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Të nderuar miq,

gjatë vitit 2013, QDN Shkup vazhdoi të ofrojë përkrah-

je për zhvillimin e arsimimit të integruar në Maqedoni 

me një përkushtim dhe motivacion të shprehur. Përmes 

promovimit të vlerave dhe leverdive nga implementimi 

praktik i modelit Nansen për arsimim të integruar, ne 

tentuam që të përqendrojmë vëmendjen në arsimimin 

e integruar si një prioritet i autoriteteve qendrore dhe 

lokale.  

Për QDN Shkup, viti 2013 ishte një vit i suksesshëm gjatë 

së cilit u ballafaquam me shumë sfida dhe pasiguri, por 

gjithashtu u bënë arritje të mëdha. 

Me anë të zhvillimit dhe përhapjes së modelit Nansen 

për arsimim të integruar në komuna dhe shkolla të reja, 

ne vazhduam të kontribuojmë në procesin e integrimit 

të nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve. Fokusi u 

përqendrua në këto tre grupe të synuara të cilat mund 

të bëjnë ndryshime rrënjësore brenda shkollave, komu-

nitetit dhe shoqërisë. 

Përmes programeve për bursa dhe trajnimeve për më-

simdhënës dhe shkëmbimit të eksperiencës në nivel 

ndërkombëtar ne i zhvilluam dhe përforcuam kapacite-

tet dhe kompetencat e mësimdhënësve me shkathtë-

si dhe metoda të reja me një qëllim të përbashkët- të 

sigurojmë qasje të barabartë ndaj arsimimit kualitativ 

për nxënësit e bashkësive të ndryshme nëpërmjet arsi-

mimit të integruar. 

Qendra për trajnim i ndau certifikatat e para për më-

simdhënësit të cilët me sukses përfunduan nivelin ba-

zik dhe të avancuar të trajnimit i cili u realizua brenda 

periudhës 18 mujore. 

jemi të kënaqur nga interesi i madh i shprehur nga ana 

e mësimdhënësve nga e tërë Maqedonia për progra-

min e trajnimeve të cilat realizohen në suaza të Qendrës 

për trajnim për arsimim të integruar, i cili nga viti në vit 

bëhet më tërheqës, më i pranuar dhe i mirënjohur nga 

ana e komunave dhe shkollave. 

Sfida më e madhe e këtij viti ishte sigurimi i qëndruesh-

mërisë financiare të projektit. Me ndihmën e kryetarëve 

të komunave të partner komunave, ne siguruam vazh-

dueshmërinë e implementimit të arsimimit të integruar 

në një pjesë të shkollave. 

Ky raport vjetor prezanton pasqyrën e arritjeve tona 

gjatë vitit 2013 si dhe një mundësi për të paralajmëruar 

qëllimet për vitin e ardhshëm. 

ekipi i QDN Shkup vazhdon të punojë në kahe të përfor-

cimit dhe zgjerimit të integrimit ndëretnik në shkolla de 

komuna të reja. Përmes investimit në përforcimin e ka-

paciteteve dhe ofrimit të përkrahjes eksperte në shkol-

la, së bashku me partnerët tanë do të kontribuojmë në 

ofrimin e arsimimit të barabartë të integruar për gjene-

ratat e reja të nxënësve, njëkohësisht do të reduktojmë 

ose parandalojmë trendin e ndarjes etnike në shkolla, 

bashkësi dhe shoqëri.

e shpreh falënderimin tim deri tek të gjithë ju, përkrahë-

sit tanë, bashkëpunëtorët, partnerët si dhe donatorin e 

QDN Shkup pa të cilin nuk to ti kishim arritur gjithë këto 

suksese.    

ju ftoj që ta lexoni këtë Raport vjetor dhe të njiheni për 

së afërmi me aktivitetet e realizuara dhe rezultatet e ar-

ritura nga puna e QDN Shkup dhe partnerët gjatë vitit 

2013. 

Sasho Stojkovski
Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup



vetoN ZeKolli
PRojeKt MeNaXHeRi i QDN SHKUP 
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Të nderuar lexues,

Qendra për Dialog Nansen Shkup edhe në vitin 2013 

vazhdoi të përmbush mozaikun e arsimimit të integruar 

me aktivitete të shumta mirëpo të rëndësishme, me 

risi dhe përvoja ndërkombëtare, me mbindërtim dhe 

përsosje të programeve ekzistuese dhe shumë elemente 

tjera të cilat formojnë një proces të tërësishëm dhe 

sistematik për zhvillimin e modelit Nansen për arsimim 

të integruar. 

edhe ky vit që lamë pas u shënua me interes të 

vazhdueshëm për implementimin e modelit tonë në 

shkollat ekzistuese në Republikën e Maqedonisë. tani 

më, duke e përfshirë një horizont më të gjerë territorial, 

modeli Nansen për arsimim të integruar hapëron me 

seriozitet drejt sfidave dhe sukseseve të reja. Këtë vit, 

edhe një herë, komunat në të cilat implementohet 

modeli Nansen për arsimim të integruar dëshmuan 

dhe vërtetuan gatishmërinë si dhe tendencat pozitive 

për vazhdimësi të projektit duke shfaqur përkrahje 

financiare për të. 

Me qëllim të përsosjes të modelit tonë, këtë vit 

vizituam institucione si dhe organizata të rëndësishme 

ndërkombëtare të cilat merren me problematikën e 

njëjtë. Shkëmbyem përvoja dhe ekspertiza relevante 

në fushën e arsimimit të integruar. Njëkohësisht modeli 

jonë u promovua në konferenca dhe prezantime të 

ndryshme të cilat do të na ndihmojnë në afirmim 

dhe përkrahje më të gjerë ndërkombëtare të modelit 

Nansen për arsimim të integruar. 

jemi të vetëdijshëm për natyrën komplekse të punës 

tonë si dhe për rëndësinë e të qënurit aktual dhe 

ofrimit të përkrahjes profesionale për shkollat të 

cilat implementojnë modelin Nansen për arsimim 

të integruar. Për këtë arsye ekipi për edukim, trajnim 

dhe zhvillim në kuadër të Qendrës për Dialog Nansen 

vazhdimisht monitoron dhe këshillon tandemët e 

mësimdhënësve për vështirësitë gjatë implementimit 

të aktiviteteve nga programet për arsimim të integruar. 

Përkrahja për mësimdhënësit vazhdon gjatë tërë 

vitit shkollorë duke iu ofruar pako didaktike enkas të 

përgatitura për nevojat e tyre, mbledhje koordinuese 

dhe trajnime profesionale në Qendrën për trajnim. 

interesimi i lartë nga shkolla të ndryshme për 

implementimin e modelit Nansen për arsimim të 

integruar si dhe aplikacionet e shumta për pjesëmarrje 

në trajnimet e organizuara nga Qendra për trajnim 

në kuadër të QDN Shkup, vërtetojnë relevancën dhe 

ndikimin e modelit tonë në përmasa shtetërore. 

Këtë vit e kanë shënuar edhe shumë momente tjera të 

cilat ia shtojnë koloritin mozaikut tonë, të cilin, të gjithë 

së bashku po e ndërtojmë me një përpikshmëri dhe 

kujdes të veçantë. 

Miq dhe partner të Qendrës për Dialog Nansen Shkup, 

jemi vetëm në fillim të një rrugëtimi të gjatë të cilin do 

ta përfundojmë së bashku dhe me sukses në vitet në 

vijim. 

ju faleminderit të gjithëve për besimin dhe përkrahjen e 

dedikuar për modelin Nansen për arsimim të integruar i 

cili na mundëson një ardhmëri të përbashkët!

