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për arsimim të integruar
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QDN Shkup ka organizuar prezantime hyrëse të modelit Nansen për arsimim të integruar për prindërit e 
nxënësve maqedonas dhe shqiptarë nga klasa e tretë dhe të pestë në kuadër të shkollës fillore qendrore 
“Goce Dellçev” në Gostivar, në mënyrë që nxënësit të përfshihen në projekt duke filluar nga viti shkollor 
2015/2016.

Prezantimet u realizuan nga Menaxherja e Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup, Biljana Krsteska- Papiq, 
Koordinatores për edukim pranë QDN Shkup, Sonaj Bilal së bashku me mësimdhënëset që do të jetë 
përgjegjëse për zbatimin e aktiviteteve të integruara jashtëmësimore, Luljeta Aziri , Jasima Efremovska, 
Todorka Krajçeska dhe Sevim Sulo. Prindërit shprehën interes të madh dhe mbështetje për projektin, dhe 
dhanë pëlqimin e tyre për pjesëmarrjen e fëmijëve të tyre në aktivitetet e integruara jashtëmësimore si 
pjesë e projektit modeli Nansen për arsimim të integruar.

Klasat e reja të nxënësve do të jenë gjenerata e dytë të regjistruar në projektin e realizuar në suaza të SHF 
“Goce Dellçev” në komunën e Gostivarit. Mësimdhënësit janë në proces të përfundimit të programit të 
trajnimit për arsimim të integruar brenda Qendrës për trajnim të QDN Shkup. 

Prezantime për prindërit në SHF “Goce Delçev” – Gostivar
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Thirrje e hapur për aktivitete projektuese sipas 
modelit Nansen   
Më 10 gusht, 2015 Qendra për dialog Nansen Shkup shpalli një thirrje të hapur për mësuesit të cilët shprehën 
interesimin e tyre për t’u përfshirë në modelin Nansen përmes realizimit të aktiviteteve projektuese në 
kuadër të shkollave të tyre. Kjo thirrje e hapur është iniciuar për shkak të interesit të shprehur nga disa 
mësimdhënës për zbatimin e modelit Nansen për arsimim të integruar përmes aktiviteteve të lira dhe 
projektuese dhe pas vendimit të QDN Shkup për të mbështetur të gjithë mësuesit që kanë përfunduar 
trajnimet bazike dhe të avancuara dhe janë të gatshëm për të filluar realizimin e aktiviteteve të projektit 
Nansen duke filluar nga viti shkollor 2015/2016.

Përmes kësaj thirrjeje të hapur, mësuesit të cilët kanë kryer trajnimet bazike dhe të avancuara për modelin 
Nansen për arsimim të integruar, si dhe tandemët dhe mësimdhënësit e shkollave të cilat kanë bashkëpunim 
afatgjatë me QDN Shkup, u është dhënë mundësia për të përfshirë programet për zbatimin e modelit 
Nansen për arsimim të integruar në kuadër të programeve vjetore shkollore për vitin shkollor 2015/2016.

Realizimi i projektit dhe aktivitetet e lira sipas modelit Nansen për arsimim të integruar nënkupton sigurimin 
e një sekcioni të veçantë nga një program vjetor (sipas moshës së nxënësve), një sekcion që realizohet me 
grupe të nxënësve që flasin gjuhë të ndryshme dhe janë përfaqësues të bashkësive të ndryshme etnike.

Për mësuesit e shkollave të mesme, kjo është një mundësi për të përmbushur fondin javor të orëve të 
mësimit përmes këtyre aktiviteteve, ndërsa mësuesit e shkollave fillore (klasor dhe lëndor) janë këshilluar 
për të informuar menaxhmentin e shkollës për këtë iniciativë me qëllim të përcaktimit të statusit e këtyre 
orëve të veçanta të klasës.

