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Më 14 dhe 15 dhjetor 2013, në Shkup, Qendra për dialog Nansen Shkup e organizoi konferencën e dytë 
ndërkombëtare për arsimim të integruar “Arsimimi i integruar - trend, tendencë dhe domosdoshmëri”. Në 
konferencën morën pjesë 140 pjesëmarës 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 jan 
në rolin e promovuesve dhe realizuesve të idejës dhe konceptit për arsimim të integruar. 

Konferenca e dytë ndërkombëtare kishte rol të rëndësishëm në procesin e senzibilizimit të profilëve të 
ndyshëm arsimor për nevojën dhe levërditë e konceptit për arsimim të integruar si një trend, tendencë 
dhe nevojë globale duke e përdorur eksperincën shumëvjeçare dhe njohuritë e ekspertëve ndërkombëtar 
nga Irlanda Veriore, Norvegjia dhe Turqia. 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. 

Konferenca e parë ndërkombëtare për arsimim të integruar u organizua më 9 dhe 10 mars, 2013, gjatë 
së cilës QDN Shkup dhe Këshilli për arsimim të integruar i Irlandës Veriore nënshkruan marëveshjen për 
bashkëpunim e cila rezultoi me thellimin e bashkëpunimit mes dy organizatave dhe mundësoi platformë 
për bashkëpunim dhe shkëmbim të ekspertizës në fushën e arsimimit të integruar dhe zhvillimit të 
programeve për ngritjen e kapaciteteve të kuadrove arsimore.  

Dita e parë e konferencës, e realizuar më 14 dhjetor 2013,  filloi me fjalimin e menaxherit për edukim, 
trajnim dhe zhvillim, Biljana Krsteska- Papiq e cila ju dëshiroi mirëseardhje pjesëmarësve dhe njëkohësisht 
e prezantoi ekipin e ligjëruesve dhe eskpertëve ndërkombëtar.  
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Më pas, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski, zyrëtarisht e shënoi fillimin e Konferencës së dytë 
ndërkombëtare për arsimim të integruar përmes fjalimit të tij para pjesëmarësve të pranishëm. 
 
„Sot, me Konferencën e dytë ndërkombëtare për arsimim të integruar e rrumbullaksojmë ciklin e trajnimeve 
të avancuara të gjeneratës së parë të mësimdhënësve të cilët e filluan trajnimin në gusht të vitit 2012. 
Qendra për trajnim punon në bazë të programit të veçantë të përgaditur enkas për kuadrot mësimore, e cila 
ka për qëllim të t’ju ofrojë dhe sigurojë mësimdhënësve shkathtësi, njohuri dhe metoda të reja me qëllim 
që të përgjigjen me sukses të gjitha sfidave dhe problemeve me të cilat ballafaqohen shkollat multietnike, 
si dhe në cilën mënyrë të aplikojnë njohuritë e fituara në procesin e integrimit es nxënësve dhe prindërve 
të tyre. Për nevojat e Qendrës për trajnim janë angazhuar profesorë eminent vendas dhe ndërkombëtar, 
ligjërues dhe trajnues nga fusha e arsimimit të integruar, ndërsa trajnimet janë tematikisht të zgjedhura 
dhe të ndara në mënyrë adekuate në teori, punë praktike dhe dhënie të provimeve.”

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 
shkathësive 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 sukseshme nga fusha e arsimimit të integruar; 
do të përcjellen shumë njohuri, do të përforcohen njohuri të caktuara të nevojshme për realizimin kualitativ 
të aktiviteteve të integruara edukativo- arsimore sipas modelit Nansen për arismim të integruar.“,  theksoi 
z. Sasho Stojkovski gjatë fjalimit të tij. 
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Para fillimit të ligjeratave, QDN Shkup kishte nderin të prezantojë video fjalimin e Stefani Marsal, këshilltare 
e lartë e Komesares së lartë për pakica kombëtare, Astrid Tors. Marsal përcjelli disa mesazhe të rëndësishme 
nga KLPN në Hag, Holandë deri tek të gjithë pjesëmarësit 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. 

„Ky ishte një çmim i merituar nga ana e Qendrës për dialog Nansen Shkup Ii cili I filloi aktivitetet në vitin 
2000 nën rrethana shumë të vështira, dhe sot puna juaj është zgjëruar në më shumë se dhjetë komuna 
me përkatësi të ndyshme partiake  si dhe keni themeluar një qendër për trajnim tejet të rëndësishme.  Me 
këtë punë, keni dëshmuar që përmes përkushtimit dhe dialogut mund të funksionojë arsimimi i integruar. 
Mbeten shumë sfida, dhe ne e dimë këtë, për është shumë me rëndësi që eksperienca juaj e mirë të mos 
mbetet e izoluar. “, theksoi Marsal gjatë fjalimit të saj. 

Marsal, përcolli disa mesazhe deri tek pjesëmarësit në konferencën nga ana e Komesares së lartë për pakica 
kombëtare lidhur me aktivitetet e Qendrës për dialog Nansen Shkup për afrimin e bashkësive të ndryshme 
etnike dhe për tejkalimin e barrierave gjuhësore dhe kulturore. 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 kyq 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 suksseshëm të aktiviteteve të 
cilat e përkrahin arsimimin e integruar.   
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Sesioni i parë i konferencës filloi me ligjeratën e prof. 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“.  

Profesori Ajdsvag e filloi ligjëratën me një thënie të famshme të Nelson Mandelës:
„Askush nuk lind me urrejtje ndaj tjetrit vetëm për shkak të ngjyrës së lëkurës, prejardhjes apo religjionit. 
Njerëzit mësojnë të urrejnë, dhe nëse mund të mësojnë të urrejnë, atëherë mund të mësojnë dhe të duan, 
sepse dashuria vjen më natyrshëm në zemrën e njeriut se e kundërta e saj“. 

Ligjerata ofroi një sqarim të detajuar të rolit të rëndësishëm të mësimdhënësve gjatë arsimimit të 
gjeneratave të reja dhe përgjegjësinë e madhe gjatë edukimit të fëmijëve dhe ndërtimit të civilizimeve. 

Atë që ua mësojmë fëmijëve dhe mënyra në të cilën i mësojmë fëmijët do të vendosë se në çfarë lloj bote 
do të jetojmë nesër. Luftë ose paqe në vitin 2015 , votohet sot në klasat nëpër gjithë botën , “tha profesori 
Ajdsvag gjatë ligjeratës së tij .

Ajdsvag paraqiti historinë e sistemit arsimor norvegjez dhe transformimin e tij me kalimin e kohës . Shkollat 
në fillim janë krijuar si pjesë e kishës me dy lëndë kryesore: krishterizmin dhe gjuhën latine . Më vonë , 
në 1739 Norvegjia ishte një nga vendet e para që e ka inkuadruar arsimin e detyrueshëm për të gjithë 
fëmijët në mënyrë për studiuar fenë. Nëpërmjet ligjëratës u paraqit se si ndyshimet globale: industrializimi, 
komunikimi modern urban, shoqëria komplekse, multireligjioze, multietnike ka pasur një ndikim në 
nevojën për shkolla të reja dhe mësimdhënësve të arsimuar më mirë . Sistemi i ri i arsimit do të thotë gjëra 
të reja , një periudhë të re të arsimit të detyruar , ndërsa në të njëjtën kohë me kurrikuli të përshtatur sipas 
potencialit individual të nxënësve. 
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Gjatë ligjërimit u prezantua struktura e sistemit arsimor norvegjez në aspektin e arsimit të detyrueshëm .

“Shumica e nxënësve në Norvegji, pothuajse 98 % vijojnë mësimin në shkollat shtetërore. Vetëm 2 % 
ndjekin mësimin në shkollat private. 300-400 nxënës mësojnë në shtëpi dhe ata nuk shkojnë në shkollë , 
dhe arsyeja për këtë është fakti se arsimimi është i domosdoshëm, por jo dhe shkuarja në shkollë . Në rast 
se prindërit vendosin se mund të ju ofrojnë fëmijëve të tyre një arsim të mirë në shtëpi , ata kanë zgjedhjen 
për të bërë atë , por ajo është e kontrolluar nga personat përgjegjës “ , tha profesor Ajdsvag gjatë ligjëratës 
së tij .