Veton Zekolli
Projekt Menaxher pranë QDN Shkup



BiljaNa KRSteSKa - PaPiQ
MeNaXHeRe PëR eDUKiM, tRajNiM 
DHe ZHvilliM PRaNë QDN SHKUP
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viti 2013 ishte i përmbushur me shumë suksese të cilat 

u arritën me anë të përkushtimit afatgjatë nga ana e 

ekipit të QDN Shkup!

viti i raportimit ishte viti gjatë të cilit QDN Shkup 

dëshmoi që vazhdon me përforcimin e pozitës së 

modelit Nansen për arsimim të integruar në një mënyrë 

sistematike dhe të planifikuar me qëllim që të përkrahet 

ky model reprezentativ i cili ishte ideja e parë për 

arsimim të integruar në Republikën e Maqedonisë. 

gjatë vitit 2013, QDN Shkup vazhdoi të përcjellë 

eksperiencat e rëndësishme ndërkombëtare, praktikat 

dhe shembujt pozitiv me qellin që ti afrojë të njëjtat 

më afër sistemit arsimor të Maqedonisë për të dalluar 

impulsin pozitiv dhe iniciativat për zhvillimin e konceptit 

për arsimim të integruar si një trend, tendencë dhe 

domosdoshmëri globale. 

Ky ishte një vit me shumë mundësi për zhvillim 

profesional për stafin e QDN Shkup duke falënderuar 

bashkëpunimit të vazhdueshëm me partnerët e 

Nansen qendrës për paqe dhe dialog në lilehamer si 

dhe intensifikimin e bashkëpunimit me NiCie. 

leverdia nga ky partneritet u reflektua edhe tek 

mësimdhënësit e inkuadruar në procesin e trajnimit 

në suaza të Qendrës për trajnim- modeli Nansen 

për arsimim të integruar, të cilët mësuan  për shumë 

eksperienca, sfida si dhe rezultate të arritura në fushën 

e arsimimit të integruar në një kontekst më të gjerë. 

Ky ishte një vit gjatë së cilit QDN Shkup hapi një faqe 

të re në sistemin arsimor të Maqedonisë dhe vazhdoi 

me procesin kompleks të përforcimit të kapaciteteve 

të Ministrisë së arsimit dhe shkencës, i fokusuar dhe i 

dedikuar në temën e arsimimit të integruar. 

trajnimet e organizuara në suaza të Qendrës për 

trajnim u shndërruan në një produkt atraktiv për të 

gjitha kategoritë e mësimdhënësve si dhe për të gjithë 

individët e kyçur në procesin edukativo- arsimor në 

Republikën e Maqedonisë.   

Modeli Nansen për arsimim të integruar vazhdoi 

rrugëtimin e tij gjatë 2013 në shumë komuna dhe 

regjione në R. e Maqedonisë si një model i cili ka filluar 

të implementohet me një kënaqësi të madhe nga 

ana e shkollave të reja në drejtim të përmbushjes së 

qëllimeve të cilat e ndërtojnë rrugën drejtë integrimit 

të suksesshëm të cilat janë të inkuadruara në esencën e 

modelit Nansen për arsimim të integruar. 

viti 2013 u pasurua me shumë aktivitete të integruara 

jashtëmësimore, me një numër të madh të punimeve 

origjinale të nxënësve të cilat janë një gjurmë e vogël 

dhe trashëgimi nga leverdia e modelit Nansen për 

arsimim të integruar. vitin e shënuan shumë takime, 

punëtori, mbledhje me prindërit e nxënësve si partnerë 

kyç të idesë për arsimim të integruar, por mbi të gjitha, 

këtu janë qindra nxënësit e kyçur në suaza të modelit 

Nansen për arsimim të integruar të cilët kanë rastin të 

rriten në një ambient pozitiv, inkurajues dhe motivues 

multietnik ku diferencat paraqesin një sfidë dhe jo një 

barrierë.  

Me entuziazmin e rezultateve të vitit 2013, QDN Shkup 

filloi vitin 2014 me një vendosmëri dhe entuziazëm të 

madh!

Biljana Krsteska-Papiq
Menaxhere për edukim, trajnim dhe 

zhvillim pranë QDN Shkup 

Të nderuar lexues,
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2013 ishte një vit tejet i suksesshëm për punën e Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup. Gjatë vitit kalendarik, 
Qendra për trajnim kishte katër grupe aktive në faza të ndryshme të trajnimeve bazike dhe të avancuara për arsimim 
të integruar.  Grupi 1 dhe 2 vazhduan me trajnimet bazike dhe të avancuara të cilat i filluan në gusht të vitit 2012, 
ndërsa Grupi 3 dhe 4 filluan trajnimet pas shpalljes së hapur për ndarjen e bursave të shpallur në shtator të vitit 2013. 
Interesi nga ana e mësimdhënësve nga shkollat fillore dhe të mesme në R. e Maqedonisë për programin e trajnimit 
është në rritje e sipër çdo vit, që është një tregues i fortë për rëndësinë dhe relevancën e Qendrës për trajnim në fushën 
e arsimimit të integruar dhe zhvillimit profesional të punëtorëve arsimor. 
Gjatë vitit 2013, QDN Shkup përmes Qendrës për trajnim ndau bursa të plota dhe të pjesërishme për grupe të reja të 
mësimdhënësve- pjesëmarrës në nivelin bazik të trajnimeve për modelin Nansen për arsimim të integruar. 
2013 ishte viti gjatë së cilit u ndanë certifikata për grupet e para të mësimdhënësve të cilët me sukses përfunduan 
nivelin bazik dhe të avancuar të trajnimeve. 

aktivitetet të cilat u realizuan në suaza të Qendrës për trajnim gjatë vitit 2013 për grupet e ndryshme të pjesëmarrësve 
janë:

Niveli bazik i trajnimeve

Grupi  1
ligjërata me ekspertë ndërkombëtar (Konferenca për arsimim të integruar): 9-10 mars, 2013
Ndarja e certifikatave: 26 tetor, 2013

Grupi  2
Modulet praktike : 22 shkurt, 2013
ligjërata me ekspertë lokal: 23 shkurt, 2013
ligjërata me ekspertë ndërkombëtar (Konferenca për arsimim të integruar): 9-10 mars, 2013
Realizimi i aktivitetit të integruar jashtëmësimor dhe provimi përfundimtar: 15 prill- 1 qershor, 2013
Ndarja e certifikatave: 26 tetor, 2013

Shpallje e hapur për bursa të pjesërishme dhe të plota shtator - tetor 2013  
(Revidimi i aplikacioneve dhe zgjedhja e pjesëmarrësve të Grupit 3 dhe 4)

Grupi 3 
Prezantimi i modelit Nansen për arsimim të integruar dhe programit të Qendrës për trajnim-  26 tetor, 2013
Punëtoria 1- 7 nëntor, 2013
Punëtoria 2- 5 dhjetor, 2013

Grupi 4
Prezantimi i modelit Nansen për arsimim të integruar dhe programit të Qendrës për trajnim -  26 tetor, 2013
Punëtoria 1- 13 nëntor, 2013

ekipi i trajnuesve: QDN Shkup,  M-r. Biljana Krsteska- Papiq, D-r. osman emin dhe Sonaj Bilal
Profesorë universitar/ ekspertë lokal : Prof. d-r. Zoran velkovski dhe prof. d-r. Florina Shehu

*Grupi 3 dhe 4 i pjesëmarrësve në suaza të Qendrës për trajnim vazhduan me programin për trajnim në vitin 2014.   

