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Më 9 dhe 10 mars të vitit 2013, në Shkup, Maqedoni, Qendra për Dialog Nansen organizoi konferencën e 
parë për arsimim të integruar me ekspertë ndërkombëtar nga Norvegjia dhe Irlanda Veriore. Konferenca për 
arsimim të integruar ishte e planifikur dhe u realizua në suaza të trajnimeve bazike për arsimin të integruar të 
cilat organizohen dhe realizohen në suaza të Qendrës për trajnim- modeli Nansen për arsimim të integruar 
pranë QDN Shkup. 

Qendra për trajnim për arsimim të integruar është themeluar në bashkëpunim me Ministrinë e arsimit dhe 
shkencës, dhe është qendra e parë e këtij lloji në R. e Maqedonisë dhe në rajon. 
Konferenca u organizua me qëllim që të përforcohen kompetencat e arsimtarëve në fushën e arsimimit të 
integruar duke e përdorur eksperiencën shumëvjeçare dhe njohuritë të ekspertëve ndërkombëtar. 
Në konferencë, morën pjesë të gjithë arsimtarët dhe profesorët e inkuadruar në projektin modeli Nansen për 
arsimim të integruar të cilët janë të kyqur në trajnimet dyvjeçare të cilat organizohen në suaza të Qendrës për 
trajnim për arsimim të integruar në Shkup.

Në konferencë morën pjesë dhe drejtorët e shkollave të cilat e aplikojnë modelin Nansen, përfaqësues të 
komunava partnere të QDN Shkup, përfaqësues të Ministrisë së arsimit dhe shkencës dhe të Byrosë për 
zhvillimin e arsimit. 

Dita a parë e konferencës e realizuar më 9 mars, 2013, filloi me fjalimin e drejtorit egzekutiv të QDN 
Shkup z. Sasho Stojkovski i cili ju dëshiroi mirëseardhje pjesëmarrësve në konferencë dhe njëkohësisht e 
prezantoi ekipin e ligjëruesve- ekspert ndërkombëtar. Gjatë fjalimit, z. Stojkovski dha një rezime të punës së 
deritanishme të QDN Shkup si dhe për rendësinë dhe qëllimin e organizimit të kësaj konference. 
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“Konferenca është pjesë e programit të Qendrës për trajnim e cila është e dedikuar të ofrojë trajnime për 
arsimim të integruar për arsimtarët në të cilën si ligjërues janë të kyqur një pjesë e ekipit ekspert të QDN Shkup 
si dhe ekspertë lokal dhe ndërkombëtar nga fusha e arsimimit të integruar dhe integrimit të bashkësive të 
ndara.”

“Në vitin 2007, rreth gajshtë vite më parë, si rezultat i programit për rekonsilim i cili u implementua në komunën 
e Jegunovcit, QDN Shkup filloi të punojë në idejën dhe zhvillimin e arsimimit të integruar në Maqedoni, 
respektivisht në zhvillimin e një modeli i cili do ti përgjigjet të gjitha problemeve me të cilat ballafaqohen 
shkollat e ndara, dhe si nga segregacioni të arrijmë deri tek integrimi me anë të krijimit të programeve për 
arsimim të integruar me të cilat do ti përfshijmë të gjitha vitet shkollore nga arsimi fillor deri tek ai i mesëm. 
Pas pesë viteve të punës efektive, arritëm suskes të krijojmë programe vjetore për arsim fillor dhe të mesëm, të 
përhapim modelin në 6 shkolla fillore dhe një të mesme dhe të hapim Qendrën e pare për trajnim për arsimim 
të integruar në Maqedoni. 
Duhet të pranoj se një prej vështërsive më të mëdha me të cilat ballafaqoheshim atëherë ishte mungesa e 
eksperiencës dhe ekspertizës nga fusha e arsimimit të integruar. 
Studijuam një numër të madh të modeleve për arsimim të integruar, multietnik dhe multikulturor në Europë 
dhe SHBA. Modeli më ispirues, përkatës dhe i përshtatshëm për kontekstin tonë u tregua modeli për arsimim 
të integruar i cili aplikohet në shkollat e integruara në Irlandën Veriore.” tha z. Stojkovski gjatë fjalimit të tij. 

Një nga rezultatet më të rëndësishme nga konferenca përpos komponentës për rritjen e kapaciteteve, 
ishte nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim mes Qendrës për Dialog Nansen Shkup dhe Këshillit për 
Arsimim të Integruar të Irlandës Veriore (NICIE). 
Memorandumi u nënshkrua mes drejtorit egzekutiv të QDN Shkup z. Sasho Stojkovski dhe drejtoreshës 
egzekutive të NICIE znj. Norin Kempbell. Marrëveshja për bashkëpunim të ndërsjell paraqet bazamentin 
e themelimit dhe ndërtimit të partneritetit mes dy organizatave, si dhe shkëmbimin e eksperiencës dhe 
resurseve në fushën e arsimimit të integruar. 
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“Veprimtaria e NICIE dhe shkollat e integruara nuk janë vetëm përfitim dhe privilegj për arsimtarët, prindërit 
dhe nxënësit në Irlandën Veriore, NICIE sot është qendra më e madhe dhe më e pasur e resurseve për arsimim 
të integruar në Europë. 
Me qëllim që të japimnjë kontribut më të madh në zhvillimin e arsimimit të integruar në Maqedoni, QDN 
Shkup dhe NICIE tregojnë gadishmëri për partneritet të ndërsjellë afatgjatë në fushën e arsimimit të integruar. 
QDN Shkup dhe NICIE shprehin gadishmëri për implementimin e hapave konkrete të cilat kanë për qëllim të 
promovojnë dhe zhvillojnë arsimin e integruar në Maqedoni dhe në rajon përmes: organizimit të aktiviteteve 
të përbashkëta, shkëmbim të resurseve, zhvillimin e programit për tjanim të mësimdhënësve, përforcimin e 
kapacitetit dhe shërbimeve të Qendrës për trajnim për arsimim të integruar, krijimin e një rrjeti të mundësive 
edukative, zhvillimin profesional të personelit dhe krijimi i mundësive të reja përmes shfrytëzimit të 
përparsive të të dyja palëve, shkëmbim të personelit, shkëmbim të mësimdhënësve, inicijativa të përbashkëta 
për hulumtim, mundësi për zhvillim të mëtutjeshëm për sigurimin e portfolis akademike si dhe vazhdim i 
përkrahjes dhe kërkesave të mësimdhënësve.” theksoi në këtë rast z. Sasho Stojkovski.
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“Vitin e kaluar, themeluam një rrjetë ndërkombëtare për arsimim të integruar në Belfast, dhe ishim të nderuar 
kur një përfaqësues i QDN Shkup morri pjesë në konferencën inaugurale gjatë së cilës krijuam kontakte me 
këtë organizatë dhe vendin. Ishim të mahnitur kur mësuam se edhe ju e përdorni termin e njejtë por si ne- 
arsimim i integruar: përafrimi i fëmijëve nga bashkësitë e ndryshme etnike dhe edukimi i tyre i përbashkët.  Ne 
mendojmë se puna në fushën e arsimimit të integruar është shumë e rëndësishme për rininë, ndërsa rënëdësi 
të madhe ka për bashkësitë e ndara, prandaj do të paraqesë një kënaqësi e veçantë për ne që tju përcjellim 
eksperiencën tone, dhe njëkohësisht jemi të vetëdijshëm se mund të mësojmë shumë gjëra nga Ju, sepse në 
fushën tonë të veprimit, gjithmonë mundohemi të gjejmë një mënyrë më të mire për avancimim e punës dhe 
plotësimit të kërkesave dhe nevojave të të rinjve, duke ju ofruar një shoqëri më të mirë për jetesë nga kjo e 
tanishmja. 
Shpresojmë se do të themelojmë një partneritet i cili do të jetë në dobi të përbashkët e të dy organizatave dhe 
vendeve, në veçanti- në interes të ardhmësrisë të të rinjve.“ theksoi në këtë rast z-nja Norin Kempbell. 