Ajdsvag përmendi sfidat e përbashkëta me të cilat përballen mësimdhënësit në Norvegji: njëra prej tyre 
është integrimi i pakicave , duke përmendur disa shkolla në Oslo të cilat kanë nxënës nga 30 vende të 
ndryshme . Një nga sfidat e tjera që janë theksuar është boshllëku në trashëgiminë shoqërore i cili nuk është 
reduktuar, dhe faktin se arritja e nxënësve varet shumë nga gjendja sociale dhe ekonomike e prindërve të 
tyre .
“Shumica e nxënësve tanë më të mirë nuk kanë dëshirë për të bëhen mësues . Të jesh mësues, për fat të 
keq , nuk është një profesion i statusit të lartë , edhe pse është një nga profesionet më të rëndësishme 
në Novergji “, tha Ajdsvag .

Ligjerata ofroi një pikëpamje të rëndësisë së mësuesve në shoqëri dhe statusit të tyre dhe kushteve të 
punës pas Luftës së Dytë Botërore .
Ajdsvag i prezantoi katër shtyllat që duhet të jetë një pjesë integrale e programit të një shkollë të mirë : të 
mësosh për njohuri , të mësosh për jetesë , të mësosh për të bërë dhe të mësosh për bashkëjetesën .
“Të mësosh për njohuri paraqet një gamë të gjerë të njohurive të përgjithshme të nevojshme për një shoqëri 
moderne . Kjo duhet të përfshijë mësimin në lidhje me shfrytëzimin e mundësive të ofruara dhe përfituara 
nga arsimi gjatë gjithë jetës . 
Të mësosh për jetesë  nënkupton zhvillimin e personalitetit me moralin e fortë dhe një përgjegjësi të fortë 
personale . Të mësosh për të bërë nënkupton përfitimin e kompetencave për të përballuar të gjitha stituatat 
të cilat mund të ndodhin si dhe aftësinë për të punuar në ekip. Kjo gjithashtu do të thotë aftësitë e të 
mësuarit në kontekstin e përvojave të ndryshme sociale dhe të punës . Të mësosh rreth jetës së përbashkët 
do të thotë zhvillimin dhe ndërgjegjësimin në lidhje me njerëzit e tjerë dhe të kuptuarit e varësisë personale 
nga të tjerët . Shkolla është një nga disa arenat ku të gjithë fëmijët takohen së bashku, pa marrë parasysh 
dallimet sociale , ekonomike , kulturore apo fetare . Në botën e sotme , pyetja është : bashkë - ekzistenca 
ose jo- ekzistenca “ .
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Në seancën e fundit Ajdsvag prezantoi këshillat e tij për mësidhënësit në lidhje me çfarë do të thotë të jesh 
një mësues i mirë , duke theksuar elementet thelbësore që mësuesit duhet të marrin në konsideratë .
Pjesëmarrësit patën mundësinë për të ndarë mendimet e tyre në lidhje me këshillat që përfshinin një 
sërë aktivitetesh dhe kushtesh për mësimdhënësit të tilla si: të duhet dhe të zotërohet mirë lënda e cila 
ligjërohet, vendosja e standardeve dhe pritjeve të larta për nxënësit dhe për veten e tyre, të stimulohet 
kurioziteti dhe dëshirëa për njohuri , kujdesi dhe përfshirjea e ritualeve të mira për të kontribuar pozitivisht 
në punën e kolegëve , për të siguruar mirëqenien dhe rritjen në ekipet e mësuesve, të merret pjesë në 
diskutimet për rolin social , kulturor dhe politik të shkollës në shoqëri.

“Ne duhet të kemi guxim të parashtrojmë pyetje të rëndësishme: a është secili nga lagja i përfshirë  në  
shkollën tonë? Vallë mungojnë lëndë të rëndësishme, tema, çështje brenda kurrikulit tonë? A i mësojnë 
fëmijët dhe a është shkolla e organizuar në mënyrë që promovon të drejtat e njeriut dhe vlerat demo-
kratike? Ekziston një lidhje e ngushtë ndërmjet asaj se si ne i mësojmë dhe çfarë i mësojnë nxënësit. Nëse i 
mësojnë për demokraci në një mënyrë autoritare, atëherë i mësojnë me një program të fshehur . Ajo mund 
të jetë mësim rreth demokracisë, por jo për demokraci . Qëllimi përfundimtar i arsimit është mësuesi të 
frymëzojë nxënësit për njohur dhe zbuluar potencialin e tyre më të mirë,” tha prof .Inge Ajdsvag gjatë 
pjesës përmbyllëse të ligjeratës.
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Gjatë ditës së parë të konferencës ndërkombëtare për arsimin e integruar, pjesëmarrësve i’u drejtua 
zëvendësministri 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 përgaditjen e 
gjeneratave të reja për bashkëjetesë konstruktive dhe të shëndoshë . 

Neziri vuri në dukje se arsimi i integruar është domosdoshmëri për sistemin arsimor të Maqedonisë si 
dhe theksoi nevojën për të ndjekur nga afër praktikat ndërkombëtare. Neziri theksoi gjithashtu rëndësinë 
e përpjekjeve të nevojshme për të tejkaluar stereotipet dhe paragjykimet e pranishme në shoqërinë 
multietnike të Maqedonisë, dhe të njëkohësisht theksoi rëndësinë e zbatimit të komponentës edukative 
të procesit arsimor tek të rinjtë.

“Me ndihmën e projekteve të tilla siç është projekti i Qendrës për Dialog Nansen i cili u dëshmua si shumë 
i suksesshëm, rezultatet janë evidente 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 përpjekjet 
tona. Ministria e arsimit dhe shkencës do të vazhdojë të mbështesë këto projekte dhe iniciativa ,” tha 
Zëvendës - ministri i arsimit dhe Shkencës z. Safet Neziri gjatë fjalimit të tij .
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Sesioni i dytë i konferencës u realizua nga prof. Steinar Bryn nga Nansen qendra për paqe dhe dialog nga 
Lilehameri, Norvegjia me ligjeratën të temën “Arsimimi i integruar- trend, tendencë dhe domosdoshmëri”.  

Gjatë ligjeratës u theksuaa puna e Nansen dialog rrjetit dhe në cilën mënyrë mund të shfrytëzohet përvoja 
shumëvjeçare e punës në ndërtimin e shoqërive të integruara . Ligjërata filloi me një retrospektivë të 
themelimit të bashkëpunimit mes Lilehamerit dhe Sarajevës dhe në cilën mënyrë Akademia Nansen si 
nikoqir i Lojërave Olimpike kan patur mundësinë për të ftuar liderët e ardhshëm nga Ballkani në bisedime 
tremujore në Lilehamer . Më vonë , përmes punës së Nansen dialog qendrave u prezantuan rezultatetet  
nga dialog seminaret e organizuara në Ballkanin Perëndimor . 

Bryn shpjegoi procesin e fillimit të dialogut- në lidhje me shkaqet dhe pasojat e shpërbërjes së Jugosllavisë 
dhe shkaqet e dhunës . Mësimi më i madh që ka rezultuar nga këto përpjekje është pranimi i dialogut si një 
qëndrim ndaj botës dhe një mënyrë për të komunikuar .

Gjatë ligjëratës , Profesor Bryn theksoi rëndësinë e ndërtimit të një shoqërie të integruar në të cilin 
qytetarëve do t’ju mundësohet qasje e barabartë në resurset dhe mundësitë , duke theksuar se është 

e pamundur të arrihet pa arsimim të 
integruar. Profesor Bryn shpjegoi se procesi 
arsimimit të integruar ndihmon zvogëlimin 
e stereotipeve dhe paragjykimeve , ndihmon 
mirëkuptimin reciprok dhe paraqet pikënisje 
nxitjet e respektit që e meritojnë identitetet 
e ndryshme. Në këtë kontekst , Bryn prezntoi 
shtyllat mbi të cilët mund të ndërtohet 
një shoqëri e integruar: besnikëria ndaj 
shtetit, lejimi i variacioneve të traditave dhe 
zakoneve etnike dhe zhvillimi i demokracisë 
përfaqësuese, ku përfaqësohen të gjithë 
qytetarët dhe ku ata zhvillojnë politika 
gjithëpërfshirëse si dhe programe arsimore 
dhe sociale për të gjithë qytetarët. 