Qendra për trajnim - modeli Nansen për arsimim të integruar 

PëRFoRCiMi i SHKatHtëSive DHe KoMPeteNCave të 
MëSiMDHëNëSve Në FUSHëN e aRSiMiMit të iNtegRUaR  



tRajNiMi teoRiK DHe PRaKtiK
gRUPi 1 dhe 2
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Qëllimet e programit bazik për trajnim janë si në vijim:

•	 Njohja me karakteristikat, veçoritë dhe përfitimet nga Nansen modeli për arsimim të integruar;

•	 Zhvillimi i shkathtësive për realizim të suksesshëm dhe të drejtpërdrejtë të aktiviteteve dygjuhësore në shkollat 
me strukturë multietnike të nxënësve;

•	 aftësimi për implementimin e pavarur të observimeve dhe vlerësimeve nga aktivitetet e integruara 
jashtëmësimore;

•	 Sensibilizimi për respektimin e dallimeve në rrethin shkollor, si dhe tejkalimi i stereotipive dhe paragjykimeve 
nga karakteri social, etnik dhe kulturor;

•	 aftësimi për zgjedhjen konstruktive të situatave konfliktuoze brenda grupeve me përbërje heterogjene etnike;

•	 Zhvillimi dhe kultivimi i klimës pozitive emocionale brenda grupit me strukturë etnike heterogjene;

•	 Promovimi i rëndësisë së qasjes së individualizuar në pajtueshmëri me aftësitë dhe potencialin individual të 
nxënësve;

•	 aftësimi i realizuesve për aplikim të drejtë dhe të suksesshëm të bashkëpunimit tandemi dhe ekipor;

•	 identifikimi i veçorive pozitive dhe përfitimeve nga metoda e lojës në aktivitetet e integruara jashtëmësimore;

•	 Sensibilizimi i realizuesve të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore për përkrahjen e kuriozitetit fëmijëror, 
origjinalitetin, si dhe potencialin e tyre krijues;

•	 Njohja me teknikat për nxitjen dhe zhvillimin e mendimit logjik, fleksibil, divergjent dhe kritik tek nxënësit;

•	 Përforcimi i interaksionit , bashkëpunimit dhe besimit mes kuadrit arsimor nga komunitetet e ndryshme etnike.

Struktura e nivelit bazik të trajnimit ishte si në vijim:

- 40 orë nga fushat tematike: veçoritë e modelit Nansen për arsimim të integruar; integrimi si lidhje mes përmbajtjeve 
arsimore dhe jashtëmësimore; komponenti dygjuhësor në aktivitetet jashtëmësimore; planifikimi dhe përpilimi i 
aktiviteteve të integruara jashtëmësimore; roli i lojës në aktivitetet e integruara jashtëmësimore; format, metodat dhe 
teknikat e punës në grup të integruar; roli dhe rëndësia e bashkëpunimit ekipor dhe tandemi; tejkalimi i stereotipave 
dhe paragjykimeve në grupe të përziera etnike; llojet e komunikimit në grupet dygjuhësore; nxënësit dhe prindërit- 
partnerë aktiv në shkollat e integruara;  

- 20 orë në temat: komunikimi mes mësimdhënësve nga ekipet dhe tandemët në rrethinë multikulturore; përforcimi i 
kompetencave tek arsimtarët gjatë definimit të qëllimeve dhe detyrave; mediacioni shkollor në hapësira multikulturore; 
zhvillimi i kompetencave interkulturore; etosi i shkollave të integruara; zhvillimi i qasjes së paanshme ndaj arsimimit 
të integruar;  

- 10 orë observim të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore;  

- 10 orë realizim të aktivitetit të integruar dygjuhësor jashtëmësimor.



tRajNiMi teoRiK DHe PRaKtiK
gRUPi 3 dhe 4
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Niveli i avancuar i trajnimeve 

Grupi 1
Modulet teorike: 
Punëtoria 1 – 12 shtator, 2013
Punëtoria 2 – 4 tetor 2013
Punëtoria 3 – 5 nëntor, 2013
implementimi i aktivitetit projektues: 15 nëntor, 2013
ligjërata me ekspertë lokal: 26 nëntor, 2013
ligjërata me ekspertë ndërkombëtar (Konferenca për arsimim të integruar):14-15 dhjetor 2013
Ndarja e certifikatave: 15 dhjetor, 2013

Grupi 2
Modulet teorike: 
Punëtoria 1 – 19 shtator, 2013
Punëtoria 2 – 17 tetor, 2013
Punëtoria 3 – 11 nëntor, 2013
implementimi i aktivitetit projektues: 15 nëntor, 2013
ligjërata me ekspertë lokal: 26 nëntor, 2013
ligjërata me ekspertë ndërkombëtar (Konferenca për arsimim të integruar):14-15 dhjetor, 2013
Ndarja e certifikatave: 15 dhjetor, 2013

ekipi i trajnuesve: QDN Shkup,  M-r. Biljana Krsteska- Papiq, D-r. osman emin dhe Sonaj Bilal
Profesorë universitar/ ekspertë lokal : Prof. d-r. Zoran velkovski dhe prof. d-r. Florina Shehu

Qëllimet e programit të avancuar për trajnim janë si në vijim:

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

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

•	 Përkrahja e bashkëpunimit konstruktiv dhe interaksionit mes kuadrit mësimdhënës si dhe mes institucioneve 
arsimore nga komunat e ndryshme të R.M;

•	 aftësimi për vlerësim kualitativ të përmbajtjeve në literaturën mësimore;

•	 Njohja me shembuj dhe eksperienca pozitive për implementim të suksesshëm të arsimimit të integruar ;

•	 Zhvillimi i idesë për arsimim të integruar në kontekstin shoqëror të Maqedonisë;

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

Struktura e nivelit të avancuar të trajnimit ishte si në vijim:

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

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

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

Programi për trajnim përfaqëson kombinim të aktiviteteve teorike dhe praktike të cilët ju mundësuan mësimdhënësve 
të përfitojnë shkathtësi dhe kompetenca të reja në fushën e arsimimit të integruar si dhe praktikat dhe politikat.



NDaRja e CeRtiFiKatave
gRUPi 1 dhe 2
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Më 9 dhe 10 mars të vitit 2013, në Shkup, Maqedoni, Qendra për Dialog Nansen organizoi konferencën e parë për 
arsimim të integruar me ekspertë ndërkombëtar nga Norvegjia dhe irlanda veriore. Konferenca për arsimim të 
integruar ishte e planifikuar dhe u realizua në suaza të trajnimeve bazike për arsimin të integruar të cilat organizohen 
dhe realizohen në suaza të Qendrës për trajnim- modeli Nansen për arsimim të integruar pranë QDN Shkup. 
Konferenca u organizua me qëllim që të përforcohen kompetencat e arsimtarëve në fushën e arsimimit të integruar 
duke e përdorur eksperiencën shumëvjeçare dhe njohuritë të ekspertëve ndërkombëtar. Në konferencë, morën 
pjesë të gjithë arsimtarët dhe profesorët e inkuadruar në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar të cilët 
janë të kyçur në trajnimet dyvjeçare të cilat organizohen në suaza të Qendrës për trajnim për arsimim të integruar 
në Shkup. Ne konferencë morën pjesë dhe drejtorët e shkollave të cilat e aplikojnë modelin Nansen, përfaqësues të 
komunave partnere të QDN Shkup, përfaqësues të Ministrisë së arsimit dhe shkencës dhe të Byrosë për zhvillimin e 
arsimit.

ligjëruesit dhe temat e prezantuara në Konferencën e parë ndërkombëtare për arsimim të integruar ishin: Norin 
Kempbell, NiCie “arsimimi i integruar në irlandën e veriut dhe Këshilli për arsimim të integruar i irlandës veriore”, 
Kliodna Skot- Uills, NiCie “etosi i shkollës së integruar”, Klaudia lenc, Qendra evropiane vergeland  “Zhvillimi dhe 
vlerësimi i kompetencave ndërkulturore ”, Paula Mekluejn, NiCie “Zhvillimi i qasjes së paanshme ndaj arsimimit të 
integruar”, Berit Follestad, Shkolla e mesme profesionale Sogn “Mediacioni shkollor- metodat për një klasë inkluzive”.
 