Skulpturë: Duart e shoqërisë - e dizajnuar nga një nxënës nga shkolla e parë e integruar Lagan 
Kolexh me rastin e festimit të 20 vjetorit nga themelimi i arsimimit të integruar në Irlandën Veriore. 

Skulptura sot simbolizon bashkëpunimin mes QDN Shkup dhe NICIE. 
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Pas nënshkrimit të memorandumit për bashkëpunim mes QDN Shkup dhe NICIE, konferenca vazhdoi me 
fjalimin e z-nj. Biljana Krsteska Papiç- menaxhuese e departamentit pëe edukim, trajnim dhe zhvillim pranë 
QDN Shkup.
Z-nj. Krsteska Papiç e potencoi rëndësinë dhe domethënien e organizimit dhe implementimit të konferencës 
së pare për arsimim të integruar si një nga përfitimet dhe produktet e modelit Nansen për arsimim të integruar, 
dhe fakti që implementimi shumëvjeçar dhe përhapja e modelit e ka begatuar ekipin e QDN Shkup me 
eksperincë të dobishme, informacione, ideja, perspektiva por dhe dilema të cilat duhet të trajtohen, ndahen 
dhe diskutohen. 
Gjatë fjalimit, z-nj. Krsteska Papiç theksoi se arsimimi i integruar në konteksin tonë shoqëror duhet të 
mundësojë transformimin e sistemit arsimor nga sistemi i mbyllur dhe i ndarë në një sistem i cili do të jetë i 
përshatur interesave të bashkësive etnike, d.th. i hapur për përkrahjen e dialogut mes bashkësive të ndryshme 
etnike.  
“Proçeset integruese në sferën e arsimimit kanë ndikim në inkorporimin e diferencave në komponentën 
përmabjtësore e cila me atë begatohet në mënyrë kualitative dhe e tejkalon rezikun e favorizimit të 
ekskluzivitetit kulturor i cili është burim i distancës fizike mes gjeneratave të reja, e cila mëtutje mund të 
gjenerojë jotolerancë dhe dhunë.” theksoi z-nj. Krsteska Papiç gjatë fjalimit. 

Gjatë fjalimit, u potencua roli i arsimimit të integruar si dhe funksioni i tij si një lidhje mes dallimeve dhe mjet 
për tejkalimin e rezistencës ndaj dallimeve të llojit të ndryshëm. 

 “Arsimimi i integruar nuk ka dhe nuk duhet të ketë për qëllim parësor të ju ofrojë nxënësve njohuri të reja dhe 
plotësuese, por duhet ti aftësojë nxënësit për të jetuar në bashkësi e cila jeton me dallimet dhe njëkohësish 
i kultivon dhe i avancon të njejtat.  Mu për këtë, ky model i arsimimit mundëson transformimin e shoqërive 
të ndara në shoqëri kohezive në të cilat shkollat përpos fuksionit të qendrave arsimore, e mbajnë epitetin e 
qendrave për pajtim.” Theksoi në këtë rast z-nj. Krsteska Papiç.
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Pjesa zyrtare e konferencës filloi me ligjeratën e z-nj. Norin Kempbell- drejtoresha egzekutive e Këshillit për 
Arsimim të Integruar të Irlandës Veriore. 
Seisoni i parë i konferencës i udhëhequr nga z-nj. Norin Kempbell filloi me proekcionin e një video materiali 
të shkurtër në të cilin prezantohej procesi i tranzicionit në Irlandën Veriore. Në video materialin ishin te 
paraqitura ngjarjet dhe ndodhitë nga fillimet e proçeseve integrative në Irlandën Veriore, dhe si të njejtat jan 
inicuar dhe promovuar nga njerëz të cilët janë kundërshtuar ndarjeve, duke besuar se fëmijët duhet të rriten 
dhe të mësojnë së bashku. 
Gjatë proeksionit, u potencua fakti se levizja për arsimim të integruar në Irlandën Veriore është përgjegjëse 
për proçesin e pajtimit dhe ndërtimit të paqes më shumë se 30 vite. Ishte më se e qartë porosia se përpos 

përparimit, ende janë të nevojshme angazhime plotësuese në 
fushën e arsimimit të integruar. 
Sesioni vazhdoi me një rezime dhe prezantim të arsimimit të 
integruar në Irlandën Veriore, historia dhe zhvillimi i tij, si dhe 
struktura,aktivitetet dhe qëllimet e Këshillit për Arsimim të 
Integruar të Irlandës Veriore
“Arsimimi i përbashkët i fëmijëve dhe të rinjve të cilët vijnë dhe 
janë pjesë e traditave protestante dhe katolike me qëllim që tju 
ofrohet një arsimim i shkëlqyeshëm, i cili i pranon dhe i respekton 
këto dy tradita kryesore. Shkolla e integruar, e cila në esencë është 
me karakter krishter, i integron nxënësit nga të gjitha përkatësitë 
fetare. Qëllimi kryesor është tju sigurohet fëmijëve një ekperiencë 
shtytëse edukative, me cilën të rinjtë dë të zhvillohen si individë 
të cilët do të kenë ndikim mbi ndryshimet positive në shoqërinë e 
përbashkët.” Deklarata e Principeve- NICIE (2008) 

Pjesëmarrësit në konferencë ksihin rastin të mësojnë më shumë rreth punës së Këshillit për Arsimim të 
Integruar të Irlandës Veriore, për strukturën, fuksionin, fushën e veprimit dhe metodologjinë e punës. U 
potencua rëndësia e NICIE në procesin e zhvillimit të arsimimit të integruar në shkollat në Irlandën Veriore. 
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“Aspekti thelbësor i procesit të pajtimit është promovimi i kulturës së tolerances në çdo nivel të shoqërisë, çka 
nënkupton inicijativa për përkrahjen dhe promovimin e arsimimit të integruar dhe bashkëjetesës.”  Marrëveshja 
e Belfastit fq.18. 