”Për të arritur sukses në krijimin e një shoqërie të integruar multietnike, ne duhet të zbatojmë dy mësimet 
më të rëndësishme nga përvoja e Nansen dialogut. Nevoja për të zhvilluar një kulturë të dialogut ku 
kurioziteti, respektimi i ndërsjellë dhe aftësia për të parë gjërat nga pikëpamja e të tjerëve do të bëhet 
normale. Ne kemi nevojë për të zhvilluar një kulturë të dialogut dhe për të bërë një përpjekje serioze për 
mirëkuptim të ndërsjellë. Ajo do të jetë baza e shoqërive multi - etnike. Modeli Nansen që është zhvilluar 
këtu në Maqedoni nuk është e vetmja përgjigje për situatën aktuale në Maqedoni , kjo është një udhëzues 
për një të ardhme më njerëzore në të gjithë Evropën,” tha Profesori Bryn gjatë ligjëratës së tij.
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Sesioni i tretë i konferencës u realizua nga Ljuljjeta Goranci- Bërkiq nga Qendra për dialog Nansen 
Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë e cila i prezantoi aktivitetet dhe arritjet e QDN Sarajevë në fushën e 
arsimimit të integruar. 

Goranci - Bërkiq filloi prezantimin duke paraqitur 
gjendjen aktuale të sistemit arsimor në Bosnje 
dhe Hercegovinë dhe mënyrën se si ndarja e 
shprehur etnike në shoqëri ndikon në sistemin 
arsimor përmes prezantimit të llojeve të ndryshme 
sistemeve të ndara arsimore që janë të pranishme 
nëpër krahinat e Bosnjës dhe Hercegovinës . Është 
vënë re se drejtuesit e shkollave, mësimdhënësit dhe 
nxënësit nga grupe të ndryshme etnike nuk kanë 
fare aktivitete të përbashkëta dhe bashkëpunim .

“Sistemi arsimor në Bosnje dhe Hercegovinë është 
i ndarë etnikisht , dhe kjo tendencë bëhet një trend 
. Ndarja etnike e nxënësve në klasa të përziera 
është e shprehur nga prania e paragjykimeve ndaj 
pjesëtarëve të bashkësive tjera etnike . Sistemi 
aktual i arsimit është një kërcënim për të eskalimin e 
konflikteve të bazuara në ndarjet etnike. “

Gjatë ligjeratës, Goranci - Bërkiq prezantoi nismat 
e ndërmarra nga zyrat QDN në Sarajevë , Srebrenicë dhe Prijedor , në mënyrë që të ofrojë zgjidhje për 
problemet dhe sfidat që burojnë nga sistemi i ndarë arsimor . Këto aktivitete janë zbatuar në shkollat 
në Srebrenicë, Bratunac, Zvornik, Jajce, Priedor dhe Sanski Most. Aktivitetet e programit përfshijnë 
udhëheqësit e shkollave , mësuesit , nxënësit dhe prindërit , dhe kanë rezultuar me formimin e 5 forumeve 
për ndërtuesit e rinj të paqes, 4 grupe të mësuesve sipas Nansen dhe 6 klasa Nansen Nansen të cilat i 
sjellin së bashku grupet e ndryshme të synuara me prejardhje të ndryshme etnike . Aktivitetet e programit  
sigurojë një platformë për bashkëpunim përmes seksioneve dhe programeve të ndryshme . Gjithashtu u 
theksua bashkëpunimi i shkëlqyer mes shkollës e mesme në Srebrenicë dhe shkollës së mesme “Mesna” 
nga Lilehameri të cilat kanë mundësuar bashkëpunimin mes nxënësve. Gjatë prezantimit Goranci - Bërkiq 
prezantoi projektin “ Njihe Kushtetutën tënde dhe çka të mundëson ajo”, i cili synon të rrisë ndërgjegjësimin 
e të rinjve për të menduarit në mënyrë kritike në lidhje me kuptimin e Kushtetutës dhe çka ofron e njejta. 

U sqarua se projekti përfshin dy faza , të implementuara në bashkëpunim me ekspertët nga fushat e arsimit 
dhe të drejtësisë, dhe për këtë qëllim janë zgjedhur dhe mësues të trajnuar të punojnë në mënyrë të 
drejtëpërdrejtë me nxënësit në mënyrë që të përafrojë proceset kushtetuese në Bosnje dhe Hercegovinë .

“Projekti është i implementuar në 18 shkolla në Bosnje dhe Hercegovinë , ku nxënësit punojnë së bashku 
me mësuesit e tyre gjatë aktiviteteve jashtëmësimore.Nxënësit bashkëpunojnë në mënyrë aktive dhe 
ndajnë konkluza të ndryshme dhe së shpejti do të publikojë rezultatet e tyre ,” theksoi  Goranci - Bërkiq 
gjatë prezantimit .
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Sesioni i katërt i konferencës u 
realizua nga Elvir Xhuliman nga 
Qendra për dialog Nansen Mostar, 
Bosnje dhe Hercegovinë, i cili e 
prezantoi projektin “Arsimim për 
të gjithë- tejkalimi i dallimeve në 
Stollac”, i impelemtuar nga QDN 
Mostar.  

Prezantimi filloi me një rishikim të 
gjendjes në Stolac dhe sfidat që 
lidhen me procesin e pajtimit dhe 
ndarjeve të thella të pranishme 
në të gjitha sferat e jetës së 
përditshme .

Xhuliman i prezantoi sfidat e sistemit arsimor me një theks të veçantë mbi sfidat e institucioneve arsimore: 
tendenca e transformimit të institucioneve arsimore në fusha  të reja të konflikteve të lidhura me dominimin 
etnik dhe gjuhësor; ndarjen e  nxënësve në shkolla të ndryshme dhe arsimimit i tyre në bazë të programeve 
dhe teksteve mësimore specifike për një grup të caktuar etnik, duke iu referuar konceptit dy shkolla nën 
një çati si një nga shembujt më të shprehur të ndarjes së shkollave në Bosnje dhe Hercegovinë.

Xhuliman prezantoi rezultatet e hulumtimit të kryer nga QDN Mostar i cili paraqet bazë për nismën e 
zhvillimit të një sektori të integruar dhe gjithëpërfshirës në Stolac me përfshirjen aktive të mësuesve, 
nxënësve , prindërve dhe autoriteteve lokale në mënyrë për: të arritur bashkëpunimin mes të gjithëve  
në shkollë (kuadrit arsimor, administratës ,nxënësve, prindërve ) për të ofruar një bazë për bashkëpunim/
punë të përbashkët  e themeluar në qëllimet e përbashkëta të shkollës; ngritjen e shkallës së integrimit të 
strukturave të ndara etnikisht -institucionale / administrative të shkollës .

“Para fillimit të bashkëpunimit mes QDN Mostar dhe shkollës së mesme në Stolac, nuk ka pasur ndërveprim 
dhe komunikim në mes të vijave etnike. Sot, aktorët e sipërpërmendur janë ata të cilët komunikojnë, inicojnë, 
planifikojnë dhe zbatojnë aktiviteteve dhe projekte të përbashkëta në shkollë me qëllim të normalizimit të 
bashkëpunimit ndëretnik dhe rritjen e nivelit të integrimit,” theksoi Xhuliman gjatë prezantimit.

Pjesëmarrësit në konferencë patën mundësi të mësojnë me shumë rreth rezultatetve të aktiviteteve të 
QDN Mostarit në Stolac: rinovimin dhe të hapjen e Nansen kalsës- klasa e parë për aktivitete të përbashkëta 
si rezultat i punës vullnetare të mësuesve, nxënësve dhe udhëheqësisë së shkollës , themelimi i klubit të 
parë për lajme ( trupi i parë i përbashkët i nxënësve i themeluar përmes bashkëpunimit mes këshillave të 
nxënësve) botimi i 12 edicioneve të buletinit shkollor nga ana e klubit të lajmeve, krijimi i grupeve të punës 
të prindërve etj .
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Sesioni i pestë i konferencës u realizua nga Suzana Agotiq nga Qendra për dialog Osiek, Kroaci e cila 
i prezantoi nismat dhe aktivitetet e qendrës të fokusuara ndaj arsimimit të integruar dhe ndërkulturor, 
arsimimit për paqe dhe për ballafaqimin me proceset e së kaluarës. Agotiq filloi prezantimin me një pasqyrë 
të situatës aktuale në Vukovar dhe gjithashtu prezantoi tre modelet e arsimit për pakicat kombëtare në 
Kroaci:

Modeli A - arsimi në gjuhën dhe alfabetin e pakicës, me plane të obligueshme shtetërore, me ç’rast 
programet për arsimin fillor janë të përkthyera në gjuhën e pakicës; 

Modeli B - arsimi dygjuhësor, i cili kërkon studimin e lëndëve shoqërore në gjuhën e pakicës, ndërsa lëndët 
e shkencave natyrore mësohen në gjuhën zyrtare; 

Modeli C – arsimi në gjuhën dhe kulturën amtare i cili kërkon orë shtesë për nxënësit të janë pjesëtar të 
pakicave.