Një nga rezultatet më të rëndësishme nga konferenca 

përpos komponentët për rritjen e kapaciteteve, ishte 

nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim mes 

Qendrës për Dialog Nansen Shkup dhe Këshillit për 

Arsimim të Integruar të Irlandës Veriore (NICIE). 

Memorandumi u nënshkrua mes drejtorit ekzekutiv 

të QDN Shkup z. Sasho Stojkovski dhe drejtoreshës 

ekzekutive të NICIE z-nj. Norin Kempbell. Marrëveshja 

për bashkëpunim të ndërsjellë paraqet bazamentin 

e themelimit dhe ndërtimit të partneritetit mes dy 

organizatave, si dhe shkëmbimin e eksperiencës dhe 

resurseve në fushën e arsimimit të integruar.

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

iMPleMeNtiMi i Dy KoNFeReNCave 
NDëRKoMBëtaRe PëR aRSiMiM të iNtegRUaR 
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“Arsimimi i integruar - trend, tendencë dhe domosdoshmëri” ishte titulli i konferencës së dytë ndërkombëtare 
për arsimim të integruar e cila u organizua më 14 dhe 15 dhjetor, 2013 me qëllim që të arrihet ndikim pozitiv ndaj 
zhvillimit të njohurive, përforcimit të kapaciteteve dhe shkathtësive të kuadrove arsimore nga arsimi fillor dhe i 
mesëm të cilët janë në rolin e promovuesve dhe realizuesve të idesë dhe konceptit për arsimim të integruar.   

Duke e përdorur eksperiencën shumëvjeçare dhe njohuritë e ekspertëve ndërkombëtar nga irlanda veriore, 
Norvegjia dhe turqia, konferenca e dytë ndërkombëtare kishte rol të rëndësishëm në procesin e sensibilizimit të 
profileve të ndryshëm arsimor për nevojën dhe leverditë e konceptit për arsimim të integruar si një trend, tendencë 
dhe nevojë globale..

Konferenca për arsimim të integruar është pjesë përbërëse e nivelit bazik dhe të avancuar të trajnimeve për arsimim 
të integruar të organizuara dhe implementuara në suaza të Qendrës për trajnim - modeli Nansen për arsimim të 
integruar.ligjëruesit dhe temat të cilat ishin të prezantuara gjatë konferencës së Dytë ndërkombëtare për arsimim të 
integruar ishin:  inge ajdsvag nga Nansen akademia në lilehamer, Norvegji në temën: “Roli i arsimtarëve në shoqëri 
dhe roli i tyre në zhvillimin e shkollave të integruara“; Steinar Bryn nga Nansen qendra për paqe dhe dialog nga 
lilehameri, Norvegjia në temën: “arsimimi i integruar- trend, tendencë dhe domosdoshmëri”; ljuljjeta goranci- 
Bërkiq nga Qendra për dialog Nansen Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë në temën: “aktivitetet dhe arritjet e QDN 
Sarajevë në fushën e arsimimit të integruar“; elvir Xhuliman nga Qendra për dialog Nansen Mostar, Bosnje dhe 
Hercegovinë në temën: “arsimim për të gjithë- tejkalimi i dallimeve në Stollac”; Suzana agotiq nga Qendra për 
dialog osiek, Kroaci në temën: “aktivitetet për përkrahjen e arsimimit të integruar dhe ndërkulturor, arsimimit për 
paqe dhe për ballafaqimin me proceset e së kaluarës”; Kajhan Karllë nga akademia e mësimdhënësve në Stamboll, 
turqi, në temën: “arsimimi në shekullin 21 dhe sfidat e sistemit arsimor të turqisë”; Paula Mekëllvejn nga Këshilli për 
arsimim të integruar i irlandës veriore në temën: “Zhvillimi qasjes së paanshme ndaj arsimimit të interguar”, Kliodna 
Skot- Uills nga Këshilli për arsimim të integruar i irlandës veriore në temën: “Koncepti për arsimim të integruar në 
irlandën veriore”. 

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



KoNFeReNCa e PaRë NDëRKoMBëtaRe
PëR aRSiMiM të iNtegRUaR



KoNFeReNCa e Dytë NDëRKoMBëtaRe
PëR aRSiMiM të iNtegRUaR
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Prof. dr. inge ajdsvag
Profesor

Nansen akademisë, 
lilehamer, Norvegji

Mr. Paula Mekëluejn
Psikologe dhe trajnuese pranë NiCie

Këshilli për arsimim të integruar i irlandës 
veriore (NiCie), Belfast, irlanda e veriut

Prof. dr. Steinar Bryn
, themelues i NDR / Këshilltar i lartë

Nansen qendra për paqe dhe dialog, 
lilehamer, Norvegji

Mr. Berit Folestad
Këshilltare dhe profesoreshë

Shkolla e mesme profesionale “Kuben” , 
oslo, Norvegji 

Prof. dr. Klaudia lenc
Udhëheqëse e departamentit për 
hulumtim dhe zhvillim

Qendra evropiane vergeland, oslo, Norvegji 

Prof. dr. Kajhan Karli
themelues dhe drejtor gjeneral

Fondacioni akademia e mësimdhënësve, 
Stamboll, turqi

Mr. Kiodna Skot-Uils
Zyrtare e lartë për zhvillim

Këshilli për arsimim të integruar i irlandës 
veriore (NiCie), Belfast, irlanda e veriut

Qendra për trajnim - modeli Nansen për arsimim të integruar 
eKiPi NDëRKoMBëtaR i tRajNUeSve 
gjatë vitit 2013  
Gjatë vitit 2013, QDN Shkup kishte nderin të 
bashkëpunojë ne një ekip të dalluar të trajnuesve 
ndërkombëtar të cilët ishin pjesë e nivelit bazik dhe 
të avancuar të trajnimit në suaza të Qendrës për 
trajnim të QDN Shkup. Eksperienca ndërkombëtare 
dhe shkëmbimi i praktikave më të mira si dhe 
prezantimi i sfidave dhe perspektivave të ndryshme, 
ishin pjesë e rëndësishme e programit për trajnim 
dhe një eksperiencë tejet e dobishme për të gjithë 
pjesëmarrësit.  



Përfundim i suksesshëm i nivelit bazik dhe të 
avancuar për pjesëmarrësit e grupit 1 dhe 2 pranë 
Qendrës për trajnim  

tCertifikatat për nivelin bazik të trajnimeve u ndanë më 26 tetor, 2013 gjatë ngjarjes solemne për ndarjen e certifikatave 
për dy grupet e mësimdhënësve të cilët me sukses përfunduan ciklin bazik të trajnimeve në suaza të Qendrës për 
trajnim- modeli Nansen për arsimim të integruar. gjatë evenimentit 48 mësimdhënës fituan certifikata për përfundim të 
suksesshëm të nivelit bazik të trajnimeve në suaza të Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup.

Certifikatat për nivelin e avancuar të trajnimeve u ndanë më 15 dhjetor, 2013 gjatë ditës së dytë të konferencës 
ndërkombëtare për arsimim të integruar. 33 pjesëmarrësve iu ndanë certifikata për përfundimin e  suksesshëm të nivelit 
të avancuar të trajnimit. Certifikatat u ndanë nga ana e menaxheres për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup, 
Biljana Krsteska – Papiq , dhe nga ana e këshilltares së lartë pranë NiCie, Kliodna Skot- Uills.
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Modeli Nansen për arsimim të integruar vazhdoi të shënojë sukses të madh dhe rezultate të shkëlqyeshme 
në shkollat të cilat janë të inkuadruar në projekt. Përmes programeve vjetore për aktivitete të integruara 
jashtëmësimore të hartuara nga ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup, stafi i 
mësimdhënësve kishte rastin dhe resurset për organizimin e aktiviteteve të kualitetit të lartë për nxënësit e 
shkollave fillore dhe të mesme. 

