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Puna e Qendrës për Trajnim të QDN Shkup, u karakterizua me shumë programe dhe 
aktivitete të reja për pjesëmarrësit aktual si dhe për pjesëmarrësit që sapo janë regjistruar.
Gjatë këtij tremujori, Qendra për Trajnim inicoi “Programin Trajnim për trajnues”, filloi 
me nivelin e avancuar të trajnimit për pjesëmarrësit e grupit  të tretë dhe të katërt , 
organizoi ligjërata me ekspertë lokal për grupin e 5-të dhe mirëpriti grupin e 6-të të 
pjesëmarrësve të sapo regjistruar në kuadër të programit “ Trajnim për mësimdhënësit 
dhe bashkëpunëtorët  shkollor”.  Interesimi i edukatorëve nga Maqedonia dhe rajoni është 
vazhdimisht në rritje, kjo konfirmohet nga numri dërrmues i aplikacioneve të pranuara 
gjatë procesit të rekrutimit për regjistrimin e pjesëmarrësve të grupit të 7-të në kuadër të 
programit për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtoret shkollor.

Qendra për Trajnim
Modeli Nansen për arsimim të integruar
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Fillimi i programit Trajnim për trajnues
Më 21 gusht 2014 Qendra për Trajnim QDN Shkup shënoi fillimin e programit të ri të trajnimit i dedikuar 
për pjesëmarrësit e grupit të parë në programin ” Trajnim për trajnues”

Krijimi i programit Trajnim për trajnues doli si iniciativë e cila ka për qëllim përmirësimin e njohurive, 
zhvillimin e aftësive dhe kompetencave të të gjitha profileve arsimore të pjesëmarrësve në trajnimet 
e nivelit bazik dhe të avancuar (për Modelin Nansen për arsim të integruar) të cilat janë përfunduar në 
mënyrë të suksesshme në Qendrën për trajnim pranë QDN Shkup.

Ky program është strukturuar rreth disa fushave specifike të cilat janë të bazuara në tema me më shumë 
shtresa, të cilat duhet ti njohë, zotërojë dhe praktikojë çdo edukator i ardhshëm që do të jetë i përfshirë në 
programin e lartpërmendur.

Programi është mjaft kompleks, realizimi i tij nënkupton proces më afatgjatë nëpërmjet të cilit çdo 
pjesëmarrës do të ketë mundësi të përfshihet në procesin e transformimit personal në frymën e idesë, 
vizionit të arsimit të integruar, me qëllim që ai transformim të përcillet, reflektohet dhe iniciohet në punën 
me nxënësit, prindërit dhe përfaqësuesit e tjerë të shkollave të tyre amë.

Shpresojmë se transformimi personal i edukatorëve do të jetë bazë për transformimin e mëtejshëm pozitiv 
të shkollave, duke falënderuar përfitimet e zbuluara të Modelit Nansen për arsim të integruar në tërë 
procesin edukativo – arsimor në R. e Maqedonisë. 

Pjesëmarrësit të cilët do të përfshihen në këtë lloj trajnimi do të kenë mundësi për të zhvilluar, fituar dhe 
përmirësuar tre lloje të shkathtësive dhe kompetencave, si standarde të programit:

• kompetencat personale dhe ndërpersonale;
• kompetencat ndër – kurrikulare;
• aftësitë kognitive dhe kreative.
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Më 26 gusht 2014 filloi procesi i trajnimit për arsimtarët e grupit të 6-të të inkuadruar në nivelin bazik të 
trajnimit të arsimimit integrues, në QDN Shkup. Pjesëmarrësit e sapo regjistruar u mirëpritën nga ekipi për 
edukim, trajnim dhe zhvillim I QDN Shkup dhe ndoqën punëtorinë e parë nga i trajnimit të nivelit bazik të 
pasuruar me aktivitete për ndërtim të ekipit.

Më 25 shtator, 2014 Qendra për Trajnim QDN Shkup organizoi dhe mbajti punëtorinë e dytë të nivelit 
bazë për arsimim të integruar për pjesëmarrësit e grupit të 6-të. Përveç mësimdhënësve nga regjionet 
e ndryshme të Maqedonisë, gjithashtu edhe mësimdhënës nga Komuna e Bujanocit, iu bashkuan me 
programin e Qendrës për Trajnim. Pjesëmarrësit e sapo regjistruar u pritën nga drejtori ekzekutiv z. Sasho 
Stojkovski, i cili përsëriti rëndësinë dhe përfitimet e arsimit të integruar në drejtim të përmirësimit të 
marrëdhënieve ndër-etnike dhe sigurimin e arsimit me cilësi të lartë.

Filloi procesi i trajnimit për arsimtarët e grupit të 6-të të 
inkuadruar në nivelin bazik të trajnimit të arsimimit integrues, 
në QDN Shkup

Mësueset, profesorët dhe bashkëpunëtorët profesional të përfshirë, janë grupi i parë i pjesëmarrësve në 
programin e ri për trajnim: Trajnim për trajnues, në kuadër të Qendrës për trajnim për Modelin Nansen për 
arsim të integruar pranë QDN Shkup.

Numri i pjesëmarrësve, grupeve për këtë lloj të trajnimeve do të rritet dhe zgjerohet në vazhdimësi, gjë që në 
të njëjtën kohë do të ndikojë edhe në përforcimin e kapaciteteve të QDN Shkup në drejtim të shumëfishimit 
të Modelit Nansen për arsim të integruar në sistemin edukativo – arsimor në R. e Maqedonisë.
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Pjesëmarrësit nga grupi i 5-të morën pjesë në 
ligjëratat me ekspertë lokal
Pjesëmarrësit  nga grupi i 5 në suaza të Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup morën pjesë në ligjëratat 
me ekspertë lokal të organizuara në suaza të nivelit bazik të trajnimeve për arsimim të integruar.

Më 29 gusht  2014, pjesëmarrësit e grupit të 5 morën pjesë në ligjëratën e realizuar nga prof. dr. Zoran 
Velkovski nga Instituti i pedagogjisë pranë Fakultetit filozofik në temën “Definimi i qëllimeve dhe detyrave 
të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore” ndërsa më 16 Shtator 2014, pjesëmarrësit morën pjesë në 
ligjëratën e realizuar nga ana e prof. dr. Florina Shehu nga Fakulteti pedagogjik në temën “Komunikimi mes 
ekipeve dhe tandemëve të mësimdhënësve në shkollat multietnike”.

Ligjëratat janë pjesë e nivelit bazë të trajnimit për arsimim të integruar të organizuar nga Qendra për 
Trajnim e QDN  Shkup.  Temat e rëndësishme u diskutuan në mesin e pjesëmarrësve si një nga elementet 
më të rëndësishme të krijimit të marrëdhënieve të mira dhe profesionale brenda ekipeve të mësuesve dhe 
për të pasur kuptim të qartë të qëllimeve dhe detyrave kryesore të arsimimit të integruar.

Pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit të nivelit 
bazë në kuadër të Qendrës për Trajnim të QDN Shkup, 
pjesëmarrësit e grupit 3 dhe 4 janë regjistruar në 
programin e avancuar të trajnimit për arsimim të integruar. 
Pjesëmarrësit e grupit të 3 ndoqën punëtorinë e parë të 
programit të avancuar me datën 18 shtator, 2014, ndërsa 
pjesëmarrësit e grupit të 4 ndoqën punëtorinë e parë me 
datë 19 shtator, 2014.

Qëllimi i trajnimeve:

• Njohja me konceptin dhe idenë për arsimim të integruar si dhe veçoritë dhe karakteristikat e tij;
• Sensibilizimi për respektimin e diferencave në shoqërinë më të gjere;
• Përkrahja e bashkëpunimit konstruktiv dhe interaksionit mes kuadrit mësimdhënës si dhe mes 

institucioneve arsimore nga komunat e ndryshme të R.M;
• Aftësimi për vlerësim kualitativ të përmbajtjeve në literaturën mësimore;
• Njohja me shembuj dhe eksperienca pozitive për implementim të suksesshëm të arsimimit të 

integruar;
• Zhvillimi i idesë për arsimim të integruar në kontekstin shoqëror të Maqedonisë;
• Krijimi i standardeve për evaluimin e aktiviteteve të ndryshme të integruara.

Grupi i tretë dhe i katërt fillon me programin e 
avancuar të trajnimit
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Qendra për Dialog Nansen Shkup, përmes “Programit për përkrahje të kapaciteteve të Ministrisë së arsimit 
dhe shkencës së R.M.” financiarisht i përkrahur nga MPJ të Mbretërisë së Norvegjisë ndan 20 bursa për 
trajnimin e arsimtarëve, profesorëve dhe bashkëpunëtorëve shkollor nga arsimi fillor dhe i mesëm.

Shpallja e hapur u paralajmërua më 18 shtator, 2014 dhe ishte e hapur deri më datë 28 shtator, 2014. 
Shpallja e hapur ishte e paraparë për ekipet dygjuhësore të mësimdhënësve që kanë aplikuar për bursa 
për trajnimin e nivelit bazë në kuadër të Qendrës për Trajnim –modeli Nansen për arsimim të integruar.

Programi i këtyre trajnimeve bazike është i konceptuar dhe i strukturuar që të ju mundësojë të gjithë 
arsimtarëve, pedagogëve dhe psikologëve të shkollave të mesme dhe fillore të njihen me karakteristikat, 
veçoritë dhe përfitimet nga modeli Nansen për arsimim të integruar, si dhe ti zhvillojnë aftësitë për 
realizim të suksesshëm të Programeve për aktivitete të integruara jashtëmësimore në shkollat me strukturë 
multietnike të nxënësve.

Ngjashëm me shpalljet e mëparshme të hapura, QDN Shkup ka pranuar një numër të madh të aplikimeve 
nga rajone të ndryshme të Republikës së Maqedonisë, që është një indikator i fortë për rëndësinë e aftësive 
të ndërtimit dhe kompetencave mbi arsimin e integruar në mesin e kuadrit arsimor. Pjesëmarrësit e rinj 
të përzgjedhur në këtë shpallje të hapur do të jenë pjesë e grupit 7 në  programin për mësimdhënës dhe 
bashkëpunëtorë shkollor në kuadër të Qendrës për Trajnim.

Shpallje e hapur për ndarjen e bursave për arsimtarë, 
profesorë dhe bashkëpunëtorë shkollor 
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21 gusht, 2014 - Programi Trajnim për trajnues, grupi 1- punëtoria e parë: “Etosi i shkollave të integruara”

26 gusht, 2014 - Trajnimi bazik, grupi  6- punëtoria e parë: “Karakteristikat e modelit Nansen për arsimim 
të integruar”, “Integrimi si një lidhje në mes të mësimdhënies formale dhe aktiviteteve jashtëmësimore”

29 gusht, 2014 - Trajnimi bazik , grupi  5-  ligjërata me ekspertë lokal : “Definimi i qëllimeve dhe detyrave 
të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore” 

16 shtator , 2014 - Trajnimi bazik, Grupi 5- ligjërata me ekspertë lokal :  “Komunikimi mes ekipeve dhe 
tandemëve të mësimdhënësve në shkollat multietnike”

18 shtator, 2014 - Paralajmërim  i shpalljes së hapur, proces i rekrutimit për pjesëmarrësit e grupit të 7

18 shtator, 2014 - Trajnim i avancuar, grupi 3- punëtoria e parë: “Arsimimi i integruar si një trend dhe 
tendencë arsimore ”

18 shtator, 2014 - Trajnim i avancuar, grupi 4- punëtoria e parë: “Arsimimi I integruar si një trend dhe 
tendencë arsimore 

24 shtator, 2014 - Programi Trajnim për trajnues, Grupi i 1- punëtoria e d: “Qasja e paanshme në arsim dhe 
procesin arsimor ”

25 shtator, 2014 - Trajnimi bazik , Grupi  6- punëtoria e dytë: “Komponenta dygjuhësore në aktivitetet 
jashtëmësimore”, “Planifikimi dhe krijimi i aktiviteteve të integruara jashtëmësimore” 

Qendra për trajnim MNAI- Kalendari i aktiviteteve 
të realizuara për periudhën korrik- shtator 2014
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MODELI NANSEN

QDN Shkup vazhdon të shënojë interesim të vazhdueshëm nga  komunat lokale dhe 
shkollat që e kanë njohur nevojën dhe përfitimet nga modeli Nansen për arsimim të 
integruar.  Ekipi i QDN Shkup ka bashkëpunuar ngushtë me të gjitha palët e interesuara 
me qëllim që ti identifikojë dhe vlerësojë mundësitë reale për prezantimin e modelit për 
arsimim të integruar në shkollat dhe komunat e reja. Për këtë qëllim, janë organizuar 
aktivitete të ndryshme  mënyrë që të ofrojnë informacionet e nevojshme ndaj përfituesve 
të drejtpërdrejtë dhe për të sjellë një vlerësim për kushtet e fillimit të projektit në shkollat 
dhe komunat e reja potenciale.
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MODELI NANSEN NË SHKOLLA DHE 
KOMUNA TË REJA

Më 12 gusht, 2014 në hapësirat e komunës Gostivar u nënshkrua marrëveshja për bashkëpunim mes Qendrës 
për Dialog Nansen Shkup dhe komunës Gostivar me qëllim të fillimit të projektit modeli Nansen për arsimim 
të integruar në shkollën fillore “Goce Dellçev”. Marrëveshja u nënshkrua nga ana e prefektit të komunës, Nevzat 
Bejta dhe drejtorit ekzekutiv të QDN Shkup Sasho Stojkovski.