Gjatë sesionit, Agotiq prezantoi strukturën dhe 
kushtet e sektorit të arsimit në Vukovar si dhe 
hulumtimin e QDN Osjek lidhur me qëndrimet 
e prindërve të nxënësve në Vukovar realizuar 
në vitin 2004, i cili tregoi se 81,25% e prindërve 
kan shprehur qëndrim pozitiv për regjistrimin e 
fëmijëve të tyre në klasa të përbashëta ( etnikisht 
të përziera).
Pjesëmarrësit patën mundësinë për të mësuar më 
shumë në lidhje me “Nova Skola” (Shkolla e re), 
e cila ka për qëllim të krijojë një shkollë fillore të 
integruar dhe ndërkulturore në Vukovar. Gjatë 

prezantimit të saj, Agotiq shpjegoi konceptin e zhvillimit në përputhje me nevojat e mësuesve dhe 
prindërve të cilët jetojnë dhe punojnë në Vukovar duke përfshirë të gjithë palët e interesuara, mësuesit, 
prindërit dhe komunitetin lokal me qëllimin e përgjithshëm- të ofrohet një “opsion i tretë “.
Agotiq theksoi tiparet specifike të kurrikulës së “Shkollës së re” përkatësisht lëndën e re të titulluar 
“Trashëgimia kulturore dhe shpirtërore e rajonit” si dhe se planprogramin e hartuar për “Shkollën e re “ i cili 
vë theks të fortë në vlerat që prindërit dhe mësuesit besonin se fëmijët e tyre duhet të kultivojnë: respekt 
për të tjerët dhe pranimin e dallimeve , gjithëpërfshirjes, solidaritetit , mundësi të barabarta për të gjithë 
, largimin e dhunës dhe mindësimit të bashkëjetesës paqësore . Gjatë prezantimit u prezantuan dhe të 
gjitha hapat e ndërmarra për të themeluar “Shkollën e re” të realizuara nga fillimi deri në shtator të vitit 
2013 kur është dorëzuar kërkesa në Ministrinë e Shkencës , Arsimit dhe Sportit që ajo të bëhet themeluese 
e ardhshme e shkollës së integruar.

“Programi mësimor ju mundëson fëmijëve të nacionaliteteve të ndryshme që jetojnë në një bashkësi 
multikulturore për të mësuar në lidhje me trashëgiminë kulturore të të gjitha grupeve etnike që jetojnë 
në rajon , në mënyrë që të njihen me njëri-tjetrin , për të kuptuar dhe respektuar dallimet e njëri-tjetrit . 
Agjencia për arsim dhe trajnim të mësimdhënësve dha mendim pozitiv ekspert për Kurrikulën (Maj 2007) 
me një rekomandim që ajo të zbatohet në të gjitha shkollat që janë të vendosura në mjediset multikulturore 
në Kroaci , “ theksoi Agotiq gjatë prezantimit të saj .
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Në të njëjtën kohë, Agotiq prezantoi “Doracakun për mësimdhënës” për zbatimin e lëndës “Trashëgimia 
kulturore dhe shpirtërore e rajonit” (2010), e cila është miratuar nga Agjencia për arsim dhe trajnim të 
mësimdhënësve për të zbatuar përmbajtjet ndërkulturore në shkollat fillore. Që nga viti 2012, projekti 
është duke u implementuar në 22 shkolla (6 qarqe në Kroaci). Projekti përfshin 34 mësimdhënës dhe mbi 
350 nxënës.

Dita e dytë e konferencës, e realizuar më 15 dhjetor, 2013 filloi me ligjeratën e prof. Kajhan Karllë nga 
Akademia e mësimdhënësve në Stamboll, Turqi, në temën “Arsimimi në shekullin 21 dhe sfidat e sistemit 
arsimor të Turqisë”. 
Profesori Karllë filloi ligjëratën duke prezantuar trendet globale në aspektin e emigracionit dhe se si ajo 
ndikon në procesin e arsimit në botë .
“Gjashtë nga çdo 10 migrantë ndërkombëtarë jetojnë në vendet e zhvilluara , dhe shumica e migrantëve 
ndërkombëtarë në vendet e zhvilluara vijnë nga vendet në zhvillim . “ ( Kombet e Bashkuara , 2009) .

“Sfida kryesore e migrimit dhe të jetës në qytete është të jetosh në të njëjtat komunitete me kultura të 
ndryshme dhe gjithashtu të mësosh në të njëjtën shkollë me kultura të ndryshme . Prandaj është e nevojshme 
që të ketë më shumë mirëkuptim në lidhje me kulturat e ndryshme në shoqëri . Bota po ndryshon në një 
mënyrë ndërkulturore dhe kjo vë një presion i madh mbi arsimin publik , sepse njerëzit që migrojnë nga 
vendet e tjera kërkojnë gjithmonë arsimim për fëmijët e tyre, i cili përfshin mbështetjen arsimore në gjuhën 
e tyre amtare , si dhe mundësinë për tu integruar në shoqëritë në të cilat ata kan emigruar , “ theksoi prof. 
Karllë gjatë ligjëratës së tij .

Karllë dha një pasqyrë të sistemit arsimor në Turqi dhe vuri në dukje se migrimi është gjithashtu një sfidë 
për vendin . Kështu që u përmend diversitetin në shoqëri dhe prania e gjuhëve dhe të etnive të ndryshme, 
si një nga sfidat më të mëdha të shkollave publike në Turqi. Gjatë ligjëratës, u prezantua se si ka ndryshuar 
kohëzgjatja e arsimit të obligueshëm në vitet e fundit me rritjen ekohëzgjatjes në 12 vite shkollore .
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Pjesëmarrësit patën mundësinë për të mësuar më 
shumë rreth situatës së popullatës Kurde në Turqi 
dhe sfidat e sistemit të arsimit në sigurimin e arsimit 
në gjuhën kurde . Një nga sfidat e fundit të sistemit 
të arsimit në Turqi është mungesa e mësimdhënësve 
në gjuhën kurde .

Një sfidë tjetër për sistemin e arsimit është provimi i 
detyrueshëm mes shkollës fillore dhe të mesme për 
të përcaktuar se në cilën shkollë të mesme duhet të 
drejtohen nxënësit. Karllë vuri në dukje se ky provim 
është shumë i vështirë për nxënësit, dhe se sipas 
ndryshimeve të reja në ligj, testimi realizohet çdo 
3 muaj brenda shkollave. U prezantuan ndryshimet 
shtesë në ligjin për arsimin e dhe vendimin për 
arsimin e mesëm të detyrueshëm për nxënësit, por 
edhe mundësinë e edukimit online.

Ligjerata u përqëndrua në nevojën themelore 
të trajnimeve për mësimdhënësit për shkak të 
ndryshimeve të kurrikulit kombëtar dhe në mënyrë 
që të zbatojnë me sukses  kurrikulin e ri në bazë të 
planifikimit konstruktiv, që do të thotë se ndryshimet 
në paradigmën e mësimit të programit shprehin 
nevojën për planifikim konstruktiv. Gjithashtu , 
është vërejtur se marrëdhëniet e hapura dhe të 
ndershme janë shumë të rëndësishme në shkolla , 
si dhe përqëndrimi në mësimin e gjërave të reja për 
shkak të shpejtësisë së ndryshimit në mënyrë që të 
përshtaten ndaj risive .

Karllë theksoi rëndësinë e ofrimit të mundësive 
për zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe 
themelimin e Akademisë së mësimdhënësve me 
anë të mbledhjes së fondeve. Akademia për 5 vite ks 
siguruar mundësi për zhvillim profesional për gati 
100,000 mësimdhënës. Trajnimi për mësimdhënës 
është realizuar nga 450 mësues - trajnerë, por numri 
i mësuesve të trajnuar është një e teta e numrit të 
përgjithshëm të mësuesve në Turqi.

Gjatë ligjeratës, Karllë prezantoi disa sfida plotësuese 
të sistemit arsimor në Turqi, të tilla si planet standarde 

të shkollave, mungesa e kreativitetit për shkak të 
standardizimit industrial, kategorizimin e nxënësve 
sipas moshës së tyredhe jo sipas  të arriturave 
dhe potencialin e tyre, nevojën për përshtatjen e 
kurrikulit për epokën e re digjitale, nevoja për të 
fituar aftësi bashkëkohorë për punën me nxënësit 
e rinj në mënyrë që të jenë sa më të suksesshëm në 
të ardhmen, si dhe gjetjen e mënyrave të reja për të 
sjellur komunitetet së bashku. 

