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HYRJE 
 

Arsimi interkulturor paraqitet si përgjigje ndaj sfidave të fizionomisë 

multikulturore të shoqërisë bashkëkohore. Atë e determinojnë lëvizjet globale të 

migrimit, por dhe tradita multigjuhësore dhe multikulturore që  ekziston në më shumë 

vende të Evropës dhe të botës. Në mënyrë që t’u përgjigjet nevojave shoqërore dhe të 

nënkuptojë një instrument për avancimin e marrëdhënieve shoqërore, të cilat gjithnjë e 

më shumë realizohen në kontekstin plural, arsimi në të gjitha format e veta (formal, 

joformal dhe informal), tek fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit duhet ta zhvillojë vetëdijen për 

njohjen dhe respektimin e dallimeve dhe aftësive për një dialog interkulturor. Në këtë 

mënyrë, ata në mënyrë aktive do të marrin pjesë në ndërtimin e jetës së përbashkët dhe 

të kontribuojnë për avancimin e saj. 

Vlerat mbi të cilat bazohet koncepti i arsimit interkulturor janë inkorporuar në 

dokumentet ndërkombëtare që në mesin e shekullit të kaluar1, si dhe në një numër të 

madh  deklaratash,  raportesh dhe rekomandimesh të mëvonshme, me të cilat ofrohen 

udhëzime për zhvillimin e arsimit në Evropë dhe më gjerë 2 . Një pjesë e këtyre 

dokumenteve janë edhe rekomandimet e Zyrës së Komisarit të Lartë për Minoritete 

Kombëtare në kuadër të OSBE-së, në të cilat theksohet roli dhe rëndësia e arsimit në 

promovimin e idesë për të drejta dhe mundësi të barabarta të çdo subjekti edukativ-

arsimor të involvuar, si dhe në përforcimin e besimit midis bashkësive të ndryshme. 

Rekomandimet e Hagës lidhur me të drejtat e arsimit të minoriteteve kombëtare dhe 

sqarime3 janë krijuar si një kornizë e gjerë, e cila duhet të paraqesë bazën e zhvillimit të  

politikave arsimore shtetërore zyrtare, të përshtatura me situatat në nivel lokal dhe 

rajonal, me qëllim që të mundësohet përfshirja e barabartë e përfaqësuesve të 

bashkësive të ndryshme etnike në të gjitha aspektet e veprimtarisë edukative-arsimore. 

Edhe dokumenti Udhëzime nga Lubjana sa i përket integrimit të shoqërive diversitare4 

ofron rekomandime për krijimin e politikave arsimore të integruara, si bazë për realizimin 

e integrimit të shoqërisë, si dhe për stimulimin e dijes, veprimin e përbashkët dhe 

                                                            
1UN Universal Declaration of Human Rights, 1948; European Convention on Human Rights (Council of 
Europe, 1950) 
2Convention on the Rights of the Child (UN, 1989); Charter of Fundamental Rights of the EU (EU, 2000); 
Declaration by the European ministers of education on intercultural education in the new European 
context, 2003;UNESCO’s “Guidelines on Intercultural Education”(2006); Council of Europe’s “White Paper 
on Intercultural Dialogue” (2008); Eurydice Network’s “Key Data on Teaching Languages at School in 
Europe” Report (2008); Council of Europe’s “Policies and practices for teaching socio-cultural diversity - A 
framework of teacher competences for engaging with diversity” (2009) 
3Rekomandimet e Hagës në lidhje me të drejtat arsimore të minoriteteve nacionale dhe sqarime (1996). Hag: 
Zyra e  Komisarit të Lartë për Minoritete Kombëtare në kuadër të OSBE-së.  
4Udhëzime nga Lubjana sa i përket integrimit të shoqërive diversitare (2012). Hagë: Komisari i Lartë për 
Minoritete Kombëtare në kuadër të OSBE-së. 
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mirëkuptimin midis nxënësve të bashkësive të ndryshme. Në këto udhëzime theksohet 

nevoja që shtetet të zhvillojnë sistem të integruar arsimor,  i cili do të jetë i disenjuar në 

atë mënyrë që të sigurojë qasje, mundësi dhe rezultate arsimore të barabarta për të gjithë 

nxënësit, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike. Nga ana tjetër, arsimi i këtillë i integruar 

duhet të përfshijë edhe mësimin për të gjithë nxënësit lidhur me diversitetin e shoqërisë 

së tyre. 

Konceptet kyç,  që kanë të bëjnë me jetën e përbashkët të pjesëtarëve të kulturave 

të ndryshme, janë multikulturalizmi dhe interkulturalizmi. Multikulturalizmi theksin e vë 

mbi diversitetin kulturor, ku  primare është ruajtja e identitetit të tij kulturor dhe pranimi 

i tjetrit dhe/ose zhvillimi i tolerancës ndaj tij. Nga ana tjetër, interkulturalizmi është një 

proces dinamik i ndërtimit të marrëdhënieve midis kulturave të ndryshme dhe i “ndarjes 

së shprehjeve kulturore përmes dialogut dhe respektit të ndërsjellë” 5 . Së këtejmi, 

interkulturalizmi  nënkupton multikulturalizmin dhe e paraqet mbindërtimin dhe 

përforcimin e tij: jeta paralele, njëri pranë tjetrit, shndërrohet në referim të ndërsjellë të 

njërit ndaj tjetrit dhe të lidhjes të njërit me tjetrin. 

 Dimensioni interkulturor i arsimit veçanërisht është i rëndësishëm në bashkësitë 

multikulturore, siç është Republika e Maqedonisë, ku jeta e përbashkët e pjesëtarëve të 

kulturave të ndryshme ka rrënjë të thella historike, ndërsa inklusioni dhe integrimi në 

procesin arsimor janë në funksion të përforcimit të kapaciteteve demokratike të shtetit. 

Duke u realizuar në një ambient plural etnik, gjuhësor, fetar dhe socio-ekonomik, procesi 

arsimor duhet të orientohet kah zhvillimi i shkathtësive interkulturore, i vlerave dhe i 

qëndrimeve te të gjithë nxënësit në procesin edukativ-arsimor, duke mundësuar në këtë 

mënyrë gjetjen e proporcionit optimal midis diversiteteve kulturore dhe kohezionit 

shoqëror.  

Duke u nisur nga nevoja për avancimin e realitetit multietnik dhe multikulturor në 

shtet, koncepti i arsimit interkulturor në Republikën e Maqedonisë lë hapësirë për 

rishikimin e edukimit dhe të arsimimit në drejtim të përforcimit të komunikimit, të 

bashkëpunimit dhe të mirëkuptimit midis pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme etnike 

në institucionet edukative-arsimore. 

Vizioni i Konceptit të arsimit interkulturor në Republikën e Maqedonisë konsiston 

në  krijimin e ambientit edukativ-arsimor ku  do të kultivohen marrëdhëniet interkulturore 

dhe proceset integruese,  ku do të promovohen diversitetet kulturore dhe ndërlidhja e 

tyre do të bëhet në një kontekst shoqëror më të gjerë multietnik dhe multikulturor. 

Koncepti i arsimit interkulturor në Republikën e Maqedonisë, si një dokument 

strategjik dhe zhvillimor, në bazën e vet e ka misionin kompleks dhe afatgjatë të orientuar 

                                                            
5UNESCO Guidelines on Intercultural Education (2006). Paris: UNESCO, p. 17 
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në drejtim të avancimit të të drejtave të garantuara me Kushtetutë dhe me ligje për arsim 

të barabartë për të gjithë, për kultivimin e identitetit nacional dhe kulturor, si dhe për 

pranimin dhe respektimin e diversiteteve përmes përmbajtjeve dhe aktiviteteve që e 

promovojnë dimensionin interkulturor në procesin edukativ-arsimor. 

Gjatë inkorporimit të dimensionit interkulturor, Koncepti i merr në konsideratë të 

gjitha aspektet e punës edukative-arsimore në institucionet parashkollore dhe në shkollat 

fillore  e të mesme në Maqedoni, siç janë: 

• përmbajtjet e punës; 

• format, metodat dhe teknikat e mësimnxënies dhe të mësimdhënies;  

• tekstet shkollore, materialet dhe mjetet e tjera të punës;  

• aktivitetet jashtëmësimore;  

• kompetencat e edukatorëve, të mësimdhënësve, të bashkëpunëtorëve 

profesionalë dhe të drejtorëve; 

• ambientin në institucionet edukative-arsimore; 

• lidhshmërinë e institucioneve edukative-arsimore me shoqërinë më të gjerë. 

 

Koncepti i ofruar i trajton fushat e theksuara në mënyrë që ato të shërbejnë si 

kornizë teorike për zhvillimin e planeve operative për zbatimin e tyre në institucionet 

edukative-arsimore në Republikën e Maqedonisë.  
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1. KONTEKSTI I ARSIMIT INTERKULTUROR NË 

REPUBLIKËN E MAQEDONISË  
 

Republika e Maqedonisë është shoqëri multietnike dhe multikulturore nga fillimi 

i ekzistimit të saj, me një traditë të jetës së përbashkët të më shumë kulturave brenda 

territorit të vet , e që është kultivuar edhe në periudhën e kaluar pesëdhjetëvjeçare. 

Pikërisht për këtë shkak, sistemi edukativ-arsimor në Maqedoni çdoherë e ka pasur 

përgjegjësinë që t’i përmbushë nevojat e konteksti të vet shoqëror dhe të kontribuojë në 

zhvillimin e vazhdueshëm,  në më shumë relacione,  midis etniteteve të ndryshme,  të 

cilat bashkërisht e ndërtojnë shoqërinë maqedonase. Arsimi interkulturor nënkupton një 

përgjigje bashkëkohore ndaj nevojave për komunikim dhe bashkëpunim të ndërsjellë në 

punën edukative-arsimore midis pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme etnike që jetojnë 

në Maqedoni, me ç’rast paraqitet si mekanizëm kryesor në procesin e inicimit dhe të 

mbështetjes së ndërtimit të marrëdhënieve interaktive dhe të harmonisë  në shoqëri. 

 

1.1 Gjendjet, nevojat, sfidat 
 

Edukimi dhe arsimi në Republikën e Maqedonisë realizohen në institucione 

multietnike dhe monoetnike. Në dekadën e kaluar mund të vërehet një  reduktim i numrit 

të nxënësve në shkollat në të cilat procesi mësimor realizohet në më shumë gjuhë 

mësimore, për shkak të regjistrimit dhe kalimit të një pjese të nxënësve në mjedise 

shkollore monoetnike.  

Në bazë të të dhënave nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e  RM-së, sa i përket 

gjuhëve mësimore, numrit të  nxënësve dhe kuadrit mësimdhënës në shkollat fillore dhe 

të mesme në vitin shkollor 2014/2015, është evidente se 19% nga numri i përgjithshëm i 

shkollave fillore në shtet e kanë statusin e shkollave me dy gjuhë mësimore, ndërsa 4,75% 

me tri gjuhë mësimore. Njëherësh, duhet të theksohet se në 6,53% nga numri i 

përgjithshëm i shkollave fillore që kanë status të shkollës me dy gjuhë mësimore ka  dallim 

të  madh sa i përket numrit të nxënësve të regjistruar në të dy gjuhët, përkatësisht 

procesin mësimor në njërën nga gjuhët mësimore të ofruara e ndjek një numër 

konsiderueshëm më i vogël i nxënësve (prej dy deri në njëzet), kundrejt numrit thuajse 

dhjetëfish më të madh të nxënësve të cilët mësimin e ndjekin në një gjuhë mësimore 

tjetër. Gjithashtu, duhet të merret parasysh edhe fakti se këto shkolla më së shpeshti, 

edhe pse e bartin shenjën multietnike, në fakt funksionojnë në disa shkolla më të vogla 

rajonale, në të cilat procesi mësimor në nivel të objektit shkollor, në të vërtetë,  zhvillohet 

në një gjuhë mësimore. 
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Shkollat me strukturë heterogjene  nxënësish  dhe të punësuarish,   më së shpeshti 

nga aspekti hapësinor, funksionojnë ndaras (në objekte të ndryshme shkollore), me 

mësim të organizuar në turne monoetnike, si dhe me organizim dhe zbatim paralel të 

aktiviteteve të njëjta ose të ngjashme shkollore dhe jashtëshkollore në gjuhë mësimore 

të ndryshme. E gjitha kjo pasqyrohet negativisht në  realizimin e kontakteve të 

vazhdueshme,  të përditshme,  midis pjesëmarrësve në procesin edukativ-arsimor, si dhe 

në bashkëpunimin dhe njohjen e tyre të ndërsjellë. 

Përmes shumë ngjarjeve dhe dukurive identifikohet ndarja në sistemin edukativ-

arsimor në Republikën e Maqedonisë, e cila pasqyrohet negativisht në dialogun 

interkulturor të të gjitha subjekteve në procesin edukativ-arsimor: 

 distanca fizike, kulturore dhe gjuhësore e subjekteve edukative-arsimore; 

 arbitrariteti, paragjykimet dhe stereotipat e pranishëm në të gjitha fazat e punës 

edukative-arsimore; 

 mungesa e mekanizmave shkollorë dhe jashtëshkollorë për participim të 

barabartë të të gjitha subjekteve në procesin edukativ-arsimor; 

 mungesa e  dimensionit interkulturor në tekstet shkollore dhe në resurset e tjera 

edukative-arsimore; 

 kompetenca pamjaftueshëm e zhvilluara për arsimimin interkulturor të 

edukatorëve dhe të mësimdhënësve;  

 realizimi i veçantë dhe paralel i arsimit nacional i  edukatorëve dhe i 

mësimdhënësve të ardhshëm, pa mekanizma të ndërtuar për bashkëpunim 

interkulturor; 

 prezenca e ikonografisë jopërkatëse në disenjin pedagogjik të mjediseve 

multikulturore parashkollore dhe shkollore; 

 ndikimi negativ i mediave, i komunitetit lokal, i familjes dhe i faktorëve politikë. 

Gjendjet e theksuara  kanë edhe mbështetje në  të dhënat empirike nga 

hulumtimet e zbatuara, në periudhën kohore nga viti 2009 deri në vitin 2011, nga 

organizata joqeveritare dhe ekspertë të kësaj fushe, me mbështetjen e MASH dhe BZHA 

të Republikës së Maqedonisë. Ato ofrojnë një pasqyrë të qartë të situatave ekzistuese në 

lidhje me multikulturalizmin në sferën edukative-arsimore dhe, mbi  këtë bazë, ofrojnë 

rekomandime për tejkalimin e dukurive dhe proceseve negative në shkollat multietnike. 

