë për 
shkollat të cilat për herë të parë 
njihen me konceptin për arsimim të 
integruar. model shkollat dhe kuadrot 
t tyre arsimore janë po ashtu   pjesë e 
rëndësishme e programit të Qendrës 
për trajnim në pjesën e realizimit të 
pjesës praktike të vivelit bazik dhe të 
avancuar të trajnimit.
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5.	 Shënohet	fillimi	 i	projektit	modeli	Nansen	
për arsimim të integruar në komunën e vinicës 

“ Përmes shoqërimit dhe lojërave fëmijërore, nxënësit nga tre bashkësitë e ndryshme etnike 
do të jenë të integruar së bashku në një vend, maqedonas, turq dhe romë.  Me punë të 
përbashkët dhe përkushtim, me dëshirë për të arrite sfida të reja të reformave të arsimimit, 
përmes promovimit të bashkëjetesës, multikulturizmit dhe integrimit, e përkrah këtë projekt 
me të gjitha resurset njerëzore dhe financiare.  Suksesi është i garantuar nëse që nga fillimi 
ekziston bashkëpunim i ndërsjellë, puna ekipore si dhe qëllimi i përbashkët, ndërsa rezultatet 
do të vijnë si shpërblim për të gjithë.  Fytyrat e buzëqeshura dhe të lumtura të nxënësve, më 
japin një motiv që në të ardhmen të përkushtohem në përmirësimin e kushteve në shkollat 
e komunës sonë.” 

Emil Donçev, 
Kryetari i komunës së Vinicës

“ Integrimi si proces është i pashmangshëm  nga dita ditës, jo vetëm për Republikën e Maqe-
donisë por dhe për rajonin. Proces, i cili i dëshmon rezultatet e para për kohë shumë të 
shkurtër, proces i cili nuk guxon të ndalet, dhe të mbetet vetëm në projekte, kjo duhet të jetë 
një proces  afatgjatë që të mundemi të shohim leverditë nga puna jonë e përbashkët si dhe 
nga investimi jonë i përbashkët. Jam i kënaqur që projektin e fillojmë me 50 nxënës, me një 
klasë, të tilla janë kushtet, besoj që ky numër i nxënësve, ky numër i  prindërve si dhe përkrah-
ja e tyre, nga viti në vit do të rritet, ne jemi të gatshëm të vazhdojmë bashkëpunimin me ko-
munën e Vinicës dhe me këtë shkollë, me klasa tjera, me një numër më të madh të nxënësve 
dhe prindërve.   Një falënderim i madh deri tek komuna, drejtori dhe udhëheqësia e shkollës, 
prindërit të cilët e përkrahën këtë projekt dhe marrin pjesë në të,  deri tek arsimtaret, dhe 
nënkuptohet deri tek komuniteti i biznesit i cili financiarisht e përkrahi projektin.“

Sasho Stojkovski, 
Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup

Bursa të plota janë ndarë për dy arsimtarë nga shkolla fillore “Sllavço Stojmenski” nga komuna e Vinicës  ndër-
sa komuniteti i biznesit e ndihmoi projektin me furnizimin e pjesërishëm të klasës në të cilën do të realizohet 
procesi  i integruar i arsimit. Një pjesë e  mjeteve financiare për nevojat e projektit do të ndahet nga buxheti i 
Komunës së Vinicës.

Qendra për dialog Nansen Shkup i siguron programet vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore, pro-
gramet për bashkëpunim me prindër, trajnim për mësimdhënësit të cilët do ta realizojnë programin, mjete dhe 
pajisje didaktike, libra të posaçme për mësimdhënësit dhe nxënësit, ndihmë eksperte dhe konsultime gjatë re-
alizimit të modelit Nansen për arsimim të integruar. 

Barriera gjuhësore tejkalohet përmes aktiviteteve të përbashkëta jashtëmësimore, njohjes së ndërsjellë të ko-
muniteteve etnike, tejkalimit të diferencave dhe tolerancës. Projekti mes komunës së Vinicës dhe QDN Shkup 
është paraparë të vazhdojë dhe vitin e ardhshëm shkollor gjatë së cilit nxënës të rinj do të inkuadrohen në aktiv-
itetet e integruara jashtëmësimore.

Më 15 nëntor, 2013 u shënua fillimi i një bashkëpunimi, këtë radhë Qendra për dialog Nansen 
Shkup fillon me projektin për arsimim të integruar në shkollën fillore “Sllavço Stojmenski” në 
komunën e Vinicës. Me qëllim të ngritjes së tolerancës ndëretnike mes nxënësve nga komuniteti 
maqedonas dhe turk, 50 nxënës do të jenë të kyçur në aktivitetet e integruara jashtëmësimore. 
Modeli Nansen për arsimim të integruar i cili praktikohet, gjithmonë përshin tre lidhje bazikë, 
bashkëpunimin mes mësimdhënësit, nxënësit dhe prindit, ndërsa qëllimi është tejkalimi i difer-
encave dhe toleranca e ndërsjellë. 
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Fazë e suksesshme përgatitore për inkuadrimin e modelit nansen për 
arsimim të integruar - realizohen aktivitete përgatitore jashtëmësimore 
në	shkollën	fillore	“Slavço	Stojmenski”,	Vinicë  

Me qëllim që të sigurohet fillimi i suksesshëm i aktiviteteve të integruara jashtëmësimore sipas principeve 
kryesore të modelit Nansen për arsimim të integruar, më 22 dhe 28 nëntor, 2013, ekipi për edukim, trajnim 
dhe zhvillim pranë QDN Shkup përgaditi dhe realizoi aktivitete të veçanta përgatitore jashtëmësimore 
sipas modelit Nansen për arsimim të integruar. Arsimtaret të cilat do të jenë përgjegjëse për realizimin 
e mëtutjeshëm të programeve për aktivitete të integruara jashtëmësimore gjithashtu ishin prezentë në 
aktivitetet. Këto aktivitete janë pjesë përbërëse e fazës përgatitore për modelin Nansen për arsimim të 
integruar në shkollat e reja. 