Shkollat të cilat me sukses implementuan modelin Nansen për arsimim të integruar gjatë vitit 2013 janë:

Shkolla fillore “Fridtjof Nansen”/ “Shemshovë”- Komuna e Jegunovcit  
implementues të MNai: Snezhana Misajlovska dhe abibe Mustafi
Klasa: e 5-të
Sekcionet nga programet vjetore: Krijimtari dhe shprehje kreative, paqe dhe tolerancë,eko sekcioni

Shkolla e mesme profesionale “Mosha Pijade”- Komuna e Jegunovcit  
implementues të MNai: aleksandar Petrovic, Salajdin Beadini, Festim ademi dhe Miroslav gjorgjievski
viti: i 3 dhe 4 
Sekcionet nga programet vjetore: Krijimtari dhe shprehje kreative, klubi sportiv Nansen, sekcioni i muzikës, Civitas

Shkolla fillore “Marshal Tito”- Komuna e Strumicës 
implementues të MNai: Daniela Miteva, ljubinka Cvetanova dhe Mejdin Usein
Klasa: e 4-të
Sekcionet nga programet vjetore: konstruktorët e vegjël, paqe dhe tolerancë, sekcioni i artit

Shkolla fillore “Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali”- Komuna Çair, Shkup 
implementues të MNai: Maja janevska dhe Mevlurije Racaj
Klasa: e 3-të
Sekcionet nga programet vjetore: hulumtuesit e vegjël, sekcioni i artit

Shkolla fillore “Goce Delçev”- Komuna Konçe 
implementues të MNai: Zujca Stojanova, Bujamin abduramanov dhe Deniz Redzepov
Klasa: e 1-rë, 2-të, 3-të, 4-të dhe 5-të
Sekcionet nga programet vjetore: Krijimtari dhe shprehje kreative, paqe dhe tolerancë, sekcioni i trafikut
 
Shkolla fillore “Slavco Stojmenski”- Komuna e Vinicës 
implementues të MNai: Sanja Smilanska dhe Shenaj amedova
Klasa: e 1-rë, 2-të, 3-të, 4-të dhe 5-të
Sekcionet nga programet vjetore: paqe dhe tolerancë, sekcioni i artit, eko sekcioni, sekcioni i dramës

MoDeli NaNSeN PëR aRSiMiM të iNtegRUaR 
gjatë vitit 2013 
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Shkolla fillore “Straso Pinxhur”- Komuna Karbinci 
implementues të MNai: Nada arsova, Bekir Huseinov dhe ivica Kostov 
Klasa: e 6-të dhe 7-të
Sekcionet nga programet vjetore: paqe dhe tolerancë, njihe Maqedoninë 

Mësimdhënësit e inkuadruar në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar vazhduan zhvillimin e 
tyre profesional përmes trajnimeve bazike dhe të avancuara në suaza të Qendrës për trajnim- modeli Nansen 
për arsimim të integruar. Shkollat të cilat e aplikojnë modelin shërbejnë si një burim i shkëlqyeshëm i 
eksperiencës dhe praktikave pozitive për nevojat e trajnimeve praktike të organizuara për grupe të ndryshme 
të mësimdhënësve nga shkollat fillore dhe të mesme në Maqedoni. 

Përpos aktiviteteve të rregullta jashtëmësimore, nxënësit e inkuadruar në modelin Nansen për arsimim të integruar 
gjithashtu morën pjesë në evenimente të ndryshme, ekskursione, vizita studimore, aktivitete sportive, festime dhe 
panaire të organizuara nga ana e QDN Shkup.  
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Përmes aktiviteteve të ndryshme kreative jashtëmësimore, evenimenteve sportive, shfaqjeve dhe ekspozitave, 

nxënësit dhe arsimtarët e inkuadruar në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar u bashkëngjitën në 

shënimin e javës së parë ndërkombëtare të arsimimit të integruar 2013 të iniciuar nga Këshilli për arsimim tët 

integruar i irlandës veriore dhe i përkrahur nga ekipi i QDN Shkup.. 

Motoja e javës ndërkombëtare të arsimimit të integruar ishte  “Unë, Ne, Bota jonë“ gjatë së cilës fëmijët dhe të 

rinjtë kanë ndarë eksperiencën e tyre lidhur me atë se si janë afruar me kulturat e ndryshme dhe si e kanë pranuar 

diversitetin kulturor.  Nxënësit nga MNai shkollat, iu bashkëngjitën shkollave të integruara të NiCie në kremtimin e 

promovimit të respektit dhe pajtimit përmes arsimimit. 

java ndërkombëtare e arsimimit të integruar u shënua në periudhën nga 4-10 Mars, 2013. 

Ndërsa shkollat të cilat morën pjesë në kremtimin janë:

Shkolla fillore “Fridtjof Nansen”/ “Shemshovë”- Komuna e Jegunovcit 
aktiviteti: evenimenti i integruar jashtëmësimor “Reçetat e gjysheve tona”

Shkolla e mesme profesionale “Mosha Pijade”- Komuna e Jegunovcit  
aktiviteti: shfaqja humoristike teatrore e nxënësve “Parodia e kampanjës parazgjedhore”

Shkolla fillore “Marshal Tito”- Komuna e Strumicës  
aktiviteti: projeksion i dokumentarit me fotografi nga aktivitetet e integruara jashtëmësimore  
 
Shkolla fillore “Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali”- Komuna Çair, Shkup 
aktiviteti: evenimenti i integruar jashtëmësimor “Punëtoria kreative me materiale të ricikluara”

Shkolla fillore “Goce Delçev”- Komuna Konçe 
aktiviteti: evenimenti i integruar jashtëmësimor “Unë, ne, bota jonë përmes artit”

Shkolla fillore “Straso Pinxhur”- Komuna Karbinci  
aktiviteti: Projeksioni i videos dokumentare me aktivitete të integruara jashtëmësimore  

Shkolla fillore “Koço Racin”- Ognjancë, Komuna Petrovec  
aktiviteti: evenimenti i integruar jashtëmësimor “tema e iieW me kolazhe kreative” 

MNai SHKollat MoRëN PjeSë Në SHëNiMiN e 
javëS Së PaRë NDëRKoMBëtaRe të aRSiMiMit 
të iNtegRUaR 2013  



SHëNiMi i javëS NDëRKoMBëtaRe 
të aRSiMiMit të iNtegRUaR 2013
“UNë, Ne, Bota joNë“
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Më 30 prill, 2013 Shkup shënoi fillimin zyrtar të projektit modeli Nansen për arsimim të integruar në shkollën fillore 
“goce Delçev” në komunën Konçe. Në projektin do të jenë të inkuadruar nxënësit nga klasa e parë gjer në të pestën, 
prindërit dhe arsimtarët nga komuniteti Maqedonas dhe turk, përmes tre programeve kyçe: Programe vjetore për 
aktivitete të integruara jashtëmësimore për nxënësit; trajnime bazike dhe të avancuara për arsimtarët, dhe Programe 
vjetore për bashkëpunim me prindër..

Marrëveshja për bashkëpunim mes QDN Shkup dhe komunës Konçe u nënshkrua më 3 tetor, 2012 për të inkuadruar 
projektin modeli Nansen për arsimim të integruar në shkollën fillore “goce Dellçev”.

Më 15 Nëntor 2013, Qendra për dialog Nansen Shkup filloi me projektin për arsimim të integruar në shkollën 
fillore “Sllavço Stojmenski” në komunën e vinicës. Me qëllim të ngritjes së tolerancës ndëretnike mes nxënësve nga 
komuniteti maqedonas dhe turk, 50 nxënës do të jenë të kyçur në aktivitetet e integruara jashtëmësimore.

Marrëveshja për bashkëpunim mes Qendrës për dialog Nansen Shkup dhe komunës së vinicës u nënshkrua nga ana 
e prefektit të vinicës- emil Donçev dhe drejtorit ekzekutiv të QDN Shkup Sasho Stojkovski më 9 korrik, 2013.  