Kështu, për shembull, Studimi i multikulturalizmit dhe i marrëdhënieve ndëretnike në 

procesin arsimor6 i identifikon shkaqet kryesore për ndarjen etnike në shkolla përmes 

analizës së kapaciteteve të sistemit arsimor që të promovojë respektim, tolerancë dhe 

                                                            
6 Petroska Beshka, V., Najçevska, M. Kenig, N., Ballazhi, S. dhe Tomovska, A. (2009). Studimi i 
multikulturalizmit dhe i marrëdhënieve ndëretnike në procesin arsimor. Shkup: Zyra e UNICEF-it. 
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pranimin e tjetrit edhe përmes perceptimit të nivelit të komunikimit midis nxënësve, 

prindërve dhe mësimdhënësve maqedonas  e shqiptarë. Konkluzioni, sa i përket 

legjislacionit në nivel nacional dhe në nivel të shkollave, konsiston me atë se ndalohet 

diskriminimi në baza etnike dhe fetare, rregullohet nevoja e gjuhëve të bashkësive të 

ndryshme etnike në procesin mësimor dhe deklarativisht promovohen parimet e 

respektimit të ndërsjellë, të tolerancës dhe të pranimit, megjithëse  kemi dështime në 

rregullimin e obligimeve për zbatimin e këtyre vlerave në sistemin arsimor,  meqë nuk 

theksohen mekanizmat për stimulimin/ sanksionimin e respektimit/ mosrespektimit të 

tyre. Sa i përket shkallës së ndarjes gjuhësore-etnike nëpër shkolla, të dhënat nga 

statistika zyrtare, në dekadën e fundit, vënë në pah tendencën që shënon rënie të 

shkollave multietnike, në raport me shkollat monoetnike. Së këtejmi, modeli i paralelizmit 

dhe ndarjes në sistemin arsimor është më i preferuar në raport me modelin e integrimit, 

ndërsa si më të izoluar apostrofohen nxënësit shqiptarë. Në shkollat multietnike 

shfrytëzohen strategji të ndryshme për distancim kohor ose hapësinor të nxënësve në 

bazë etnike, me qëllim të parandalimit të dhunës ndëretnike. Te nxënësit maqedonas dhe 

shqiptarë janë të pranishëm stereotipa dhe paragjykime negative etnike për “tjetrin”,  të 

cilët më shumë vijnë në shprehje te nxënësit e shkollave të mesme. Mësimdhënësit dhe 

prindërit i kontribuojnë  jotolerancës interetnike në atë mënyrë që i nxisin stereotipat dhe 

dërgojnë mesazhe për të qenë të përmbajtur nga komunikimi i ndërsjellë,  për shkak të 

mbrojtjes nga “të tjerët”. Bashkëpunimi midis mësimdhënësve maqedonas dhe shqiptarë 

është më shumë deklarativ dhe i përciptë, pa interaksion të mirëfilltë, ndërsa komunikimi 

i shkollave me komunat është formal dhe,  në radhë të parë,  i karakterit financiar dhe 

shumë më pak i  ndërlidhur  me çështjet multietnike. 

Studimi i fundit, i cili i pasqyron gjendjet në komunat multietnike në kontekstin 

edukativ-arsimor,  është zbatuar para fillimit të pilot-aktiviteteve në kuadër të Projektit 

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna. 7  Qëllimi i hulumtimit është të 

identifikohen gjendjet në lidhje me komunikimin multietnik dhe integrimin në shkolla, 

nivelin e realizimit të përmbajtjeve të arsimit multikulturor, iniciativat në komuna që kanë 

të bëjnë me arsimin multietnik në shkolla. Konstatimet rezultuan nga analiza e 

perceptimeve të nxënësve, mësimdhënësve, prindërve dhe drejtorëve nga shkollat e 

anketuara, si dhe nga përfaqësuesit e komunave dhe organizatave joqeveritare. Nga 

hulumtimi rezultojnë konkluzionet siç vijojnë: 

 mësimdhënësit ndihen pjesërisht të aftë në  shfrytëzimin e metodave përkatëse 

të arsimit multietnik, meqë shumica e tyre nuk kanë qenë  të përgatitur për punë 

                                                            
7Mickovska, G., Aleksova, A. dhe Mickovska Raleva A. (2011). Projekti: Përforcim i bashkëpunimit multietnik 

në komuna: Raport nga hulumtimi i gjendjes fillestare. Shkup: Qendra Maqedonase e Arsimit Qytetar. 
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në mjedise multietnike gjatë studimeve, e as që i janë nënshtruar  ndonjë trajnimi 

plotësues; 

 aktivitetet jashtëmësimore dhe jashtëshkollore (sportive, kulturore-artistike, 

ekskursione) organizohen bashkërisht për pjesëtarët e grupeve të ndryshme etnike, 

megjithatë aktivitetet mësimore dhe puna nëpër seksione organizohen në mënyrë të 

ndarë; 

 një pjesë e mësimdhënësve dhe e prindërve e mbështesin ekzistimin e të 

ashtuquajturave turne etnike; 

 thuajse  gjysma e nxënësve gjatë përzgjedhjes së shokëve e kanë me rëndësi që ata 

të jenë të përkatësisë së njëjtë fetare dhe etnike; 

 gjysma e mësimdhënësve të anketuar dhe 20% e prindërve vërejnë tensione të 

kamufluara midis nxënësve,  edhe atë në bazë etnike, megjithëse  kemi një numër të 

vogël  deklaratash  me tensione të dukshme; 

 distanca sociale e kuadrit mësimdhënës, ndaj pjesëtarëve të bashkësive të tjera 

etnike, është mjaft e madhe; 

 mësimdhënësit nuk janë edhe aq të suksesshëm gjatë përzgjedhjes së veprimeve 

përkatëse në situata etnike sensitive ; 

 një pjesë e konsiderueshme e përfaqësuesve të komunave dhe e organizatave 

joqeveritare manifestojnë distancë sociale ndaj bashkësive etnike të ndryshme nga 

bashkësia e tyre; 

 bashkëpunimi midis organizatave joqeveritare, komunave dhe shkollave në pjesën 

më të madhe është formal, pa planifikim të përbashkët  aktivitetesh . 

Gjendjet e këtilla kanë nxitur  një numër të madh  iniciativash shtetërore dhe 

qytetare për ta ndryshuar  dhe për ta përmirësuar  politikën dhe praktikën arsimore. Në 

nivel shtetëror u bënë ndryshime në  legjislacion, u miratuan disa akte strategjike, 

programe dhe masa zhvillimore që kanë për qëllim jo vetëm përmirësimin e gjendjeve në 

sistemin arsimor, por edhe përforcimin e dialogut interkulturor në Republikën e 

Maqedonisë. Sa i përket nismës qytetare, në dekadat e fundit vërehen më shumë 

aktivitete projektuese, të orientuara në drejtim të avancimit të bashkëpunimit ndëretnik 

në Republikën e Maqedonisë. Ato më së shpeshti i zbaton sektori joqeveritar, në 

bashkëpunim me institucionet edukative-arsimore relevante, gjë që e  hap çështjen e 

qëndrueshmërisë së aktiviteteve dhe institucionalizimin e tyre. Megjithatë, nga analizat 

rezulton se dimensioni interkulturor i arsimit nuk aplikohet në formë të organizuar dhe të 

strukturuar, që do të kontribuonte në parandalimin e paralelizmit në sistemin edukativ-

arsimor.  
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1.2 Korniza juridike  
 

Realiteti multikulturor në Republikën e Maqedonisë është rregulluar me 

Kushtetutë dhe me më shumë akte ligjore. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë çdo 

individi i garanton të drejtën e arsimit, me kushte të barabarta, gjë që e  nënkupton 

esencën e konceptit të arsimit interkulturor. 

Përveç Kushtetutës,  ka edhe një sërë  aktesh  ligjore dhe aktesh  të tjera,  të cilat 

paraqesin bazë për zhvillimin e strategjisë së re afatgjate për arsimin interkulturor në 

Republikën e Maqedonisë. 

Ndikim të madh mbi krijimin e politikës dhe praktikës edukative-arsimore në 

Republikën e Maqedonisë ka pasur  Programi nacional për zhvillimin e arsimit 2005-20158. 

Ai në mënyrë të qartë e ka theksuar  rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm 

ndëretnik dhe ndërkulturor në procesin edukativ-arsimor në të gjitha nivelet, duke filluar 

që nga mosha parashkollore, në drejtim të fuqizimit të kohezionit, të tolerancës, respektit 

dhe besimit të ndërsjellë. Gjithsesi se gjatë hartimit të Programit të ardhshëm nacional 

për zhvillimin e arsimit në Republikën e Maqedonisë,  në dekadën e ardhshme, do të 

duhej të inkorporoheshin rekomandimet dhe udhëzimet për zbatimin e arsimit 

interkulturor si prioritet afatgjatë strategjik i shoqërisë sonë. 

Veprimtaria edukative-arsimore në institucionet parashkollore mbështetet mbi 

Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve nga viti 20139 dhe Programin për mësimnxënie të hershme 

dhe zhvillim nga viti  2014 10 . Programi mbështetet mbi parime të cilat mundësojnë 

krijimin e  përmbajtjeve edukative-arsimore të karakterit interkulturor. Ato janë:  

-parimi i mundësive të barabarta dhe respektimi i dallimeve midis fëmijëve dhe 

parimi i multikulturalizmit;  

-parimi i demokracisë;  

-parimi i dominimit të lojës dhe parimi i lidhjes me realitetin jetësor;  

-parimi i mësimnxënies aktive dhe stimulimit të mënyrave të ndryshme të të 

shprehurit; 

-parimi i harmonizimit me karakteristikat e të rriturve dhe parimi i individualizmit; 

-parimi gjithëpërfshirës dhe i integritetit; 

                                                            
8Programi nacional për zhvillimin e arsimit 2005-2015 (2006). Shkup: MASH. 
9Ligji për mbrojtjen e fëmijëve (2013). “Gazeta Zyrtare e RM” nr. 23. 
10Programi për mësimnxënie të hershme dhe zhvillim (2014). “Gazeta Zyrtare e RM” nr. 46. 
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-parimi i transparencës së procesit edukativ-arsimor; 

-parimi i mbikëqyrjes dhe stimulimit të zhvillimit të fëmijëve; 

-parimi i qasjes zhvillimore - procesuale; 

-parimi i vlerësimit kritik; 

-parimi i zhvillimit profesional të vazhdueshëm të edukatorit. 

 

Këto parime vënë në pah se veprimtaria edukative-arsimore në institucionet 

parashkollore duhet t’i promovojë dhe t’i mbështet diversitetet që në fëmijërinë e 

hershme.  

Në Ligjin për arsimin fillor nga viti 200811, gjatë përkufizimit të synimit të procesit 

edukativ-arsimor fillor (neni 3) theksohet rëndësia e zhvillimit të tolerancës, 

bashkëpunimit, respektimit të ndërsjellë të diversiteteve, i lirive dhe i të drejtave 

themelore të njeriut, si dhe ngritja e vetëdijes te nxënësit për përkatësinë ndaj Republikës 

së Maqedonisë dhe për kultivimin e identitetit kombëtar dhe kulturor personal. Ligji 

parashikon që puna edukative-arsimore e pjesëtarëve të bashkësive të realizohet në 

gjuhën dhe në alfabetin e bashkësive, me mësim të detyrueshëm edhe të gjuhës 

maqedonase (neni 9).  

Gjithashtu, edhe në Koncepti për arsimin dhe edukimin fillor nëntëvjeçar12, nga viti 

2007, janë apostrofuar parimet e demokracisë, mosdiskriminimit, respektimit të 

dallimeve individuale midis nxënësve, si dhe parimi i të kuptuarit të të tjerëve dhe parimi 

i multikulturalizmit.  Kjo në mënyrë që qartë  vë në pah se shkollat në vazhdimësi duhet 

t’i respektojnë këto parime, me qëllim të zhvillimit të vlerave për një jetë të përbashkët. 

Po ashtu, edhe Ligji për arsim të mesëm nga viti 2002 (teksti i qartësuar )13 e 

promovon ndalimin e çdo lloj diskriminimi (në bazë gjinore, racore, të ngjyrës së lëkurës, 

të origjinës nacionale dhe sociale, të bindjes politike e të besimit fetar, të pozitës 

pronësore dhe shoqërore), ndërkohë që  parashikon edhe realizimin e mësimit në gjuhën 

maqedonase, përkatësisht në gjuhët dhe në alfabetet e pjesëtarëve të bashkësive të 

ndryshme. Ligji parasheh  dhe sanksione për  përdorimin e teksteve shkollore përmbajtja 

e të cilave nuk është në përputhje me Kushtetutën dhe me dispozitat ligjore, e  që kanë 

të bëjnë me të drejtat dhe liritë e njeriut, me të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive dhe 

me barazinë gjinore. 

                                                            
11  Ligji për arsimin fillor (2008). “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 103. 
12Koncepti për arsimin dhe edukimin fillor nëntëvjeçar (2007),  Shkup: MASH dhe BZHA. 
13 Ligji për arsimin e mesëm (2002) (teksti i qartësuar ). “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”.  
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Republika e Maqedonisë në mënyrë aktive është inkuadruar në Dekadën e romëve 

2005-2015, e cila kishte për qëllim inklusionin e popullatës rome në të gjitha nivelet e 

sistemit arsimor, parandalimin e reduktimit të nxënësve romë gjatë procesit të arsimit të 

detyrueshëm, si dhe përmirësimin e statusit të tyre socio-ekonomik. Në kontinuitet  me 

këtë politikë janë edhe strategjitë për romët në Republikën e Maqedonisë nga viti 2005 

dhe nga viti 2014-2020 14 , të cilat e promovojnë fuqizimin e statusit të romëve dhe 

integrimin e tyre në të gjitha fushat shoqërore. 

Në vitin 2010 u hartua dokumenti i parë, i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë është i 

fokusuar në problematikën e arsimit të integruar, si një domosdoshmëri e shoqërisë 

maqedonase. Në dokumentin Hapa drejt arsimit të integruar në sistemin arsimor të 

Republikës së Maqedonisë 15 , hartuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës me 

mbështetje të Zyrës së Komisarit të Lartë për Minoritete Kombëtare të OSBE-së, është 

theksuar nevoja për kapërcimin  e distancimit etnik dhe stimulimin e interaksionit midis 

të gjitha subjekteve në procesin edukativ-arsimor. Masat e parashikuara me këtë 

dokument janë ndarë në pesë grupe tematike:  

 organizimi i  aktiviteteve të përbashkëta mësimore dhe jashtëmësimore në më 

shumë nivele (shkolla, komuna ose në nivel të mbarë shtetit);  

 rritja e ndërsjellë  njohjes së gjuhëve të pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme 

etnike;  

 përshtatja e planit dhe programit mësimor, si dhe e teksteve shkollore; 

 përmirësimi i kompetencave të mësimdhënësve për integrim në sistemin 

arsimor; 

 depolitizimi i sistemit arsimor përmes përfshirjes së të gjitha palëve të prekura 

gjatë udhëheqjes dhe administrimit në shkolla në kontekstin e decentralizimit.  