11



12

6.   materiale të reja për mësimdhënësit: 
publikohet praktikumi i dytë për realizues të mnai 

më 10 tetor, 2013, Qendra për 
dialog nansen Shkup e publikoi 
Praktikumin e dytë për realizuesit 
e mnAi i titulluar “dizajni 
multikulturor i shkollës”.

Përmes përmbajtjeve të këtij praktikumi, të gjithë 
realizuesve të drejtpërdrejte të modelit Nansen për 
arsimim të integruar ju ofrohen më tepër modele të 
suksesshme dhe praktike si dhe mënyra të ndryshme 
për senzibilizimin e nxënësve, prindërve dhe familjeve 
rreth vlerave multikulturore, pikërisht për shkak të 
elementeve dhe përmbajtjes së inkorporuar gjatë 
rregullimit të hapësirës shkollore, e cila në esencë 
është një lloj burimi, respektivisht kurikuli i “fshehur.

Përmbajtjet në Praktikumin kanë për qëllim t’i 
inspirojnë dhe inkurajojnë mësimdhënësit  gjatë 
përgatitjes dhe krijimit të shumë përmbajtjeve të reja 
multikukturore të cilat janë themeli i krijimit të imazhit 
të një shkolle e cila paraqet qendër multikulturore në 
rrethin lokal më të afërt.
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Më 26 tetor, 2013, QDN Shkup organizoi ngjarje solemne për ndarjen 
e çertifikatave për dy grupe të mësimdhënësve të cilët me sukses 
përfunduan ciklin bazik të trajnimeve në suaza të Qendrës për trajnim- 
modeli Nansen për arsimim të integruar.

Gjatë evenimentit 48 mësimdhënës fituan certifikata për përfundim të 
suksesshëm të nivelit bazik të trajnimeve në suaza të Qendrës për trajnim 
pranë QDN Shkup.

Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup Sasho Stojkovski theksoi se interesi 
i madh për regjistrimin e arsimtarëve të rinj gjatë shpalljes së hapur 
për trajnimet bazike, është një tregues mjaft i rëndësishëm për rolin e 
Qendrës për trajnim në sferën edukative.

7.   gjeneratat e para të mësimdhënësve 
përfundojnë me sukses nivelin bazik të trajnimeve 
në suaza të qendrës për trajnim pranë qdn shkup  

“Kemi kënaqësinë që sot i nda-
jmë certifikatat për grupet e 
para të arsimtarëve të cilët me 
sukses e përfunduan ciklin ba-
zik të trajnimeve pranë Qen-
drës për trajnim- modeli Nan-
sen për arsimim të integruar. Ju 
si pjesëmarrës, do të fitoni një 
certifikate e cila është e pranu-
ar ndërkombëtarisht dhe është 
e nënshkruar nga partneri ynë 
Këshilli për arsimim të integruar 
i Irlandës Veriore. Dua të theksoj 
se jemi pozitivisht të befasuar 
nga grupi i dytë i arsimtarëve 
të cilët ishin të gatshëm të kon-
tribuojnë financiarisht për të nd-
jekur trajnimet, jemi të befasuar 
nga motivacioni dhe energjia e 
tyre për të vijuar trajnime sa më 
të mira dhe të njëjtat ti aplikojnë 
në shkollat e tyre”. 

Sasho Stojkovski, 
Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup



14

“Kjo qendër për trajnim i përgatit mësimdhënësit në një 
mënyrën më të mirë të mundshme- për shkak të faktit se ju 
ballafaqoheni me problemin e ndarjes, ndërsa ai problem 
është kanosje për shoqërinë tonë. Kjo d.th se ju përfitoni 
njohuri dhe kompetenca se si t’i mësoni fëmijët të jetojnë 
në mënyrën më të mirë të mundshme në Maqedoni. Modeli 
Nansen për arsimim të integruar i praktikuar në programin 
e Qendrës për trajnim përcjell një porosi të fortë: integrimi 
nuk do të thotë asimilim, por duhet të promovojë respektin 
e dallimeve” 

Steinar bryn 
Themeluesi i Nansen dialog rrjetit

Themeluesi i Nansen dialog rrjetit, Steinar Bryn e 
potencoi rolin e rëndësishëm të mësimdhënësve në 
çdo shoqëri si dhe nevojën për përfitimin e njohurive 
dhe kompetencave të reja për të punuar në shoqëri 
multietnike.

biljana krsteska - papiq
Menaxhere e ekipit për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup

“Pjesëmarrja në trajnimet për MNAI gjithsesi se ju ka 
vendosur përballë shumë dilemave, ka hapur shumë 
diskutime dhe ide të reja të cilat e stimuluan dëshirën dhe 
motivacionin tuaj për të vazhduar këtë proces shumë 
shtresor, gjë që e dëshmuat me vazhdimin gradual dhe 
aktiv në nivelin e avancuar të trajnimeve me anë të cilave do 
t’ju mundësohet thellimi i argumenteve tuaja se pse është 
i nevojshëm arsimimi i integruar jo vetëm në kontekstin 
shoqëror të Maqedonisë por edhe në suaza botërore si një 
nevojë dhe tendencë bashkëkohore arsimore“ 

Gjatë fjalimit të saj, menaxherja e ekipit për edukim, 
trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup, Biljana 
Krsteska- Papiq e theksoi nevojën për planifikimin 
strukturor dhe sistematik të trajnimeve për arsimim 
të integruar përmes prizmës së modelit Nansen për 
arsimim të integruar si dhe leverdinë afatgjate për 
mësimdhënësit të cilët kanë vijuar trajnimet.