Fusha e veprimit e NICIE u prezantua para pjesëmarrësve të pranishëm përmes programeve, komponentave 
dhe aktiviteteve të cilat janë:

•	 Përkrhaje e shkollave

•	 Çmimi: Përkryerje në arsimimin e integruar

•	 Ndrarje e praktikave më të mira

•	 Ndërtimi sektorial i identitetit

•	 Programe për arsimim të integruar në shkolla

•	 Bashkëpunim ndërkombëtar

•	 Zhvillim (grupe të reja prindësh, transformim, prezantime, përkrahje, politika, trajnime, informim, selektim 
i grupeve)

•	 Objekte të reja shkollore

•	 Komunikim (promovim, strategji, publikime, komunikim me audience, media, envenimente)

”Ne ndërtojmë shkolla të reja dhe përkrahim 
transformimin e shkollave egzistuese. Gjithsej 22 
shkolla me identitet të njëllojtë ygjodhën që të jenë 
shkolla të integruara. Egziston një procedure ligjore 
për këtë process të transformimit, ku shkolla ndërrohet 
krejtësisht që të ofrojë një ambient ku të gjithë fëmijët 
do të ndjehen të mirëseardhur. Kjo rrugë është shumë 
e vështirë, ndonjëherë duhet të kalojnë dy gjenerata 
të nxënësve para se të rrumbullaksohet proçesi i 
integrimit. Për NICIE  është me rëndësi që të përkrahen 
shkollat të cilat kanë vendosur të kalojnë këtë rrugë.“ 
theksoi z-nj. Norin Kempbell. 

Prezentimi ofroi informacione të rëndësishme rreth 
sistemeve të ndara shkollore në kontekstin e Irlandës 
Veriore, duke dhënë një pasqyrë për bazat e ndryshme 
të ndarjeve: religjioze, gjinore dhe në bazë të klasës 
shoqërore apo aftësive. 
Gjatë sesionit u prezantuan rezultatet nga hulumtimi 
i opinionit publik në lidhje me arsimimin e integruar. 
Qasja pozitive e shoqërisë ndaj arsimimit të integruar 
ishte një ndër indikatorët kryesor për rëndësinë e 
aktiviteteve dhe fushën e veprimit të NICIE. 

“Argumenti më i mire në favor të arsimit të integruar 
është ai se ofron një arsimim të shkëlqyeshëm, ai nuk 
është vetëm për diferencat dhe respektin e ndërsjellë, 
ajo është një ambient arsimor i cili i mundëson çdo 
fëmije të edukohet, të arrijë sukses dhe të zhvillohet.” 
Tha z-nj. Norin Kempbell gjatë prezantimit të saj. 

8



Sesioni ishte i një rëndësie të veçantë në kahje të prezantimit të sfidave të lidhura me arsimimin e integruar 
dhe mënyra se si të përkrahen shkollat e integruara dhe etosi i tyre, vështërsitë me paqen jo-stabile, resurse të 
kufizuara për punë me kuadrot arsimore, racionalizimi në shkolla, etj. Një interes të veçantë tek pjesëmarrësit 
shfaqën për sfidat me të cilat ballafaqohen mësimdhënësit në shkollat e integruara në Irlandën Veriore, 
shumica e të cilave ishin të ngjashme me kontekstin e Maqedonisë:

•	 Edukimi	i	ndarë	i	kuadrove	arsimore
•	 Mungesa	e	njohurisë	dhe	ekperiencës	për	traditën	“tjetër”
•	 Mungesa	e	trajnimeve	dhe	shkathtësive	për	menaxhimin	e	konflikteve	dhe	zgjedhja	e	tyre
•	 Mungesa	e	trajnimeve	dhe	shkathtësive	për	përmirsimin	e	raporteve	me	shoqërinë
•	 Mungesa	e	komoditetit	për	të	diskutuar	çështjet	senzitive	në	klasë
•	 Mungesa	e	resurseve	të	dedikuara	enkas	për	integrim

Aktivitetet e NICIE të cilat i përkrahin kuadrot e punësuar dhe shkollat e integruara poashtu u prezantuan 
gjatë sesionit të udhëhequr nga ana e z-nj. Norin Kempbell. Pjesëmarrësit kishin mundësi të mësojnë më 
shumë për artivitetet e organizuara dhe implementuara nga ana e Këshillit për Arsimim të Integruar të 
Irlandës Veriore siç janë: programi për medijacion mes moshatarëve, programi- diversiteti në akcion, çmimi- 
përkryerje në arsimimin e integruar dhe programa- klasat e përbashkëta-njohuri të thelluara. Ligjerata mbaroi 
me një sesion interaktiv me pyetje dhe përgjigje me pjesëmarrësit të cilët shprehën interes të madh për temat 
e prezantuara. 

Konferenca për arsimim të integruar e organizuar nga QDN Shkup ishte nje rast i mirë për takim të 
përbashkët të gjithë përkrahësve dhe promovuesve të idejës për arsimim të integruar.  Me këtë rast, 
në konferencën ishte i ftuar dhe Zëvendës Ministri për arsim dhe shkencë z. Safet Neziri i cili ju drehtura 
pjesëmarrësve të pranishëm.  Zëvendës Ministri Neziri e potencoi nevojën për përkrahje të inicijativave të 
ndryshme të cilat i promovojnë dhe ndihmojnë marrëdhëniet ndëretnike dhe njëkohësisht e lehtësojnë 
procesin e tejkalimit të stereotipeve dhe paragjykimeve. Z. Neziri, gjatë fjalimit të tij, e theksoi rëndësinë e 
themelimit të Qendrës për trajnim për arsimim të integruar pranë QDN Shkup. 