Edhe krahas masave të parashikuara, Strategjia për arsim të integruar nuk pati 

ndonjë ndikim dhe ndryshim të konsiderueshëm pozitiv në sistemin arsimor, nga aspekti 

i përmirësimit të realitetit multietnik në vend. 

Në bazë të kornizës ekzistuese juridike, koncepti për arsimin interkulturor në 

Republikën e Maqedonisë, si dokument i ardhshëm strategjik shtetëror, i trason në 

mënyrë afatgjate, sistematike dhe me plan qasjet e ndryshme për ndërtimin e praktikave 

të suksesshme dhe të qëndrueshme të arsimit interkulturor në shtet. 

 

 

                                                            
14Strategjia për romët në Republikën e Maqedonisë 2005 dhe 2014-2020. 
15 Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Republikës së Maqedonisë (2010),  Hapa drejt arsimit të integruar 
në sistemin arsimor të Republikës së Maqedonisë. Shkup: MASH. 
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1.3 Praktikat dhe përvojat e mira 
 

Në dekadat e fundit, një numër i madh i organizatave joqeveritare lokale dhe 

ndërkombëtare japin kontributin e tyre në zbatimin e qasjeve të ndryshme për avancimin 

e relacioneve interkulturore midis të gjitha subjekteve në sistemin edukativ-arsimor në 

Republikën e Maqedonisë.  

Midis përpjekjeve të para, e që konfirmohen si praktika të suksesshme, është 

modeli Mozaik,  i cili nga viti 1998 realizohet në edukimin dhe arsimimin parashkollor dhe 

ofron një bashkedukim dygjuhësor të fëmijëve nga bashkësi të ndryshme etnike, të 

moshës prej 3 deri në 6 vjeç. Qëllimi primar i këtij projekti është që fëmijët të socializohen 

përmes shoqërimit të përditshëm, duke iu përshtatur tolerancës dhe respektimit ndaj 

kulturave të ndryshme, që në moshë më të re, kur tek ata akoma nuk janë formuar 

paragjykimet dhe stereotipat. Modeli Mozaik promovon një trajtim të barabartë përmes 

përfshirjes së grupeve të fëmijëve me numër proporcional nga dy bashkësi etnike dhe 

edukatorë të tyre, të cilët i përdorin të dyja gjuhët gjatë të gjitha aktiviteteve. Kjo 

përqasje, në një kontekst më të gjerë, shërben si një bazë e mirë për ngritjen e ndërsjellë 

të  tolerancës dhe të besimit ndëretnik në raportet e përditshme midis bashkësive të 

ndryshme etnike, e që janë elemente kyç në ndërtimin e shoqërisë së shëndoshë 

maqedonase.16 

Një numër i madh i institucioneve parashkollore në Republikën e Maqedonisë  që 

nga fillimi,  në vazhdimësi,  e zbatojnë Modelin Mozaik, ndërkohë që nga viti 2012 Grupet 

Mozaik janë institucionalizuar si pjesë e sistemit edukativ-arsimor në shtet. 

Nga viti 2007 filloi zhvillimi i Modelit Nansen për arsim të integruar nga ana e  

Qendrës për Dialog Nansen (QDN) - Shkup, i cili zbatohet në shkollat fillore dhe të mesme 

me popullsi të përzier etnike. Ky model është përfitim i  rezultateve nga Programi Dialog 

dhe Rikonsilim, i cili është zbatuar në mjediset post-konfliktuale që nga viti 2005.  Ky  është 

modeli i parë arsimor i këtij lloji në shtet, zbatimi i  vazhdueshëm i të cilit ka filluar që nga 

viti 2008 në arsimin fillor,   që pastaj, në vitin 2010, të  vazhdojë zbatimin edhe në arsimin 

e mesëm. 

Modeli Nansen për arsim të integruar ofron përmbajtje dygjuhësore 

jashtëmësimore të integruara,  të cilat mundësojnë kultivimin e një klime pozitive socio-

emocionale në grupet me përbërje etnike heterogjene, si dhe punë konstruktive ekipore 

dhe punë dyshe të nxënësve dhe të mësimdhënësve. Aktivitetet jashtëmësimore 

                                                            
16  Mozaik, model for integrated multicultural education (http://mozaik-
model.mk/index.php/mk/about-mk/summary). 
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realizohen pas përfundimit të procesit të rregullt mësimor, që realizohet në gjuhën 

amtare të nxënësve dhe nënkupton plotësimin e përmbajtjeve të detyrueshme 

mësimore. Me grupet e nxënësve me origjinë të ndryshme etnike punon dyshja e 

mësimdhënësve,  prej të cilëve secili në mënyrë paralele e realizon procesin mësimor në 

gjuhën amtare, përkatëse,  për një pjesë të nxënësve. Përmes një spektri të gjerë të 

aktiviteteve stimuluese, në formë të lojës dhe hulumtimit, nxënësit zhvillojnë ndjenja dhe 

qëndrime pozitive për kulturën “tjetër” dhe për vlerat e saj, e pasurojnë vokabularin bazë  

me nocione dhe fraza kulturore-sociale nga gjuha e folur e bashkësisë tjetër etnike dhe 

aftësohen për jetë të përbashkët. Qasja në punë bëhet pa imponime, me shumë pak 

kërkesa për memorizim, kështu që nxënësit çlirohen nga “obligimi” për mësimnxënie të 

detyrueshme. Mësimdhënësit mund të praktikojnë një sjellje fleksibile dhe kritike ndaj 

përmbajtjeve të ofruara, të gjejnë mënyrat e  tyre të  realizimit,  të cilat do t’u përshtaten 

kushteve konkrete të punës, me mundësi që në mënyrë të pavarur të zgjedhin 2-3 

seksione nga të ofruarat në kuadër të programeve vjetore për aktivitete jashtëmësimore. 

Ato janë të krijuara sipas nevojave të modelit, për të gjitha klasat e arsimit fillor 

nëntëvjeçar, si dhe për arsimin e mesëm trevjeçar, përkatësisht katërvjeçar. Programi ka 

një rol të fuqishëm kompensues dhe e promovon jo vetëm integrimin e nxënësve,  por 

edhe kuadrin mësimor me origjinë të ndryshme etnike, si dhe prindërit që janë të 

përfshirë në aktivitetet programore17. Në drejtim të zbatimit të suksesshëm të Modelit 

Nansen, në vitin 2012 QDN – Shkup dhe MASH formuan Qendrën për Trajnim,  e cila në  

vazhdimësi zbaton më shumë programe për trajnimin e kuadrit edukativ-arsimor, me 

qëllim të përforcimit të kompetencave të tyre interkulturore, si dhe stimulimin dhe 

mbështetjen e procesit të transformimit personal në frymën e idesë, vizionit të arsimit 

interkulturor, me intencë që ky transformim të transmetohet, të reflektohet, të iniciohet 

në punën me nxënësit, me prindërit dhe me përfaqësuesit  tjerë të shkollave të tyre 

amë.18 

Për arritjet e veçanta në fushën e pajtimit dhe arsimit të integruar në vitin 2011, 

QDN - Shkup fiton një çmim ndërkombëtar.19 

Nga viti 2011 filloi realizimi i Projektit katërvjeçar të USAID-it për integrimin ndëretnik në 

sistemin arsimor, të  orientuar drejt krijimit të klimës politike, sociale dhe ekonomike të 

nevojshme për Maqedoninë,  që të arrijë një integrim të qëndrueshëm interetnik në shkolla, 

në institucionet e tjera arsimore, madje edhe në mbarë shoqërinë. 

Në fokusin e aktiviteteve të Projektit janë nxënësit, prindërit, mësimdhënësit, administrata 

dhe anëtarët e këshillave të shkollave në shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e 

                                                            
17NMIE Website “About the model” (http://www.nmie.org/index.php/en/). 
18TCNMIE Website, “About us”. (www.tcnmie.org) 
19http://www.maxvanderstoelaward.com/winners 
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Maqedonisë, të involvuara në aktivitete të ndryshme me karakter ndëretnik, në bashkëpunim 

me Byronë për Zhvillimin e Arsimit dhe me Inspektoratin e Arsimit, si dhe me bashkësitë 

lokale dhe me autoritetet lokale.20 

Mësimdhënësit dhe nxënësit praktikojnë bashkëpunim ndëretnik sipas planeve 

vjetore, ndërsa në proces janë të kyçur edhe drejtoria e shkollës, prindërit e nxënësve dhe 

komuniteti  lokal. Përveç realizimit të aktiviteteve jashtëmësimore, në këtë projekt realizohen 

edhe forma të tjera për përforcimin e bashkëpunimit multietnik në shkolla dhe në 

komunitetin  lokal, të cilat mundësojnë krijimin e një klime pozitive socio – emocionale në 

paralele, mësim për të drejtat e fëmijëve, perceptim të përbashkët për përkatësinë etnike, 

kulturore dhe fetare,  si dhe njohje me kulturën e vet dhe të tjerëve. 

Vlerësimi i progresit dhe efektiviteti i intervenimeve, në kuadër të katër 

komponentëve, në të cilët bazohet projekti, e vë në pah arritjen e plotë të qëllimeve të 

parashtruara në shkolla, por me një sukses të kufizuar në lidhje me ngritjen e vetëdijes për 

nevojën e komunikimit interkulturor te pjesëtarët e komunitetit  lokal.21 

 

Mund të konkludojmë se krahas suksesit të projekteve gjatë zbatimit të tyre, 

megjithatë nuk janë siguruar mekanizma për qëndrueshmërinë e tyre, ndërsa efektet 

gjithëpërfshirëse të të gjitha aktiviteteve të ndërmarra janë të kufizuara, kështu që është e 

domosdoshme që integrimi multikulturor në sistemin arsimor të zbatohet  në mënyrë 

sistematike, në nivel institucional, me ç’rast do të shfrytëzoheshin përvojat e modeleve që u 

dëshmuan si efektive. 

 

 

 

2. PARIMET, QËLLIMET DHE DETYRAT E ARSIMIT 

INTERKULTUROR  
 

Arsimi interkulturor nënkupton arsimin për unitet, solidaritet, respektim, 

tolerancë të ndërsjellë, për ndihmë, besim dhe vlera të tjera universale dhe humane. 

Bëhet fjalë për arsimin i cili e mundëson promovimin e tjetrit, përkatësisht i sensibilizon 

të gjitha subjektet e involvuara në procesin edukativ-arsimor për identifikim, respektim 

dhe jetë në një ambient i cili bart me vete shenjën e diversitetit. Me interkulturalizmin, 

sistemi edukativ-arsimor transformohet nga një sistem rigjid të ndarë dhe të mbyllur  në 

interesat e grupeve etnike,  në një sistem transparent të hapur, që e mbështet dialogun 

                                                            
20IIEP Website, “About the Project”. http://pmio.mk/about-the-project/ 
21 Naskova, Z.et al.(2014). Evaluation Report: Midterm evaluation of USAID/Macedonia’s interethnic 
integration in education project. USAID. 
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midis tyre. Duke i inkorporuar diversitetet, sistemi i këtillë në mënyrë kualitative e 

pasuron komponentin përmbajtësor dhe e tejkalon rrezikun nga favorizimi i ekskluzivitetit 

kulturor dhe të distancës fizike midis gjeneratave të reja, të cilat pastaj në mënyrë të qetë 

gjenerojnë mosdurim dhe segregacion. 

Arsimi interkulturor nuk e nënkupton vetëm përvetësimin e njohurive për tjetrin, 

por fillimisht e thekson komponentin edukativ i cili e mundëson zhvillimin, kultivimin dhe 

përsosjen e shkathtësive jetësore, të domosdoshme për bashkëjetesë cilësore në 

shoqërinë maqedonase. 

Platforma e arsimit interkulturor në Republikën e Maqedonisë i paraqet parimet 

globale siç vijojnë22: 

• respektimi i  identitetit kulturor të fëmijëve dhe i nxënësve, përmes sigurimit të 

arsimit cilësor për të gjithë; 

• përvetësimi i  njohurive dhe formimi i  qëndrimeve dhe i shkathtësive të 

domosdoshme për të  marrë pjesë  aktive në jetën shoqërore; 

• përvetësimi  i  njohurive dhe formimi i  qëndrimeve dhe i shkathtësive që e 

mundësojnë zhvillimin e respektimit, të mirëkuptimit dhe të solidaritetit midis 

personave, midis grupeve etnike, sociale, kulturore dhe fetare, si dhe midis 

kombeve. 

Këto parime janë udhërrëfyes gjatë planifikimit të qasjeve të ndryshme në 

realizimin e procesit integrues në mjediset shkollore multikulturore dhe duhet të 

inkorporohen në mënyrë subtile dhe me zhdërvjelltësi në praktikën edukative-arsimore,  

në mënyrë që të arrihet gjendja e dëshiruar. 

 

Qëllimet e arsimit interkulturor në mënyrë afatgjatë dhe sistematike duhet ta 

iniciojnë ndryshimin dhe mbindërtimin e praktikës edukative-arsimore në Republikën e 

Maqedonisë përmes transformimit personal dhe institucional, si bazë për ndryshimet 

gjithëpërfshirëse shoqërore në të ardhmen. Qëllimet globale të arsimit interkulturor, mbi 

të cilat mbështetet koncepti i arsimit interkulturor në Republikën e Maqedonisë, janë: 

 ndërtimi i politikave dhe i strategjive arsimore për mundësi të barabarta për të 

gjithë në sferën e veprimtarisë edukative-arsimore; 

 garantimi i të drejtave të çdo individi në kontekst të diversitetit kulturor; 

 promovimi i tolerancës, i besimit të ndërsjellë, i respektimit, i barazisë dhe i 

mosdiskriminimit në mjediset dhe bashkësitë multikulturore; 

 mundësimi i participimit social të çdo individi në bashkësinë interkulturore; 

                                                            
22UNESCO Guidelines on Intercultural Education (2006). Paris:UNESCO, pp.32-38. 