Pjesa e dytë e evenimentit iu dedikua grupeve të reja 
të mësimdhënësve të cilat edhe njëherë janë dhe 
fitues të bursave të pjesërishme dhe të plota të ndara 
nga ana e QDN Shkup dhe së shpejti do të jenë të 
inkuadruar në trajnimet e organizuara në Qendrën për 
trajnim.

Mësimdhënësit morën pjesë në dy prezantime të 
përgatitura nga ana e ekipit për edukim, trajnim dhe 
zhvillim pranë QDN Shkup në të cilat u informuan 
rreth leverdive dhe karakteristikave të modelit Nansen 
për arsimim të integruar si dhe për programin i cili 
realizohet në suaza të Qendrës për trajnim.
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8.  qendra për trajnim inkuadron dy grupe të 
reja të mësimdhënësve
Pas shpalljes së konkursit për ndarjen e bursave të plota dhe të pjesërishme për nivelin bazik të trajnimeve në 
fund të muajit shtator, 2013, QDN Shkup shpalli listën e kandidatëve të selektuar për pjesëmarrje në nivelin bazik 
të trajnimeve për arsimim të integruar. 

QDN Shkup ndau bursa të plota dhe të pjesërishme për dy grupe të mësimdhënësve të cilët u regjistruan në 
Qendrën për trajnim- modeli Nansen për arsimim të integruar. Gjatë shpalljes, QDN Shkup pranoi një numër të 
konsiderueshëm të aplikacioneve çka ishte një tregues i rëndësishëm për nevojën e programeve për zhvillim 
profesional në fushën e arsimimit të integruar.

Cikli i trajnimit bazik për arsimim të integruar përbëhet nga pjesa teorike dhe praktike, si dhe ligjërata nga 
ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë në fushën e arsimit të integruar, respektivisht nga aktivitetet në vijim:

•	 Trajnime	dhe	punëtori	teorike	–	5	module,
•	 Trajnime	praktike	në	Nansen	model	shkollat	–	2	module,
•	 Ligjërata	me	ekspertë	vendas	–	2	module,
•	 Realizim	praktik	i	aktiviteteve	të	integruara	jashtëmësimore	–	1	modul,
•	 Konferencë	për	arsimim	të	integruar	me	ekspertë	ndërkombëtar	–	4	module.
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Më 8 nëntor, 2013  QDN Shkup e shënoi fillimin e nivelit bazik të trajnimit për modelin Nansen për arsimim të 
integruar në suaza të Qendrës për trajnim në të cilën do të jenë të inkuadruar pjesëmarrësit e grupit të tretë cilët 
janë fitues të bursave të plota për ndjekjen e nivelit bazik të trajnimit.
Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski si dhe përfaqësuesit e ekipit për edukim, trajnim dhe zhvillim 
ju dëshiruan mirëseardhje pjesëmarrësve të rinj.

Pjesëmarrësit nga grupi i tretë i mësimdhënësve me bursë të plotë vijnë nga shkollat, respektivisht komunat 
në	vijim:	SHFK	Goce	Dellçev	–Gostivar,	SHMK	Mirko	Mileski/	SHMK	Drita-	Gostivar,	SHFK	Rajko	Zhinzifov/	Ismail	
Qemali- Çair, Shkup, SHFK Slavço Stojmenski,-Vinicë, SHMPK Mosha Pijade, Tetovë
SHFK	Vanço	Përke-Delçevë,	SHFK	Vanço	Kitanov,	f.	Cërnik	–Pehçevë,	Kopështi	i	fëmijëve,	f.	Cërnik-Pehçevë.

Pjesëmarësit e filluan nivelin bazik të trajnimit me punëtorinë e parë në temën: “Veçoritë e modelit Nansen për 
arsimim të integruar.” Mësimdhënësit e shprehën dëshirën dhe motivacionin e tyre për pjesëmarrje në nivelin 
bazik të trajnimit me qëllim të përfitimit të njohurive dhe shkathtësive të reja nga fusha e arsimimit të integruar.

Më 13 nëntor të vitit 2013, filloi niveli bazik 
i trajnimeve për arsimim të integruar për 
grupin e katërt të pjesëmarrësve në suaza 
të qendrës për trajnim- modeli Nansen për 
arsimim të integruar. 

Grupi është i përbërë nga arsimtarë dhe 
profesorë të cilët janë fitues të bursave të 
pjesërishme të ndara nga QDN Shkup dhe të 
cilët vijnë nga shumë qytete të Republikës 
së Maqedonisë: Shkupi, Tetova, Ohri, Struga, 
Kumanova, Krusheva, Prilepi, Velesi si dhe 
komuna Karbinci.
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Biljana Stoilovska
SHFQ “Vanço Përke”, Dellçevë 
Fituese e bursës së plotë për nivelin bazik të trajnimeve  

Aplikova pasi që kisha dëgjuar që ky trajnim është tejet pozitiv, si për arsimtarët ashtu 
dhe për nxënësit. Shpresoj se do të përfitojmë njohuri të reja, metoda dhe teknika 
të reja të cilat do të mundemi ti implementojmë në punën e përditshme dhe në atë 
mënyrë dhe nxënësit gjithashtu do të mund më shpejtë dhe në mënyrë më kualitative 
të përfitojnë njohuri të reja. 