Gjatë shpalljes së hapur, shumë ekipe të mësimdhënësve kanë aplikuar për t’u përfshirë në aktivitetet 
projektuese sipas modelit Nansen. Dinamika e zbatimit të këtyre aktiviteteve do të jetë 1-2 herë në muaj, 
ndërsa realizues janë tandemët që flasin gjuhë të ndryshme (maqedonase-shqipe, maqedonase-turke, 
maqedonase-vllahe).

QDN Shkup ka siguruar të gjitha materialet e nevojshme didaktike dhe punuese të cilat do të jenë të 
nevojshme për tandemët, të cilët do të vazhdimisht gjatë vitit shkollor marrin pjesë në zbatimin e 
aktiviteteve projektuese. Programet sipas modelit Nansen janë inkorporuar në kuadër të programeve 
vjetore të shkollave në të cilat do të zbatohen aktivitetet projektuese.
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Qendra për dialog Nansen Shkup, publikoi edicionet e reja të programeve vjetore për aktivitete të 
integruara jashtëmësimore të plotësuara me përmbajtje të reja të parapara për realizimin e modelit 
Nansen për arsimim të integruar duke filluar nga viti shkollor 2015/2016. Programet e përfshijnë tërë 
ciklin e arsimit fillor dhe të mesëm.

Programet vjetore janë të hartuara nga Ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë Qendrës për 
dialog Nansen Shkup duke shfrytëzuar eksperiencën shumëvjeçare nga themelimi, realizimi dhe 
zhvillimi i arsimimit të integruar në Maqedoni duke falënderuar dhe eksperiencën ndërkombëtare 
nga Norvegjia dhe Irlanda e Veriut.

Programet janë në korrelacion me përmbajtjet të programeve mësimore zyrtare duke i begatuar në 
ndërkohë aktivitetet e integruara jashtëmësimore me qasjen dygjuhësore me metodën e lojës.

Aktivitetet e integruara jashtëmësimore, nëpërmjet qasjes së individualizuar ndaj secilit nxënës, 
qasjes dygjuhësore, bashkëpunimit në tandemë si dhe punës së vazhdueshme ekipore, ndikojnë 
në përmirësimin e cilësisë së gjithmbarshme të procesit edukativo-arsimor sikur edhe në zhvillimin 
e kompetencave dhe shkathtësive të shumta jetësore te nxënësit, arsimtarët dhe prindërit, të 
domosdoshme për bashkëjetesë cilësore në bashkësitë me karakter multietnik.

Programet vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore për arsimin fillor dhe të mesëm 
mundësojnë përfitimin e njohurive dhe shkathtësive të reja, begatim të vazhdueshëm të njohurive, 
ndërtimin e vetëbesimit si dhe promovimin e komunikimit, socializimit, dialogut, tolerancës dhe 
tejkalimin e stereotipave dhe paragjykimeve.

Përmbajtja e plotë e Programeve vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore është në 
dispozicion vetëm në version të shtypur dhe është i paraparë për realizuesit e drejtpërdrejtë të 
modelit Nansen për arsimim të integruar në shkollat e inkuadruara në projekt, si dhe në shkollat të 
cilat e aplikojnë modelin përmes aktiviteteve projektuese.

Publikohen programet e reja vjetore për 
aktivitete të integruara jashtëmësimore 
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Gjatë periudhës gusht-shtator 2015, ekipi për edukim pranë QDN Shkup së bashku me mësuesit e përfshirë 
në modelin Nansen dhe aktivitetet e projektit Nansen punuan në përgatitjet e nevojshme për fillimin e vitit të 
ri shkollor dhe përgatitën klasat për fillimin e aktiviteteve të integruara jashtëmësimore sipas modelit Nansen 
për arsimim të integruar.