Në projekt do të jenë të inkuadruar nxënës, arsimtarë dhe prindër nga komuniteti etnik Maqedonas dhe Shqiptar 
ndërsa qëllimi I tij është rritja e nivelit të integrimit përmes aktiviteteve të integruara jashtëmësimore, programeve 
për trajnimin e mësimdhënësve dhe drejtorëve si dhe programeve për bashkëpunim me prindër. Qendra për 
Dialog Nansen Shkup ka siguruar bursat për trajnimin e kuadrove arsimore të cilët do të jenë përgjegjës për 
realizimin e drejtpërdrejte të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore sipas Programeve vjetore të hartuara 
nga ana e QDN Shkup, dhe njëkohësisht do të ofrojë përkrahje eksperte-konsultative për udhëheqësinë e 
shkollës dhe kuadrot arsimore në suaza të implementimit të aktiviteteve të planifikuara të projektit.

Më 22 maj 2014, QDN Shkup organizoi prezantim për prindërit e nxënësve të klasës së dytë nga paralelet në 
gjuhën maqedonase dhe shqipe në suaza të SHFQ “Goce Dellçev” në Gostivar. Prindërit shprehën interes të 
madh dhe përkrahje për projektin dhe e dhanë pëlqimin e tyre për pjesëmarrjen e fëmijëve në aktivitetet e 
integruara jashtëmësimore të cilat janë pjesë e modelit Nansen për arsimim të integruar.Realizimi i aktiviteteve 
përgatitore për fillimin e projektit do të fillojë në shtator 2014, ndërsa fillimi zyrtar i projektit është planifikuar 
për muajin tetor 2014.

Nënshkruhet marrëveshje për bashkëpunim mes QDN 
Shkup dhe komunës së Gostivarit



11

Në mënyrë që të ofrojë informacion të plotë mbi përparësitë dhe karakteristikat e modelit 
Nansen për arsimim të integruar, ekipi i QDN Shkup ka organizuar prezantime për prindërit 
dhe personelin e shkollës në shkollat dhe komunat të cilat kanë shprehur interesin për të 
aplikuar modelin Nansen për arsimim të integruar. Prezantimet janë realizuar bashkërisht 
me mësuesit të cilët do të jenë përgjegjës për zbatimin e programeve vjetore për aktivitete 
të integruara jashtëmësimore me nxënës.

• 4 shtator, 2014 - Prezantimi i MNAI në Sh.M.P. “ Mosha Pijade” , Tetovo

• 16 shtator, 2014 - Prezantimi i MNAI në Sh.M.P. “ Mosha Pijade”, Tetovo

• 3 shtator, 2014 - Prezantimi i MNAI në  Sh.F.  “Marshal Tito”, f. Bansko

• 10 shtator, 2014 - Prezantimi i MNAI në  Sh.F. “Nikola Karev”, f. Borino

• 23 shtator, 2014 - Prezantimi i MNAI në  Sh.F. “Vuk Stefanovic Karaxhiq”, f. Oslare, Bujanoc

• 23 shtator, 2014 - Prezantimi i MNAI në  Sh.F. “Ali Bektasi”, v. Oslare, Bujanoc

Prezantimi i modelit Nansen për arsimim të integruar 
në shkollat dhe komuna të reja
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Më 7 korrik, 2014 Ambasadori Norvegjez në Beograd Nils Ragnar Kamsvag i shoqëruar nga znj. Kamsvag 
vizitoi Qendrën për Dijalog Nansen, Shkup. Ambasadori Norvegjez në Beograd  Nils Ragnar Kamsvåg  u 
takua me drejtorin ekzekutiv të QDN Shkup z. Sasho Stojkovski, projekt menaxherin z. Veton Zekolli dhe 
menaxheren e ekipit për edukim, trajnim dhe zhvillim znj. Biljana Krsteska-Papiq.

Gjatë takimit, ambasadori norvegjez në Beograd ishte informuar thellësisht në lidhje me statusin 
e implementimit të projektit “Forcimi i kapaciteteve të MASH dhe mësuesve përmes trajnimit dhe 
implementimin praktik të Strategjisë për arsimim të integruar”, mbështetur financiarisht nga Ministria 
Norvegjeze e Punëve të Jashtme. Përfaqësuesit e QDN Shkup prezantuan strategjinë e statusit dhe zhvillimet 
për projektet e komponentëve kryesorë të modelit Nansen për arsimim të integruar dhe programit për 
ngritjen e kapaciteteve në suaza të Qendrës për Trajnim. Është diskutuar për zhvillimet e fundit të modelit 
Nansen për arsimim të integruar të QDN Shkup, për zgjerimin e saj në komunat dhe shkollat e reja, si dhe 
për programet e reja të hartuara nga Qendra për Trajnim- programi për drejtorë dhe programi për trajnim 
të trajnuesve.

Përfaqësuesit e QDN Shkup, gjithashtu prezantuan statusin e partneritetit dhe bashkëpunimit me Ministrinë 
e Arsimit dhe Shkencës të R. së Maqedonisë dhe komunave lokale në lidhje me implementimin e projektit 
për përforcim të kapaciteteve të MASH përmes trajnimit dhe implementimin praktik të Strategjisë për 
arsim të integruar.

BASHKËPUNIMI RAJONAL DHE 
NDËRKOMBËTAR

Ambasadori norvegjez në Beograd viziton QDN Shkup
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Më 17 shtator 2014 QDN Shkup mirëpriti një grup 
të drejtorëve dhe mësimdhënësve nga Bujanoci të 
shoqëruar nga përfaqësues të zyrës QDN Bujanoc. 

Qëllimi i vizitës ishte që të informohen më tepër rreth 
modelit Nansen për arsimim të integruar dhe programit 
të Qendrës për Trajnim QDN Shkup si dhe për të 
diskutuar mundësinë informimit  dhe implementimin e 
Nansen modelit për arsimim të integruar në komunën 
e Bujanocit.

Pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare të OSBE-së

Më 29 shtator 2014 drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, z Sasho Stojkovski mori pjesë në Konferencën 
ndërkombëtare të organizuar nga zyra e OSBE-së për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut 
në Varshavë, Poloni.

Drejtorë të shkollave dhe mësimdhënës nga Bujanoci vizituan NDC Shkup

Konferenca më e madhe vjetore e Evropës për të Drejtat e Njeriut dhe Demokraci, organizohet çdo vit nga 
Zyra e OSBE-së për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut, si një platformë për 57 shtetet e OSBE, 
për partnerët për bashkëpunim, shoqërisë civile, organizatave ndërkombëtare dhe strukturave të e OS-
BE-së për të marrë aksione për zbatimin e angazhimeve të dimensionit njerëzor, për të diskutuar mbi sfidat 
e shoqëruara, të ndajnë praktikat më të mira dhe të bëjnë rekomandime për përmirësime të mëtejshme.

Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, z. Sasho Stojkovski mbajti fjalim  në konferencë  për aktivitetet e programit 
të QDN Shkup dhe Nansen modelin për arsimim të integruar si një mjet për pajtim, parandalimin e konf-
likteve dhe ndërtimin e paqes.
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Në vitin 2011 kur Qendra për Dialog Nansen Shkup  (QDN Shkup) u bë fituesja e pestë e çmimit “Max van 
der Stoel” juria vërejti se ajo “ kishte marr përsipër detyrën sfiduese që të bashkon nxënësit, prindërit dhe 
mësimdhënësit e një vendi që është prekur nga konflikti  i vitit 2001 dhe karakterizohet nga ndarjet e 
mëdha etnike”. Shkollat e saja të integruara dygjuhësore, janë modele për promovimin e respektit, diver-
sitetit dhe dygjuhësisë mes nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve me prejardhje të ndryshme etnike.

Drejtori Ekzekutiv i QDN Shkup z. Sasho Stojkovski, Projekt Menaxhuesi z. Veton Zekolli dhe Menaxherja 
për trajnim, edukim dhe zhvillim znj. Biljana  Krsteska-Papiq thonë se ndarja e shoqërisë në baza etnike ka 
vazhduar të zgjerohet. Kjo është veçanërisht kështu në shkollat, thonë ata, ku gjeneratat e ardhshme janë 
duke u rritur në mjedise monoetnike ku stereotipat dhe paragjykimet lulëzojnë.

FEATURED ARTICLE

“Integration at the grass-roots” – the Nansen 
Dialogue Centre Skopje three years on
– By MICHELLE PIROTTA, September 16 2014

Photo Credit: OSCE/Arnaud Roelofsz
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Shoqëri e ndarë

Stojkovski thekson sa ka pasur mungesë të përkushtimit të vazhdueshëm në nivel qeveritar. “Që nga 
viti 2008, nuk ka pasur ndryshime në nivelin politik dhe qeveritar sa i përket arsimimit të integruar. Për 
gjashtë vitet e fundit ka pasur katër ministra të arsimit”.

Zekolli shton se mungesa e vullnetit politik për të tejkaluar ndarjen është ndier në të gjitha nivelet 
e shoqërisë. “Ne jetojmë në një shoqëri tejet të politizuar dhe politika lehtë dominon ambientin 
shkollor dhe shoqërinë. Shumica e incidenteve ndëretnike fillojnë në shkollat multietnike. Disa janë të 
fabrikuara dhe disa jo, por efekti është i njëjtë: Prindërit vendosin  ti dërgojnë fëmijët e tyre në shkollat 
monoetnike për shkak se autoritetet janë pasive “.

Nga shkollat e pakta multietnike që ekzistojnë, ato ekzistojnë vetëm me emër sepse në realitet nxënësit 
nga komunitetet e ndryshme shpesh janë të ndarë, vëren Krsteska-Papiq. Ajo vë në dukje shembuj ku 
një shkollë mund të ketë “dy udhëheqës, dy emra, dy ndërtesa të ndara, apo qoftë edhe një ndërtesë 
shkolle me dy ose tri ndërrime etnike,  të ndara fizikisht në kate të ndryshme brenda të njëjtit objekt.”

Integrimi në shkollat tona nënkupton festimin e ditëlindjeve së bashku, mundësia për të 
kaluar çdo ditë së bashku, duke punuar në idetë e ndryshme të projektit së bashku, duke 
organizuar shfaqje të shkollave së bashku, duke kaluar kohën e drekës së bashku dhe ua 
prezantojnë shkollën prindërve dhe bashkësisë. 

Veton Zekolli, Projekt Menaxheri i QDN Shkup

Një nga pasojat e ndarjes së plotë të shkollave është tensioni ndëretnik.

“Mungesa e komunikimit, bashkëpunimit dhe integrimit në mes nxënësve me prejardhje të ndryshme 
etnike çon drejt stereotipave dhe paragjykimeve, të cilat do të rezultojnë në urrejtje dhe incidente në 
rrugë,” shpjegon Zekolli.

“Integrimi nuk është një seminar dy-ditor ose një udhëtim në teren ,” thotë ai, duke theksuar nevojën 
për më shumë zgjidhje afatgjata “Integrimi në shkollat tona nënkupton festimin e ditëlindjeve së 
bashku, mundësia për të kaluar çdo ditë së bashku, duke punuar në idetë e ndryshme të projektit së 
bashku, duke organizuar shfaqje të shkollave së bashku, duke kaluar kohën e drekës së bashku dhe ua 
prezantojnë shkollën prindërve dhe bashkësisë. “

Stojkovski thekson se procesi i pajtimit ishte kuptuar thjesht si “ riparim i pronave të dëmtuara dhe 
mallrave, si dhe kujdesi ndaj personave të zhvendosur” Ai shton se derisa Marrëveshja Kornizë e Ohrit 
është konsideruar si një zgjidhje për të gjitha çështjet dhe pasojat e konfliktit, nuk është bërë ndonjë 
punë reale për rindërtimin e urave në mes komuniteteve që kishin qenë të prekura nga lufta. “ Nuk 
janë duke u bërë përpjekje të mjaftueshme në drejtim të dialogut”
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Bashkësitë kërkojnë zgjidhje

Përkundër nivelit politik, Stojkovski thotë se bashkësitë janë në kërkim të zgjidhjeve në nivelin bazik 
të shoqërisë, me iniciativat për të futur arsimin e integruar në shkolla të reja që vijnë nga mësues 
dhe drejtorë që kanë dëgjuar për arsimin e integruar. “Ata na kontaktojnë, informojnë kryetarët e 
komunave dhe krijojnë iniciativa të reja bashkëpunimi ndërmjet komunës dhe shkollës.”

QDN Shkup gjithashtu është duke u zgjeruar. Aktualisht vepron në shtatë shkolla në gjashtë komuna, 
këtë muaj ajo po hap gjashtë shkolla të reja në një shtesë prej tri komunave. Ajo gjithashtu bën  
trajnimin e më shumë mësuesve për të siguruar arsimim të integruar.

Stojkovski beson që nëpërmjet QDN Shkup do të përfshihen më shumë shkolla, do të tërheqin më 
shumë vëmendje, jo vetëm në nivelin e bazës së shoqërisë, por edhe në nivel qeveritar. “Ne shpresojmë 
që autoritetet do të shohin se shkollat tona janë të përkrahura nga ana e nxënësve, mësimdhënësve, 
prindërve dhe kryetarëve të komunave, dhe që ata demonstrojnë rezultate.”

Me fitimi e çmimit Maks van der Shtul fituam vëmendjen ndërkombëtare dhe lokale për punën dhe 
misionin e QDN  Shkup. “ Ai çmim gjithashtu bëri rritjen e motivacionit ndërmjet stafit të cilët kanë 
hasur kundërshtime të forta në të kaluarën “ , thotë Zekolli. “Ka pasur shumë skeptikë dhe grupe që 
nuk besojnë në punën tonë, por çmimi dëshmoi të kundërtën.

* Ku artikull fillimit u publikua në ueb faqen e OSBE-së  http://www.osce.org/hcnm/123600

http://www.osce.org/hcnm/123600
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Këshilli për arsimim të integruar i Irlandës Veriore ka një rоl kyç në promovimin dhe përkrahjen e arsimit 
të integruar dhe në sferën ndërkombëtare. Përpos krijimit të shkollave të reja, roli i NICIE gjithashtu është 
edhe të ndihmon transformimin e shkollave nga shkolla me identitet të vetëm në shkolla të integruara.