Në shkollën tonë ka strukturë të ndryshme të nxënësve, shpresojmë se do të kemi mundësi ti implementojmë 
aktivitetet në një nivel më të lartë, nxënësit të begatojnë shoqërinë,  gjithashtu dhe njohurinë e cila stagnon në 
një numër të caktuar të nxënësve, shpresojmë se do mund të rritet në një nivel më të lartë. 

Mendoj se ky model është i pranuar pozitivisht nga të gjithë. Tek ne është ende një risi, mirëpo mendoj se ka nevojë 
për kësi lloji të trajnimeve e cila do të pranohet shumë mirë. Mendoj se do të ketë interes të madh, gjithashtu ana 
e mirë e kësaj është se mund të zgjerohet dhe thellohet bashkëpunimi si me nxënësit, ashtu edhe me prindërit po 
ashtu dhe mes mësimdhënësve. 

Ferdeze Sulejmani
SHMT “Nace Bugjoni”, Kumanovë  
Fituese e bursës së pjesërishme për nivelin bazik të trajnimeve 

Unë kam vijuar shumë trajnime dhe projekte me karakter multietnik, kjo ishte një sfidë 
për tu njohur me arsimimin e integruar. Zakonisht praktikoj që njohuritë ti ndaj me 
të tjerët prandaj dhe aplikova dhe u pranova në suaza të trajnimeve për arsimim të 
integruar.  

Mendimi im personal është se ekziston gatishmëri nga ana e kolegëve dhe nxënësve, por para se gjithash, 
nevojiten kushte më të mira për implementimin e arsimimit të integruar, nëse ne duam të ti përgjigjemi sfidës për 
inkuadrimin e arsimimit të integruar në Maqedoni si një tendencë Evropiane, është e domosdoshme që ne të jemi 
të përgatitur për këtë lloj të integrimit. Unë mendoj se integrimi fillon nga gjeneratat e reja, nëse ne i përgatitim 
se si të integrohen, atëherë së bashku do të mund ti përgjigjemi kësaj sfide e cila për momentin na duket shumë e 
vështirë dhe prandaj na duhet përkrahje nga ata të cilët me sukses janë ballafaquar me këtë sfidë. 

Fahrije Rexhep
SHFQ “ Bashkim vëllazërim”, Ohër 
Fituese e bursës së pjesërishme për nivelin bazik të trajnimeve 

Programi për arsimim të integruar tek unë ka tërhequr vëmendje të madhe, gjithashtu 
mund të them se kohën e fundit në fushën e arsimit ka ndikim të madh nevoja për 
arsimim të integruar, nënkuptohet se për të filluar me kësi lloj të programit fillimisht 
duhet që ne mësimdhënësit ti kalojmë trajnimet dhe mendoj se shumë do të na 

ndihmojnë gjatë punës, prandaj dhe aplikova që të marr pjesë në këto trajnime. Gjithashtu, jam tejet e kënaqur 
që jam një nga fitueset e bursave për nivelin bazik të trajnimeve.  

Mund të them se për momentin në shkollën në të cilën punoj, veçse aplikohet arsimimi i integruar. Por mendoj se 
rreth sferës së arsimimit të integruar duhet të merret përgjegjësi më e madhe, edhe nëse nuk ka probleme mes 
nxënësve, mendoj se duhet të punohet rreth kolektivit të kuadrove arsimore dhe me prindërit, sepse ne realisht 
punojmë me të rriturit e ardhmërisë sonë. Duhet punuar veçanërisht në fushën e arsimimit të integruar sepse 
puna me nxënësit është një lloj i investimit në të ardhmen. Për shkak të kësaj dua të mësoj shumë gjëra të reja rreth 
arsimimit të integruar dhe ti përdor të njëjtat si në mësimin e rregullt, ashtu edhe në aktivitetet jashtëmësimore 
me nxënësit e mi.
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Niveli i avancuar i trajnimeve u realizua sipas strukturës 
në vazhdim:

- 40 orë   nga fushat tematike: principet, qëllimet dhe 
detyrat e arsimimit të integruar; kurikula nacionale si 
parakusht për arsimim të integruar;  literatura shkollore 
për arsim fillor dhe të mesëm në kontekst të konceptit 
për arsimim të integruar; dizajni i hapësirës multietnike 
shkollore; zhvillimi i idesë për arsimim të integruar 
në kontekstin shoqëror të Maqedonisë; vlerësimi i 
komponentëve strukturore të konceptit për arsimim të 
integruar; 

-10 orë   onë temat:  arsimimi i integruar si 
tendencë, trend dhe domosdoshmëri globale; roli i 
mësimdhënësit në shoqëri në procesin e zhvillimit 
të shkollave të integruara; shkolla e shekullit 21. dhe 
sfidat e sistemit arsimor të Turqisë; etosi i arsimimit 
të integruar në Irlandën Veriore; praktikat e mira të 
arsimimit të integruar dhe multikulturor në Bosnjë dhe 
Hercegovinë dhe në Kroaci; 

-10 orë   vlerësim të rezultateve nga aktivitetet e 
integruara jashtëmësimore dhe krijimi i programit 
vjetor për aktivitete të integruara jashtëmësimore.