SHKolla të Reja i BaSHKëNgjiteN MoDelit 
NaNSeN PëR aRSiMiM të iNtegRUaR 



Certifikata për gjeneratën e parë të nxënësve
Më 31 gusht të vitit 2013, QDN Shkup organizoi një eveniment për të nderuar gjeneratën e parë të nxënësve nga shkolla e parë 
fillore të integruar “Fridtjof Nansen” (pranë SHFQ Shemshovë) në f. Preljubishtë, komuna e jegunovcit.

QDN Shkup ndau certifikata dhe mirënjohje për arsimtarët, nxënësit, prindërit dhe bashkëpunëtorët lokal për kontributin e tyre 
të jashtëzakonshëm gjatë zhvillimit të arsimimit të integruar.

gjatë evenimentit, një falënderim i veçantë u shpreh ndaj prindërve dhe familjeve të nxënësve të gjeneratës së parë për 
kontributin e tyre të jashtëzakonshëm dhe përkrahjen e e shkollës së parë të integruar fillore si dhe për bashkëpunimin e tyre 
aktiv me shkollën dhe ekipin e QDN Shkup. Familjeve të nxënësve iu dhuruan Mirënjohje nga ana e themeluesit të Nansen 
Dialog Rrjetit Stajner Bryn.

Modeli Nansen për arsimim të integruar u aplikua dhe zhvillua në shkollën e parë të integruar në Preljubishtë, dhe njëherë 
shërbente si një shembull i shkëlqyeshëm për shkollat tjera të cilat më pas filluan me implementimin e projektit modeli Nansen 
për arsimim të integruar
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Krijimi i partneritetit thelbësor me prindërit dhe inkuadrimi i tyre në aktivitetet sipas modelit Nansen si 
dhe në procesin edukativo- arsimor të nxënësve, ka ndihmuar në përmirësimin e rezultateve dhe suksesit 
si dhe në përforcimin e vetëbesimit të nxënësve. Themelimi i këtij partneriteti është rezultat i angazhimit 
të mësimdhënësve dhe prindërve me qëllim që të zhvillohet një lidhje e barabartë e bazuar në besimin e 
ndërsjellë. 
Ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim, ka bashkëpunuar me mësimdhënësit e inkuadruar në projektin 
modeli Nansen për arsimim të integruar me qëllim që të sigurojë implementimin e suksesshëm të programit 
vjetor për bashkëpunim me prindër si një shtyllë kryesore e modelit Nansen për arsimim të integruar. 
Bashkëpunimi me prindër paraqet në sërë aktivitetesh të cilat i afrojnë prindërit në shkollat me qëllim të 
inkuadrimit të tyre në procesin e përgjithshëm edukativo- arsimor. 

PRogRaMi PëR BaSHKëPUNiM Me PRiNDëR Në 
NaNSeN MoDel SHKollat 
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vleRëSiMi vjetoR eKSteRN i MoDelit NaNSeN PëR aRSiMiM 
të iNtegRUaR 
 
Me qëllim të përmirësimit të kualitetit të modelit Nansen për arsimim të integruar, gjatë muajit maj 2013, Qendra 
për dialog Nansen Shkup inicoi dy vlerësime eksterne të pavarura të cilat u realizuan nga ana e dy vlerësuesve- 
prof. d-r. Florina Shehu dhe prof. d-r. Zoran velkovski. vlerësimi vjetor ekstern u realizua në të gjitha shkollat të cilat 
e implementojnë modelin Nansen për arsimim të integruar. vlerësimi i përfshiu të gjitha ekipet dhe tandemët e 
mësimdhënësve me qëllim që të vlerësohet ndikimi i modelit Nansen për arsimim të integruar në procesin edukativo- 
arsimor në Maqedoni. vlerësuesit hartuan dy raporte me analizë të detajuar dhe rekomandime të cilat do të jenë një 
ndihmesë për përmirësimin e kualitetit të përgjithshëm të modelit Nansen për arsimim të integruar. Këto raporte do 
të shërbejnë si platformë për zhvillimin dhe realizimin e vlerësimit vjetor të ardhshëm i cili do të jetë i përqendruar 
në kompetencat e nevojshme të mësimdhënësve për realizimin e suksesshëm të modelit Nansen për arsimim të 
integruar i cili do të realizohet në muajin mars të vitit 2014. 

Përpos vlerësimit vjetor ekstern të modelit Nansen për arsimim të integruar në kontekst të arsimimit, programet 
vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore u recensuan nga prof. avzi Mustafa nga Fakulteti pegadogjik, z. 
ilija leshkovski nga Byroja për zhvillimin e arsimit, z. gonyl Bajraktar- drejtori i SHF “tefejyz” dhe prof. Zoran velkovski 
nga instituti i pedagogjisë. 

Aktivitetet kryesore të cilat u organizuan për prindërit në suaza të shkollave të cilat e aplikojnë modelin 
Nansen për arsimim të integruar gjatë vitit 2013 janë:

28 Shkurt, 2013 punëtori edukative për prindërit e nxënësve në SHF “Fridtjof Nansen” (Shemshovë)- komuna e 
jegunovcit në temën “Hapat deri tek mësimi më i suksesshëm”.  

28 Shkurt, 2013 punëtori edukative për prindërit e nxënësve në SHMP “Mosha Pijade” - komuna e jegunovcit në 
temën “Hapat deri tek mësimi më i suksesshëm”.  

1 Mars, 2013 punëtori edukative për prindërit  në SHF “goce Delçev” – komuna Konçe në temën “Metodat 
pedagogjike për mësim”. 

5 Mars, 2013 punëtori edukative për prindërit e nxënësve në SHF “Marshal tito”- komuna e Strumicës. tema e 
punëtorisë së organizuar për prindërit ishte “Hapat deri tek mësimi më i suksesshëm”.  

25 Prill , 2013 punëtori kreative me rastin e Pashkëve për prindërit e nxënësve në SHF “Marshal tito”- komuna e 
Strumicës. 

7 Maj  , 2013 darkë e përbashkët e përgaditur nga ana e prindërve me rastin e Pashkëve e organizuar në SHF “Fridtjof 
Nansen” (Shemshovë)- komuna e jegunovcit .

3 dhe 14 Tetor, 2013 prezantime për prindërit rreth modelit Nansen për arsimim të integruar në SHF “Slavço 
Stojmenski”- komuna e vinicës.  

31 Tetor, 2013 punëtori edukative për prindërit e nxënësve në SHF “Marshal tito”- komuna e Strumicës në temën 
„arsyet për gënjeshtrat tek fëmijët“.

22 Nëntor, 2013 punëtori edukative për prindërit e nxënësve në SHF “Marshal tito”- komuna e Strumicës në temën 
„Frika tek fëmijët“.

Tetor - Nëntor,, 2013 dy punëtori edukative u organizuan në shkollën fillore “Fridtjof Nansen” (Shemshovë)- komuna 
e jegunovcit në temën „arsyet për gënjeshtrat tek fëmijët“.