“Mësimdhënësit tani kanë resurse të reja për të 
përdorur gjatë orëve dhe mjete digjitale që e bëjnë 
të gjithë procesin më të lehtë. Në të njëjtën kohë, 
është e rëndësishme për të mësuar vlerat etike në 
kohën digjitale. Ne duhet të mësojmë të largojmë 
disa gjëra nga truri, të mësojmë dhe të ri-mësojmë. 
Ne duhet të përdorim trurin tonë në këtë mënyrë. 
Kjo është për shkak së shpejtësidë së ndryshimit, “ 
theksoi Karllë gjatë prezantimit të tij.
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Sesioni i dytë i konferencës u realizua nga Paula Mekëllvejn nga Këshilli për arsimim të integruar i Irlandës 
Veriore në temën “Zhvillimi qasjes së paanshme ndaj arsimimit të interguar”. Ligjerata ishte e përgaditur 
dhe e realizuar për pjesëmarësit e nivelit bazik të trajimeve në suaza të Qendrës për trajim- modeli Nansen 
për arsimim të integruar. 
Prezantimi filloi me një rishikim të zanafillës së arsimit të integruar në Irlandën e Veriut dhe inicimin e tij 
nga një grup i prindërve të cilët kishin dëshirë që fëmijët katolik dhe protestant të mësojnë në të njëjtën 
shkollë . Shkolla e parë e integruar “ Lagan College “ u themelua në vitin 1981 . Deri më sot , ekzistojnë 62 
shkolla të integruara në Irlandën e Veriut .

“Mësuesit vijojnë arsimin në institucione të ndara katolike dhe protestante dhe kur vijnë në shkollat tona 
të integruara , ata nuk janë të përgatitur për të punuar në një mjedis të integruar . Për këtë arsye , ne kemi 
përgatitur për ta programe për zhvillimit profesional . Ne kemi zhvilluar një qasje të veçantë, qasjen e 
paanshme në arsim , “ theksoi Paula Mekëluejn gjatë ligjëratës së saj .

Prezantimi vazhdoi 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.”
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Gjatë sesionit, Mekëluejn e prezantoi programin për qasje të paanshme i hartuar nga NICIE, si dhe qëllimet, 
detyrat dhe rezultatet e arritura. Programi për qasje të paanshme implementohet nga ana e NICIE gjatë 6 
viteve të fundit dhe është tejet i suksesshëm. 

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. Mekëluejn e 
potencoi nevojën për aplikimin e programit për qasje të paanshme me qëllim që të pranohet diversiteti në 
shkollat dhe në shoqërinë.   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 tretë i konferencës u realizua nga Kliodna Skot- Uills nga Këshilli për arsimim të integruar i Irlandës 
Veriore në temën “Koncepti për arsimim të interguar në Irlandën Veriore”. Ligjerata ishte e përgaditur dhe 
e realizuar për pjesëmarësit e nivelit të avancuar të trajnimeve në suaza të Qendrës për trajnim- modeli 
Nansen për arsimim të integruar.  

Ligjërata filloi me një përkufizim e arsimit të integruar sipas Deklaratës së principeve të NICIE :

“Edukimi i përbashkët i fëmijëve dhe të rinjve që vijnë nga traditat protestante dhe katolike në mënyrë që 
t’ju ofrohet arsim cilësor i cili e respekton dhe inkurajon shprehjen e këtyre dy traditave . “

Mësimdhënësit të cilët ishin pjesëmarrës në nivelin e avancuar të trajnimit kishin rastin të diskutojnë 
në grupe për simbolet dhe shenjat që janë të pranishme në mjedisin e tyre shkollor. Më pas u diskutua 
rëndësinë e krijimit të një etosi të shkollës. 

Skot - Uills prezantoi përkufizimin e etosit shkollor dhe çka përfshihet në të. 
“Etosi është ndjenja e përgjithshme dhe karakteri i shkollës”, që nënkupton : atmosferën e përgjithshme, 
marrëdhëniet midis stafit të shkollës, nxënësit, familjet dhe komunitetin e gjerë, etosi paraqet frymën që 
motivon idetë. U theksua se etika nuk është statike dhe mund të ndryshojë në bazë të ideve dhe ngjarjeve 
të reja.
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Gjatë ligjëratës , Skot - Uills prezantoi procesin e krijimit të një etosi shkollor dhe se si procesi fillon me 
ndërtimin e parimeve dhe vizionin elementar të shkollës, si dhe rëndësinë e përfshirjes së të gjithë grupeve 
të synuara: mësimdhënësit, shërbimet profesionale , nxënësit, prindërit , bordet etj .

Gjithashtu u theksua se është e domosdoshme përputhshmëria me vizionin e përgjithshëm dhe misionit të 
lëvizjes më të gjerë dhe që etosi i qëndrueshëm ndikon në politikat, proceset dhe praktikat brenda shkollës. 
Ligjerata ofroi informacione praktike për procesin e hartimit të politikave, duke përfshirë : identifikimin e 
pyetjeve të hapura , qartësimi i vizionit, rishikimi, dhënia e prioritetit për ndryshime, ndërmarja e masave 
konkrete dhe shqyrtimi i masave.  

Skot- Uills theksoi rëndësinë e krijimit të një mjedisi fizik në shkollat e integruara e cila në masë të madhe 
kontribuon në etosin e përgjithshëm të një shkolle .

“Fëmijët dhe të rinjtë janë krenarë në arsimin e tyre, përparimin si dhe në arritjet e tyre.  Puna e tyre shfaquet 
në klasa, në vende publike, dhe kur është e mundur,në komunitetin më të gjerë . Arritjet në shkollë dhe 
jashtë saj janë të pranuara, inkurajuara dhe të vlerësuara , “ theksoi Skot- Uills gjatë prezantimit të saj .
Njëkohësisht, një element jo më pak i rëndësishëm në krijimin e një etosi të integruar shkollor  janë 
marrëdhëniet dhe marrëdhëniet dhe angazhimi i stafit për të krijuar një mjedis pozitiv dhe mbështetës që 
shpreh respekt të ndërsjellë dhe besim.

“Interaksioni midis të gjithë anëtarëve të bashkësisë së shkollës së integruar është tejet pozitiv dhe 
është i fokusuar në nevojat e fëmijëve dhe të rinjve . Komunikimi ndërmjet stafit dhe komunitetit të 
shkollës është e zakonshëm , i qetë dhe miqësor , por edhe , produktiv dhe i përqëndruar në arritjen e 
suksesit , “ theksoi Skot - Uills gjatë prezantimit të saj . 
Në fund të ligjëratës , Skot- Uills i prezantoi burimet dhe teknikat e përdorura në shkolla të integruara në 
Irlandën e Veriut , siç është programi për ndërmjetësim mes moshatarëve, programi për qasje të paanshme 
si dhe koha për rreth .
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Sesioni i fundit i konferencës iu dedikua pjesëmarësve të cilët me sukses e përfunduan nivelin e avancuar 
të trajnimeve në suaza të qendrës për trajnim- modeli Nansen për arsimim të integruar pranë QDN Shkup.
Menaxheri për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup, Biljana Krsteska- Papiq iu drejtua 
mësimdhënësve dhe pjesëmarësve të pranishëm dhe e theksoi rëndësinë e promovimit të vlerave mbi të 
cilat  është ndërtuar modeli Nansen për arsimim të integruar. Krsteska- Papiq njëherit e theksoi rëndësinë 
e arsimimit të integruar si perspektiva e vetme për sisemin arsimor të Maqedonisë në kahje të ballafaqimit 
me proceset negative të segregimit mes të gjithë pjesëmarësve dhe subjekteve në procesin edukativo- 
arsimor. 

”Sot e përfundoni udhëtimin tuaj në të zbulimin dhe njohjen e modelit Nansen për arsimim të integruar, 
një model që ka për qëllim të vendosuë standarde të reja në procesin arsimor në Republikën e Maqedonisë, 
model që ka për qëllim të ndërtojë dhe të përsosë të sistemin arsimor në vend.
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 asuruat aftësitë dhe kompetencat tuaja, por dhe i forcuuat dhe ndërtuar themelet e 
marrëdhënieve tuaja të ndërsjella , d.th njohja kaloi në miqësim ndërsa dallimet u transformuan në shytje 
për njohje më të mirë të ndërsjellë.” theksoi Krsteska- Papiq gjatë fjalimit të saj .