Qëllimet e trajnimit të avancuar për arsimim të 
integruar janë:

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

•	 Sensibilizimi për respektimin e diferencave në 
shoqërinë më të gjerë;

•	 Përkrahja e bashkëpunimit konstruktiv dhe 
interaksionit 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 idesë për arsimim të integruar në 
kontekstin shoqëror të Maqedonisë;

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

Gajtë periudhës shtator - dhjetor, 2013, 
mësimdhënësit nga grupi i parë dhe i dytë 
e përfunduan nivelin e avancuar të trajnimit 
për arsimim të integruar në suaza të Qendrës 
për trajnim të QDN Shkup. 
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Biljana Palevska
Arsimtare pranë shkollës fillore “Petar Zdravkovski Penko”- Shkup
Pjesëmarrëse nga grupi i dytë

Unë aplikova për nivelin e avancuar të trajnimeve fillimisht për të zgjeruar njohuritë e mija 
po gjithashtu për të shkëmbyer eksperiencën me mësimdhënësit tjerë dhe pjesëmarrësit në 
programin për trajnim. Konsideroj se temat e përfshira në suaza të trajnimeve janë tejet të 
dobishme për punën time të përditshme, dhe ajo që i bën më interesante është struktura e 
ndryshme e pjesëmarrësve të cilët vijnë nga shkollat dhe komunat e ndryshme të Maqedonisë. 

Unë punoj në një shkollë multietnike dhe në klasën time kam nxënës të përkatësive të ndryshme etnike. Unë tentoj që të 
aplikoj metoda dhe qasje të reja të punës gjatë mësimit të rregullt si dhe gjatë organizimit të aktiviteteve të ndryshme siç 
janë: festimi i përbashkët i ditëlindjeve, aktivitete për shoqërim, etj. 

Isha e impresionuar nga atmosfera pozitive dhe relaksuese në Qendrën për trajnim dhe mënyrën në të cilën trajnuesit na e 
përcollën eksperiencën e tyre nga programi. 

Trajnimi është gjithashtu një mundësi e mirë për shkëmbimin e mendimeve, sfidave dhe sukseseve të ndryshme. Ky lloj i 
trajnimeve është shumë i nevojshëm për shoqërinë tonë për shkak se ofron një platformë të shkëlqyeshme për ndërtimin e 
kapaciteteve dhe kompetencave të mësimdhënësve.

Salajdin Beadini
Profesor në shkollën e mesme profesionale “Mosha Pijade”- Prelubishtë, komuna e  Jegunovcit 
Pjesëmarrës nga grupi i parë- realizues i MNAI

Unë dua ti theksoj dy motivet kryesore për pjesëmarrjen në nivelin e avancuar të trajnimeve 
për arsimim të integruar, i pari është i lidhur me zgjerimin e njohurive dhe kompetencave të 
përfituara gjatë nivelit bazik të trajnimeve, ndërsa motivi i dytë është mësimi i metodave dhe 
teknikave të reja të punës për përmirësimin e punës tonë në shkollë.  

Jam i bindur që arsimimi i integruar është alternativa e vetme për shoqërinë tonë, prandaj çdo 
trajnim paraqet një hap para në ndërtimin e shkathtësive dhe kompetencave të nevojshme për tu përshtatur ndaj profilit të 
mësimdhënësit  i cili është i kualifikuar për punë në një ambient multikulturor me grupe të ndryshme të nxënësve.

Nenad Stojanovski
Arsimtar pranë shkollës fillore “Magdalena Antova”- Kumanovë  
Pjesëmarrës nga grupi i dytë 

Unë shpreha interes për të mësuar më shumë rreth metodave të punës në grupe heterogjene 
etnike, kjo temë ishte sfidë për mua pasi që asnjëherë nuk kam punuar në klasa dygjuhësore. 
Jam i sigurt që këto njohuri dhe shkathtësi të reja do ti aplikoj gjatë punës time profesionale si 
mësimdhënës. 

Të gjitha fushat tematike të cilat ishin pjesë e programit për trajnim mund të aplikohen gjatë 
punës sonë të përditshme, jo vetëm për aktivitetet joformale me nxënësi por dhe gjatë procesit të rregullt mësimor, kjo 
gjithsesi varet nga kreativiteti dhe vullneti i mësimdhënësit.

Unë veçse kam filluar të aplikoj disa nga metodat dhe teknikat të cilat i kam mësuar gjatë trajnimeve. Rezultatet nga 
aplikimi i tyre janë me të vërtetë pozitive dhe inkurajuese. 

Programi për trajnim i cili realizohet në suaza të Qendrës për trajnim të QDN Shkup dallohet nga të gjitha trajnimet tjera të 
cilat i kam përcjellë gjer më tani. Një nga metodat më interesante për mua ishte qasja dygjuhësore gjatë të gjitha aktiviteteve, 
gjë që ishte tejet pozitive për mua. Temat nga programi për trajnim janë tejet të dobishme dhe eksperienca e përfituar mund 
të përcillet jo vetëm tek nxënësit por dhe tek kolegët. Besoj që do të ishte tejet mirë që të gjithë mësimdhënësit të kenë 
mundësinë të përcjellin këtë lloj të trajnimeve. Në fillim, unë isha tejet skeptik rreth asaj se si mund të implementohen këto 
aktivitete, por në realitet, ne ishim dëshmitarë të implementimit të suksesshëm të këtyre aktiviteteve në Nansen model 
shkollat të cilat i vizituam gjatë trajnimeve praktike. 
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Në periudhën 18-22 nëntor, 2013, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski së bashku me menaxheren 
për edukim, trajnim dhe zhvillim Biljana Krsteska- Papiq dhe koordinatoren për edukim Sonaj Bilal, 
morën pjesë në programin studimor në Belfast i organizuar nga ana e Këshillit për arsimim të integruar të Ir-
landës Veriore. 
 