Procesi i përgatitjes përfshiu renovimin dhe pajisjen e klasave të reja, dekorimeve në klasë dhe përgatitjen 
hapësirave të përbashkëta, konsultimet me mësimdhënësit në lidhje me programet vjetore dhe pakot 
didaktike për arsimim të integruar, prezantimet për prindërit, etj

Me fillimin e vitit të ri shkollor, aktivitetet sipas modelit Nansen filluan në shkollat e mëposhtme:

Përgatitje për fillimin e aktiviteteve të integruara 
jashtëmësimore në Nansen shkollat dhe Nansen 
aktivitetet projektuese

Nansen model shkollat

SHMPQSH 8 Shtatori- Shkup

SHFK Lirija- Tetovë

SHFK Bratstvo Migeni- Tetovë

SHFK Goce Delçev- Gostivar 

SHFK Goce Delçev- Konçe 

SHFK Ali Bektashi- Bujanoc, Serbi

SHFK Vuk Stefanoviq Karaxhiq- Bujanoc, Serbi

Nansen aktivitete projektuese 

SHFK Nikola Karev- Krushevë

SHFK Bratstvo- Edinstvo- Ohër 

SHFK Kiril i Metodij- Kanatlarci

SHMP Vasil Antevski Dren- Shkup
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QENDRA PËR TRAJNIM
Modeli Nansen për arsimim të integruar
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Më 26 gusht 2015, Qendra për trajnim pranë QDN Shkup ka vazhduar me realizimin e orarit të planifikuar dhe 
realizimin e programit për trajnim për grupin 11 të pjesëmarrësve. Pjesëmarrësit morën pjesë në ligjëratën 
e përgatitur nga prof.d-r. Florina Shehu, e cila ligjëroi në temën e komunikimit midis ekipeve të mësuesve 
dhe tandemëve të cilët punojnë në hapësira multikulturore shkollore. Leksioni ishte i përbërë nga aktivitetet 
e shumta që trajtonin rëndësinë e komunikimit, si një nga faktorët kryesorë për realizimin e suksesshëm 
të aktiviteteve edukative që janë të planifikuara në kuadër të ekipeve dhe tandemëve multietnike të 
mësimdhënësve.

Ligjërata me ekspertë vendas
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Më 31 gusht, 2015 Qendra për dialog Nansen Shkup paralajmëroi fillimin zyrtar të programit të trajnimit 
të specializuar për modelin Nansen për arsimim të integruar i cili filloi me trajnimin e parë me temë 
“Qasja e paanshme në shkollat e integruara”. Pjesëmarrësve të pranishëm iu drejtua drejtori ekzekutiv, 
Sasho Stojkovski, menaxherja e Qendrës për trajnim, Biljana Krsteska- Papiq si dhe koordinatorët për 
arsim, Osman Emin dhe Sonaj Bilal. Gjatë fjalimit për mirëseardhje drejtori ekzekutiv, Sasho Stojkovski 
theksoi rëndësinë e programit të hartuar i cili do të mundësojë mësimdhënësve të zgjedhur të jenë 
nxitësit kryesorë të vlerave të integruara arsimore brenda mjediseve të tyre përkatëse.

Hartimi i trajnimit të Specializuar për modelin (qasjen) Nansen në arsimin e mesëm dhe fillor doli 
si iniciativë e cila ka për qëllim thellimin e njohurive, zhvillimin e aftësive dhe kompetencave të 
mësimdhënësve të cilët janë realizues të modelit Nansen për arsimim të integruar, të dalluar në punën 
dhe realizimin e  tyre tandemi, si dhe mësimdhënësit të cilët në mënyrë të vazhdueshme marrin pjesë 
në organizimin dhe realizimin e aktiviteteve projektuese shkollore sipas modelit Nansen për arsimim të 
integruar. 

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.

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.