Mësimdhënësve dhe pjesëmarësve 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 , “ theksoi Kliodna Skot 
- Uills gjatë fjalimit të saj .

QDN Shkup dhe pjesëmarësit në konferencën kishin nderin e veçantë të përcjellin video fjalimin e 
drejtoreshës ekzekutive të Këshillit për arsimim të integruar të Irlandës Veriore, Norin Kempbell, e cila i 
përshëndeti pjesëmarësve të pranishëm dhe ju uroi sukses mësimdhënësve të cilët me sukses e përfunduan 
nivelin e avancuar të trajnimit në suaza të Qendrës për trajnim të QDN Shkup. 
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„Gjatë dy viteve të fundit, NICIE zhvilloi partneritet 
me Qendrën për dialog Nansen Shkup me qëllim të 
promovimit dhe zhvillimit të arsimimit të integruar. Ne 
kemi një bashkëpunim të ngushtë, ajo e përfshin edhe 
prezencën e ligjëruesve tonë në konferencën tuaj si dhe 
vizitën në Belfast nga ana e stafit të QDN Shkup. Për 
ne, kjo paraqet një partneritet mjaft produktiv dhe të 
levërdishëm. Dua t’ju uroj gjithë juve në këtë pasdite, 
për përfundimin e sukseshëm të nivelit të avancuar 
të trajnimit. Me kënaqësi të madhe i kam nënshkruar 
çertifikatat 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 ta ndjekni edhe në të ardhmen. Me pjeseëmarjen tuaj, ju kontriboni për 
shkollat tuaja, për punën tuaj si dhe për ndërtimin e një shoqërie më të mirë në Maqedoni. NICIE shpreson 
në në bashkëpunim të mëtutjeshëm me Qendrën për dialog Nansen me qëllim që të vazhdojmë promovimin 
dhe zhvillimin e partneritetit tonë “, theksoi Norin Kempbell gjatë fjalimit të saj.

Gjatë kësaj ngjarjeje , 33 pjesëmarrësve iu ndanë çertifikata për përfundimin e  suksesshëm të nivelit të 
avancuar të trajnimit. Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski prezantoi kronologjinë e programit 
të realizuar të trajnimit bazik dhe të avancuar përmes një video dokumentari të veçantë . Çertifikatat u 
ndanë nga ana e menaxheres për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup, Biljana Krsteska - Papiq 
, dhe nga ana e kësilltares së lartë pranë NICIE, kiodna Skot- Uills. 
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Konferenca përfundi me fjalimin frymëzues të prof. Inge Ajdsvag i cili i uroi mësimdhënosit dhe e theksoi 
rëndësinë e rolit të mësimdhënësve në çdo shoqëri .

“Takimi ynë i përbashkët gjatë këtyre dy ditëve në Shkup ka përforcuar besimin tim për rëndësinë e arsimit. 
Ka përorcuar besimin tim në atë se çka janë në gjendje të arrijnë njerëzit me vullnet të mirë në qoftë se ata 
punojnë së bashku. Për ne mësuesit, nxënësit tanë, për të gjithë nxënësit mbarë botës, ne mund të shikojmë 
në të ardhmen siç shikojmë kah dielli dhe të gjitha hijet do të mbeten pas nesh ,”  theksoi prof . Inge Ajdsvag 
gjatë fjalimit tij përmbyllës.

Në fund të konferencës, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski , falënderoi prezantuesit dhe 
pjesëmarrësit e konferencës dhe të gjithë bashkëpunëtorët që kanë kontribuar pozitivisht në suksesin e 
Konferencës së dytë ndërkombëtare për arsimin të Integruar.

Konferenca e dytë ndërkombëtare ishte e përcjellur nga një numër i madh i mediave të shkruara dhe 
elektronike të cilar raportuan mbi envenimentin.
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09.00 - 09:15

09:15 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:45

11:45 - 13:30

13:30 - 15:00

15:00 - 17:00

Hapja zyrtare e konferencës -  Fjalim nga drejtori egzekutiv i Qendrës 
për dialog Nansen Shkup, z. Sasho Stojkovski

Fjalim i z-nj. Stefani Marsal, Këshilltare e lartë e Komesarit të lartë pët 
pakica kombëtare, Hag, Holandë

Ligjeratë nga prof. Inge Ajdsvag, Nansen Akademia - Lilehamer, 
Norvegji “Roli i mësimdhënësve në shoqëri dhe roli i tyre në zhvillimin e 
shkollave të integruara” (me pauzë për kafe) 

Fjalim nga z. Safet Neziri, Zëvendës Ministër për arsim dhe shkencë, R. 
e Maqedonisë

Kafe pauzë

Ligjeratë nga prof. Steinar Bryn, Nansen qendra për paqe dhe 
dialog- Lilehamer, Norvegji “Arsimimi i integruar - trend, tendencë dhe 
domosdoshmëri”

Drekë

“Praktikat më të mira nga Bosnja dhe Hercegovina dhe Kroacia për 
inicijativat integruese dhe multikulturore në arsim”

Prezantim nga Ljuljjeta Goranci-Brkiq, Qendra për dialog Nansen Sarajevë
Prezantim nga Elvir Xhuliman, Qendra për dialog Nansen Mostar
Prezantim nga Suzana Agotiq, Qendra për dialog Nansen Kroaci 

AGENDA: E SHTUNË 14.12.2013
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09.00 - 10:30  

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30

11:00 - 12:30

12:45 - 12:50  

12:50 - 13:00  

13:00 - 13:15  

13:15 - 13:30

13:30 - 13.45

14:00

Ligjeratë nga prof. Kajhan Karllë, Akademia e mësimdhënësve - Stamboll, 
Turqi “Shkollat e shekullit 21 dhe sfidat e sistemit arsimor të Turqisë”

Kafe pauzë
Salla e konferencës – 1 

Ligjeratë nga Paula Mekëluejn, Këshilli për arsimim të integruar i 
Irlandës Veriore, Belfast- I. Veriore “Qasja e paanshme ndaj arsimimit të 
integruar”  (për pjesëmarësit e nivelit bazik të trajnimeve)    
                                                  

Salla e konferencës – 2 

Ligjeratë nga prof. Kliodna Skot - Uills, Këshilli për arsimim të integruar 
i Irlandës Veriore- Belfast, I. Veriore  “Koncepti i arsimimit të integruar në 
Irlandën Veriore” (për pjesëmarësit e nivelit të avancuar të trajnimeve)                                                      

Salla e konferencës – 1 

Fjalim nga z-nj. Biljana Krsteska - Papiq, Menaxhere për edukim, 
trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup

Fjalim nga z-nj. Kliodna Skot - Uills, Këshilli për arsimim të integruar i 
Irlandës Veriore

Fjalim nga z-nj. Norin Kembell, Drejtoresha e Këshillit për arsimim të 
integruar i Irlandës Veriore

Ndarja e çertifikatave për pjesëmarësit të cilët me sukses kan përfunduar 
nivelin e avancuar të trajnimeve në suaza të Qendrës për trajnim- modeli 
Nansen për arsimim të integruar 

Fjalimi përmbyllës – prof. Inge Ajdsvag

Drekë

AGENDA: E DIELL - 15.12.2013
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Inge Ajdsvag
Inge Ajdsvag është magjistër i filozofisë me drejtim të historisë në Universi-
tetin e Trondajmit. Ai është pedagog norvegjez, ligjerues dhe shkrimtar. Inge 
është redakor i gjashtë librave (Norwegian University Press) dhe autor i dhjetë 
librave. Titulli i librit të tij të fundit është “Kujtimet tona na ruajnë” (“Minnene 
ser oss”). Një përmbledhje e eseve të tij janë të përkthyera në gjuhën serbe, 
kroate dhe boshnjake. Inge Ajdsvag ishte në pozitën e drejtorit të Akademisë 
“Fridtjof Nansen” nga viti 1986 gjer më vitin 1998. Ai është gjithashtu inicues 

i shumë  dialog- projekteve. Në vitin 1992 ai e fitoi çmimin “The Bridgebuilder Prize” – ndërsa në 
vitin 2005 fitoi çmim të veçantë për punën e tij në sferën e dialogut dhe pajtimit mes bashkësive të 
ndyshme etnike dhe religjioze. Ajdsvag është anëtar i Komisionit Norvegjez të vlerave - komision 
i cili punon për të përforcuar vlerat dhe mobilizimin etik për theksimin e vlerave dhe obligimeve 
të përbashkëta pozitive. Inge Ajdsvag është i njohur si ligjërues i dalluar si në Norvegji, ashtu dhe 
ndërkombëtarisht.