Qendra për dialog Nansen Shkup dhe Këshilli për arsimim të integruar i Irlandës Veriore kanë themeluar bash-
këpunim të shkëlqyeshëm i cili paraqet një bazë për shkëmbim të eksperiencës dhe resurseve në fushën e ar-
simimit të integruar.

Gjatë vizitës studimore, përfaqësuesit e QDN Shkup vizituan shkollat në vijim: shkolla fillore e integruar “Kramlin”, 
kolegji i integruar “Malone”, kolegji i integruar “Hazellvud”, kolegji i integruar “Llagan”, shkolla fillore e integruar 
“Rovandejll” dhe shkolla fillore e integruar “Okvud”. Vizita e shkollave ishte një rast i mirë për tu njohur nga më 
afër me praktikat e implementuara në suaza të shkollave të integruara.

Përfaqësuesit e QDN Shkup morën pjesë në dy programe për trajnim të organizuara nga ana e NICIE: “Programi 
për qasje të paanshme” dhe “Programi për mediacion mes moshatarëve”. 

Programet për trajnim do të jenë tejet të dobishme për Qendrën për trajnim pranë QDN Shkup dhe një burim i 
shkëlqyeshëm i njohurive të cilat mund të aplikohen në programin për trajnim të mësimdhënësve në Maqedoni.

10.   Zhvillim profesional dhe shkëmbim i 
eksperiencës: qdn shkup në vizitë studimore 
në irlandën e veriut 

Qdn Shkup dhe niCie kanë themeluar 
një bashkëpunim të shkëlqyeshëm për 
shkëmbimin e eksperiencës dhe eksperti-
zës në fushën e arsimimit të integruar. 
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Në mbledhjen morën pjesë: Steinar Bryn, anëtarët e Bordit drejtues të QDN Shkup: Bente Knagenhjelm, Ingrid Vik 
dhe Naziktere Sulejmani si dhe përfaqësuesit e QDN Shkup: Sasho Stojkovski, Veton Zekolli, Biljana Krsteska- Papiq 
dhe Mirlinda Alemdar. 

Gjatë mbledhjes, përfaqësuesit e QDN Shkup i prezantuan aktivitetet për vitin 2013 përmes departamenteve të 
ndryshme të organizatës.  Statusi dhe zhvillimi i QDN Shkup për periudhën tetor 2012-2013 u prezantua përmes 
pesë prezantimeve të përgatitura nga ana e ekipit të QDN Shkup. 

11.   qdn shkup realizoi mbledhjen vjetore të 
Bordit drejtues 

Më 25 tetor, 2013, QDN Shkup organizoi 
mbledhjen vjetore me Bordin drejtues 
i cili u realizua në Qendrën për dialog 
Nansen Shkup.
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Me qëllim që të analizohet gjendja, sfidat si dhe perspektivat e sistemit arsimor të 
Maqedoni, më 26 tetor, 2013, QDN Shkup e shënoi fillimin e nismës më të re - studio 
programit.

Disa nga qëllimet kryesore të studio programit të QDN Shkup janë:

•	 të diskutohet rreth çështjeve të sistemit arsimor në R. e Maqedonisë të lidhura me mungesën e komunikimit 
mes bashkësive të ndryshme etnike, mungesës së kompetencave tek arsimtarët për të punuar në rreth 
multikulturor, etj;

•	 ngritja e vetëdijes për pasojat negative të ndarjes së shkollave;

•	 promovimi i arritjeve dhe sukseseve të Nansen model shkollave;

•	 prezantimi i sfidave të ballafaquara gjatë themelimit të arsimimit të integruar;

•	 promovimi i arsimimit të integruar si një trend dhe tendencë globale;

•	 prezantimi i praktikave më të mira ndërkombëtare në fushën e arsimimit të integruar;

•	 prezantimi i rekomandimeve nga ekspertë vendas dhe ndërkombëtar

Në emisionin e parë të titulluar “Sfidat e procesit të pajtimit në Ballkan” ishin të ftuar dy bashkëbisedues të dalluar 
nga Norvegjia; themeluesi i Nansen dialog rrjetit, Stajner Brin dhe përfaqësuesja e Bordit drejtues të QDN Shkup, 
Ingrid Vik. Emisioni i parë u emetua përmes YouTube kanalit të QDN Shkup - Nansen TV.  
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ArSimimi	i	iNtegruAr	-	treNd,	
tendencë dhe domosdoshmëri 

ishte titulli i konferencës së dytë ndërkombëtare 
për arsimim të integruar e cila u organizua më 14 
dhe 15 dhjetor, 2013 me qëllim që të arrihet ndikim 
pozitiv ndaj zhvillimit të njohurive, përforcimit 
të kapaciteteve dhe shkathtësive të kuadrove 
arsimore nga arsimi fillor dhe i mesëm të cilët janë 
në rolin e promovuesve dhe realizuesve të idesë 
dhe konceptit për arsimim të integruar.  