Cilat janë sfidat kryesore gjatë procesit të transformimit?
Kliodna Skot- Uils: Eksitojnë shumë sfida pa ndonjë radhitje të veçantë, ndonjëherë kjo mund të jetë arsyeja 
pse shkolla vendos të transformohet,  mund që shkolla të humb numrin e nxënësve dhe duke u transformuar në 
shkollë integruese mund të tërheq fëmijë nga bashkësitë “tjera”. Sfida tjetër është votimi i prindërve dhe tashmë 
ka mësues të cilët nuk të drejtë vendosjeje,  votimi bëhet dhe mësuesit ndjejnë se ata ose diçka për të cilën ata nuk 
kanë pasur kontribut duhet të ndryshojë. Kur shkolla bëhet e integruar me përfshirjen e NICIE, ata ndonjëherë 
ndihen të sfiduar nga ajo që kërkojmë prej tyre, për këtë gjë, kemi krijuar program që punon me shkollën gjatë 
procesit të tërë dhe ne i bashkojmë të gjitha palët e interesit: prindërit, personelin e shkollës, kryesinë e shkollës 
dhe kur është e nevojshme vetë fëmijët për të diskutuar se si arsimi i integruar do të duket në shkollën e tyre, 
të tregojnë për praktikën e mirë të cilën veçse janë duke e bërë, dhe të identifikojnë fushat në të cilat ata kanë 
nevojë për të punuar  dhe NICIE i ndihmon ata viteve në vazhdim ti shikojnë ato fusha. Ata janë me fat që kanë 
mundësinë të marrin fonde nga organizata Fondi për Arsimim të Integruar, për të ju mundësuar atyre të bëjnë 
disa nga këto punë”.

SHTOJCË E BULETINIT   

Përfaqësues të Këshillit për arsimim të  integruar të Irlandës Veriore i bazuar në Belfast, 
biseduan me QDN Shkup për aktivitetet dhe përpjekjet e arsimimit të integruar të NICIE në 
nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Këto janë fragmente nga intervista e zhvilluar më 14 
dhjetor, 2013 në Shkup gjatë Konferencës së Dytë ndërkombëtare për arsimim të integruar.
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Cilët janë hapat dhe aktivitetet kryesore gjatë procesit të transformimit?

Kliodna Skot- Uils: “Hapi i parë është të identifikohet dëshira për tu transferuar në shkollë të integruar, 
siç e ceka më parë, mund të jetë për shumë arsye, por pasi që të identifikohet dëshira, atëherë duhet të ketë 
një diskutim ne nivel të drejtorisë, bordit qeverisës, drejtorit të shkollës, për të parë nëse kjo është diçka që 
shkolla dëshiron, atëherë para se të flasin me prindërit, ata kanë nevojë të flasin me stafin dhe të vlerësojnë 
a e kanë përkrahjen e tyre, a e kupton stafi pse shkolla është duke e bërë këtë gjë, dhe sërish, për të theksuar 
atë praktikë të mirë që e bëjnë. Pas kësaj, vijon takimi me prindërit, ata duhet të votojnë nëse dëshirojnë që 
shkolla të transformohet në shkollë të integruar dhe kjo votë zbatohet në mënyrë të pavarur nga NICIE ose 
nga kushdo në shkollë dhe pasi që të votohet, zbatohet program mbështetës  nga NICIE për ti sjell ata në 
proces.“

Paula Mekëluejn: “Programi për mbështetje përfshin dialog me palë të ndryshme gjatë gjithë procesit dhe 
nevojitet kohë e gjatë që një shkollë ta ndryshon karakterin nga të qenit shkollë me identitet të vetëm në 
shkollë plotësisht të integruar, për këtë gjë NICIE mundëson mbështetje gjatë këtij procesi.  Departamenti 
për arsim në Irlandën Veriore u ofron shkollave hapësirë kohore për të tërhequr më shumë fëmijë nga 
bashkësitë minoritare dhe gradualisht të ndryshojnë karakterin dhe të shndërrohen në shkolla integruese.”

A mund të na thoni më shumë për bashkëpunimin tuaj me Fondin për Arsimim 
të Integruar dhe Departamentin për arsim në Irlandën Veriore, na sqaroni 
për rolin e tyre  të veçantë dhe kontributin  e tyre në zhvillimin e arsimimit të 
integruar?

Paula Mekëluejn: “Fondi për Arsimim të Integruar është krijuar për të punuar së bashku me NICIE por 
veçmas nga NICIE, ata mbledhin fonde në mënyra të ndryshme për arsimin e integruar si dhe për të 
promovuar integrimin në shkolla të cilat nuk janë të integruara formalisht. Ata ofrojnë grante dhe punojnë 
drejtpërsëdrejti me shkollat. NICIE bashkëpunon me IEF në mënyra të ndryshme dhe një shembull i mirë për 
këtë është bashkëpunimi rreth punës ndërkombëtare që vazhdon të funksionojë për një kohë të gjatë mes 
NICIE dhe IEF, në nivele të ndryshme. Pra, kemi një rritje të përbashkët të promovimit të arsimit të integruar, 
por ne nganjëherë shkojmë në drejtime paksa të ndryshme drejt qëllimit të njëjte.

Departamentit për arsim gjithashtu ka siguruar fonde për thellimin e etosit në shkollat tona, kështu që ka 
ndodhur një kthesë e vogël e punës së NICIE, ne kemi identifikuar transformimin e shkollave ekzistuese, si një 
nga fushat e punës dhe programin e  mbështetjes që shkon së bashku me atë, për të cilin ne pranojmë fonde. 
Por gjithashtu ne kemi filluar të lëvizim në fusha tjera sa i përket trajnimit për mësues, por departamenti 
i arsimit tradicionalisht nuk na financon për këtë gjë, shpresojmë që në të ardhmen do të kemi më shumë 
fonde të parashikuara nga ana e tyre për punën të cilën e bëjmë”
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A mund të na thoni më shumë për programin për bashkëpunim me prindër 
në shkollat e integruara? Në cilën mënyrë shkollat i përfshijnë prindërit në 
procesin edukativo- arsimor?