Steinar Bryn 
Steinar Bryn së bashku me Nansen dialog rrjetin është nominuar për çmimin 
Nobel për paqe nga 2009-2013. Disertimi i tij doktoral është në fushën e studi-
meve amerikane në Universitetin e Minesotës (1993). Gjatë 17 viteve të fundit 
z. Bryn si ideator i Nansen rrjetit ka përfituar eksperiencë të jashtëzakonshme 
duke punuar si lehtësues i dialogut. Steinar Bryn është i njohur mirë në Vuko-
var, Prijedor, Srebrenicë, Bratunac, Fushë Kosovë, Obiliq, Mitrovicë, Bujanoc 
dhe Jegunovcë. Puna e tij është e njohur në lindjen e mesme duke lehtësuar 

dialog sesionet mes klaneve somaleze. Brin ka realizuar qindra seminare, ka publikuar numër të 
madh të artikujve, dhe ka një eksperincë të madhe të ligjerimit në tërë botën. Pas bashkimit të Nan-
sen dialog qendrës në Lilehamer- Norvegji me qendrën Norvegjeze për paqe në vitin 2010, Steinar 
Bryn e mori funksionin e këshilltarit të lartë në Nansen qendrën për paqe dhe dialog. 

Ljuljjeta Goranci - Bërkiq
Ljuljjeta Goranci - Bërkiq është menaxhere kryesore e Qendrës për dialog 
Nansen Sarajevë (NDC Sarajevë), ka përfunduar fakultetin e mjeksisë pranë 
Univessitetit të Tuzlës (Bosnjë dhe Hercegovinë), dhe punon në  QDN Sarajevë 
që nga viti 2000. QDN Sarajevë është oranizatë jeqeveritare dhe jofrofitabile 
e cila përmes promovimit të dialogut mes grupeve të ndyshme (etnike, 
nacionale, religjioze, politike, etj.) dhe ka për qëllim të zhvillojë praktikat 
demokratike si dhe të parandalojë dhe të zgjedhë konflikte. Ljuljjeta i ka 

përfunduar studimet pas-universitare në fushën e transformimit të aplikuar të konflikteve dhe 
është e kyqur në mënyrë aktive në shumë shoqata, rrjete si dhe aktivitete të cilat kontribojnë në 
zhvillimin e integrimit në vend. 
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Elvir Xhuliman
Elvir Xhuliman punon në Qendrën për dialog Mostar që nga themelimi i qen-
drës në tetor të vitit 2000. Që nga viti 2007 ai është drejtor i QDN Mostar.   

Pas përfundimit të fakultetit ekonomik ai i përfundoi studimet pas-universi-
tare në programin për transformim të aplikuar të konflikteve. Ka eksperincë 
shumëvjeçare si ligjërues në temat dialog dhe transformim të konflikteve. 

Elviri është i kyqur në shumë projekte të cilët kanë për qëllim të promovojnë 
dhe mundësojnë dialog ndëretnik. Gjatë viteve të fundit së bashku me kolegët e tij janë përkushtu-
ar fushës së arsimimit të integruar. 

Suzana Agotiq

Suzana Agotiq punon në Qendrën për dialog Nansen në Osjek, Kroaci që 
nga themelimi i qendrës në vitin 2001, për momentin në pozitën menaxher 
kryesor. Qendra për dialog Osjek është themeluar me qëllim që të mundësojë 
pajtim të shoqërisë në vendet post- konfliktuoze dhe multietnike në Kroacinë 
lindore. 
Gjatë 12 viteve të fundit Suzana është kyqur në mënyrë aktive në dizajnimin 

dhe implementimin e projekteve të fokusuara në arsimin e integruar dhe ndërkulturor si dhe për 
ballafaqimin me proceset e të kaluarës. 

Kayhan Karllë

Kajhan Karllë rreth 20 vite ka punuar si mësidhënës dhe udhëheqës në 
sferën e arsimit. Ka realizuar një numër të madh të trajnimeve për shkathtësi 
ushëheqëse si dhe për zhvillimin e udhëheqjes në shumë vende të Turqisë. 

Z. Karli ka filluar karierën e tij si mësimdhënës në shkollat private në Turqi si 
dhe në shtete tjera dhe ka qënë në pozitën e drejtorit të “AKA kolegjit” dhe 
“TED Bursa kolegjit”. Që nga marsi i vitit 2011 ka organizuar disa konferenca 

me titull “Shkollat dhe arsimi në shekullin 21” në të cilat i kanë marur pjesë rreth 25,000 edukatorë. 

Edukatorët kanë fituar njohuri lidhur me efektin e teknologjisë digjitale dhe globalizimit si dhe për 
ndyshimet në arsim në suaza të shkollave. Për momentin z. Karllë e kryen funksionin e drejtorit 
të Akadamisë të mësimdhënësve në Stamboll e cila ofron zhvillim personal dhe profesional për 
mësimdhënës si dhe programe mësimore. 

Kajhan Karllë ka ekperincë shumëvjeçare në zhvillimin dhe prezantimin e programeve për zhvillim 
profesional të mësimdhënësve. 



Konferenca e dytë ndërkombëtare “Arsimimi i integruar- 
trend, tendencë dhe domosdoshmëri” 
Shkup,  14  -  15  dhjetor,  2013

26

Paula Mekëlluejn
Paula Mekëlluejn ka mbaruar fakultetin e gjuhës dhe letërsisë angleze në Uni-
versitetin Mbretëror të Belfastit ndërsa studimet pas-universitare i vazhdon 
në fushën e psikologjisë. Është anëtare e Shoqatës së Psikologëve Britanik dhe 
ka interest të veçantë për fushat e ndyshme të  zhvillimit fëmijëror si dhe për 
psikologjinë organizative. Paula ka punuar disa vite si profesoreshë e gjuhës 
angleze, ndërsa vitet e fundit poashtu edhe si profesoreshë e psikologjisë. 
Tre vite ka përkushtuar zhvillimit ndërkombëtar të trajnuesve dhe mësim-

dhënësve në një kolegj edukativ në Nigerinë Veriore. Kualifikimet formale të Paulës së bashku me 
shkathtësitë e saj për arismim dhe aftësi ushëheqëse, mediacion gjatë konflikteve/ transforimim, 
senzibilizim rreth diferencave, e baegatojnë titullin e saj akademik si dhe përcaktimin profesional. 

Paula me shumë pasion ndjek arsimimin e integruar dhe punon në NICIE më shumë se 7 vite. An-
gazhimi i saj është i fokusuar tek hartimi dhe realizimi i trajnimeve për zhvillim profesional për më-
simdhënës në shkolla fillore dhe të mesme. Këto trajnime ndihmojnë mësimdhënësit nga shkollat 
fillore dhe të mesme. Programi pët trajnim i’u mundëson zhvillimin e  qasjes positive ndaj diversi-
tetit dhe inkluzionit përmes zhvillimit të shkathtsësive dhe strategjive për sfidimin konstruktiv të 
stereotipeve dhe diskriminimit.    