Program i ri trajnimi në suaza të Qendrës për 
trajnim- modeli Nansen për arsimim të integruar 

Fillimi i trajnimit të Specializuar për modelin dhe qasjen Nansen
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Ligjëratë me ekspert ndërkombëtar dhe ndarja e 
certifikatave për përfundimin e trajnimit bazik
Më 11 shtator, 2015 në hapësirat e EU Info qendrës në Shkup, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi 
ligjëratën me trajnuesen ndërkombëtare, Paula Mekluejn nga Fondi për arsimim të integruar i Irlandës 
Veriore. Ligjërata u organizua në suaza të trajnimit bazik për arsimim të integruar i paraparë për grupet 
8, 9 dhe 11 të pjesëmarrësve. Tema e ligjëratës ishte “Zhvillimi i qasjes së paanshme ndaj arsimimit të 
integruar”. Ligjërata përfshinte shumë shembuj nga lëvizjet për arsimim të integruar në Irlandën Veriore 
dhe Shtetet e Bashkuara dhe u ndoq me një interes të madh nga ana e pjesëmarrësve të cilët u inkuadruan 
gjatë sesioneve për diskutim.

Pas pjesës formale të ligjëratës, pjesëmarrësit nga grupet 6, 7, 8, 9 dhe 11 të cilët me sukses përfunduan 
nivelin bazik të trajnimit për arsimim të integruar pranuan certifikatat për përfundim të suksesshëm. 
Pjesëmarrësve iu drejtuan Këshilltari i Ministrit të arsimit dhe shkencës dhe përgjegjësi për arsimin e 
mesëm në R. e Maqedonisë, Safet Neziri, Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski, përfaqësuesja 
nga Fondi për arsim të integruar të Irlandës Veriore, Paula Mekluejn dhe Menaxherja e Qendrës për trajnim, 
Biljana Krsteska- Papiq.

Pjesëmarrësit të cilët me sukses përfunduan nivelin bazik të trajnimit për arsimim të integruar kanë të 
drejtë të aplikojnë për nivelin e avancuar të trajnimit për arsimim të integruar i cili është planifikuar të 
fillojë gjatë vjeshtës së vitit 2015.
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Qendra për trajnim- kalendari i aktiviteteve për 
periudhën korrik-shtator 2015
• 26 gusht 2015 - Ligjëratat me ekspertë vendorë, prof. d-r. Florina Shehu

• 31 gusht 2015 - Trajnim të specializuar, moduli 1

• 11 shtator 2015 - Ligjërata me ekspert ndërkombëtar, Paula Mekluejn - Grupet 8, 9, 11

• 11 shtator 2015 - Dhënia e certifikatave të nivelit bazik për Grupet 6, 7, 8, 9, 11

• 21 shtator 2015 - Trajnimi i avancuar, Grupi 6- punëtoria 1

• 28 shtator 2015 - Trajnimi i avancuar, Grupi 9- punëtoria 1

• 29 shtator 2015 - Trajnimi i avancuar, Grupi 8- punëtoria 1

• 30 shtator - Trajnimi i avancuar, Grupi 7- punëtoria 1

Fillimi i trajnimeve të avancuara për pjesëmarrësit 
e grupeve 6, 7, 8, 9 dhe 11
Gjatë muajit shtator të vitit 2015, pesë grupe të pjesëmarrësve filluan zyrtarisht trajnimin e nivelit të 
avancuar për arsimim të integruar në kuadër të Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup. Pjesëmarrësit 
kanë përfunduar me sukses trajnimin bazik për arsimim të integruar dhe kanë aplikuar për programin e 
nivelit të avancuar në mënyrë që të fitojnë shkathtësi dhe kompetenca shtesë për arsimim të integruar. 