16 
 

 kultivimi i dialogut midis subjekteve edukative-arsimore me përkatësi të 

ndryshme etnike, gjinore, sociale, kulturore, fetare dhe gjuhësore; 

 realizimi i kohezionit social dhe i bashkëjetesës paqësore. 

Qëllimet globale të arsimit interkulturor operacionalizimin dhe realizimin e 

drejtpërdrejtë të tyre e bazojnë mbi detyrat siç vijojnë: 

 ndërmarrja e iniciativave të integruara interkulturore me karakter edukativ-

arsimor, në përputhje me nevojat reale të shkollave multikulturore; 

 zhvillimi i  mekanizmave dhe i praktikave për veprim të paanshëm dhe 

mosdiskriminues në të gjitha segmentet e procesit edukativ-arsimor; 

 sigurimi i  kushteve për realizimin e diversitetit shumëgjuhësor dhe kulturor në 

institucionet parashkollore dhe shkollore; 

 zhvillimi i aftësive për komunikim dhe bashkëpunim transparent, të drejtpërdrejtë 

dhe konstruktiv midis subjekteve edukative-arsimore; 

 aftësimi i të gjithë pjesëmarrësve në procesin edukativ-arsimor për zgjidhjen 

paqësore dhe transformimin e situatave konfliktuoze; 

 sensibilizimi i subjekteve në sferën edukative-arsimore për identifikimin e 

burimeve të paragjykimeve dhe stereotipave, si dhe disenjimi i  strategjive për 

kapërcimin e suksesshëm të tyre; 

 zhvillimi i empatisë ndaj tjetrit, si bartës i veçorive të ndryshme kulturore, sociale, 

gjuhësore dhe fetare; 

 stimulimi dhe kultivimi i mendimit kritik në punën edukative-arsimore, si faktor 

për realizimin e ambientit demokratik dhe social,  të drejtë,  shoqëror; 

 krijimi i mjedisit të sigurt interkulturor dhe i mjedisit parashkollor dhe shkollor 

inklusiv; 

 inkorporimi i formave të ndryshme të bashkëpunimit interkulturor midis 

institucioneve edukative-arsimore dhe komunitetit lokal. 

 

Detyrat e cekura do të mundësojnë trasim afatgjatë të udhëzimeve konkrete për 

avancimin e punës së përditshme edukative-arsimore në realitetin shoqëror  kulturor 

dhe gjuhësor heterogjen. 
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3. DIMENSIONI INTERKULTUROR I PUNËS EDUKATIVE-

ARSIMORE  
 

Dimensioni interkulturor i punës edukative-arsimore ka të bëjë me të gjithë 

komponentët e tij strukturorë (me qëllimet, detyrat, përmbajtjet, organizimin, metodat, 

teknikat dhe resurset) dhe synon t’i stimulojë të gjitha subjektet për të njohur më  mirë 

veten dhe për të njohur  të tjerët, me qëllim që komunikimi dhe bashkëpunimi të 

realizohen në mënyrë  të suksesshme.  Gjatë krijimit të kurikulit interkulturor duhet të 

mbahet llogari që ai të jetë transparent, i decentralizuar, demokratik dhe inklusiv23. Në 

procesin e fitimit të kompetencave interkulturore, puna edukative-arsimore duhet të 

mbështetet në promovimin e disa karakteristikave kryesore: identitet dhe përkatësi, 

ngjashmëri dhe dallime, të drejta dhe përgjegjësi të  njeriut, barazi, mundësi të barabarta 

dhe inklusion, dialog e paqe.24 

Promovimi i identitetit dhe i përkatësisë supozon identifikimin, pranimin dhe 

afirmimin e kontributit dhe të veçorive të çdo individi të përfshirë në procesin edukativ-

arsimor. Ai duhet të mundësojë: a) zhvillimin e imazhit pozitiv për vetveten te çdo individ, 

vlerësimin e identitetit të tij, si dhe të grupit të cilit i përket; b) analizën kritike të 

perceptimeve dhe qëndrimeve të ndryshme; c) dëgjimin aktiv dhe empatinë ndaj 

personave të ndryshëm nga vetvetja, si dhe mbështetjen e  ndryshimeve pozitive brenda 

bashkësisë. 

Promovimi i ngjashmërive dhe dallimeve realizohet përmes kontaktit me 

diversitetet dhe përmes njohjes me të njëjtat. Kjo paraqet një sfidë për zhvillimin e 

dialogut në drejtim të zbulimit të ngjashmërive të ndërsjella, por njëkohësisht edhe 

mosperceptimin dhe pranimin e  diversiteteve si beneficion i përbashkët kulturor.  

Promovimi i të drejtave dhe përgjegjësive të njeriut duhet të mundësojë zhvillimin 

e  aftësive te çdo individ për të ndërmarrë përgjegjësinë personale në ndërtimin e 

mekanizmave dhe të strategjive për të mbrojtur në mënyrë  aktive të  drejtat  e  njeriut 

në mjedisin shkollor. 

Promovimi i barazisë, i mundësive të barabarta dhe i inklusionit ka për qëllim të 

stimulojë procesin e sensibilizimit të dallimeve gjinore, sociale, racore, fetare, të grup-

moshave, dallimeve fizike dhe mendore, të perceptuara jo si pengesa,  por si mundësi për 

zhvillimin personal të çdo individi në kuadër të mjedisit interkulturor. 

                                                            
23Sablic, М. (2014). Interkulturalizam u nastavi.Zagreb: Naklada Ljevak 
24National Council for Curriculum and Assessment, Guidelines for Intercultural Education (2006), Dublin, 
p.51-61 



18 
 

Promovimi i dialogut dhe i paqes theksin e vë mbi zhvillimin e aftësive për një 

dialog konstruktiv dhe transparent, si supozim për një klimë pozitive socio-emocionale në 

institucionet edukative-arsimore multikulturore. Që në moshën më të re personat që 

edukohen duhet të ndërtojnë aftësi për paqe, të bazuara në shkëmbim, bashkëpunim, 

përgjegjësi dhe identifikimin e pasojave të mundshme nga format e sjelljes së padëshiruar 

sociale, si dhe për zgjidhje pozitive të situatave potencialisht konfliktuale.   

 

 

4. ARSIMI INTERKULTUROR NË PROCESIN E RREGULLT 

MËSIMOR  
 

4.1 Planet dhe programet mësimore 
 

Përmbajtjet mësimore, si hallka kryesore gjatë realizimit të punës edukative-

arsimore, duhet t’i pasqyrojnë tendencat zhvillimore globale të arsimit bashkëkohor: 

demokracinë, tolerancën dhe interkulturalizmin. Arsimi interkulturor bazohet mbi 

parimet dhe objektivat edukativë-arsimorë ekzistues,   të përcaktuar në aktet ligjore dhe 

në aktet  tjera me të cilat rregullohen  nënsistemet e veçanta të arsimit dhe në aktet e 

veçanta programore të cilat rezultojnë nga të njëjtat. Plan-programet mësimore duhet të 

vendosen në mënyrë të gjerë dhe fleksibile, me qëllim që t’i përmbushin nevojat e të 

gjithë nxënësve dhe shkollave në mjediset multikulturore. 

Në një pjesë të madhe të plan-programeve mësimore ekzistuese, mbi të cilat 

mbështetet puna në shkollat fillore dhe të mesme në Maqedoni, dimensioni multikulturor 

është i pranishëm dhe ai ofron një bazë të mirë për zhvillimin dhe avancimin e praktikës 

edukativo-arsimore interkulturore. Përmbajtjet multikulturore janë karakteristike 

sidomos për planin mësimor për arsimin fillor nëntëvjeçar, para së gjithash, sa u përket 

lëndëve të ofruara zgjedhore,  me të cilat nxënësve u mundësohet ta mësojnë gjuhën dhe 

kulturën e bashkësive të tjera etnike, në mënyrë që të njihen  me religjionet e ndryshme, 

si dhe me aspekte të veçanta të realitetit multikulturor në vend. Megjithatë, përmbajtjet 

e lëndëve të ofruara kryesisht realizohen vetëm në nivel të përvetësimit të njohurive 

elementare për tjetrin, ndërsa interesimi për mësimin e gjuhëve të bashkësive etnike 

mbetet i mbyllur në kuadër të etnitetit të vet. 

Sensitiviteti multikulturor është i pranishëm në programet mësimore, në një 

numër të madh të lëndëve të detyrueshme dhe zgjedhore. Kjo veçanërisht mund të shihet 

në përcaktimin e qëllimeve zhvillimore, përkatësisht zhvillimin e qëllimeve të 
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përgjithshme dhe konkrete. Megjithatë, nga të njëjtat, më së shpeshti, nuk rezultojnë 

përmbajtje dhe aktivitete konkrete të cilat do ta mundësonin realizimin dhe afirmimin e 

tyre në aspektin interkulturor në punën praktike gjatë orëve mësimore. 

Qasja inklusive, të cilën e përmban arsimi interkulturor, nënkupton  inklusionin 

edhe sa i përket planifikimit dhe realizimit të plan-programeve mësimore. Kjo mund të 

shihet në këto aspekte: 

 

Integrimi i diversitetit të çdo fëmije  

Përmbajtjet mësimore duhet të kenë një qasje  respektuese dhe mirëkuptuese  ndaj 

diversitetit të çdo nxënësi të klasës, duke i mundësuar kështu atij që në këtë mënyrë ta 

manifestojë identitetin e tij kombëtar, gjuhësor, fetar dhe socio-kulturor. Përmbajtjet 

interkulturore u referohen veçorive të çdo fëmije dhe atë e vendosin në kontekstin social: të 

gjithë duhet të mësojnë të jetojnë bashkë dhe të kontribuojnë në ndërtimin e shoqërisë 

interkulturore. 

 

Integrimi i përmbajtjeve interkulturore në të gjitha/në më shumë lëndë mësimore 

Arsimi interkulturor nuk realizohet si lëndë e veçantë mësimore, por nënkupton 

qasjen transversale gjatë mësimit të lëndëve mësimore ekzistuese. Kjo nënkupton 

planifikimin dhe realizimin e  përmbajtjeve të cilat kanë të bëjnë me aspekte të ndryshme të 

kulturave të veçanta, të cilat inkorporohen në programet e lëndëve - si në lëndët e 

detyrueshme,  ashtu edhe në lëndët zgjedhore. Në këtë mënyrë, të gjithë nxënësit, 

pavarësisht nëse vizitojnë shkolla multietnike apo  monoetnike, përvetësojnë njohuri, aftësi, 

shkathtësi, vlera, qëndrime dhe sjellje të cilat i sensibilizojnë në drejtim të diversitetit socio-

kulturor në mjedisin e tyre dhe këto i identifikojnë  dhe i ballafaqojnë  me paragjykimet dhe 

diskriminimin. 

Integrimi i aktiviteteve mësimore “multietnike” dhe multigjuhësore në kuadër të lëndëve 

të veçanta mësimore 

Në shkollat multigjuhësore, veçanërisht në ato ku procesi mësimor zhvillohet 

paralelisht,  në paralele të ndryshme,  në gjuhë të ndryshme mësimore, është shumë e 

rëndësishme të mundësohet komunikimi dhe bashkëpunimi midis nxënësve dhe 

mësimdhënësve të bashkësive të ndryshme etnike. Prandaj, nevojitet që në realizimin e 

programeve mësimore në disa lëndë të detyrueshme dhe zgjedhore (për shembull: gjuhë 

të huaja, informatikë, edukatë qytetare, edukatë fizike, arsim për aftësi jetësore, atdheu 

ynë, hulumtim për vendlindjen, valle dhe kërcime popullore), si dhe gjatë realizimit të 

mësimit praktik në arsimin e mesëm,  të organizohen edhe orë të atilla në të cilat 

bashkërisht do të marrin pjesë nxënës nga klasë të ndryshme,  të cilët mësimin e ndjekin 
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në gjuhë të ndryshme. Këto aktivitete e mundësojnë përforcimin jo vetëm të dialogut 

interkulturor midis nxënësve,  por edhe midis mësimdhënësve të tyre, të cilët janë 

orientuar në bashkëpunim gjatë planifikimit dhe realizimit të aktiviteteve, ndërsa 

njëkohësisht mundësojnë krijimin e klimës pozitive brenda institucionit dhe kontribuojnë 

në avancimin e marrëdhënieve midis të gjithë pjesëmarrësve.  

 

Përforcimi i mësimit të gjuhëve dhe stimulimi i interesimit për mësimin e gjuhës së tjetrit 

Realizimi i procesit mësimor në gjuhën amtare është njëri prej  përfitimeve 

kryesore multikulturore në sistemin edukativ-arsimor në R.M. që nga themelimi i sistemit 

edukativ-arsimor në mesin e shekullit të kaluar.  Gjuhë mësimore në shkollat fillore dhe 

të mesme në Maqedoni janë gjuha maqedonase, gjuha shqipe, gjuha turke dhe gjuha 

serbe. Gjuhën maqedonase detyrimisht e mësojnë edhe nxënësit e bashkësive të tjera 

etnike, por në afat më të shkurtër kohor (nga klasa e 4-të gjer në klasën e 9-të) dhe me 

fond më të vogël  orësh  (2, respektivisht 3 orë në javë). Njëkohësisht, duhet të avancohet 

cilësia e mësimit në gjuhën maqedonase për nxënësit e bashkësive të tjera etnike, përmes 

angazhimit të mësimdhënësve me kompetenca gjuhësore,  të cilët do të kontribuojnë në 

drejtim të stimulimit dhe ndërtimit të perceptimit pozitiv dhe interesimit për mësimin e 

gjuhës maqedonase. 

 

Në funksion të përforcimit të multikulturalizmit është edhe mundësia e 

mësimnxënies,  e cila ofrohet me planin mësimor për arsimin fillor, në kuadër të lëndëve 

zgjedhore (nga klasa e tretë deri në të nëntën) në gjuhën e bashkësive etnike në numër 

të vogël në shtet (romë, vlleh, boshnjakë).  Megjithatë, kjo mundësi u ofrohet vetëm atyre 

nxënësve të cilët u përkasin këtyre bashkësive. Me rëndësi të madhe është edhe 

mundësia të cilën e kanë nxënësit nga klasa e gjashtë deri në të nëntën, të cilët mësimin 

e ndjekin në gjuhën maqedonase, turke ose serbe,  që ta mësojnë si lëndë zgjedhore 

gjuhën shqipe, por e njëjta duhet t’u mundësohet edhe gjatë mësimit të gjuhëve të 

bashkësive të tjera etnike. Përveç kësaj, zgjedhja e këtyre lëndëve nuk duhet t’i angazhojë 

nxënësit që të zgjedhin edhe një lëndë zgjedhore plotësuese, siç është e paraparë me 

planin mësimor .25 

Arsimi interkulturor nënkupton jo vetëm garantimin e të drejtës së arsimit në 

gjuhën amtare, por edhe mësimin e gjuhës së tjetrit, si urë për t’u njohur, për t’u afruar 

dhe për t’u integruar  pjesëtarët e  bashkësive të ndryshme etnike në mjedisin edukativ-

arsimor dhe në mjedisin më të gjerë shoqëror. Prandaj, në listën e lëndëve zgjedhore të 

ofruara,  në mënyrë të barabartë duhet të përfshihen gjuhët e të gjitha bashkësive etnike,  

                                                            
25http://www.bro.gov.mk/docs/nastavniplanovi/nastaven%20plan%20devetgodishno%202015-2016.pdf 
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të cilat do të mund t’i mësonin  të gjithë nxënësit. E njëjta, si mundësi do të duhej të 

ofrohej edhe në kuadër të arsimit të mesëm. 