Kliodna Skot - Uills
Kliodna Skot - Uills është koordinatore e lartë për zhvillim në Këshillin për 
arsimim të Integruar të Irlandës Veriore (NICIE). Ka diplomuar në vitin 1992 
ndërsa studimet pas-univesitare i mbaron në vitin 1996 në Universitetin 
Mbretëror të Belfastit. 
Nëntë vite me radhë ka punuar si profesoreshë për arsimim religjioz në shkollа 
të mesme, pesë nga të cilat i ka kaluar në Llagan kolegjin në Belfast. Nëvitin 
2001 punësohet në NICIE dhe roli i saj ishte i drejtuar kah përkrahja e grupeve 

të prindërve të cilët kan qenë të interesuar për themelimin e shkollave të integruara në rajonet e 
tyre. Gjatë viteve të fundit ka punuar në hartimin e programeve për trajnim të cilat NICIE ua ofron 
shkollave të integruara. Trajnimi është i paraparë për udhëqesinë e shkollave, nxënësit dhe prindërit. 
Kliodna e ka ndihmuar themelimin e komiteteve të ndyshme në suaza të lëvizjes për integrim, si 
psh. Forumi i koordinatorëve për edukim të veçantë si dhe Komiteti i mësimdhënësve. Roli i saj 
është në drejtim të përfaqësimit të interesave të arsimimit të integruar në rajonet e caktuara. 
Kliodna kishte rol në revidimin e “Deklaratës së principeve”- dokument i NICIE i cili e definon 
arsimimin e integruar dhe e organizon ndarjen e çmimit “Përkryerje në arsimim të integruar”. 
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Lista e pjesëmarësve

Ligjerues:

Inge Ajdsvag
Akademia Nansen, Norvegji

Safet Neziri
Ministria e arsimit dhe shkencës së R.sëMaqedonisë 

Steinar Bryn
Nansen qendra për paqe dhe dialog

Kajhan Karllë
Akademia e mësimdhënësve, Turqi

Kliodna Skot- Uills
Këshilli për arsimim të integruar i Irlandës Veriore

Paula Mekëluejn
Këshilli për arsimim të integruar i Irlandës Veriore

Ljuljjeta Goranci- Brkic
Qendra për dialog Nansen Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë

Elvir Xhuliman
Qendra për dialog Nansen Mostar, Bosnje dhe Hercegovinë

Suzana Agotiq
Qendra për dialog Nansen Osjek, Kroaci
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Pjesëmarrës

Gordana Aniçiç, QDN Mostar
Petrit Tahiri, QDN Kosovë
Tatjana Popoviq, QDN Serbi
Genc Goranci, QDN Sarajevë
Ivan Radiq, QDN Mitrovicë 
Bente Knagenhjelm, Nansen qendra për paqe dhe dialog
Ingun Skurdal , Nansen qendra për paqe dhe dialog 
Ingvild Tanke Nygard, Nansen qendra për paqe dhe dialog
Florina Shehu, Fakulteti pedagogjik “Sv. Kliment Ohridski”
Vesna Ilievska
Kim Siversten, Nansen qendra për paqe dhe dialog 
Gligorço Rujkov
Bekim Nuhiu
Emilija Simonovska-Janackovska OSBE
Joana Kozma OSBE
Tanja Trajkoviq, QDN Bujanoc
Snezhana Misajlovska, “Fridtjof Nansen”, Preljubishtë
Abibe Mustafi, “Fridtjof Nansen”, Preljubishtë
Aleksandar Petroviq, “Mosha Pijade”, Preljubishtë
Salajdin Beadini, “Mosha Pijade”, Preljubishtë
Ljubinka Cvetanova, “Marshal Tito”, Strumicë
Mejdin Usinov, “Marshal Tito”, Strumicë
Daniela Miteva, “Marshal Tito”, Strumicë
Maja Janevska, “Rajko Zhinzifov”/ “Ismail Qemali”, Çair
Mejlan Ameti, “Rajko Zinzifov”/ “Ismail Qemali”, Çair
Nada Arsova, “Straso Pinxhur”, Karbinci
Bekir Huseinov, “Straso Pinxhur”, Karbinci
Usein Arslanov, “Straso Pinxhur”, Karbinci
Deniz Rexhepov, “Goce Delçev”, Konçe
Zujca Stojanova, “Goce Delçev”, Konçe
Bujamin Aburamanov, “Goce Delçev”, Konçe
Gëzime Nuhiu, “Shemshovë”, Shemshovë
Sonja Kirkovska, “Vëllezërit Ramiz dhe Hamid”, Shuto orizari 
Biljana Palevska, “Petar Zdravkovski Penko”, Butel
Biljana Taneva Jakovski, “Petar Zdravkovski Penko”, Butel
Mare Milenkovska, “Draga Stojanovska”, Sopishte
Nenad Stojanovski, “Magdalena Antovska”, Kumanovë
Svetlana Bobevska, “Blazhe Koneski”, Veles
Merita Sejdini, “Sande Shterjoski”, Kërçovë
Lençe Fidanovska, “Krste Misirkov”, Bistricë, Manastir

Vesna Stojçevska, “Krste Misirkov”, Bistricë, Manastir
Gordana Anastasova, “Kliment Ohridski”,  Manastir
Snezhana Stojanova, “Kliment Ohridski”,  Manastir
Anka Angelovska, “Tosho Arsov”,  Shtip
Nikoletka Paneva, “Kiril i Metodij”,  Sveti Nikole
Dobri Jovevski, “Kliment Ohridski”, Kriva Pallankë
Emel Mehmedi, “Goce Dellçev”,  Gostivar
Gabriela Merxhanovska, “ Goce Dellçev”,  Gostivar 
Vishnja Saveska, “ Goce Dellçev”,  Gostivar
Ardijana Ziberi, “ Goce Dellçev”,  Gostivar
Nagihan Snopçe, “ Goce Dellçev”,  Gostivar
Afrime Durmishi, “ Goce Dellçev”,  Gostivar
Branislav Stojanoski, “ Mirko Mileski”,  Kërçovë
Tatijana Miladinoska, “Mirko Mileski”,  Kërçovë
Arslan Kadriu, “Drita”,  Kërçovë
Festim Ahmedi, “Drita”,  Kërçovë
Ibadete Dalloshi, “Rajko Zinzifov”/ “Ismail Qemali”, Çair
Vasilka Todorovska, “Rajko Zinzifov”/ “Ismail Qemali”, Çair
Shenaj Amedova, “Slavço Stojemenski”, Vinicë
Sanja Smilanska, “Slavço Stojemnski”, Vinicë
Festim Ademi, “Mosha Pijade”, Tetovë
Elizabeta Xhabirska, “Vanço Pëke”, Dellçevë
Biljana Stoilovska, “Vanço Pëke”, Dellçevë
Emilija Dimevska, “Vanço Kitanov”, Pehçevë
Ajnura Arnautova, Kopështi i fëmijëve, Pehçevë
Azrina Zeqiroviq, “Rajko Zinzifov”/ “Ismail Qemali”, Çair
Lindita Pitarka, “Rajko Zinzifov”/ “Ismail Qemali”, Çair
Maja Kolekeska, “Arseni Jovkov”, Butel
Suzana Stankovska, “Arseni Jovkov”, Butel
Hatixhe Topalli, “Petar Zdravkovski Penko”, Butel
Lila Arsova, “Rajko Zhinzifov”, Veles
Gordana Barabashka, “Strasho Pinxhur”, Karbinci
Jasmina Karanikolova, “Krume Volnarski”, Prilep, “Kiril i 
Metodij”, Topolçani
Lindita Veseli- Mustafa, “Arseni Jovkov”, Butel
Fahrije Rexhep, “Vëllazëtim bashkim”, Ohër
Daniela Zatarakoska, “Niko Nestor”, Strugë
Tatjana Nasevska – Dodevska, “Braka Miladinovci”, Shkup
Ferdeze Sulejmani, “Nace Bugjoni”, Kumanovoë
Selajdin Ajdari, “Arseni Jovkov”, Butel
Semir Saitoski, Llabunishtë,Strugë
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Ivana Ilievska, “Bashkim vëllazërim”, Shkup
Darko Taleski, “Kiril i Metodij”, Kanatllarci, Prilep
Vesna Stoimenov, “Joakim Krçovski”, Volkovë, Shkup
Svetlana Potkonjak, “Goce Stojçevski”, Tetovë
Bukurije Abazi, “Naim Frashëri”, Jagoll, Kërçovë
Svetlana Asprovska Todoroviq, “Vasil Antevski Dren”, Shkup
Valentina Mançevska, Komuna e Vinicës
Viki Simova, Komuna e Vinicës
Sonja Çurlinova, Komuna e Strumicës
Nuhi Dardhishta, Komuna Çair
Boris Stojanovski, “Mosha Pijade”,  Tetovë
Sherif Abduramani, “Mosja Pijade”, Tetovë
Afedin Ismaili, “Mosha Pijade”,  Tetovë
Goce Jankulovski, “Draga Stojanovska”, Sopishte
Jordan Stojanov, “Slavço Stojemnski”, Vinicë
Sasho Shareski, “Goce Dellçev”,  Gostivar
Sefer Elmazi, “Goce Dellçev”,  Gostivar

Personeli i QDN Shkup

Sasho Stojkovski
Veton Zekolli
Biljana Krsteska - Papiq
Anica Onosimoska
Elena Arsenova
Sonaj Bilal
Olivera Ranceva
Mirlinda Alemdar
Oliver Juzbasic
Osman Emin
Vane Rujkov
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