13. qdn shkup organizoi 
konferencën e dytë 
ndërkombëtare për arsimim 
të integruar
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Duke e përdorur eksperiencën shumëvjeçare dhe njohuritë e ekspertëve ndërkombëtar nga Irlanda Veriore, 
Norvegjia dhe Turqia, konferenca e dytë ndërkombëtare kishte rol të rëndësishëm në procesin e senzibilizimit 
të profileve të ndryshëm arsimor për nevojën dhe leverditë e konceptit për arsimim të integruar si një trend, 
tendencë dhe nevojë globale.

Konferenca për arsimim të integruar është pjesë përbërëse e nivelit bazik dhe të avancuar të trajnimeve për 
arsimim të integruar të organizuara dhe implementuara në suaza të Qendrës për trajnim - modeli Nansen për 
arsimim të integruar.

Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski, e theksoi rëndësinë e konferencës në shkëmbimin e 
shembujve më të mirë ndërkombëtar në fushën e arsimimit të integruar si dhe mbi përforcimin e shkathtësive 
dhe kompetencave të kuadrove arsimore në sferën e arsimimit të integruar. 

“Përmes temave të cilat do të shqyrtohen në 
këtë konferencë të dytë ndërkombëtare për 
arsimim të integruar do të ofrohen shumë 
shembuj pozitiv, praktika të suksesshme nga 
fusha e arsimimit të integruar; do të përcjellin 
shumë njohuri, do të përforcohen njohuri 
të caktuara të nevojshme për realizimin 
kualitativ të aktiviteteve të integruara 
edukativo- arsimore sipas modelit Nansen 

për arsimim të integruar”.   

Para fillimit të ligjëratave, QDN Shkup kishte nderin që të prezantojë video fjalimin e Sefani Marsal, këshilltare e 
lartë e Komisarit të lartë për pakica kombëtare, Astrid Tors. 

Marsal përcjelli disa mesazhe të rëndësishme nga KLPN në Hagë, Holandë deri tek të gjithë pjesëmarrësit në 
konferencën. Ajo e theksoi rolin e rëndësishëm të Qendrës për dialog Nansen Shkup dhe ofroi një rezime lidhur 
me çmimin Maks van der Shtul, i cili iu nda QDN Shkup më 24 tetor, 2011 për kontribut të jashtëzakonshëm në 
fushën e arsimimit të integruar. 

Ajo gjithashtu e theksoi rolin e rëndësishëm të 
Qendrave për dialog Nansen në rajon dhe theksoi 
se ato paraqesin shpresë për gjeneratat e reja gjatë 
procesit të pajtimit.  

Njëkohësisht, Marsal përcjelli një mesazh të 
rëndësishëm deri tek mësimdhënësit duke e 
theksuar rolin e tyre kyç për funksionimin e mire të 
arsimimit të integruar si dhe nevojën për pranimin e 
realitetit multietnik të shoqërisë. 

Më pas këshilltarja e lartë e KLPK theksoi rëndësinë 
e veçantë të përkrahjes së shkollave nga ana e 

autoriteteve lokale me qëllim të implementimit të suksesshëm të aktiviteteve të cilat e përkrahin arsimimin e 
integruar. 
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Pjesëmarrësit nga niveli bazik dhe i avancuar i trajnimeve kishin rastin që ti pasurojnë njohuritë dhe shkathtësitë 
e tyre përmes ligjëratave të realizuara gjatë dy ditëve të punës të konferencës. 
Ligjëruesit dhe temat të cilat ishin të prezantuara gjatë konferencës së Dytë ndërkombëtare për arsimim të inte-
gruar ishin:  Inge Ajdsvag nga Nansen akademia në Lilehamer, Norvegji në temën: “Roli i arsimtarëve në shoqëri 
dhe roli i tyre në zhvillimin e shkollave të integruara“; Steinar Bryn nga Nansen qendra për paqe dhe dialog nga 
Lilehameri, Norvegjia në temën: “Arsimimi i integruar- trend, tendencë dhe domosdoshmëri”; Ljuljjeta Goran-
ci- Bërkiq nga Qendra për dialog Nansen Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë në temën: “Aktivitetet dhe arritjet e 
QDN Sarajevë në fushën e arsimimit të integruar“; Elvir Xhuliman nga Qendra për dialog Nansen Mostar, Bosnje 
dhe Hercegovinë në temën: “Arsimim për të gjithë- tejkalimi i dallimeve në Stollac”; Suzana Agotiq nga Qendra 
për dialog Osiek, Kroaci në temën: “Aktivitetet për përkrahjen e arsimimit të integruar dhe ndërkulturor, arsimim-
it për paqe dhe për ballafaqimin me proceset e së kaluarës”; Kajhan Karllë nga Akademia e mësimdhënësve në 
Stamboll, Turqi, në temën: “Arsimimi në shekullin 21 dhe sfidat e sistemit arsimor të Turqisë”; Paula Mekëllvejn 
nga Këshilli për arsimim të integruar i Irlandës Veriore në temën: “Zhvillimi qasjes së paanshme ndaj arsimimit 
të interguar” Kliodna Skot- Uills nga Këshilli për arsimim të integruar i Irlandës Veriore në temën: “Koncepti për 
arsimim të integruar në Irlandën Veriore”. 

Konferenca e dytë ndërkombëtare u vlerësua pozitivisht nga pjesëmarrësit vendas dhe ndërkombëtar si dhe u 
përcoll nga një numër i madh i mediave të shkruara dhe elektronike të cilat raportuan mbi evenimentin.

QDN Shkup hartoi një raport të veçantë për konferencën e dytë ndërkombëtare për arsimim të integruar i cili 
është i përkthyer në gjuhën angleze, maqedonase, shqipe dhe turke dhe i njëjti është i publikuar në ueb faqet : 
www.ndc.net.mk dhe www.tcnmie.org. 