“Në qershor të vitit të kaluar Qendra për Dialog Nansen dhe Ministria për arsim dhe shkencë e hapën Qendrën e 
parë për trajnim për arsimim të integruar. Nga perspektiva e atëhershme ishte më rëndë të parashihet suksesi, 
mirëpo sot,  kam nderin të qëndroj pranë jush dhe të marr pjesë në këtë konferencë e cila ia vë kurorën punës së 
suksesshme të Qendrës për Trajnim. Aktivitetet e këtilla dhe promovimi i Modelit Nansen për arsimim të integruar 
paraqet një sfidë konstruktive e cila duhet të kultivohet dhe të punohet në vazhdimësi. Ky është një proces i cili 
kërkon kohë, bashkëpunim, partneritet dhe dëshirë të sinqertë për të avancuar këtë nismë e cila mbështetet në 
punën dhe iniciativën e shkollave dhe kuadrit mësimorë të cilët janë promotorët më të rëndësishëm të këtij projekti.” 
theksoi z. Neziri gjatë fjalimit të tij. 
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Pjesëmarrësit në konferencë e shfrytëzuan rastin për të parashtruar pyetje dhe për të biseduar me Zëvendës 
Ministrin për arsim dhe shkencë në lidhje me sfidat me të cilat ballafaqohen kuadrot arsimor gjatë punës së 
tyre të përditshme. 

Sesioni i dytë i konferencës ishte i udhëhequr nga z-nja. Kliodna Skot Vills, zyrtare e lartë për zhvillim pranë 
Këshillit për arsimim të integruar të Irlandës Veriore. Z-nja Skot Vills dha një rezime të experiences personale 
në	fushën	e	arsimimit	të	integruar	dhe	gjatë	sesionit	në	mënyrë	rrënjësore	e	elaboroi	temën	“Etosi	i	shkollës	
së	integruar”.	Prezantimi	filloi	me	definimin	e	principeve	të	arsimimit	të	integruar	dhe	fakti	që	me	nidmën	e	
integrimit, fëmijët nga të gjitha përkatësitë fetare së bashku me një ambient të përbashkët për mësim mund 
të mësojnë të respektohen me njëri tjetrin. 
Prezantimi vazhdoi me sqarimin e domethënies së integrimit në praktikë, dhe pyetja: Kur dikush hyn në një 
shkollë, si do ta dijë se bëhet fjalë për një shkollë të integruar? 
U potencua fakti se shkollat e integruara janë një mjedis i planifikuar, janë të nevojshme shumë pregaditje që 
të arihet barazbesha e vërtetë me qëllim që të afrohen nxënësit njëri me tjetrin, dhe ky planifikim mundëson 
vendosjen e praktikave dhe rregulloreve në shkollë. Integrimi poashtu bazohet dhe në eksperiencat etë 
gjitë atyre të cilët janë të involvuar në mjedisin shkollor, por gjithashtu nevoitet dhe përkrahja në nivel lokal, 
nacional dhe ndërkombëtar. 
Akcent i veçantë u vë në rëndësinë për respektimin e praktikave integrative dhe vendimeve për krijimin e një 
ambienti i cili do tju mundësojë nxënësve të ndjehen mirë pranë diferencave të çdo lloji. Ajo mund të arihet 
përmes vënies së praktikave të ndryshme, organizimit të envenimenteve lokale dhe ndërkombëtare, dizajnit 
të hapsirës shkollore, etj. 
Z-nj. Skot Vills e theksoi rëndësinë e Deklaratës së Principeve të NICIE e cila duhet të jetë ADN-ja e shkollave 
dhe të respektohet në mënyrë spontane dhe natyrale, me qëllim që të arrihet integrim i bazuar në barazi, 
besim dhe vlera, involvimi i prindërve dhe përgjegjsia shoqërore. 

“Prindërit janë të involvuar që nga fillimi i proçesit edukativ të fëmijëve të tyre pasi që shkolla komunikon dhe 
konsutohet me ta. Për shkak se prindërit janë ata të cilët e themeluan arsimimin e integruar, ata plotësisht 
kuptojnë se çka ndodh në shkollë, dhe se involvimi i tyre është me vlerë kyçe për shkollën.” tha z-nj Kliodna 
Skot Vills gjatë prezantimit. 
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Gjatë sesionit u prezantua metodologjia për evaluimin e punës dhe arritjeve të shkollave si dhe treguesit e 
nevojshëm	për	vlerësim,	si	dhe	përshkrimim	i	qëllimit	të	çmimit	“Përkryerje	në	arsimimin	e	integruar”.	

“Shkollat tona aplikojnë praktika të ndryshme dhe ne dëshironim që të ju ndihmojmë ti evaluojnë të njejtat, 
për ato shkolla të cilat kanë vlerësuar se e kryejnë mirë punën e ndajmë çmimin “Përkryerje në arsimimin e 
integruar”. Ne shpresojmë që shkollat në mënyrë të rregullt do vlerësojnë nivelin e integrimit në shkollat e tyre- 
a është vetëm sipërfaqësor, apo me të vërtetë i marin parasysh raportet e ndërsjella, programet e ndyshme 
të cilat aplikohen, dhe praktikat të cilat i përdorin gjatë punës. Shkollat duhet të angazhohen në krijimin e 
një etosi i cili në esencë e ngërthen respektimin e të drejtave.” theksoi z-nj Kliodna Skot Vills gjatë prezantimit. 

Sesioni mbaroi me pjesën e dedikuar për pyetje dhe përgjigje me pjesëmarrësit, gjatë të cilit u potencua 
rëndësia e kyqjes së të gjitha sferave të shoqërisë për të mundësuar funksionimin e plotë të arsimimit të 
integruar. 

Sesioni i tretë i konferencës vazhdoi me prezantimin e një punëtorie interaktive me pjesëmarrësit e 
udhëhequr	nga	z-nj.	Klaudija	Lenz	nga	Qendra	Europjane-	Vergeland	në	temën	“Zhvillimi	 i	kompetencave	
ndërkulturore”	 	dhe	njohje	më	të	detajuar	me	konceptin	e	arsimimit	ndërkulturor	dhe	një	mjeti	për	 (vetë)	
refleksion	përmes	mësimit	me	bashkëpunim.		
Gjatë sesionit pjesëmarrësit kishin rastin të njihen me teorinë dhe konceptin e kompetencave ndërkulturore 
dhe me një metod- mjet për evaluimin e së njejtës. Prezantimi ofroi informacione të rëndësishme dhe 
instrukcione në drejtim të definimit dhe zhvillimit të kompetencave ndërkulturore dhe si të njejtat mund të 
zhvillohen dhe vlerësohen përmes mësimit me bashkëpunim. 

“Arsimimi ndërkulturor mundëson 
një ambient arsimor dhe proçese të 
cilat i përkrahin nxënësit në ndërtimin 
e kapaciteteve të tyre të cilat janë të 
nevojshme për identifikimin e dallimeve 
dhe interakcionin me njerëzit të cilët 
percepohen sit ë ndyshëm në mënyrë 
demokratike dhe jo-ofenduese. 
Arsimimi ndërkulturor nuk është vetëm 
për të “kuptuar të tjerët”, por dhe për 
vetë-refleksion dhe vetëdije kritike 
për mënyrën se si ndërtohet identiteti, 
kultura dhe termet.” e cituar nga 
prezantimi i z-nj Lenz.
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Gjatë prezantimit të saj, z-nj. Lenz i theksoi komponentat kyqe të cilat duhet respektuar dhe zhvilluar që 
të arrihet dhe zhvillohet kompetenca ndërkulturore si dhe rëndësia e vaçantë e aftësisë dhe dëshirës për 
respektimin e dallimeve gjatë proçesit të interakcionit.