E gjithë kjo është në dobi të realizimit të mirëkuptimit dhe të dialogut 

interkulturor, por vetëm nëse në shkollë dhe në mjedisin më të gjerë stimulohet 

interesimi për të njohur  gjuhën dhe kulturën e  të tjerëve, si  zhvillim i  nevojës për të  

njohur, para së gjithash,   gjuhët  e  njerëzve nga mjedisi ynë i drejtpërdrejtë dhe pastaj i  

gjuhëve botërore. 

 

Afirmimi i punës në dyshe dhe i punës ekipore nga ana e  mësimdhënësve gjatë planifikimit 

dhe realizimit të përmbajtjeve mësimore 

Interkulturalizmi  nënkupton dialogun dhe shkëmbimin e ideve, të përvojave, 

njohurive, perceptimeve. Prandaj, njëri nga faktorët kyç,  për krijimin e suksesshëm dhe 

zbatimin e përmbajtjeve programore interkulturore, është aftësimi i mësimdhënësve të 

cilët punojnë në mjedise multietnike që të bashkëpunojnë dhe në mënyrë efikase të 

komunikojnë me kolegët e tyre nga bashkësitë e tjera etnike. Kjo do të thotë se ata duhet 

të kenë vetëdije të zhvilluar për kulturën e tyre, të posedojnë njohuri ose së paku të 

manifestojnë kureshtje për kulturën e të tjerëve, por edhe aftësi për t’u ballafaquar  me 

sfidat të cilat rezultojnë nga dallimet kulturore dhe për të gjetur  zgjidhjet  e  pranueshme 

për të gjithë. Nevoja për punë në dyshe dhe punë ekipore të mësimdhënësve veçanërisht 

vjen në shprehje gjatë organizimit të aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve nga 

bashkësi të ndryshme etnike, gjatë të cilave hendeku kulturor dhe gjuhësor midis 

nxënësve dhe mësimdhënësve ndërlidhet  përmes angazhimit të ndërsjellë, përmes 

kreativitetit dhe aftësive individuale në realizimin e qëllimeve të përbashkëta.  

 

Përfshirja e prindërve dhe e mjedisit lokal në realizimin e përmbajtjeve mësimore  

Në shoqëritë multietnike prindërit dhe komuniteti  lokal kanë përgjegjësi të madhe 

gjatë krijimit të mjedisit shkollor interkulturor dhe inklusiv. Institucionet edukative-arsimore 

duhet të iniciojnë dhe të ofrojnë mënyra të ndryshme të pjesëmarrjes aktive të prindërve dhe 

të anëtarëve të tjerë të bashkësisë në aktivitetet mësimore të nxënësve, në përputhje me 

interesimin dhe profesionalizmin e tyre. Kështu, për shembull, ata mund të përfshihen 

drejtpërdrejt në aktivitete interkulturore mësimore dhe jashtëmësimore (mysafirë në orën e 

mësimit, ndihmë vullnetare në shkollë, si dhe ndihmë vullnetare për fëmijët e bashkësive të 

tjera etnike, përfshirje në festat e shkollës, ditë të hapura, punëtori të përbashkëta edukative 

dhe kreative, organizim të vizitave familjare e ngjashëm), të sigurojnë ndihmë dhe mbështetje 

gjatë përgatitjes dhe përkthimit të materialeve mësimore, apo të realizojnë bashkëpunim të 

ndërsjellë, si dhe bashkëpunim me mësimdhënësit në lidhje me planifikimin dhe realizimin e 
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vizitave, projekteve dhe aktiviteteve të cilat  do të orientohen në drejtim të promovimit të 

multikulturalizmit në procesin mësimor, në shkolla dhe në mjedisin lokal. 

 

Sigurimi i transparencës më të madhe në  planet  dhe programet  mësimore 

Planet dhe programet mësimore ekzistuese janë të tipit të mbyllur dhe thuajse fare 

nuk lënë hapësirë për harmonizimin, për ndryshimin ose plotësimin e tyre nga ana e shkollave 

dhe institucioneve të mjedisit lokal. Me këtë, në masë të konsiderueshme reduktohen 

mundësitë për realizim më cilësor të procesit mësimor, veçanërisht nëse ai zbatohet në një 

kontekst multikulturor ku pritjet në lidhje me kënaqjen e nevojave dhe specifikave të 

nxënësve dhe të mjediseve në të cilat ata edukohen dhe arsimohen janë më të mëdha. Së 

këtejmi, duhet që gjatë krijimit të planeve dhe programeve mësimore të mundësohet një liri 

më e madhe për shkollat dhe mësimdhënësit, sa i përket përzgjedhjes, orarit të mësimit dhe,  

nënkuptohet,  realizimit të përmbajtjeve, duke  pasur parasysh interesat, aftësitë, përvojat 

dhe veçoritë e ndryshme kulturore të nxënësve, si dhe specifikat e kontekstit lokal.  

 

Ndërlidhja e aktiviteteve mësimore me ato jashtëmësimore dhe jashtëshkollore 

Interkulturalizmi  nënkupton integrimin e të gjitha përmbajtjeve dhe aktiviteteve të 

cilat realizohen në institucionin edukativ-arsimor (mësimor, jashtëmësimor, kurikulin e  

fshehur), si dhe stimulimin e shkëmbimit interkulturor ndërinstitucional. Përmbajtjet 

mësimore janë vetëm një nga aspektet, edhe pse një aspekt jashtëzakonisht i rëndësishëm,  i 

jetës shkollore dhe të njëjtat duhet të vendosen në kontekstin e ngjarjeve në shkollë dhe në 

shoqërinë më të gjerë. Në këtë mënyrë, nxënësit do të mund t’i zhvillojnë aftësitë për 

aplikimin e ideve interkulturore dhe t’i internacionalizojnë vlerat interkulturore në jetën e 

tyre.   

 

4.2 Format, metodat dhe teknikat e mësimdhënies dhe të 

mësimnxënies  
 

Përveç përmbajtjeve mësimore, komponentë kryesorë të procesit mësimor janë 

metodat dhe teknikat mësimore, si dhe format e punës me nxënësit, për shkak se 

efektiviteti i mësimnxënies në masë të madhe varet nga mënyra e prezantimit të 

përmbajtjeve dhe nga aftësitë për përvetësimin e  njohurive.  Përzgjedhja e metodave 

dhe teknikave mësimore përkatëse veçanërisht është e rëndësishme gjatë realizimit të 

përmbajtjeve dhe aktiviteteve të karakterit multikulturor, ngase në këtë kohë  më shumë 

aktivizohen proceset e larta konjitive, siç është të menduarit kritik, formohen dhe 

ndryshohen qëndrimet, si dhe zhvillohet inteligjenca emocionale. Së këtejmi, 
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rekomandohet që mësimdhënësit të njihen  me tendencat bashkëkohore në sistemin 

arsimor dhe të aftësohen për t’i aplikuar metodat bashkëkohore gjatë mësimdhënies 

aktive. Nxënia aktive e mësimit nxënësin e inkuadron në mënyrë fizike, konjitive dhe 

emocionale, ndërsa mënyra me të cilën nxënësi e përvetëson dijen, e përcakton se sa ajo 

njohuri do të jetë e dobishme dhe sa do të jetë e përhershme. 

Metodat, teknikat dhe format e rekomanduara të punës, të cilat aplikohen në 

institucionet edukative-arsimore,  duhet të korrespondojnë me parimet e përgjithshme 

të arsimit interkulturor. Nga ana tjetër, gjatë përzgjedhjes së tyre, pikë referimi duhet të 

jenë katër parimet metodike themelore: participimi, interaksioni (bashkëpunimi dhe 

veprimi i përbashkët), refleksioni dhe anticipimi. Varësisht nga objektivat e përcaktuar, 

duhet të përzgjidhen edhe format individuale ose grupore të punës, metodat e 

mësimdhënies së drejtpërdrejtë, nxënia e mësimit  përmes zbulimit ose debatit, përmes 

prezantimit të materialit verbal ose viziv, aktivitetit në klasë ose vizitës së ndonjë 

institucioni. 

Kështu, për shembull, nëse qëllimi është të zhvillohet respektimi i identitetit 

kulturor të çdo fëmije dhe adoleshenti, mund të integrohen metodat mësimore 

bashkëkohore me format tradicionale, siç është tregimi i përrallave, recitimi i vjershave 

poetike, interpretimi i këngëve dhe dramave të cilat e pasqyrojnë trashëgiminë kulturore 

të pjesëtarëve të të gjitha bashkësive që jetojnë në një hapësirë të njëjtë. Në këtë 

kontekst është edhe rekomandimi për organizimin e vizitave nëpër  muze, lokalitete 

arkeologjike, monumente në të cilat personat që edukohen dhe nxënësit në mënyrë të 

drejtpërdrejtë do të njihen  me historinë dhe veçoritë kulturore- si të bashkësisë së tyre,  

ashtu dhe të bashkësive të tjera. 

 Me qëllim të përvetësimit të njohurive dhe formimit të qëndrimeve dhe aftësive, 

që janë të domosdoshme për një pjesëmarrje aktive qytetare në jetën shoqërore, është 

e domosdoshme të promovohet mjedisi për mësimnxënie aktive përmes realizimit të 

projekteve, me çka do të demistifikohet dija që mbështetet në tekstet shkollore, ndërsa 

do të stimulohet nxënia përmes zbulimit. Në përzgjedhjen e temave, për aktivitetet e 

Projektit, duhet të mbahet më shumë llogari që të njëjtat ta pasqyrojnë,  nga njëra anë,  

dimensionin interdisiplinor dhe, nga ana tjetër, dimensionin interkulturor.  

Me rëndësi të veçantë për arsimin interkulturor është praktikimi i  mësimnxënies  

kooperative. Këtu vijnë në shprehje aftësitë, njohuritë dhe qëndrimet e ndryshme të 

nxënësve,  që kontribuon në  ndërtimin e perceptimeve të ndryshme sa u përket dukurive 

të caktuara, me të cilën gjë  vihet në pah kompleksiteti dhe aspekti multidimensional i 

tyre. 
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Përmes formave të punës në dyshe dhe formave të punës në grupe në orët e 

mësimit, te nxënësit zhvillohet vetëbesimi, ndjenja e përgjegjësisë dhe  aftësitë sociale, 

siç është bashkëpunimi, ndihma, toleranca, dëgjimi aktiv, shkathtësitë oratorike. 

Objektivi i përbashkët arsimor konsiston me atë që fillimisht i bashkon fëmijët dhe 

adoleshentët në punë ekipore, por në mënyrë plotësuese paraqiten edhe benefite  të 

tjera, siç është varshmëria e ndërsjellë (perceptimi se suksesi i grupit varet nga suksesi 

individual i çdo individi), përgjegjësia individuale (vlerësohet arritja e çdo individi), 

stimulimi i interaksionit të drejtpërdrejtë (anëtarët midis tyre motivohen dhe nxiten). 

Dimensioni multikulturor në këto forma të punës detektohet edhe përmes përbërjes 

etnike  heterogjene të grupeve, me ç’rast aftësitë sociale do të ndërtohen jo vetëm ndaj 

pjesëtarëve të kulturës së vet, por edhe ndaj të tjerëve, të cilët në këtë mënyrë do të 

njihen  më mirë. 

Diskutimi, gjithashtu, luan një rol të rëndësishëm në arsimin interkulturor,   për 

shkak se  mundëson që nxënësit të diskutojnë për mendimet dhe ndjenjat e tyre, pa frikë 

nga deklarata ofenduese ose armiqësore,  e për një të këtillë është e domosdoshme të 

krijohet atmosfera e besimit. Diskutimi verbal mund të begatohet me muzikë, me 

shprehje të artit figurativ ose me performansa  trupore, që është më e shprehur te fëmijët 

në institucionet parashkollore dhe te nxënësit e moshës më të re. Te ky grup në funksion 

të arsimit interkulturor më shumë duhet të praktikohen aktivitete në formë  lojërash , 

përmes materialeve vizive dhe vizitave jashtë shkollës. 

 

4.3 Tekstet shkollore dhe mjetet tjera mësimore 
 

Tekstet shkollore dhe mjetet ndihmëse mësimore, si dhe përzgjedhja e tyre e 

drejtë, sa i përket cilësisë, përmbajtjeve dhe ilustrimeve, luajnë rol të madh në atë se si e 

krijojnë imazhin nxënësit për botën apo për shoqërinë ku jetojnë. Hulumtimet tregojnë 

se mënyra se si janë prezantuar të tjerët në një tekst shkollor ndikon  në  formimin e 

perceptimeve për ato grupe te nxënësit  tjerë. Nëse në tekstet shkollore ka më shumë 

shembuj pozitiv, të cilat kanë përcaktime të qarta për ndërtimin e shoqërisë 

multikulturore dhe më shumë i shprehin parimet themelore të interkulturalizmit, atëherë 

ka parakushte reale që nxënësit të krijojnë perceptime, mendime dhe sjellje pozitive për 

të tjerët.  

Me Ligjin për tekste shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm26, në Republikën e 

Maqedonisë përcaktohet obligimi që tekstet shkollore të botohen në gjuhën dhe në 

                                                            
26Ligji për tekste shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm (2008). “Gazeta Zyrtare e RM nr.98. 
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alfabetin në të cilin realizohet procesi mësimor. Sipas Metodologjisë për  vlerësimin e  

teksteve shkollore27, hartuar nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit, vihet në pah se në tekstin 

shkollor nuk duhet të shfrytëzohen terma  dhe shprehje me të cilat manifestohen 

qëndrime përçmuese ndaj personave ose bashkësive të caktuara, por përmbajtjet dhe 

ilustrimet duhet t’i bartin vlerat kulturore dhe të stimulojnë bashkëpunim të ndërsjellë 

dhe ndjenjë respekti ndaj të tjerëve. 