18 Dhjetor, 2013 punëtori kreative në temën “Në pritje të vitit të Ri” në SHF “goce Dellçev” në komunën Konçe. 

20 Dhjetor, 2013 prezantime për prindërit e nxënësve në SHF “Strasho Pinxhur” në komunën Karbinci.  



BaSHKëPUNiMi NDëRKoMBëtaR
Gjatë vitit 2013, Qendra për dialog Nansen Shkup zhvilloi  raporte të shkëlqyeshme bashkëpunimi me 
organizata dhe institucione të ndryshme ndërkombëtare të cilat ishin tejet frytdhënëse për shkëmbimin 
ndërkombëtar të eksperiencave dhe praktikave më të mira në fushën e arsimimit të integruar. Gjatë vitit 
2013, QDN Shkup i intensifikoi raportet e bashkëpunimit me Këshillin për arsimim të integruar të Irlandës 
Veriore përmes aktiviteteve të ndryshme për bashkëpunim. Vitin 2013 gjithashtu e shënuan disa iniciativa të 
reja për bashkëpunim me institucione arsimore nga Norvegjia, Turqia dhe Bosnja dhe Hercegovina. 
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Në periudhën 28 maj- 1 qershor të vitit 2013, me ftesë të Këshillit për arsimim të integruar të irlandës veriore (NiCie), 
një pjesë e ekipit të QDN Shkup i përbërë nga drejtori ekzekutiv- Sasho Stojkovski, projekt menaxheri- veton Zekolli, 
projekt koordinatoret Sonaj Bilal dhe anica onosimoska si dhe anëtarja e Bordit drejtues të QDN Shkup- ingunn 
Skurdal ishin në vizitë pune në irlandën veriore.
Qëllimi i vizitës ishte shkëmbimi i eksperiencave dhe praktikave pozitive në fushën e arsimimit të integruar në 
irlandën veriore dhe Maqedoni , si dhe avancimin e bashkëpunimit të mëtutjeshëm. 

gjatë qëndrimit në irlandën veriore, u realizuan takime pune me drejtoreshën ekzekutive të NiCie- Norin Kempbell 
si dhe me ekipin e NiCie të cilët e prezantuan misionin dhe vizionin e organizatës së tyre nga të cilat dolën ideja për 
aktivitete të përbashkëta të cilat do të shpijnë deri tek thellimi i bashkëpunimit mes QDN Shkup dhe NiCie.
QDN Shkup, arritjet në fushën e arsimimit të integruar, rrugën zhvillimore të modelit Nansen për arsimim të integruar 
si dhe aktivitetet e Qendrës për trajnim kishte rastin ti prezantojë në Queen’s Universitetin në Belfast. Në prezantimet 
morën pjesë pjesëmarrës të dalluar ndër të cilët ishin dhe disa nga themeluesit dhe përkrahësit e idesë për arsimim 
të integruar në irlandën e veriut, profesorë universitar, drejtorë të shkollave të integruara, përfaqësues të ministrisë 
së arsimit dhe të mediave.

Me një prezantim dhe komente përkrahëse për arsimimin e integruar dhe punës së QDN Shkup u bashkëngjit dhe 
Kleri Mekglin- profesoreshë pranë Queen’s Universitetit në Belfast.

gjatë vizitës, QDN Shkup kishte rastin të vizitojë tre shkolla të integruara: shkolla fillore e integruar Rowandale- 
shkolla e fundit e kyçur në procesin e integrimit, shkolla fillore e integruar Hazalwood- shkolla e dytë e integruar 
në irlandën veriore dhe shkolla fillore e integruar Crumlin- shkollë e transformuar nga Protestante në shkollë të 
integruar.

QDN SHKUP Në viZitë PUNe Në iRlaNDëN e 
veRiUt
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Në periudhën 17-20 qershor, 2013 një pjesë e ekipit të QDN Shkup e udhëhequr nda drejtori ekzekutiv z. Sasho 
Stojkovski mori pjesë në vizitë pune në turqi me qëllim të prezantimit të punës dhe arritjeve në fushën e arsimimit 
të integruar me qëllim të themelimit dhe përforcimit të marrëdhënieve bashkëpunuese me institucionet dhe 
organizatat relevante turke.

Drejtori egzekutiv i QDN Shkup z.Sasho Stojkovski dhe një pjesë e ekipit për edukim pranë QDN Shkup znj. Sonal 
Bilal dhe z.osman emin realizuan takim me drejtorin e Fondacionit akademik për Mësimdhënës z. Kajahan Karli dhe 
koordinatorit të përgjithshëm znj. esra onat akbash, udhëheqësin e departamentit për arsim të qytetit të Stanbollit 
Dr. Muamer jëlldëz, Hysein Çardak- koordinator për Balkan dhe znj. Xheren erdal- koordinatore për Republikën e 
Maqedonisë në suaza të Presidencës për turqit dhe komunitetet e lidhura.

Pikat e përbashkëta të cilat u diskutuan do të shërbejnë si bazë për bashkëpunimin e mëtutjeshëm mes dy 
organizatave.

vizita e punës në turqi ishte një rast i shkëlqyer për QDN Shkup për të promovuar fushën e veprimit si dhe aktivitetet 
e implementuara në Maqedoni dhe njohjen më të përafërt me institucionet turke të cilat shprehin vullnetin për të 
themeluar marrëdhënie bashkëpunimi me QDN Shkup në të ardhmen e afërt.

PëRFaQëSUeSit e QDN SHKUP Në viZitë PUNe 
Në tURQi  
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Në periudhën 20-21 shtator, 2013 QDN Shkup ishte nikoqir i një delegacioni nga Bosna dhe Hercegovina i përbërë 
nga përfaqësuesit e qeverisë së kantonit Hercegovina- Neretva. Delegacioni ishte i udhëhequr nga Kryeministri 
Denis lasiç, Ministri i arsimit, kulturës dhe sportit Zllatko Haxhiomeroviç, Shefi i kabinetit të Kryeministrit vesellko 
Çerkez dhe Kësilltarit të ministrit të arsimit, amir Kadribegoviç. 

vizita ishte e organizuar nga Qendra për Dijalog Nansen Mostar dhe është pjesë e përpjekjeve për përmirësimin 
e kualitetit të arsimit si dhe inkorporimin e konceptit për arsimim të integruar në kantonin Hercegoniva- Neretva. 
Përfaqësuesit qeveritar ishin të interesuar për aktivitetet e ndërmarra nga ana e QDN Shkup gjatë fazave përgatitore 
para themelimit të arsimimit të integruar në Maqedoni. Me këtë rast, QDN Shkup organizoi disa takime dhe 
konsultime me palët përkrahëse të idesë fillestare si dhe konceptit për arsimim të integruar.

Drejtori egzekutiv i QDN Shkup e prezantoi projektin Dialog dhe pajtim i cili paraqet bazën e zhvillimit të mëtutjeshëm 
të modelit Nansen për arsimim të integruar. Z. Stojkovski e prezantoi strukturën e projektit, rezultatet e arritura, si 
dhe sfidat me të cilat është ballafaquar ekipi i QDN Shkup gjatë fazave fillestare të projektit. Menaxherja e ekipit për 
edukim, trajnim dhe zhvillim Biljana Krsteska- Papiq e prezantoi rrugën zhvillimore të modelit Nansen për arsimim 
të integruar si dhe të gjitha veçoritë dhe karakteristikat e modelit. Më pas, mysafirët e pranishëm kishin rastin të 
njihen me rolin e Qendrës për trajnim për arsimim të integruar dhe rolin e tij të rëndësishëm në sferën e arsimimit 
të integruar.
QDN Shkup do të vazhdojë të ndajë praktikat më të mira në nivel lokal dhe rajonal dhe do të ofrojë përkrahjen dhe 
ekspertizën e duhur për të përkrahur proceset për themelimin e arsimimit të integruar si një trend dhe tendencë 
edukative.

DelegaCioN Nga BoSNja DHe HeRCegoviNa 
Në viZitë të QDN SHKUP 
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Bashkëpunimi i suksesshëm mes Qendrës për dialog Nansen Shkup dhe shkollës së mesme profesionale 
“Kuben” nga Oslo rezultoi me donacionin e pajisjeve elektro- teknike të kualitetit të lartë për nevojat e 
shkollës së mesme profesionale “Mosha Pijade” në Tetovë.  