“Institucionet e larta arsimore për mësimdhënës, duhet të zhvillojnë instrumente për vlerësimin e kualitetit 
të inspiruara nga qytetërimi demokratik duke e marur parasysh dimensionin ndërkulturor dhe të zhvillojnë 
indikatorë dhe mjete për vetë-evaluim dhe fokusim individual të komponentave arsimore.” Këshilli i Europës, 
Libri i Bardhë për dialog ndërkulturor. 

Një nga aspektet më të dobishme të konferencës ishte njohja me mjetin për identifikimin e kompetencave 
ndërkulturore. Mjeti është rezultat i bashkëpunimit mes programit Pestalloci pranë Këshillit Europian, qendrës 
Europjane- Vergeland dhe programi për qytete ndërkulturore pranë Këshillit Europjan 2011-2012. Mjeti është 
i përbërë nga 13 komponentave: 5 qëndrime, 4 shkathtësi dhe 4 njohuri të cilat janë shumë të rëndësishme 
për zhvillimin e kompetencave ndërkulturore. Pjesëmarrësve poashtu ju prezantua një listë e sjelljeve të 
opservuara për secilën nga komponentat, të cilat janë të nevojshme për përcjelljen e zhvillimit. 

Mjeti për evaluim u prezantua në mesin e pjesëmarrësve me anë të sesionit interaktiv duke e përdorur 
teknikën	e	“bashkimit	të	figurave”	gjatë	leximit	të	komponentave.	Pjesëmarrësit	u	kyqën	në	në	mënyrë	aktive	
në sesionin interaktiv dhe shprehën dëshirë për thellimin e njohurive të tyre rreth mjetit dhe aplikimin e tij në 
punën e tyre të përditshme. Pjesëmarrësit poashtu i prezantuan qëndrimet dhe perspektivat e tyre të lidhura 
me mjetin për vlerësimin e kompetencave ndërkulturore gjatë zhvillimit profesional të arsimtarëve si dhe 
përkrahjen	e	duhur	për	zhvillimin	e	kompetencave	ndërkulturore	në	klasë	me	aplikimin	e	teknikës	“bashkimi	
i	figurave”	me	qëllim	që	të	arrihet	bashkëpunim	i	mirë	dhe	kohezion	në	grupe	në	ndryshme	apo	të	ndara.		

Dita e dytë e konferencës e realizuar më 10 mars, 2013 filloi me sesionin e udhëhequr nga z-nj. Paula 
Mekëllvejn	nga	Këshilli	për	Arsimim	të	Integruar	i	Irlandës	Veriore	në	temën	“Zhvillimi	i	qasjes	së	paanshme	
në	arsiminin	e	integruar”.	

Prezantimi filloi me një deklaratë e dhënë nga një inspektor arsimor nga departamenti i arsimit të Irlandës 
Veriore- Marion Matçet: “Egziston një dilemë reale për arsimtarët të cilët duan të kyqen në këtë lloj pune, i 
cili nga natyra mund të krijojë situata të pakëndshme, të sfidojë qëndrimet apo të hap çështje të ndijshme. E 
vërteta është se ne individualisht dhe kolektivisht duhet të marim përgjejgjësi për këtë punë. Ne jemi pjesë e 
problemit dhe të gjithëë mund të jemi pjesë e zghidhjes.”

Gjatë sesionit, z-nj. Mekëllvejn e prezantoi programin për qasje të paanshme i hartuar nga NICIE, si dhe 
qëllimet, detyrat dhe rezultatet e arritura. 
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Fillimisht, NICIE ka hartuar një dorracak të vogël i titulluar Programi për paanshmëri, i koncepuar nga ana e 
prindërve dhe pjesëmarrësve në lëvizjen për arsimim të integruar me qëllim që të përgjigjet në nevojën e 
materijaleve ndihmëse për implementimin e aktiviteteve në shkollat e integruara. Dokumenti fillestar është 
publikuar në vitin 1998, dhe i korigjuar në vitin 2002 nga ana e NICIE për shkak të plan-programeve të reja 
arsimore në Irlandën Veriore dhe për të respektuar procedurën ligjore për kualitet. 

Z-nja. Mekëllvejn e potencoi nevojën për aplikimin e programit për qasje të paanshme me qëllim që të 
pranohet diversiteti në shkollat dhe në shoqërinë. 

“Rezultatet e një hulumtimi të realizuar në Irlandën 
Veriore në vitin 2002 nga ana e Paul Konoli nga 
Universiteti Mbretëror në Belfast, dëshmojnë që fëmijët 
që nga mosha 3 vjeçare zhvillojnë disa qëndrime nega-
tive ndaj njerëzve të cilët janë të ndryshëm nga ta, dhe 
se ato qëndrime eskalojnë deri në moshën e tyre gjashtë 
vjeçare kur shumica e tyre regjistrohen në shkollë fillore. 
Për shkak të këtij fakti, ne vendosëm të krijojmë një 
program për shkollat fillore i cili më tutuje u aplikua dhe 
në shkollat e mesme. Trajnimet të cilat i implementojmë 
e kanë parasysh faktin se rrethanat shoqërore mund 
të ndikojnë në përforcimin e paragjykimeve, sepse në 
shtëpitë tona mund të krijojmë një pasqyrë dhe ide për 
atë se çka është normale, pozitive apo negative, dhe 
qëndrimet e njejta më tej të transferohen në shkollë. 
Nëse ato qëndrime janë negative dhe nuk sfidohen, 
atëherë ajo shpie në përforcimin e pikëpamjeve, 
anëshmërive dhe paragjykimeve të cilat rezultojnë me 
diskriminin dhe jobarazi shoqërore. ” theksoi z-nj. Paula 
Mekëllvejn gjatë prezentimit. 

Gjatë këtij sesioni, pjesëmarrësit kishin mundësi të përkujtohen në zanafillën e lëvizjes për paanshmëri 
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë rast, u projektua një film i shkurtër për ndodhitë në Litëll Rok 
shkollën e mesme në SHBA dhe përpjekjet e nxënlsve të parë afro-amerikan të cilët e kanë ndjekur arsimin në 
shkollën e mesme në të cilën kanë vijuar mësimin vetëm nxënës nga raca e bardhë. 
Filmi	i	dytë	i	cili	u	projektua	gjatë	sesionit	ishte	„Klasa	e	ndarë:	leksioni	për	sytë	e	kaftë	dhe	të	kaltër“	pas	të	cilit	
vijoi diskutim me pjesëmarrësit për mënyrën në të cilën duhet transferuar mesazhi tek nxënësit për efektin 
negativ të diskriminimit. 