Në mënyrë që nga aspekti empirik të verifikohet se sa këto rekomandime 

aplikohen në praktikë, para disa vitesh në shtetin tonë u zbatuan dy analiza 

gjithëpërfshirëse të dimensionit interkulturor në tekstet shkollore të arsimit fillor. Në 

kuadër të Studimit për multikulturalizmin dhe marrëdhëniet ndëretnike në sistemin 

arsimor28 janë analizuar përmbajtjet dhe ilustrimet e më shumë teksteve shkollore në 

gjuhën maqedonase dhe shqipe, me qëllim që të identifikohet përfaqësimi i bashkësive 

të ndryshme etnike që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Konkluzion i përgjithshëm 

nga konstatimet është se tekstet shkollore më shumë e stimulojnë etno-centrizmin,  në 

vend që ta pasqyrojnë realitetin multikulturor të vendit, për çka flet edhe mungesa ose 

përfaqësimi i ulët i përmbajtjeve, i figurave/personaliteteve, fotografive dhe autorëve që 

e mundësojnë njohjen me kulturën dhe traditën e bashkësive “të tjera” etnike. 

Konstatime dhe të dhëna të ngjashme rezultojnë edhe nga studimi “Arsimi interkulturor 

në Republikën e Maqedonisë: analiza e përmbajtjeve që implikojnë interkulturalizëm në 

tekstet shkollore të arsimit fillor në gjuhën maqedonase”.29 Përkundrejt promovimit të 

dobët të interkulturalizmit, ky hulumtim konfirmoi se në tekstet shkollore nuk ka  të 

pranishme përmbajtje dhe ikonografi që mund të konsiderohen si diskriminim ose sjellje 

nënçmuese ndaj pjesëtarëve të bashkësive të tjera etnike.  

Për kapërcimin  e dobësive të theksuara gjatë përpilimit të teksteve shkollore 

rekomandohet të ndërmerren masat siç vijojnë: 

 të bëhet përshtatja e teksteve shkollore, veçanërisht e atyre të gjuhës amtare, të 

gjuhëve të huaja, të historisë, gjeografisë, edukatës qytetare, përmes futjes së 

përmbajtjeve që e pasqyrojnë karakterin multietnik të shoqërisë maqedonase. 

Kjo do të kontribuojë në zhvillimin e identitetit qytetar dhe nacional të 

pjesëtarëve të të gjitha bashkësive etnike në shtet, në vend të kultivimit të 

etnocentrizmit. 

                                                            
27Koncepti për hartimin e tekstit shkollor dhe Metodologjia për vlerësimin e tekstit shkollor (2010). Shkup: 
Byroja për Zhvillimin e Arsimit e RM. 
28Petroska Beshka dhe bashkëpunëtorët (2009). Studimi i multikulturalizmit dhe i marrëdhënieve ndëretnike 
në procesin arsimor. 
29Davçev, V dhe Açkovska, Leshkovska E. (2009). Arsimi interkulturor në Republikën e Maqedonisë: analiza 
e përmbajtjeve të cilat e implikojnë interkulturalizimin në tekstet shkollore për arsimin fillor në gjuhën 
maqedonase. Shkup FSHHM. 
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 të operacionalizohen kriteret për vlerësimin e teksteve shkollore nga aspekti i 

multikulturalizmit, si dhe mekanizmat kontrollues të jenë më të rreptë, sa i përket 

kontrollit të përmbajtjeve të teksteve shkollore që botohen. 

 praktikat e mira ndërkombëtare të shërbejnë si shembull për prezantimin e 

karakterit multietnik të shoqërisë maqedonase, përmes teksteve shkollore dhe 

mjeteve mësimore ndihmëse. 

 të shqyrtohet mundësia e qasjes rajonale ndaj teksteve shkollore, përmes 

marrëveshjeve bilaterale me vendet fqinje, duke i pasur parasysh nismat tanimë 

ekzistuese. 

Krahas teksteve shkollore, rekomandohet përdorimi i resurseve të tjera,  të cilat do 

t’u ndihmojnë mësimdhënësve gjatë aplikimit të drejtpërdrejtë të proceseve integruese 

në shkolla. Kështu,  për shembull, gjatë përzgjedhjes së lektyrave më shumë duhet  të 

mbahet llogari që të përfshihen autorë-pjesëtarë të të gjitha bashkësive etnike, të cilët 

jetojnë në këtë hapësirë, si dhe të trajtohen tema të cilat do të ndikojnë në mënyrë 

stimuluese në vënien  e dialogut interkulturor dhe në heqjen  e stereotipave, 

paragjykimeve, presioneve dhe etiketimeve. Në këtë drejtim,  janë të dobishme 

informatat që mund të merren nga faqet e Internetit për shkak të qasjes në to  dhe të 

mundësisë që të përdoren në orët mësimore në shkollat të cilat janë të pajisura me 

teknologjinë e informacionit. Pastaj, rekomandohet përdorimi  i video-materialeve dhe i 

filmave të përzgjedhur me kujdes, në përputhje me moshën e fëmijëve dhe të 

adoleshentëve, e që mund të shërbejnë si bazë për diskutime në tema relevante për 

arsimin interkulturor. Përparësia e këtyre materialeve është ajo se e stimulojnë motivimin 

dhe koncentrimin, e nxisin aspektin social përkundrejt mësimnxënies verbale  dominante 

dhe mundësojnë memorizim më afatgjatë të përmbajtjeve dhe mesazheve që i dërgojnë. 

 

 

5. ARSIMI INTERKULTUROR NË AKTIVITETET        

JASHTËMËSIMORE 
 

Aktivitetet e ndryshme jashtëmësimore nëpër shkolla, përveç qëllimit të tyre 

primar për zhvillimin e aftësive dhe interesave të nxënësve, kanë rol të rëndësishëm në 

begatimin e cilësisë së jetës shkollore interkulturore. Ato, para së gjithash, duhet të jenë 

pasqyrë e vlerave universale humane në drejtim të mbështetjes së dialogut, 

bashkëpunimit dhe bashkëjetesës interkulturore. Njëherësh, ato e promovojnë edhe 

socializimin dhe aftësimin e nxënësve për bashkëpunim të suksesshëm, si dhe për 

hulumtime dhe kërkime të pavarura. 
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Shkollat duhet ta mbështesin ekzistimin e klubeve dhe të seksioneve të ndryshme 

të nxënësve, në kuadër të të cilave mund të realizohen përmbajtje nga më shumë fusha 

të ndryshme: art figurativ, film, fotografi, muzikë, teatër, grafikë dhe disenj, arsim për 

paqe, sport, kulturë urbane, edukatë qytetare, shkencë dhe teknikë  e ngjashëm. Për 

realizimin efikas të aktiviteteve jashtëmësimore duhet që ato të mbahen në kontinuitet, 

me dinamikë të rregullt dhe me sukcesivitet  aktivitetesh  të planifikuara dhe në 

korrelacion me përmbajtjet mësimore. Në këtë mënyrë, ato do të ndihmojnë në 

përmirësimin e cilësisë së procesit të rregullt mësimor, por gjithashtu edhe në ndërtimin 

e marrëdhënies aktive dhe pozitive sa i përket mësimnxënies  nga ana e  nxënësve.  

Gjatë planifikimit të kornizave programore të përmbajtjeve jashtëmësimore theksi 

duhet të vihet mbi aktivitetet e karakterit interkulturor dhe/ose bilingual, për shkak të 

promovimit të diversiteteve të karakterit etnik, kulturor, fetar, gjuhësor, gjinor dhe socio-

ekonomik.  

Qëllimet globale të aktiviteteve jashtëmësimore, me karakter interkulturor,  janë 

fokusuar mbi: 

- thellimin e bashkëpunimit midis subjekteve edukative-arsimore të përkatësive të 

ndryshme etnike, 

- sensibilizimin e respektimit dhe të tolerimit  të diversiteteve të karakterit social, 

etnik dhe kulturor, 

- ndërtimin e strategjive për heqjen  e stereotipave dhe paragjykimeve në mjediset 

shkollore, 

- zhvillimin e klimës pozitive emocionale në grupet me strukturë heterogjene, 

- mbështetjen e interesimit për gjuhën e “tjetrit”, 

- përforcimin e interaksionit, bashkëpunimit dhe besimit midis shkollës dhe 

familjes, 

- respektimin e parimeve të demokracisë në identifikimin dhe edukimin e 

nxënësve me talent të veçantë. 

 

Realizimi i qëllimeve të theksuara do të kontribuojë për: 

-  kryerjen me sukses,   në forma dyshe dhe ekipore,  të aktiviteteve interkulturore 

jashtëmësimore; 

- pranimin e vokabularit me fraza themelore kulturore-sociale në më shumë gjuhë; 

- forcimin e  vetëbesimit dhe të imazhit pozitiv për vetveten,  si pjesë të ekipit; 
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- zgjidhjen konstruktive të situatave konfliktuale në grup; 

- identifikimin dhe praktikimin e  sjelljes së pranueshme,  të përgjegjshme dhe 

tolerante,  në  komunitetin  lokal. 

Me qëllim që të arrihen  synimet e përcaktuara dhe rezultatet e   pritshme,  duhet 

të ndërmerren iniciativa në nivel institucional, të cilat do të mundësojnë qasje sistematike 

në drejtim të mbështetjes së dimensionit interkulturor të aktiviteteve shkollore 

jashtëmësimore. Së këtejmi, do të ishte mirë të shfrytëzoheshin përvojat pozitive nga 

projektet e realizuara deri më tani në shkollat e përzgjedhura multietnike në Republikën 

e Maqedonisë. 

Planifikimi i kornizës programore për zbatimin e aktiviteteve                       

interkulturore jashtëmësimore duhet t’i ketë parasysh këto rekomandime dhe udhëzime: 

 në shkollat monoetnike të mbështetet realizimi i përmbajtjeve të cilat promovojnë 

vlera universale humane dhe mundësojnë njohjen me kultura, tradita, zakone dhe 

gjuhë të ndryshme e ngjashëm; 

 në shkollat multietnike shumëgjuhësore fokusi të vihet mbi avancimin e 

aktiviteteve dygjuhësore, planifikimin në dyshe, organizimin dhe realizimin e 

aktiviteteve shkollore jashtëmësimore dhe projektuese në të cilat, në mënyrë të 

barabartë, do të përfshiheshin nxënës nga bashkësi të ndryshme etnike,  me 

origjinë të ndryshme gjuhësore; 

 aktivitetet shkollore projektuese, me karakter afatgjatë dhe hulumtues, të 

shfrytëzohen për rrjetëzimin e ekipeve shumëgjuhësore të nxënësve dhe të 

mësimdhënësve në nivel lokal dhe rajonal,  të cilët do të bashkëpunonin përmes 

mësimnxënies në distancë; 

 të zhvillohen kompetencat interkulturore të kuadrit mësimor; 

 shkollat të shndërrohen në qendra edukative-arsimore interkulturore lokale,  të 

cilat do të jenë të hapura për nxënësit dhe për prindërit e tyre. Ato  duhet të 

mbështesin perceptimin pozitiv ndaj diversiteteve në shkollë dhe në mjedisin lokal 

dhe të paraqesin mekanizmin e  dobishëm për transformimin e institucioneve 

edukative-arsimore në frymën e vlerave dhe të parimeve interkulturore. 
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6. KOMPETENCAT E EDUKATORËVE, MËSIMDHËNËSVE, 

BASHKËPUNËTORËVE PROFESIONALË DHE TË 

DREJTORËVE PËR ARSIM INTERKULTUROR  
 

Kuadri edukativ-arsimor ka rol të përgjegjshëm në krijimin e ambientit që do të 

mundësojë që çdo individ brenda institucionit të ndihet i sigurt dhe i pranuar, pa marrë 

parasysh se sa është i ngjashëm ose i ndryshëm nga aspekti kulturor  me të tjerët. Së 

këtejmi, janë mjaft të rëndësishme kompetencat për realizimin e dialogut interkulturor, 

të cilat duhet t’i kenë të punësuarit në institucionet edukative-arsimore. Duke e pasur 

parasysh ndikimin që e kanë mbi modelimin e sjelljes së fëmijëve dhe të rinjve me të cilët 

punojnë, ata në vazhdimësi duhet t’i rishikojnë veprimet e tyre dhe t’i avancojnë praktikat 

edukative-arsimore. 

Kompetencat interkulturore nënkuptojnë aftësitë për të përvetësuar  dijet, 

qëndrimet dhe shkathtësitë , të cilat mundësojnë vënien  e një interaksioni të suksesshëm 

me pjesëtarët e kulturave të tjera. Konform këtij përcaktimi, kompetencat interkulturore 

përfshijnë tri dimensione të rëndësishme,  të cilat janë të lidhura mes vete:  konjitiv, 

afektiv dhe komunikativ (bihejviorial). 

Dimensioni konjitiv përfshin njohuri nga fusha e historisë, gjeografisë, gjuhëve, 

letërsisë , muzikës etj., si reprezent të kulturave të ndryshme, të cilat mundësojnë 

perceptim të gjerë, multikulturor,  ndaj botës. Përvetësimi i njohurive për tjetrin është 

hapi i parë në fitimin e kompetencave interkulturore, megjithëse  ky aktivitet 

mbindërtohet vazhdimisht me informata të reja për pjesëtarët e kulturave deri atëherë 

të panjohura. Dimensioni konjitiv e përfshin edhe aftësinë për identifikimin e dallimeve 

të identitetit kulturor, vlerave, stilit të jetës dhe perceptimit ndaj botës te pjesëtarët e 

bashkësive të ndryshme.  

Dimensioni afektiv ka të bëjë me vetërespektimin dhe me respektimin e identitetit 

kulturor të tjetrit, me sensitivitetin dhe empatinë ndaj personave me origjinë të ndryshme 

kulturore, por edhe me identifikimin e burimeve të stereotipave dhe të paragjykimeve 

dhe flakjen e tyre.  

Dimensionin bihejviorial e përbëjnë aftësitë e komunikimit me pjesëtarët e 

kulturave të ndryshme, me ç’rast aplikohen njohuritë për veçoritë e tyre kulturore, por 

njëkohësisht mësohet edhe nga interaksionet me to. 