Dorëzimi zyrtar i pajisjeve u realizua më 25 tetor, 2013 në kuadër të shkollës së mesme profesionale „Mosha Pijade“ 
në tetovë. gjatë dorëzimit zyrtar të pajisjeve teknike ishin prezent: Zëvendësministri i arsimit dhe shkencës, Safet 
Neziri, ambasadori i Republikës së Maqedonisë në Norvegji, enver abdullahi, themeluesi i Nansen diajlog rrjetit, 
Stajner Brin, drejtori egzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski,  koordinatorja e shkollës së mesme profesionale 
Kuben, Kristin Skare, anëtarët e Bordit drejtues të QDN Shkup, Bente Knagenhjelm dhe ingrid vik, udhëheqësi i 
departamentit për arsim pranë komunës së tetovës, ahmed Qazimi dhe Drejtori i SHMPK „Mosha Pijade“, Boris 
Stojanovski.Pajisja është donacion nga Qendra për dialog Nansen Shkup e cila fillimish e pranoi pajisjen nga shkolla 
e mesme profesionale Kuben në osllo, Norvegji.

Pajisja do të përmbushë nevojat e shkollës në zbatimin e trajnimit praktik për nxënësit dhe përfshin pajisje 
bashkëkohore elektro - teknike të cilat përdoren në shkollat profesionale. Kabineti i ri ka kapacitet për 30 nxënës. 
gjatë orëve praktike nxënësit do të kenë mundësi të aplikojnë njohuritë teorike në praktikë .

Një pjesë e pajisjeve është gjithashtu e vendosur në paralelet e disperzuara të SHMP “Mosha Pijade” në Preljubishtë, 
komuna e jegunovcit ku QDN Shkup implementon modelin Nansen për arsimim të integruar.  

BaSHKëPUNiM Me SHKollëN e MeSMe 
PRoFeSioNale “KUBeN”, oSlo
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Në periudhën 18-22 Nëntor, 2013, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski së bashku me menaxheren për 
edukim, trajnim dhe zhvillim Biljana Krsteska- Papiq dhe koordinatoren për edukim Sonaj Bilal, morën pjesë në 
programin studimor në Belfast i organizuar nga ana e Këshillit për arsimim të integruar të irlandës veriore. 
Qendra për dialog Nansen Shkup dhe Këshilli për arsimim të integruar i irlandës veriore kanë themeluar bashkëpunim 
të shkëlqyeshëm i cili paraqet një bazë për shkëmbim të eksperiencës dhe resurseve në fushën e arsimimit të 
integruar.

Qëllimi i vizitës ishte zhvillimi profesional i stafit të QDN Shkup për nevojat e Qendrës për trajnim- modeli Nansen 
për arsimim të integruar si dhe shkëmbimi i eksperiencës dhe ekspertizës në fushën e arsimimit të integruar.

gjatë vizitës studimore, përfaqësuesit e QDN Shkup vizituan shkollat në vijim: shkolla fillore e integruar “Kramlin”, 
kolegji i integruar “Malone”, kolegji i integruar “Hazellvud”, kolegji i integruar “llagan”, shkolla fillore e integruar 
“Rovandejll” dhe shkolla fillore e integruar “okvud”. vizita e shkollave ishte një rast i mirë për tu njohur nga më 
afër me praktikat e implementuara në suaza të shkollave të integruara.Përfaqësuesit e QDN Shkup morën pjesë 
në dy programe për trajnim të organizuara nga ana e NiCie: “Programi për qasje të paanshme” dhe “Programi për 
mediacion mes moshatarëve”.

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

QeNDRa PëR Dialog NaNSeN SHKUP Në viZitë 
StUDiMoRe Në iRlaNDëN e veRiUt 



taKiMi vjetoR i BoRDit DRejtUeS 
Më 25 tetor, 2013, QDN Shkup organizoi mbledhjen vjetore me Bordin drejtues i cili u realizua në Qendrën për dialog 
Nansen Shkup.
Në mbledhjen morën pjesë: Steinar Bryn, anëtarët e Bordit drejtues të QDN Shkup: Bente Knagenhjelm, ingrid vik 
dhe Naziktere Sulejmani si dhe përfaqësuesit e QDN Shkup: Sasho Stojkovski, veton Zekolli, Biljana Krsteska- Papiq 
dhe Mirlinda alemdar.
gjatë mbledhjes, përfaqësuesit e QDN Shkup i prezantuan aktivitetet për vitin 2013 përmes departamenteve të 
ndryshme të organizatës.  Statusi dhe zhvillimi i QDN Shkup për periudhën tetor 2012-2013 u prezantua përmes 
pesë prezantimeve të përgatitura nga ana e ekipit të QDN Shkup.
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Publikimet e QDN Shkup të shpallura gjatë vitit 2013 

Raport i publikuar- Konferenca e parë ndërkombëtare për arsimim të integruar
Raport i publikuar- Konferenca e dytë ndërkombëtare për arsimim të integruar
Praktikum për implementues të MNai, edicioni i parë
Praktikum për implementues të MNai, edicioni i dytë
Buletini periodik- numri 1
Buletini periodik- numri 2

PUBliKiMe, aRtiKUj të PUBliKUaR DHe 
iNiCiativa të Reja 

Buletini periodik
 numri 2

Buletini periodik
numri 1

Praktikum për implementues të MNai, 
edicioni i dytë

Praktikum për implementues të MNai, 
edicioni i parë

Raport i publikuar - Konferenca e dytë 
ndërkombëtare për arsimim të integruar
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aRtiKUj të PUBliKUaR

Education magazine, edicioni i shtatë 
titulli i artikullit: “Parandalimi i segregimit në Republikën e Maqedonisë- kushtet, sfidat dhe perspektivat”  
autor: Menaxherja për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup- Biljana Krsteska- Papiq

Libri: Integrated education in conflicted societies 
Pjesa ii: inicimi i shkollave të integruara dhe transformimi i shkollave ekzistuese në shoqëritë konfliktuoze 
titulli i kapitullit: “arsimimi i integruar në Republikën e Maqedonisë- sfidat e mësimdhënësve” 
autorë: Menaxherja për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup- Biljana Krsteska-Papiq dhe projekt 
menaxheri i QDN Shkup - veton Zekolli
Recensentë: Claire Mcglynn, Michalinos Zembylas and Zvi Bekerman

The Canadian Journal of Peace and Conflict Studies
volumi 44, Numri 1 
titulli i artikullit: “Ndërtimi i suksesshëm i paqes në nivel lokal në Maqedoni: dialogu i qëndrueshëm në praktikë”
autorë: Profesoresha e shkencave politike pranë PlU, ann Kelleher dhe Fulbright bursisti Kelly K. Ryan

Conflict Resolution Quarterly
titulli i artikullit:  “Definicioni, domosdoshmëria dhe Nansen: efikasiteti i dialogut në ndërtimin e paqes”
autorë: Profesoresha e shkencave të komunikimit pranë Pacific lutheran University, amanda e. Feller dhe Kelly K. 
Ryan

Conflict Resolution 
Quarterly

the Canadian journal of Peace 
and Conflict Studies

libri: integrated education in 
conflicted societies

education magazine
edicioni i shtatë
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gjatë vitit 2013, QDN Shkup startoi me iniciativën më të re- Studio programin me një cikël të emisioneve për arsimin 
të titulluar iMPaKt të emetuara përmes Nansen tv youtube kanalit dhe  www.nansen.tv ueb faqen. Në emisionin e 
parë, në programin e studios ishin të ftuar dy bashkëbisedues të dalluar nga Norvegjia, themeluesi i Nansen dialog 
rrjetit- z. Steinar Bryn dhe anëtarja e Bordit drejtues të QDN Shkup z-nj. ingrid vik.

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

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

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

•	 promovimi i arritjeve dhe sukseseve të Nansen model shkollave;

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

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

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

•	 prezantimi i rekomandimeve nga ekspertë vendas dhe ndërkombëtar.

iNiCiativa të Reja

http://www.nansen.tv
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