Pas sesionit interaktiv, pjesëmarrësit u informuan detajisht për fokusin e ABC trajnimeve të NICIE dhe për 
qëllimet dhe detyrat kryesore: pranimin e diversitetit, promovimin e barazisë dhe inkluzionin, sfidimi i 
anëshmërive dhe paragjykimeve përmes programeve formale dhe joformale. Gjatë prezantimit u potencua 
që kuadrot të cilët punësohen në shkolla të integruara duhet të posedojnë shkathtësi, strategji, vetëdije dhe 
vetëbesim për punë në ambient multikulturor edukativ. 

Pjesëmarrësit e pranishëm u inkurajuan të mendojnë për qëndrimet e tyre personale dhe të kushtojnë kohë për 
vetë-refleksion	rreth	eksperiencës	së	tyre	personale	të	lidhur	me	anëshmërinë,	paragjykimet,	diskriminimin	
si dhe të marin parasysh ndikimin negativ të qasjes së njëanshme ndaj fëmijëve gjatë proçesit edukativo-
arsimor dhe nevojën për gjetjen e terminologjisë korrekte për diversitet dhe barazi. 
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Sesioni i fundit i pjesës formale të konferencës ishte i udhëhequr nga z-nj. Berit Follestad nga shkolla e 
mesme profesionale Sogn në Osllo, Norvegji. Përmes një sëre aktivitetesh dhe sesionit interaktiv u prezantua 
tema:	“Medijacioni	shkollor	–	mjet	për	një	klasë	inkluzive”		si	dhe	rëndësia	e	mësimdhënësit	i	cili	punon	në	një	
shkollë multietnike.Sesioni përfshiu aktivitete të përbashkëta me pjesëmarrësit dhe elaboroi aspektin teorik 
të rëndësisë së medijacionit shkollor.  
Prezantimi filloi me një rezime të shkurtër dhe prezantim të historiatit dhe strukturës së shkollës së mesme 
profesionale Sogn në Osllo, me theks të veçantë të ambientit inkluziv dhe multikulturor.  Përpos prezantimit të 
qëllimeve kryesore të programit për medijacion i cili aplikohet në shkollë, u theksua fakti që në këtë program 
janë të kyqur të gjithë nxënësit dhe kuadrot arsimore me qëllim që të sigurohet një hapsirë e sigurtë dhe 
pozitive për të gjithë nxënësit. Programi për medijacion ka gjithashtu për qëllim të përforcojë kompetencat 
tek	nxënësit	për	ballafaqim	konstruktiv	me	konfliktet,	me	 çka	do	 të	parandalojnë	dhunën,	diskriminimin,	
abuzimin dhe racizmin. 
Gjatë sesionit, me një sërë aktivitetesh interaktive dhe punë ekipore me pjesëmarrësit, z-nj. Folestad e pasqyroi 
atmosferën, teknikat dhe metodologjinë e punës e cila aplikohet gjatë një sesioni të medijacionit siç janë: 
mësimi	gjatë	të	punuarit,	kyqja	aktive	e	pjasëmarrësve,	luajtja	e	roleve,	refleksioni,	moderatori		“jashtë”	rrethit,	
dhe bisedat për pajtim. Gjithashtu në mënyrë të detajuar u prezantuan mjetet reactive të cilat përdoren gjatë 
procesit të medijacionit për llojet e ndryshme të medijacionit (fytyrë në fytyrë, shatëll medijacioni, rrethi i 
konflikteve-	konflikte	grupore,	ndërtimi	i	ekipeve	në	klasa	me	nivel	të	lartë	të	konflikteve,	arritja	e	drejtësisë).	
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Aktivitetet proaktive të implementuara në suaza të programit për medijacion në shkollën e mesme 
profesionale Sogn në Osllo poashtu u diskutuan me pjesëmarrësit, dhe fakti që secili aktivitet ka rëndësi të 
madhe për sigurimin e një ambienti pozitiv dhe të sigurtë për të gjithë nxënësit. 
Aktivitetet të cilat u theksuan gjatë prezantimit janë: trajnimet bazike për nxënësit dhe kuadrot arsimore, 
trajnimi i nxënësve medijatorë, këshillimi, ligjerata në temën: metodi i medijacionit- mjet për të gjithë 
mësimdhënësit si dhe bashkëpunimi me Kryqin e Kuq dhe pjesëmarrja në rrjetin e medijatorëve shkollor në 
Osllo. 

Sesioni për mbylljen e konferencës ishte i udhëhequr 
nga drejtori egzekutiv i QDN Shkup z. Sasho Stojkovski 
i cili e shfrytëzoi rastin për të shprehur falënderim 
ndaj ekspertëve ndërkombëtar dhe pjesëmarrësve në 
konferencë për prezencën dhe kontributin e tyre në 
zhvillimin dhe përkrahjen e arsimimit të integruar. Gajtë 
sesionit përmbyllës, z. Stojkovski dhe një rezime të 
aktiviteteve të cilat implementohen në shkollat të cilat 
aplikojnë modelin Nansen për arsimim të integruar, dhe 
në pika të shkurtëra i prezantoi qëllimet e ardhshme 
strategjike të QDN Shkup të lidhura me aktivitetet e 
Qendrës për trajnim dhe modelit Nansen për arsimim të 
integruar.

Të bashkangjitura në raport:

Shtesa I - Biografitë e ekspertëve ndërkombëtar
Shtesa II - Agjenda
Shtesa III - Lista e pjesëmarrësve
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Noreen Campbell
MA, Dip Ed, DASE, Nga shtatori i vitit 2009 u emërua 
drejtoreshë ekzekutive e Këshillit për arsimim të integruar të 
Irlandës Veriore. 

Norin ka histori të gjatë në fushën e arsimimit të integruar, 
ajo është një nga prindërit dhe mësueset e para themeluese 
të Kolegjit të parë të integruar Hejzellvud i cili gjendet në një 
nga lagjet e ndara të Belfastit. 

Norin ka punuar si zëvendës drejtoreshë në Kolegjin 
Hejzellvud nga viti 1986 deri në vitin 1996 ndërsa emërohet 
drejtoreshë e të njëjtit kolegj nga viti 1996 deri në vitin 2006. 

Kolegji Hejzellvud është shkollë e hapur për të gjithë të 
interesuarit që dëshirojnë institucion arsimorë të bazuar në 
vlera demokratike. 

Norin gjithashtu ka punuar në Universitetin Mbretëror të 
Belfastit në departamentin për shkolla të specijalizuara.