Kompetencat interkulturore tek edukatorët, mësimdhënësit, bashkëpunëtorët 

profesionalë dhe te drejtorët arrihen në bazë të njohjes së kulturës së vet,  por edhe 

kulturës së tjetrit, përkatësisht posedimit të  vetëdijes kulturore dhe të ndjeshmërisë 



30 
 

kulturore. Që të dy aspektet janë të domosdoshme për inkorporimin e suksesshëm të 

dimensionit interkulturor në procesin edukativ-arsimor. 

Kompetencat interkulturore në vetvete i ngërthejnë këto kategori: 

• Kompetencat personale dhe interpersonale,  të cilat kanë të bëjnë me vetëdijen e 

zhvilluar, me vetëbesimin, me vetëvlerësimin, me vendosmërinë, me 

përkushtimin, me kontrollin e emocioneve, me fleksibilitetin, me gatishmërinë për 

dëgjim aktiv, me komunikimin e suksesshëm dhe efektiv, me punën individuale 

dhe ekipore, me zgjidhjen e situatave konfliktuale, me organizimin kohor të 

aktiviteteve etj. 

 

• Kompetencat ndërkurikulare,  të cilat e ngërthejnë planifikimin, programimin, 

integrimin e përmbajtjeve mësimore me përmbajtje jashtëmësimore, 

shfrytëzimin efektiv të teknologjisë së informacionit të komunikimeve në fushën 

e arsimit të integruar, hulumtimit etj. 

 

• Aftësitë dhe shkathtësitë konjitive dhe kreative,  të cilat mundësojnë zgjidhjen e 

problemeve, të menduarit kritik, miratimin e vendimeve, inovacionin, 

origjinalitetin, mendimin divergjent etj. 

Zhvillimi i kompetencave interkulturore duhet të jetë një proces i vazhdueshëm 

dhe afatgjatë, i cili do të organizohet përmes niveleve të njëpasnjëshme të trajnimeve,  

që do ta mundësojnë përvetësimin dhe mbindërtimin e tyre. Do të ishte më optimale nëse 

trajnimet organizohen dhe strukturohen në kuadër të Qendrës së Pavarur Interkulturore 

për edukimin e edukatorëve, mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesionalë dhe 

përfaqësuesve të drejtorive të shkollave. Trajnimi teorik dhe praktik do të zhvillohet në 

një mjedis dy/tre gjuhësorë gjatë një periudhe më të gjatë kohore, ndërsa do të fokusohet 

mbi: 

 të kuptuarit e konceptit të shoqërisë civile dhe praktikimin e vlerave universale 

humane pavarësisht diversiteteve; 

 njohjen e vlerave dhe traditave kulturore të pjesëtarëve të bashkësive etnike që 

jetojnë në një hapësirë të njëjtë gjeografike; 

 identifikimin e stereotipave dhe paragjykimeve etnike dhe fetare te vetvetja dhe 

te të tjerët, në mënyrë që të ndërtohen mekanizma për tejkalimin e tyre në 

praktikën shkollore; 

 përdorimin e materialeve joarbitrare të punës dhe teknikave të mësimdhënies të 

cilat sigurojnë promovimin e interaksionit,  në vend të ndarjes në baza etnike, 

gjuhësore, fetare etj.; 
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 stimulimin e aftësive për punë me grupe heterogjene të nxënësve sa i përket 

gjuhës dhe përkatësisë etnike; 

 ndërtimin e aftësive për punë ekipore të edukatorëve/mësimdhënësve me 

përkatësi të ndryshme etnike, në kuadër të aktiviteteve të përbashkëta mësimore 

dhe jashtëmësimore, si dhe në lidhje me realizimin e obligimeve të tjera 

profesionale. 

 

7. AMBIENTI INTERKULTUROR NË INSTITUCIONET 

EDUKATIVE-ARSIMORE  
 

Mbi fuqizimin e dialogut interkulturor ndikim pozitiv kanë më shumë faktorë, të 

cilët kanë të bëjnë me ambientin dhe rregullimin e hapësirës në institucionet edukative-

arsimore. Ata duhet të paraqesin një mjedis stimulativ ku diversitetet do të 

prezantoheshin dhe do të promovoheshin pozitivisht. Së këtejmi, njëra nga detyrat 

prioritare, të çdo institucioni edukativ-arsimor, duhet të jetë mbështetja e iniciativave për 

disenjimin e klasave interkulturore, të cilat në mënyrë primare do ta reflektojnë 

diversitetin etnik, kulturor, gjuhësor dhe gjinor, si në kontekstin lokal ashtu dhe në atë 

global. Ato do të mundësojnë mbështetje për çdo subjekt edukativ-arsimor në ndërtimin 

e një imazhi pozitiv, si dhe në mbështetjen e perceptimit pozitiv, sa u përket diversiteteve 

në mjedisin e drejtpërdrejtë. 

Mjedisi parashkollor dhe shkollor duhet të jenë lehtësisht adapt  dhe t’i ndjekin 

aktualitetet interkulturore të karakterit lokal, nacional dhe global. Ato duhet të 

përmbajnë një sërë mesazhesh, motosh, fotografish, ilustrimesh, aplikimesh pozitive, 

inkurajuese, stimulative, e ngjashëm, që do të ekspozohen në të gjithë hapësirën e 

objektit dhe do të promovojnë gjuhë, kultura, vlera dhe simbole të ndryshme.   

Në procesin edukativ-arsimor fëmijët dhe nxënësit duhet të kenë në dispozicion 

një spektër të gjerë  mjetesh  didaktike, mjetesh  ndihmëse dhe resursesh  audio-vizive, 

të cilat i pasqyrojnë karakteristikat dhe vlerat e kulturave dhe traditave të ndryshme.  

Hapësirat e klasave dhe klasat e mësimit praktik duhet të jenë mbështetje shtesë 

për punën ekipore dhe punën në dyshe të nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve, si 

dhe për bashkëpunimin midis tyre. Duhet të ketë një karakter multifunksional, 

përkatësisht të mundësojë kënaqjen e nevojave të procesit të detyrueshëm edukativ-

arsimor, por edhe të nismave të ndryshme për promovimin e dialogut interkulturor. Klasa 

është e organizuar si një qendër e hapur për mësimnxënie, për socializim dhe krijim, 

ndërsa interaksioni, atmosfera pozitive dhe klima socio-emocionale fuqizohet përmes 
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organizimit të më shumë këndeve të karakterit fleksibil (për shembull, kënde për krijim, 

për lexim, për zbavitje, për zgjidhjen e konflikteve, për relaksim, kënde për ditëlindje e 

ngjashëm), të cilat  do të ishin  vazhdimisht të hapura për çdo lloj diversiteti. 

Me qëllim të parandalimit të përdorimit të ikonografisë shkollore joadekuate, 

gjatë rregullimit të hapësirës vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet seleksionimit të: 

-ilustrimeve dhe simboleve që do të përfaqësojnë individët dhe grupet me origjinë 

të ndryshme etnike dhe kulturore, si dhe  kategoritë e  grup-moshave të ndryshme, 

kategoritë e  ndryshme gjinore dhe sociale, që do të jenë të paraqitura në mënyrë të 

balancuar në hapësirën shkollore; 

-burimeve ilustrative, që do të ndërtojnë një imazh pozitiv për personat me nevoja 

të veçanta, si anëtarë dhe faktorë aktivë të mjedisit interkulturor; 

-mesazheve të shkruara, informacioneve, raportimeve dhe komunikatave të cilat 

duhet ta pasqyrojnë diversitetin gjuhësor dhe ta stimulojnë interesimin për të mësuar 

dhe për të njohur më shumë gjuhë. 

Disenjimi përkatës i hapësirës së përgjithshme shkollore ka një rëndësi të 

jashtëzakonshme,   për shkak se përmes tij u dërgohet mesazhi i  parë dhe më 

mbresëlënës  të  gjitha subjekteve të  involvuara në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të 

tërthortë në punën edukative-arsimore, siç janë prindërit, familjet më të gjera të 

nxënësve, bashkëpunëtorët e mjedisit lokal  e ngjashëm. 

 

8. ARSIMI INTERKULTUROR DHE DIVERSITETI 

KULTUROR NË SHOQËRINË MË TË GJERË  
 

Ndërtimi i një mjedisi inklusiv dhe interkulturor edukativ-arsimor nuk është punë 

vetëm e aktorëve kryesorë në procesin edukativ-arsimor, edukatorëve, mësimdhënësve 

dhe fëmijëve/nxënësve, por nënkupton një përgjegjësi të përbashkët të përgjegjësisë të 

të gjithë anëtarëve të shoqërisë më të gjerë. 

Prindërit e bashkësive të ndryshme etnike janë partnerë kyç të shkollave, por edhe 

promotorë të konceptit të arsimit interkulturor. Fillimisht, ata duhet të ndikojnë mbi 

procesin e formimit të qëndrimeve te fëmijët e tyre në frymën e interkulturalizmit, që 

pastaj,  bashkë me shkollat,  t’i përforcojnë kapacitetet për dialog dhe bashkëpunim 

interkulturor në mjedisin lokal. Nga shkollat pritet të iniciojnë bashkëpunim me prindërit, 

bashkëpunim ky i cili do të ishte i orientuar në drejtim të realizimit të objektivave siç 

vijojnë: 
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- krijimi i  një mjedisi shkollor interkulturor dhe stimulativ të sigurt; 

-sensibilizimi i  vlerave dhe parimeve të arsimit interkulturor; 

- përforcimi i  bashkëpunimit midis prindërve me origjinë etnike, fetare, gjuhësore 

dhe sociale të ndryshme përmes formës së punës ekipore; 

- ndërtimi i  strategjive për kapërcimin me sukses  të burimeve të stereotipave dhe 

të paragjykimeve në mjediset multikulturore shkollore dhe lokale; 

- avancimi i  bashkëpunimit dhe besimit të prindërve ndaj shkollës dhe ekipit 

mësimor. 

Objektivat e lartpërmendur mund të operacionalizohen përmes aktiviteteve të 

ndryshme,  të cilat mund të zbatohen në grupe me përbërje etnike heterogjene dhe të 

organizuara në dy gjuhë, nga ana e ekipeve të shkollave: 

 mbledhje dhe takime të përbashkëta me prindërit; 

 këshillime për prindërit; 

 aksione të përbashkëta shkollore dhe aktivitete projektuese me prindërit; 

 pjesëmarrje të këshillit të prindërve në zhvillimin e politikave dhe planeve 

shkollore interkulturore; 

 përgatitja e materialit informativ dygjuhësor/tregjuhësor për prindërit 

(broshura, katalogë dhe manualë). 

Këto forma të bashkëpunimit do të kenë ndikim pozitiv mbi prindërit në lidhje me: 

 përforcimin e ndjenjës së besimit dhe zhvillimin e marrëdhënies aktive dhe 

participative ndaj strukturës së mjedisit shkollor;  

 ndërtimin e imazhit pozitiv të shkollës; 

 heqjen e stereotipave dhe paragjykimeve ndaj aspekteve të caktuara të 

funksionimit shkollor ose ndaj subjekteve të caktuara shkollore; 

 ngritjen e nivelit të informimit të ndërmarrjeve të ndryshme inovative të shkollës;  

 përsosjen e aftësive për realizimin e marrëdhënieve partneriale me shkollën gjatë 

përgatitjes së nxënësve me origjinë të ndryshme,  për bashkëjetesë në një mjedis 

me shenjë  diversiteti. 

Përveç prindërve, një rol të rëndësishëm në promovimin e diversitetit kulturor në 

shkollat multietnike kanë edhe autoritetet komunale lokale, të cilat duhet të krijojnë dhe 

të zhvillojnë strategji për të mbështetur  diversitetin kulturor në shkollat multietnike. Në 

ruajtjen dhe forcimin  e statusit multikulturor të shkollave, ato duhet të realizojnë 

bashkëpunim të afërt të ndërsjellë, në mënyrë që të ruhet struktura multietnike dhe 
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balanci i nxënësve, me qëllim që të pengohet reduktimi i numrit të nxënësve, si dhe të 

parandalohet tendenca për kalimin nga struktura multi- në strukturën  monoetnike të 

nxënësve dhe të punësuarve në to. 

Diskriminimi pozitiv i shkollave multietnike, në nivel të shoqërisë lokale, do të 

mundësonte avancimin e bashkëpunimit të tyre me institucionet kulturore, arsimore dhe 

sportive me karakter publik, me mediat lokale  e ngjashëm, në mënyrë që të arrihet një 

vizibilitet më i lartë i këtyre shkollave, gjithnjë për përmbushjen e  veprimtarisë edukative-

arsimore në nivel lokal. Do të ishte mirë që autoritetet komunale në planet e tyre 

zhvillimore dhe strategjike theksin ta vënë në  realizimin e aktiviteteve të përbashkëta 

shumë-gjuhësore të karakterit joformal dhe informal, cilat do t’u dedikoheshin të gjithë 

pjesëtarëve të komunitetit  lokal. Në këtë mënyrë do të shmangej arbitrariteti në baza 

etnike, i cili shpie në paralelizëm gjatë realizimit të aktiviteteve në më shumë fusha të 

jetës publike. 

Vizibiliteti i shkollave multietnike do të përforcohet nëse ato në mënyrë 

plotësuese stimulohen financiarisht, me qëllim që në mënyrë të vazhdueshme dhe 

sistematike të zbatohet koncepti i arsimit interkulturor në mjediset e tyre shkollore. 

Mbështetje plotësuese financiare për shkollat multietnike do të duhet të parashikohen 

dhe të sigurohen edhe nga ana e ministrive kompetente, me ç’rast do të mundësohet 

zbatimi pa pengesa i arsimit interkulturor dhe konfirmimi i statusit të tij shtetëror me 

prioritet afatgjatë. 

 

9. ZBATIMI DHE VLERËSIMI   
 

              Arsimi interkulturor duhet të jetë një nga prioritetet e politikës arsimore në 

Republikën e Maqedonisë, që  do të mbështetet dhe do të mbindërtohet në vazhdimësi. 

Zbatimi i tij në mënyrë sistematike duhet të marrë parasysh më shumë aspekte të 

ndërlidhura,  planifikimi dhe realizimi i të cilave duhet të bëhet në mënyrë të veçantë:  

 

Gjatë disa viteve të kaluara, një numër i madh  donatorësh  të huaj kanë 

mbështetur  financiarisht nisma dhe projekte të organizatave joqeveritare,  të cilat 

pjesërisht kanë punuar  në fushën e arsimit të integruar dhe ndëretnik. Të gjitha nismat, 

projektet dhe praktikat e mira janë përballur  me problemin e qëndrueshmërisë së 

vazhdueshme. Marrë në përgjithësi, fuqia e dobët financiare e komunave dhe e shkollave 

nuk ka mundësuar  mbështetje dhe vazhdimësi në zhvillimin e këtij lloji të arsimit. 