Punëtoria e parë ciklit të trajnimeve të avancuara niveli ishte rreth arsimimit të integruar si një trend dhe 
tendencë arsimore. Programi i nivelit të avancuar përbëhet nga gjashtë fusha tematike dhe paraqet një 
kombinim të leksioneve, punëtorive dhe punës praktike. Procesi i trajnimit realizohet gjatë një semestri. 
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Në periudhën gusht-shtator 2015, QDN Shkup në partneritet me SHMP Kuben nga Oslo dhe SHMP Mosha 
Pijade, Tetovë punuan intensivisht në zhvillimin e moduleve për programin e trajnimit që do të organizohet 
dhe zbatohet në Tetovë, Maqedoni në kuadër të Programit të Erasmus + i zbatuar bashkërisht nga Qendra 
për Dialog Nansen Shkup, SHMP Kuben nga Oslo dhe SHMP Mosha Pijade, Tetovë. Projekti “Ndërmjetës 
mes moshatarëve sot-paqebërës nesër” është i përbërë prej dy programeve kryesore për trajnim, moduli 
i parë do të realizohet në Maqedoni në periudhën 11-17 tetor 2015, ndërsa i dyti do të mbahet në Oslo të 
Norvegjisë në periudhën 7-14 mars , 2016. Pjesëmarrësit e programit janë studentët dhe profesorët nga 
shkolla e mesme profesionale Kuben dhe shkollës së mesme profesionale Mosha Pijade. Qëllimi i projektit 
është që të mundësojë pjesëmarrësve grupit të synuar të zhvillojë aftësitë dhe kompetencat e nevojshme 
në fushën e ndërmjetësimit dhe komunikimit të padhunshëm. Projekti do të mundësojë shkëmbimin 
e eksperiencës midis përfituesve me qëllim të krijimit të praktikave më të mira për ndërmjetësim të 
bashkëmoshatarëve dhe zgjidhjen e konflikteve në komunitetet shkollore. Ndërmjetësit mes moshatarëve 
do të shpërndajnë njohuritë e përfituara në komunitetet e tyre lokale. Projekti do të ofrojë përvojat 
mësimore me cilësi të lartë përmes programit të strukturuar me kujdes për ngritjen e kapaciteteve dhe do 
të sigurojë aktiviteteve përcjellëse.

Përgatitje për Erasmus+ projektin me shkollën e mesme profesionale 
Kuben, Oslo dhe SHMP Mosha Pijede, Tetovë 

Më 23 shtator, 2015, QDN Shkup ishte nikoqir i një grupi 
studentësh dhe profesorësh nga Kolegji Universitar 
Lilehamer nga Departamenti i Shkencës dhe Studimeve 
Ndërkombëtare me historinë. Në ambientet e Qendrës së 
trajnimit në QDN Shkup, grupi kishte mundësinë të merr 
pjesë në prezantimet e stafit të QDN Shkup i cili paraqiti 
punën dhe arritjet e organizatës në fushën e pajtimit 
dhe arsimim të integruar. Drejtor ekzekutiv i QDN Shkup, 
Sasho Stojkovski bëri një prezantim mbi historinë 

organizatës dhe ofroi një pasqyrë të përgjithshme të kontekstit të përgjithshëm politik dhe shoqëror në 
Republikën e Maqedonisë me një fokus të veçantë mbi zhvillimet aktuale në sektorin e arsimit. Projekt 
menaxheri, Veton Zekolli prezantoi historinë dhe zhvillimin e programit për dialog dhe pajtim që çoi në 
zhvillimin e modelit Nansen për arsimim të integruar. Menaxherja e Qendrës për trajnim, Biljana Krsteska- 
Papiq prezantoi karakteristikat kryesore dhe përfitimet e modelit Nansen për arsimim të integruar dhe 
statusin aktual e zbatimit të tij. Pjesa e fundit e prezantimit iu kushtua Qendrës për Trajnim për të cilën 
koordinatorja për edukim Sonaj Bilal prezantoi strukturën, programet e  trajnimit dhe qëllimet. Pas vizitës 
në QDN Shkup, studentët dhe profesorët kishte një turne të organizuar të Shkupit gjatë të cilit ata vizituan 
Muzeun e qytetit dhe shtëpinë memoriale të Nënës Tereza.

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR  

Studentë nga Kolegji Universitar Lilehamer në vizitë të QDN Shkup 



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

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

www.tcnmie.org

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

contact@ndc.net.mk 

Qendra për Dialog Nansen Shkup    

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