Berit Follestad
Magjistër e psikologjisë dhe arsimimit ndërkulturor. Në 19 
vitet e fundit punon si këshilltare shkollore dhe koordinatore 
për mediacion shkollor në shkollën e mesme profesionale 
Sogn në Oslo, Norvegji. 

Në vitin 1999 emërohet koordinatore e një programi 
shtetëror për mediacion shkollor nga ana e Ministrisë për 
arsim të Mbretërisë së Norvegjisë. Berit gjithashtu organizon 
punëtori dhe trajnime për universitete, shkolla të ndryshme 
dhe shërbime sociale. 

Është organizatore dhe pjesëmarrëse e Trajnimit për Trajner 
në Japoni, Danimarkë dhe Suedi. Gjithashtu është e kyqur 
në disa aktivitete të Rrjetit Nansen në Ballkan dhe në disa 
organizata që punojnë në Palestinë. 

Berit është gjithashtu anëtare e Forumit Norvegjez për 
mediacion shkollorë.

Biografitë e ekspertëve ndërkombëtar
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Klaudia Lenz
Udhëheqëse e departamentit për hulumtim dhe zhvillim në 
Qendrën	Evropiane	–	Vergeland.	Profesoreshë	për	teknologji	
dhe shkencë (NTNU) në Universitetin e Norvegjisë. 

Pas mbarimit të studimeve për psikologji, filozofi dhe 
shkenca politike, Klaudia mbron disertacionin e doktoraturës 
në Universitetin e Hamburgut. 

Publikimet dhe hulumtimet e saja bazohen në këto fusha: 
Vetëdijesimi historik, kujtimet kulturore dhe politike nga 
pikëpamja e Luftës së Dytë Botërore dhe Hollokausti dhe 
Qëndrimet ndaj arsimimit për shoqëri demokratike dhe 
arsimim ndërkulturor. 

Publikimet	 e	 fundit	 të	 Klaudias:	 “Ligjërimi	 i	 kujtimeve	
historike	 nga	 pikëpamja	 multikulturore”,	 “Koncepte	 dhe	
Metoda”,	etj.

Paula Mekëllvejn
Paula ka mbaruar fakultetin për gjuhë angleze dhe letërsi në 
Universitetin Mbretëror të Belfastit ndërsa studimet post-
diplomike i vazhdon në fushën e Psikologjisë. 

Është anëtare e Shoqatës së Psikologëve Britanik dhe 
posaçërisht interesohet në fushën zhvillimit fëmijërorë në 
fusha të ndryshueshme psikologjike si dhe në organizimin 
psikologjik. Paula ka punuar disa vite si mësuese e gjuhës 
angleze. Gjithashtu ka punuar tre vite mbi rolin e zhvillimit 
ndërkombëtarë në një Kolegj edukativ në Nigeri. 

Paula me shumë pasion ndjek arsimimin e integruar dhe 
punon për NICIE-n më shumë se 7 vite. Fokusi i saj kryesor 
mbetet te krijimi dhe bartja e trajnimeve për zhvillim 
profesional për mësimdhënës në shkolla fillore dhe të 
mesme. Këto trajnime ndihmojnë mësimdhënësit në ruajtjen 
e qëndrimeve pozitive kundrejt diversitetit dhe inkluzionit 
duke zhvilluar aftësi dhe strategji për sfidimin konstruktiv të 
stereotipave dhe paragjykimeve.

Biografitë e ekspertëve ndërkombëtar
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Kliodna Skot Vills
Kliodna Skot Vills është koordinatore e lartë për zhvillim në 
Këshillin për arsimim të Integruar i Irlandës Veriore (NICIE). 
Ka diplomuar në vitin 1992 ndërsa studimet post-diplomike i 
mbaron në vitin 1996 në Universitetin Mbretëror të Belfastit. 

Nëntë vite me radhë ka punuar si profesoreshë për arsimim 
religjioz në shkollë të mesme. 

Në vitin 2001 i bashkëngjitet NICIE-së duke iu ndihmuar 
grupeve të prindërve të cilët dëshironin të hapin shkolla 
të integruara në vendbanimet e tyre. Kohëve të fundit ka 
përgatitur qendrën për trajnim të NICIE-së e cila ju ofrohet 
shkollave të integruara. Trajnimet kryesisht ju dedikohen 
mësimdhënësve dhe prindërve. 

Gjithashtu Cliodhna është pjesë e shumë trupave koordinues 
që mbështesin lëvizjen e arsimimit të integruar në Irlandën 
Veriore.

Biografitë e ekspertëve ndërkombëtar
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Konferencë për arsimim të integruar
09-10 Mars, Hotel Stone Bridge, Shkup

E SHTUNË 09 MARS:

08.00 - 09.00 ARRiTjA Dhe RegjiSTRiMi i pjeSëMARRëSVe

09:00 - 10:00 hApjA e KoNfeReNcëS – MiRëSeARDhje Dhe pRezANTiMe

z. Sasho Stojkovski, Qendra për Dialog Nansen Shkup
z-nja Norin Kempbell, Këshilli për arsimim të integruar i Irlandës Veriore (NICIE)
*Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim ndërmjet QDN Shkup dhe NICIE

10:00 - 10:15 PAUZË PËR KAFE

10:15 - 11:15 z-nja Biljana Krsteska papiq	–	Fjalë	rasti

z-nja. Norin Kempbell, NICIE
Arsimimi i integruar në Irlandën Veriore dhe puna e Këshillit për arsimim të integruar i 
Irlandës Veriore

11:00 - 11:30 PAUZË PËR KAFE

11:30 - 13:00 z-nja Kiodna Skot Vills, NICIE
Etosi i shkollave të integruara 

13:00 - 14:30 DREKË

14:30 - 15:30 z-nja Klaudia Lenz,  Qendra Europjane Vergeland 
Si të zhvillohen dhe vlerësohen kompetencat ndërkulturore (sesion interaktiv)

15:30 - 15:45 PAUZË PËR KAFE

15:45 - 17:00 z-nja Klaudia Lenz,  Qendra Europjane Vergeland 
Si të zhvillohen dhe vlerësohen kompetencat ndërkulturore (sesion interaktiv)

17:00 - 17:20 PËRFUNDIMI I DITËS SË PARË

Agjenda
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Konferencë për arsimim të integruar 
09-10 Mars, Hotel Stone Bridge, Shkup

E DIELL 10 MARS:

08:30 - 09:00 ARRITJE

09:00 - 10:00 z-nja paulla Mekëllvejn, NICIE
‘Zhvillimi i një qasjeje të paanshme ndaj arsimimit të integruar’

10:00 - 10:15 PAUZË PËR KAFE 

10:15 - 11:15 z-nja paulla Mekëllvejn, NICIE
‘Zhvillimi i një qasjeje të paanshme ndaj arsimimit të integruar’