Gjatë ditës së parë të konferencës ndërkombëtare për arsimin e integruar, pjesëmarrësve i’u drejtua zëvendësmin-
istri i Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë, Safet Neziri, i cili theksoi nevojën për kultivimin e 
natyrës multietnike dhe multikulturore të shtetit, respektin për diversitetin, dhe përgatitjen e gjeneratave të reja 
për bashkëjetesë konstruktive dhe të shëndoshë.

“ Me ndihmën e projekteve të tilla siç është projekti i Qendrës për Dia-
log Nansen i cili u dëshmua si shumë i suksesshëm, rezultatet janë evi-
dente në shumë shkolla në të tërë Republikën e Maqedonisë. Ky sistem 
është dëshmuar si tejet i suksesshëm dhe duhet të ketë vazhdimësi. 
Unë dua të theksoj rolin e rëndësishëm të përfaqësuesve nga Irlanda 
që na e transferojnë përvojën e tyre që të mundemi ti vazhdojmë përp-
jekjet tona. Ministria e arsimit dhe shkencës do të vazhdojë të mbësht-
esë këto projekte dhe iniciativa.”
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Më 15 dhjetor, 2013 gjatë ditës së dytë të konferencës ndërkombëtare për arsimim të integruar, 33 pjesëmarrësve 
iu ndanë certifikata për përfundimin e  suksesshëm të nivelit të avancuar të trajnimit. Certifikatat u ndanë nga 
ana e menaxheres për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup, Biljana Krsteska - Papiq , dhe nga ana e 
këshilltares së lartë pranë NICIE, Kliodna Skot- Uills.

Menaxherja për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup, Biljana Krsteska- Papiq iu drejtua mësimdhënësve 
dhe pjesëmarrësve të pranishëm dhe e theksoi rëndësinë e promovimit të vlerave mbi të cilat  është ndërtuar 
modeli Nansen për arsimim të integruar. Krsteska- Papiq njëkohësisht e theksoi rëndësinë e arsimimit të integruar 
si perspektiva e vetme për sisemin arsimor të Maqedonisë në kahe të ballafaqimit me proceset negative të 
segregimit mes të gjithë pjesëmarrësve dhe subjekteve në procesin edukativo - arsimor. 

“Të gjithë ju, tani jeni promovues të drejtpërdrejtë të vlerave mbi të cilat  me 
kujdes është ndërtuar modeli Nansen për arsimim të integruar: respekti reciprok, 
toleranca, komunikimi i hapur, ndihma, promovimi i diversitetit dhe kuptimi 
i tij si një pasuri – përballë trajtimit të tyre si pengesë. Ju i përforcuat njohuritë 
tuaja të mëparshme, i pasuruat aftësitë dhe kompetencat tuaja, por dhe i forcuat 
dhe ndërtuar themelet e marrëdhënieve tuaja të ndërsjella , d.th njohja kaloi 
në miqësim ndërsa dallimet u transformuan në shtytje për njohje më të mirë të 
ndërsjellë.”   

Biljana Krsteska - Papiq, 
Menaxhere për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup

Mësimdhënësve dhe pjesëmarrësve të pranishëm iu drejtua dhe Kliodna Skot- Uills nga Këshilli për arsimit të 
Integruar i Irlandës  Veriore e cila theksoi rëndësinë e shkëmbimit të praktikave më të mira ndërkombëtare në 
fushën e arsimit të integruar. 

“Ne jemi të kënaqur që kemi bashkëpunim me QDN Shkup dhe do të përpiqemi 
për të zhvilluar më tej bashkëpunimin . Ne gjithashtu mësojnë shumë nga ju , dhe 
ka shumë ide që ne mund ti zhvillojnë dhe zbatojnë në shkollat e integruara në 
Irlandën e Veriut. Prandaj, besojmë se ne do të kemi një ndikim pozitiv në shkollat 
tona dhe është tejet e rëndësishme të zhvillohen rrjetet e organizatave të ndryshme 
me qëllim që të mësojmë nga njëri-tjetri dhe me këtë rast ju uroj gjithë të mirat në 
të ardhmen.”

Kliodna Skot - Uills, 
Këshilltare e lartë për zhvillim pranë NICIE

14.    gjenerata e parë e mësimdhënësve 
përfundon me sukses nivelin e avancuar të 
trajnimit pranë qendrës për trajnim të qdn shkup 
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Drejtoresha ekzekutive e Këshillit për arsimim të integruar të Irlandës Veriore, Norin Kembell, ju uroi mësim-
dhënësve të cilët me sukses kanë përfunduar nivelin e avancuar të trajnimeve në suaza të Qendrës për trajnim të 
QDN Shkup përmes një video fjalimi.  

“Dua t’ju uroj gjithë juve në këtë pasdite, për përfundimin e suksesshëm të nivelit të 
avancuar të trajnimit. Me kënaqësi të madhe i kam nënshkruar certifikatat tuaja. Ju 
dëshmuat një përkushtim të madh ndaj zhvillimit tuaj profesional si dhe zhvillimit 
tuaj në fushën e arsimimit të integruar. Shpresoj se këtë fushë të arsimit do të keni 
dëshirë të vijoni edhe në të ardhmen. Me pjesëmarrjen tuaj, ju kontribuoni për shkol-
lat tuaja, për punën tuaj si dhe për ndërtimin e një shoqërie më të mirë në Maqedoni.” 

Norin Kembell, Drejtoresha ekzekutive e NICIE
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