Paula Mekëluejn: “Shkollat e integruara gjithmonë kanë pasur lidhje të fortë me prindërit për arsye 
se arsimi i integruar erdhi nga prindërit të cilët bënin fushata për ato shkolla, pra në shkollat tona për 
dallim nga shkollat tjera në Irlandën Veriore ka një numër më të madh të prindërve të përfshirë në Bordin 
e shkollave dhe ata luajnë shumë rol të rëndësishëm se në cilin drejtim shkolla do të shkon. Shkollat tona 
në përgjithësi e marrin me shumë seriozitet idenë e këshillit të prindërve dhe zhvillimin e të njëjtit, kështu 
që prindërit të ofrojnë një mbështetje të mirë për shkollën. Në praktikë ka shumë mundësi që prindërit të 
inkuadrohen në shkollë, ekzistojnë asamble të veçanta në të cilat prindërit mund të vijnë, manifestime të 
ndryshme ku bëhet ndarja e çmimeve, dhe manifestime të ndryshme që organizohen brenda vitit shkollor.  
Ashtu si shkollat bëhen më të larmishme dhe bëjnë tërheqjen e fëmijëve nga grupet tjera etnike, gjithashtu 
janë të sfiduara për të kërkuar mënyra të ndryshme për të përfshirë edhe prindërit. Në mënyra të ndryshme 
shkollat janë duke u përpjekur që të jenë më kreativ se si ti përfshijnë dhe ti sigurojnë prindërit se parimet e 
arsimit të integruar janë të rrënjosura në shkollat dhe se ata luajnë një rol aktiv në jetën e shkollës.“

Çfarë e bën një shkollë të integruar të dallojë nga një shkollë me identitet të vetëm?

Kliodna Skot- Uils: “Për shkak se arsimi i integruar është një përzierje e planifikuar, nuk do të thotë se 
ajo krijohet nga vetja, kriteri do të ishte që të ketë ekuilibër sa më shumë që është e mundur. Në shkollat e 
integruara, ata do të kërkojnë mundësitë për të ndihmuar që fëmijët ti kuptojnë traditat e veçanta të njëri 
tjetrit, do të kërkojnë mënyra të shumta për ta shprehur përzierjen në shkolla, për shembull, nëse ju shkoni 
në një shkollë të integruar, do të keni mundësinë të  vëreni shumë simbole të ndryshme, gjë që tregon se në 
atë shkollë ka njerëz të ndryshëm dhe kultura të ndryshme. Në shkollat e integruara, ne kërkojmë metodën 
e mësimit, e cila bashkon fëmijët, shkollë ku fëmija është në qendër të vëmendjes, shkollë që i jep fjalën 
fëmijës. Ne kërkojmë metoda të ndryshme të mësimdhënies dhe nga mësimdhënësit kërkojmë të drejtohen 
në fusha të ndryshme, fusha të cilat nuk i hasin në shkolla tjera. Përzierja gjithashtu duhet të jetë edhe në 
nivel të arsimtarëve, në nivel të personelit, në nivel të udhëheqësve të shkollës, pra në këtë mënyre nuk 
bëhet vetëm përzierja e fëmijëve por gjithashtu edhe e të rriturve ”

Si bëhet organizimi i aktiviteteve jashtëmësimore në shkollat e integruara?

Paula Mekëluejn: “Në shkollat tona në Irlandën Veriore ekziston një nxitje për ti bërë shkollat më të 
zgjeruara, që do të thotë se ata nuk përdorin objektin shkollor prej 09:00-15:00 kur fëmijët janë në shkollë, 
por ata përpiqen të kenë aktivitete jashtëmësimore brenda në shkollë në të cilat jo gjithmonë i përfshijnë 
vetëm fëmijët, por nganjëherë përfshihen edhe njerëz nga bashkësia, familjar të fëmijëve etj. Pra, do të 
ketë klube të ndryshme në shkollat dhe ato do të variojnë nga klubet sportive, ku ata mund të vijnë dhe 
bashkërisht të bëjnë aktivitete sportive. Shkollat e integruara ofrojnë një gamë të sporteve për fëmijët, në 
mënyrë që ata të mund të provojnë sportet tjera ose cilin do sport tjetër që i joshë individualisht dhe ky 
aktivitet nuk është i lidhur detyrimisht me bashkësinë. Pra, do të ketë klube sportive, por, gjithashtu do 
të ketë edhe klube tjera që përfshijnë muzikën, gjuhët dhe disa nga shkollat tona në të cilat ka diversitet 
etnik më shumë se ajo protestante dhe katolike, ofrojnë klube për fëmijët nga bashkësitë tjera etnike, ku 
ata do të mund të thërrasin familjarët, miqtë, për të mësuar më shumë për kulturën e tyre, gjuhën e tyre. 
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Mund të ketë mundësi të ndryshme të këtij lloji brenda shkollës, nëse nxënësit tregojnë interes për ngritjen 
e klubeve të tyre. Ekzistojnë shumë lloje të klubeve, disa prej tyre përqendrohen në të drejtat e njeriut si 
dhe çështjet e identitetit dhe të barazisë, përderisa klubet tjera janë thjeshtë për aktivitetet e shumta 
jashtëmësimore duke mbështetur aktivitetet muzikore etj. ”

Arsimi i integruar a ofron edhe përsosmëri në arsim përpos integrimit?

Paula Mekëluejn: “Ky është qëllimi kryesor i shkollave tona, të ofrojnë arsim të përsosur për nxënës të 
niveleve të ndryshme, kjo gjë i bën të ndryshme shkollat tona nga sistemi shkollor i shkollave tjera. Shkollat 
e integruara i bën të ndryshme fakti se në shkollat fillore ata kanë nxënës të niveleve të ndryshme të aftësisë 
dhe kjo do të thotë se të gjithë ata fëmijë janë duke u inkurajuar për të rritur potencialin e tyre, potencialin 
e tyre akademik, por edhe për të shqyrtuar aftësitë e tyre. Ky hap është mjaft unik dhe një shembull shumë i 
mirë për Irlandën Veriore sepse shpesh herë nxënësit të dëshirojnë të ndjekin karrierë akademike në nivelin 
më të lartë, atyre u mundësohet kjo, pavarësisht a e kalojnë testin ose jo, gjithashtu edhe fëmijët të cilët 
dëshirojnë të kalojnë në drejtim tjetër , mund ta bëjnë këtë gjë, brenda shkollave të integruara , të gjithë 
nxënësit janë të vlefshëm në mënyrë të barabartë. Unë mendoj se kjo është një përfitim dhe po i ndihmon 
shkollave të punojnë drejt përsosmërisë.”

NICIE ka një rol të shquar në udhëheqjen dhe mbështetjen e grupeve të 
prindërve të cilët kërkuan themelimin e shkollave të integruara në zonën e tyre. 
A mund të na thoni më shumë për procesin e përgjithshëm të mbështetjes?