11:15 - 11:30 PAUZË PËR KAFE 

11:30 - 13:15 z-nja Berit follestad, Shkolla e mesme progesionale Sogn, Oslo
Mediacioni	shkollor	–	mjetet	e	nevojshme	deri	te	një	paralele	inkluzive	
Rëndësia e mësimdhënësit në një shkollë multietnike

13:15 - 13:30 PAUZË PËR KAFE 

13:30 - 13:45 MByLLJA E KONFERENCËS

13:45 DREKË

Agjenda
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Lista e pjesëmarrësve:

Abibe Mustafi –	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Shemshovë”	Preljubishtë

Aleksandar petroviç –	profesor	në	shkollën	e	mesme	“Mosha	Pijade”	Preljubishtë

Arlinda Bajrami	-	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Koço	Racin”	Ognjanci

Bekim Nuhiu - asistent lokal i QDN Shkup

Bekir husein -	arsimtar	në	shkollën	fillore	“Strasho	Pinxhur”	Karbinci

Biljana jakoski -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Petar	Zdravkovski	Penko”	Shkup

Biljana palevska -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Petar	Zdravkovski	Penko”	Shkup

Bujamin Abduramanov -	arsimtar	në	shkollën	fillore	“Goce	Delçev”	Konçe

Daniela Miteva	-	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Marshal	Tito”	Strumicë

Deniz Rexhepov -	arsimtar	në	shkollën	fillore	“Goce	Delçev”	Konçe

Dobri jovevski -	arsimtar	në	shkollën	fillore	“Ilinden”	Kriva	Palankë

Dushko perinski -	profesor	në	shkollën	e	mesme	“Mosha	Pijade”	Preljubishtë

elizabeta jovanovska –	kryetare	e	Bordit	drajtues	të	QDN	Shkup

gazmore Saliu -	profesoreshë	në	shkollën	e	mesme	“Mosha	Pijade”	Preljubishtë

gligorço Rujkov- asistent lokal i QDN Shkup 

gorjan Trajkov –	drejtor	i	shkollës	fillore	“Goce	Delçev”	Konçe

gzime Nuhiu	-	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Shemshovë”	Shemshovë

ivica Kostov	-	arsimtar	në	shkollën	fillore	“Strasho	Pinxhur”	Karbinci

Kadri Agushi –	drejtor	i	shkollës	fillore	“Rajko	Zhinzifov”	Çair

Katarina Taleska -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Koço	Racin”	Ognjanci

Lençe fidanoska	-	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Krste	Misirkov”	Bistricë,	Manastir

Ljubinka cvetanova -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Marshal	Tito”	Strumicë	

Maja janevska -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Rajko	Zhinzifov”	Çair	

Mare Milenkovska	-	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Draga	Stojanovska”	Shkup

Mejdin Usinov -	arsimtar	në	shkollën	fillore	“Marshal	Tito”	Strumicë

Mejlan Ameti -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Rajko	Zhinzifov”	Çair

Mevljurie Racaj -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Rajko	Zhinzifov”	Çair

Mimoza Muhtari -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Koço	Racin”	Ognjanci

Muzafer Rexhepi –	përfaqësues	nga	komuna	e	Çairit

Nada Arsova -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Strasho	Pinxhur”	Karbinci

Natalija Kostova – drejtoreshë	e	shkollës	fillore	“Strasho	Pinxhur”	Karbinci

21



Natasha Ristova	-	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Goce	Delçev”	Konçe	

Naziktere Sulejmani	–	përfaqësuese	nga	Ministria	e	arsimit	dhe	shkencës

Nenad Stojanovski –	arsimtar	në	shkollën	fillore	“Magdalena	Antova”	Kumanovë

Nikoletka paneva	-	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Kirili	dhe	Metodi”	Sveti	Nikole

Nuhi Dardhishta - përfaqësues nga komuna e Çairit

Rajmonda Neziri –	përfaqësuese	nga	Byroja	për	zhvillimin	e	arsimit	

Ramize Memedovska	-	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Koço	Racin”	Ognjanci

Remzije Beqa -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Koço	Racin”	Ognjanci

Safet Neziri –	Zëvendës	Ministër	i	arsimit	dhe	shkencës

Salajdin Behadini -	profesor	në	shkollën	e	mesme	“Mosha	Pijade”	Preljubishtë

Sanije Bakievska	-	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Koço	Racin”	Ognjanci

Sanja Livrinska-	pedagoge	në	kopshtin	“Fidani”	Shkup

Sehare Loki	-	profesor	në	shkollën	e	mesme	“Mosha	Pijade”	Preljubishtë

Slavica Bubalo	-	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Koço	Racin”	Ognjanci

Snezhana Misajlovska –	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Shemshovë”	Preljubishtë

Snezhana Stojanova -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Klimenti	i	Ohridit”	Manastir

Sofija Ruseva		-	psikologe	në	kopshtin	“Fidani”	Shkup	

Sonja Çurlinova	–	përfaqësuese	nga	komuna	e	Strumicës

Sonja Kirkova -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Vëllezërit	Ramiz	dhe	Hamid”	Shkup

Svetlana Bobevska –	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Blazhe	Koneski”	Veles

Tajfun Kalkan –	drejtori	i	qendrës	kulturore	turke	“Yunus	Emre”	Shkup

Usein Aslanov -	arsimtar	në	shkollën	fillore	“Strasho	Pinxhur”	Karbinci

Vesna Stojçevska -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Krste	Misirkov”	Bistricë,	Manastir

Violeta janevska -	drejtoreshë	e	shkollës	fillore	“Koço	Racin”	Ognjanci

Violeta Tushevska -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Koço	Racin”	Ognjanci

zirafete Shakiri -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Shemshovë”	Preljubishtë

zujca Stojanova -	arsimtare	në	shkollën	fillore	“Goce	Delçev”	Konçe

ekipi i QDN Shkup:

Sasho Stojkovski – drejtori egzekutiv i QDN Shkup

Veton zekolli –	projekt	menaxher

Biljana Krsteska – papic –	menaxhere	për	edukim,	trajnim	dhe	zhvillim

Anica onosimoska - projekt menaxhere

Mirlinda Alemdar	–	koordinatore	për	PR	&	bashkëpunim	ndërkombëtar

Ançe jovanoska	–	koordinatore	për	edukim,	trajnim	dhe	zhvillim

Sonaj Bilal - koordinatore për edukim, trajnim dhe zhvillim

osman emin - koordinator për edukim, trajnim dhe zhvillim

elena Arsenova –	menaxhuese	e	financave

oliver juzbasic –	asistent	projekti

olivera Rancheva –	asistent	i	zyrës	
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