Kliodna Skot- Uils: “Ky proces i mbështetjes fillon atëherë kur një grup formohet nga bashkësia lokale, të 
cilin kryesisht e përbëjnë prindër por ndonjëherë edhe njerëz tjerë, të cilët mendojnë se kjo është e mirë për 
ata.  Ata vijnë në NICIE dhe ne fillimisht krijojmë një bisedë për të kuptuar qëllimin pse ata janë vendosur 
për këtë gjë. Pastaj ne bëjmë një hulumtim të vogël për tu siguruar që nga bashkësia lokale ekziston 
mbështetja e mjaftueshme fillestare. Pjesa kryesore e procesit është që të ketë sa më shumë interes në 
zonën lokale veçanërisht në mesin e prindërve të fëmijëve të cilët do të vijnë në vitin e parë të shkollës  
Tetëmbëdhjetë mujore. Sepse ne besojmë fuqimisht se shkollat më të mira vijnë nga njerëzit që janë vendor 
në atë bashkësi, ne si NICIE do të mbështesim prindërit dhe do të ndihmojë ata për të kuptuar se çfarë është 
arsimi i integruar. Ne ju japim atyre një mbështetje administrative, por në prapavijë neve jemi duke bërë 
gjëra shumë praktike, si për shembull jemi duke kërkuar për njerëz lokal të cilët kanë influencë, e kërkojmë 
vendin se ku do të jetë shkolla,  por kjo kryesisht vjen në nga prindërit dhe ne jemi atje për të mbështetur 
prindërit dhe për të ndihmuar ata sepse disa prindër do të fillojnë me pyetjet se çka është arsimi i integruar 
dhe ndonjëherë mund që të mos e kenë kuptueshmërinë e njëjte qe e kemi edhe ne, pra, shumica e asaj që 
bëjmë ne është puna me prindërit, ne gjithashtu bëjmë disa gjëra me prindërit që presim shkolla ti bëjë me 
të rinjtë”

Paula Mekëluejn: “Historikisht kjo është mënyra se si shkollat e integruara ishin të varura prej 
shoqërisë lokale, por tani janë shumë me fat sepse ata kanë Fondin për Arsim të Integruar,  i cili 
për shkollat ka një grant të veçantë dhe ata nuk duhen të shqetësohen për mbledhjen e fondeve 
të ndryshme. Fondi për Arsim të integruar punon në mbledhjen e disa fondeve, në rast se shkolla 
nuk ka arritur të merr miratim nga departamenti, por ekziston një besim i plotë  se shkolla 
mund të jetë shumë e suksesshme pasi të bëhet hapja e saj, kjo do të thotë se Fondi për Arsimin
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e Integruar duhet të punojë shumë me donatorët e tyre që në fakt të mund ti bind ata të japin më shumë 
të holla nga ato që veç se më janë duke i dhënë, por në qoftë se shkolla e merr miratimin nga ana e 
departamentit, të gjitha shpenzimet e vazhdueshme plotësohen.”

Programi për trajnim për Qasje të paanshme realizohet nga  NICIE  gjatë 6 
viteve të fundit dhe është tejet i suksesshëm. A mund të na thoni më shumë se 
pse ky program trajnimi është i rëndësishëm për mësimdhënësit që punojnë në 
shkollat e integruara?

Paula Mekëluejn: “Ne besojmë se trajnimi për Qasje të paanshme është i rëndësishëm për mësimdhënësit 
tanë, sepse ata janë të trajnuar veçmas në institucione të ndara, kështu që ne kemi dy institucione për 
trajnim për mësuesit e shkollave fillore, një prej tyre për trajnimin e mësimdhënësve protestant dhe një prej 
tyre për trajnimin e mësimdhënësve katolik. Një nga fushat kryesore të trajnimit është trajnimi  për Qasje 
të paanshme, sepse ne të gjithë vijmë nga një traditë, qoftë ajo protestante apo katolike, por të gjithë jemi 
tendencioz për të parë eksperiencën arsimore nga tregimet lidhur me sfondin tonë. Ajo që ne dëshirojmë 
që mësimdhënësit tanë të kuptojnë është se ekziston mësimdhënie e cila rrjedh nga eksperienca e tyre 
personale dhe ndoshta ata duhet të përkushtohen në eksperienca të ndryshme, rrëfime të ndryshme, në 
mënyrë që të mund të përshtaten më lehtë me fëmijët, si ata protestantë, njëjte edhe me ata katolikë. 
Gjithashtu, ne duam që mësuesit tanë të jenë të ndërgjegjshëm për larminë brenda klasës, duke pasur 
parasysh rolin e tyre si edukatorë, se ata janë njerëz me të vërtetë të rëndësishëm. Mësimdhënësit gjatë 
qasjes së tyre me kolegët duhet të reflektojnë integrim, gjithashtu ti mësojnë fëmijët për integrim. Pra e 
gjithë kjo është pjesë e  trajnimit për Qasje të paanshme dhe ne shumë përqendrohemi në këtë gjë sepse 
mendojmë që është një gjë me të cilën përfitojnë edhe mësimdhënësit të cilët nuk punojnë në shkolla të 
integruara, ne dëshirojmë të zgjerojmë këtë trajnim edhe për ata mësimdhënës, në të njëjtën mënyrë si 
për mësimdhënësit e shkollave të integruara. Shpresojmë që do të mund ta rrisim trajnimin për Qasje të 
paanshme dhe ta zgjerojmë edhe më shumë, por për këtë gjë do të na duhet të sigurojmë më shumë fonde”.

Kliodna Skot- Uils: “E tërë ideja është që duke i trajnuar mësimdhënësit dhe duke u dhënë atyre këtë 
hapësirë ata bëhen më të rehatshëm me lëndën e tyre, ajo që ka rëndësi është se ata e shohin si më normale 
për të folur për çështje të pazgjidhura. Në të kaluarën shumë punë janë kryer nga ana e disa grupeve të 
cilët vinin nga jashtë dhe mësonin nxënësit në këto zona, gjatë kohës kur grupet ligjëronin mësimdhënësit 
uleshin në fund të klasës deri sa grupet nuk largoheshin nga klasa dhe ktheheshin në punën e tyre që bënin. 
Ajo që ne duam të inkurajojmë është që ne të mund ti trajnojmë mësimdhënësit që të mund të kryejnë 
bisedat në mënyrë të pavarur, ata ta kryejnë trajnimin vetëm, sepse kështu më mirë do të mund ta kuptojnë 
praktikën e shkollës, do të mund të kuptojnë se çka ndodh në të shumtën e rasteve, ata mund ti kuptojnë 
edhe sfidat edhe qëllimet kryesore të këtij trajnimi dhe kjo gjë është shumë domethënëse për të dy palët 
edhe për mësimdhënësin edhe për nxënësin.

Sa janë të angazhuar mësimdhënësit me detyrat administrative brenda 
shkollave?

Paula Mekëluejn: ”Nga mësimdhënësit pritet të kryejnë të njëjtën sasi të administratës si në të gjitha 
shkollat tjera, qe d.m.th. shumë administrim, ata duhet të jenë të kujdesshëm  përsa i përket planifikimit, 
duhet  që puna e tëre të përshtatet me planin e përgjithshëm të shkollës. Në një shkollë të integruar orari i 
mësimit fillon si në të gjitha shkollat tjera në Irlandën Veriore. 
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Mësimi fillon rreth orës 9 ose 9-30 dhe mbarojnë rreth orës 14-30 ose 15-00.  Mësimdhënësit duhet të vijnë 
në shkollë më herët për tu përgatitur për orët e  mësimit, gjithashtu në mbrëmje të qëndronjnë më gjatë që 
të përgatiten për punën të cilën e ka gjatë tërë javës. 

Shumica e mësimdhënëseve marrin punë edhe për në shtëpi, mësimdhënësit janë shumë punëtor, mendoj, 
në Irlandën Veriore pritjet janë shumë të larta , ne shkollat e integruara mësimdhënësit gjithashtu kanë një 
element shtesë sepse ata gjithmonë duhet të jenë të ndërgjegjshëm ndaj praktikave të integruara dhe si 
shtesë në krye të punës së tyre është se ata gjithmonë duhet të sigurohen se ata janë duke i takuar nevojat 
e këtij vargu të ndryshëm të të rinjëve të cilët kanë prejardhje të ndryshme, nivele të ndryshme aftësie, 
gjithashtu sigurohen se a janë duke bërë më të mirën për këta nxënës. Unë mendoj se mësimdhënësit tanë 
japin shumë mund në punën e tyre. Ata nuk besojnë se të tjerët e vlerësojnë punën e tyre dhe nuk e kuptojnë 
se sa shumë mund japin.  Kështu që unë duhet ta them, ne kemi shumë respekt për punën që ata e bëjnë. 

Ne e dimë se ata vënë shumë mund në punën e tyre, shumë nga mësimdhënësit tanë ( ne i njohim nga 
komisioni  mësimdhënësve) kanë pasion për integrim, kjo është forca e tyre lëvizëse prapa punës që ata 
e bëjnë dhe për ata mësimdhënës të cilët nuk  e kanë këtë pasion përmes zhvillimit tonë profesional, ne 
jemi duke u përpjekur për të inkurajuar ata për të parë veten e tyre si pjesë e rëndësishme në ndryshimin e 
shoqërisë tonë dhe në zbatimin e rolit të mësuesit”.

Rrjeti Ndërkombëtar për Paqe dhe Arsim u promovua në një konferencë në 
Belfast në mars të vitit 2012.  QDN Shkup është gjithashtu pjesë e këtij rrjeti. 
Cilat janë sfidat kryesore në vendosjen e lidhjeve globale dhe promovimin e 
arsimit të integruar ndërkombëtarisht?

Paula Mekëluejn: ”Unë mendoj se është mjaft e rëndësishme që shkollat tona të lidhen me shtete të cilat 
kanë pasur situata konfliktuoze kohën e fundit,  të cilat tentojnë të ndërtojnë arsim të integruar në mënyra 
të ndryshme, jemi përpjekur nëpërmjet Rrjetit Ndërkombëtar për Paqe dhe Arsim, gjithashtu edhe duke i 
ndihmuar shkollës tonë të krijon lidhje me shkolla të ndryshme në shtete tjera, për moment shkollat tona 
janë të lidhura me shkolla  në Irak, Shri Lankë, kështu që të gjitha këto shtete kanë përjetuar konflikte në 
forma të ndryshme dhe kjo është shumë me rëndësi sepse në fakt këta shtete  e kuptojnë se ka një imazh 
negativ mediatik të këtyre vendeve dhe kulturave në konfliktet që ato kanë përjetuar. Unë mendoj se është 
e domosdoshme për ne, sepse ne ndonjëherë ndjehemi si  një zë i vogël në Irlandën Veriore sepse ne kemi 
një formë të edukimit që  zbatohet në vetëm 62 shkolla.

Ka shumë shkolla të cilat dëshirojnë të integrohen por jo gjithmonë ne e kemi mbështetjen dhe dëshirën 
politike pas nesh, ndërsa për neve është shumë e rëndësishme  për të bërë lidhje me vende si Maqedonia 
dhe të gjitha vendet e tjera të përfshira në Rrjetin Ndërkombëtar për Arsim dhe Paqe, sepse mund të marrim 
forcë nga njëri-tjetri. Ne kemi disa përvoja të ngjashme dhe ne mund të mësojmë nga njëri-tjetri. Ne duhet të 
jemi më të vetëdijshëm për lidhjet globale dhe sa e rëndësishme është që ne të mbajmë ato lidhje globale.”
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A është arsimi i integruar i domosdoshëm për një shoqëri paqësore dhe 
kohesive? A është “domosdoshmëri”?

Kliodna Skot- Uils: “Unë mendoj se është domosdoshmëri sepse me 6% të popullsisë së shkollës, puna 
që ne e kemi bërë 30 vitet e fundit ka pasur ndikim në ndryshimin kryesor në arsim. Shumë nga mjetet 
që ne kemi futur në shkollat, tash po rrjetëzohen dhe të gjitha shkollat presin ta bëjnë të njëjtën gjë, ideja 
që nxënësit të dëgjohen, ideja që nxënësit të konsultohen e cila është shumë e rrallë në shkolla tjera, për 
arsimin e integruar ka qenë shembull shumë i mirë që fëmijët të jenë pjesë e shkollës, pra unë mendoj se 
arsimi i integruar i bën njerëzit të rrinë mënjanë dhe të vëzhgojnë se në fakt ne mund të edukohemi dhe 
mund të sjellim bashkësitë tjera dhe të edukohemi bashkërisht, unë mendoj se ajo që ne kemi bërë për 
nxënësit që kanë ndjekur sistemin e integruar është përparësia se kur të kenë mundësinë të punojnë në 
një ambient të përzier, të ndihen më të rehatshëm ndaj diferencës. Ata janë mjaft të lumtur me çdo lloj 
të shoqërisë dhe mund të inkuadrohen shumë lehtë gjithkund, ata e kuptojnë shumë lehtë ku mund të 
shtrihen këto vështirosi dhe kjo u jep atyre një lloj vetëbesimi që ata të jenë pjesë e jetesës.”

Paula Mekëluejn: “Pajtohem se është element thelbësor dhe element esencial për një paqe të gjatë dhe 
të qëndrueshme. Në Irlandën e Veriut nuk është e vetmja gjë që duhet të ndodhë, por sigurisht ne nuk do të 
kemi një paqe të qëndrueshme në qoftë se ne nuk kemi një rritje të arsimit të integruar, që është mendimi im 
personal dhe të gjithë politikanët tani janë duke diskutuar arsimin e përbashkët si ecje përpara për Irlandën 
Veriore , që do të thotë se ekziston zgjidhja- ose bashkohesh ose jo dhe ne jemi mjaft të shqetësuar sepse 
jemi të mendimit që përderisa arsimimi  i përbashkët  sjell përfitime, arsimimi i integruar sjell thellësinë e të 
kuptuarit dhe dëshirojmë të jetë e sigurte se thellësia akumulohet gjatë ecjes përpara të Irlandës Veriore”.

Kliodna Skot- Uils: “Unë mendoj se arsimimi i integruar mund të sfidon idenë se arsimimi i përbashkët 
duhet të jetë më i thellë qe ne të pranojmë bashkimin në një nivel të caktuar, nëse dy grupe të nxënësve 
shkojnë bashkë në një ligjërate, ne do mendojmë se kjo gjë është shumë pozitive, por është vetëm një hap, 
nuk do të  thotë se nxënësit shkojnë bashkë në shkollë, siç tha Paula, duhet punuar për thellësinë përderisa 
i kemi në dorë të rinjtë, është shumë me rëndësi.”
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