Ministria e Arsimit dhe e Shkencës doemos duhet të ketë buxhet vjetor që do t’i dedikohet 
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mbështetjes së arsimit interkulturor, i cili nga viti në vit, gjithnjë e më shumë,  do të 

shënojë rritje. 

 

Koncepti i arsimit interkulturor nënkupton një bazë të mirë për hartimin e planit 

disavjeçar strategjik, planit të veprimeve të përpunuara dhe,  më vonë,  edhe të planeve 

operative. Gjatë hartimit të Planit Strategjik, përveç institucioneve relevante, të cilat 

duhet të përfshihen,  gjatë së cilës duhet t’u jepet prioritet i veçantë organizatave 

joqeveritare që  kanë përvojë disavjeçare dhe që paraqesin një praktikë dhe përvojë të 

mirë në Maqedoni, ashtu sikurse dhe organizatave ndërkombëtare dhe shkollave me 

përvojë të madhe (për shembull: Këshillit për Arsim të Integruar të Irlandës Veriore).  

Qasja në krijimin e Planit Strategjik duhet të jetë në përputhje me mundësitë financiare 

që mund t’i sigurojë MASH dhe donatorët potencialë.  

Fokusi kryesor i Planit Strategjik duhet të jetë në përputhje me komponentët strukturorë 

të këtij Koncepti, respektivisht arsimimi interkulturor duhet të përfshihet në: 

1. Arsimin e rregullt (planin mësimor dhe programet mësimore; Format, metodat dhe 

teknikat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies; Tekstet shkollore dhe mjetet  tjera 

mësimore); 

2. Aktivitetet jashtëmësimore; 

3. Kompetencat e edukatorëve, mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesionalë dhe 

drejtorëve të shkollave; 

4. Ambientin në institucionet edukative-arsimore; 

5. Marrëdhëniet e institucioneve edukative-arsimore me shoqërinë e gjerë. 

 

Për koordinimin dhe zbatimin efikas të planeve strategjike, të planeve të veprimit dhe të 

planeve operative është i domosdoshëm formimi i ekipit profesional. Në përputhje me 

kornizën juridike, ka disa mundësi dhe zgjidhje: 

- Qeveria e RM-së të formojë Qendrën për Arsim Interkulturor; 

- Ministri i Arsimit dhe Shkencës të formojë Sektorin për Arsimin e Integruar, 

ose 
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- Përmes tenderit, MASH të zgjedhë një subjekt tjetër juridik, i cili në 

bashkëpunim të ngushtë me institucionet relevante, me organizatat dhe/ose 

ekspertët do ta koordinojë zbatimin e aktiviteteve të planifikuara.30 

Në etapën fillestare të zbatimit të Planit Strategjik shkollat multietnike nuk duhet të jenë 

të obliguara t’i jetësojnë  të gjitha aktivitetet e parapara, si p.sh. realizimin e aktiviteteve 

të përbashkëta me nxënësit në grupet e përziera etnike. Është e preferueshme  që të 

fillohet me një numër të caktuar  shkollash  të zgjedhura (përkatësisht, klasash dhe 

paralelesh),  të cilat për një periudhë të gjatë kohore do ta zbatonin  konceptin 

interkulturor sipas kushteve në të cilat punojnë.  

 

Për zbatimin e Planit Strategjik është i domosdoshëm  sigurimi i  mekanizmave për të 

ndjekur  përparimin  dhe për të vlerësuar  rezultatet. Për këtë qëllim,  duhet formuar një 

trup i cili do të realizojë monitorimin dhe  zbatimin mbi  bazë të kritereve të përcaktuara 

paraprakisht,  si dhe mbi  bazë të indikatorëve për kualitet, sipas dinamikës së 

parashikuar. Njëkohësisht, ai trup do të jetë i detyruar  që të bëjë vlerësimin e  arritjes së 

qëllimeve dhe të cilësisë , me qëllim që të identifikohen mangësitë eventuale dhe të 

ofrohen rekomandime për kapërcimin e të njëjtave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
30   I tillë është, p.sh. Këshilli për Arsimim të Integruar i Irlandës Veriore (NICIE) 
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ANEKSI  1 

PLANI I ZBATIMIT 

TË KONCEPTIT PËR ARSIM  INTERKULTUROR 

 

Vizioni i këtij Koncepti për arsim interkulturor i Republikës së Maqedonisë është 

krijimi i mjedisit të tillë arsimor, ku do të kultivoheshin marrëdhëniet interkulturore dhe 

proceset integruese,  me promovimin e  diversitetit të gjerë kulturor dhe shoqëror të tyre,  

me kapërcimin  e tyre në suaza të kontekstit shoqëror multietnik dhe multikulturor. 

Koncepti për arsim interkulturor i  Republikës së Maqedonisë,  si një dokument 

strategjik dhe zhvillimor në thelbin e tij ngërthen një mision kompleks dhe afatgjatë për 

avancimin e të drejtave të garantuara kushtetuese dhe ligjore për arsimim të barabartë 

për të gjithë, kultivimin e identitetit të tyre kombëtar dhe kulturor, si dhe pranimin dhe 

respektimin  e  diversitetit nëpërmjet përmbajtjeve dhe aktiviteteve të cilat promovojnë 

dimensionin ndërkulturor në procesin edukativ-arsimor. 

Për zbatimin praktik të këtij dokumenti strategjik, Ministria e Arsimit dhe e 

Shkencës merr masa konkrete në: 

1. Planet dhe programet mësimore,  si dhe në tekstet shkollore 

2. Kompetencat për arsim interkulturor të kuadrove edukative- arsimore 

3. Aktivitetet jashtëmësimore 

4. Ambientin në institucionet arsimore 

5. Marrëdhëniet e institucioneve arsimore me komunitetin e gjerë 

 

Periudha e zbatimit 

Korniza kohore për zbatimin e Konceptit për arsim ndërkulturor është pesë vjet,  duke 

filluar nga viti 2016 deri në vitin 2021. Vlerësimi i suksesit të planit për zbatimin e 
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konceptit do të kryhet për tre dhe pesë vjet,  nga fillimi i zbatimit. Rishikimi dhe 

përmirësimi i Konceptit do të bëhet në vitin 2021. 

 

 

 

1. PLANET DHE PROGRAMET MËSIMORE,  SI DHE TEKSTET SHKOLLORE 

 

Qëllimi: Përmirësimi i përmbajtjeve dhe plotësimi interkulturor i planeve dhe 

programeve mësimore dhe i teksteve shkollore   

 

Rezultate të pritura: 
 
-Plane, programe mësimore, tekste shkollore 
për arsim fillor dhe të mesëm të analizuara, të 
rishikuara, të modifikuara dhe të modernizuara 
për ndryshimin e përmbajtjeve që promovojnë 
etnocentrizmin, stereotipat, paragjykimet, dhe 
përmirësimin e tyre me përmbajtje 
interkulturore 
 
-Udhëzime dhe rekomandime të hartuara për 
realizimin e përmbajtjeve të përbashkëta 
interkulturore (në arsimin fillor dhe të mesëm) 
 
 
 
 

Indikatorë: 
 

- Numri i ekipeve të formuara për 
analizën dhe rishikimin e planeve, 
programeve dhe teksteve 
shkollore për arsimin fillor dhe të 
mesëm; 
 

- Protokolle të krijuara për analizë 
kualitative  dhe përmbajtësore të 
programeve mësimore për arsimin 
fillor dhe të mesëm 
 

- Numri i analizave kualitative 
përmbajtësore të planeve, 
programeve dhe teksteve 
shkollore ekzistuese për të gjitha 
lëndët e detyrueshme dhe 
zgjedhore për arsimin fillor dhe të 
mesëm; 
 

- Rekomandime dhe udhëzime të 
krijuara për zhvillimin e planeve, 
programeve dhe teksteve 
shkollore për lëndët e reja 
zgjedhore në arsimin fillor dhe të 
mesëm 
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- Krijimi i metodologjisë për 
zhvillimin dhe përzgjedhjen e 
burimeve didaktike interkulturore 
 

- Numri i plan-programeve të 
rishikuara, të modifikuara dhe të 
plotësuara, numri i teksteve 
shkollore të botuara për të gjitha 
lëndët mësimore dhe zgjedhore 
për arsimin fillor dhe të mesëm  
 
 

- Rekomandime dhe udhëzime të 
hartuara për realizimin së toku të 
përmbajtjeve të përbashkëta 
mësimore të karakterit 
interkulturor.   

 
 

Aktivitete: 
 
-Formimi i ekipeve për analiza dhe rishikimin e 
planeve, programeve dhe teksteve shkollore për 
arsimin fillor dhe të mesëm; 
 
-Krijimi i Protokolleve për zbatimin e analizave 
cilësore të planeve, programeve dhe teksteve 
shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm; 
 
-Hartimi i analizës kualitative dhe kuantitative  i 
planeve dhe programeve ekzistuese për të gjitha 
lëndët e detyrueshme në arsimin fillor dhe të 
mesëm; 
 
-Analizë kualitative dhe përmbajtësore e 
planeve dhe programeve ekzistuese të të gjitha 
lëndëve zgjedhore për arsimin fillor dhe të 
mesëm; 
  
-Rishikimi, modifikimi dhe përmirësimi i planeve 
dhe programeve për të gjitha lëndët e 
detyrueshme në arsimin fillor dhe të mesëm; 
 
- Rishikimi, modifikimin dhe përmirësimi i 
planeve dhe programeve të të gjitha lëndëve 
zgjedhore për arsimin fillor dhe të mesëm; 
 

Resurse: 
 
Sektori për arsim interkulturor, ekspertë 
të jashtëm, BZHA, Shërbimi Pedagogjik...  
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-Krijimi i rekomandimeve dhe udhëzimeve për 
zhvillimin e programeve të reja mësimore për 
lëndët e reja zgjedhore në arsimin fillor dhe të 
mesëm; 
 
-Krijimi i rekomandimeve dhe udhëzimeve për 
rishikimin e teksteve shkollore për arsimin fillor 
dhe të mesëm; 
 
-Krijimi i metodologjisë për zhvillimin dhe 
përzgjedhjen e burimeve didaktike 
interkulturore; 
 
-Krijimi i udhëzimeve dhe rekomandimeve për 
realizimin e përmbajtjeve të përbashkëta 
interkulturore në arsimin fillor dhe të mesëm; 
 
-Botimi i teksteve të reja shkollore.  

 

 

2. KOMPETENCAT  E KUADROVE EDUKATIVE- ARSIMORE PËR ARSIM 

INTERKULTUROR  

 

Qëllimi: Përmirësimi i kompetencave për arsim interkulturor i edukatorëve, 

mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesionalë  dhe i drejtorëve të shkollave  

Rezultate të pritura: 
 
-Kuadro arsimore të aftësuara për  të bërë 
planifikimin, organizimin, realizimin dhe vlerësimin e 
përmbajtjeve edukative-arsimore të karakterit 
interkulturor,  
 
-Përfaqësues të trajnuar të drejtorive shkollore për 
menaxhimin dhe transformimin e shkollave 
multietnike në ambiente shkollore interkulturore,  
 

Indikatorë: 
 
-Numri i kuadrove arsimore të 
trajnuara sipas programeve për 
trajnim për arsim interkulturor,   
 
-Numri i përfaqësuesve të trajnuar nga 
drejtoritë shkollore (drejtorë dhe 
ndihmës-drejtorë),   
 
-Numri i përfaqësuesve të trajnuar nga 
shërbimet profesionale,  
 
-Numri i programeve të hartuara për 
trajnimin interkulturor të më shumë 
kategorive të subjekteve edukative- 
arsimore.   

Aktivitete: Resurse: 



41 
 

 
-Hartimi dhe realizimi i programit (teorik dhe praktik) 
për trajnimin interkulturor të mësimdhënësve,  
 
-Hartimi dhe realizimi i programit (teorik dhe praktik) 
për trajnimin interkulturor të përfaqësuesve të 
shërbimeve profesionale,   
 
-Hartimi dhe realizimi i programit (teorik dhe praktik) 
për trajnimin interkulturor të përfaqësuesve të 
drejtorive parashkollore dhe shkollore. 

 
Sektori për Arsim Interkulturor dhe 
Qendra për Trajnim ose Qendra -
Provajder (e praktikave të mira)  

 

3. AKTIVITETET JASHTËMËSIMORE 

 

Qëllimi: Zbatimi i aktiviteteve jashtëmësimore të karakterit interkulturor  

Rezultate të pritura: 
 
-Plane dhe programe të krijuara dhe resurse 
didaktike për realizimin e aktiviteteve 
interkulturore jashtëmësimore,  
-Zbatimi i aktiviteteve jashtëmësimore 
interkulturore në arsimin fillor dhe të mesëm.   

Indikatorë: 
 
-Numri i programeve vjetore të krijuara për 
aktivitete jashtëmësimore në arsimin fillor 
dhe të mesëm,  
 
-Numri i aktiviteteve të realizuara të 
karakterit jashtëmësimor,   
 
-Numri i shkollave, nxënësve, 
mësimdhënësve dhe i prindërve të 
inkuadruar në aktivitetet jashtëmësimore,  
 
-Numri i Praktikumeve,  të hartuara për 
realizuesit e aktiviteteve jashtëmësimore,  
 
- Numri i Paketave  didaktike,  të hartuara për 
realizuesit e aktiviteteve jashtëmësimore; 
 
-Protokolli i zhvilluar për planifikimin, 
zbatimin dhe vlerësimin e aktiviteteve të 
karakterit jashtëmësimor interkulturor.   

Aktivitete: 
 
-Hartimi i programeve për arsim fillor dhe të 
mesëm për realizimin e aktiviteteve të 
karakterit jashtëmësimor,  
 

Resurse: 
 
-Sektori për Arsim Interkulturor, 
-Organizata – praktikuese  të mira nga 
Maqedonia dhe  jashtë,  
- Shkolla të zgjedhura, 
- Dyshe  të trajnuara  mësimdhënësish.  
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-Hartimi i paketave  didaktike për 
mësimdhënësit, për shërbimet profesionale 
dhe  përkrahje në  zbatimin e tyre (doracakë, 
praktikume, burime audio-vizuale, literaturë 
profesionale, etj.)   
 
-Zhvillimi i protokolleve për planifikim, 
realizim dhe vlerësim të suksesshëm të 
aktiviteteve interkulturore jashtëmësimore.   

 

 

4. AMBIENTI NË INSTITUCIONET ARSIMORE 

 

Qëllimi: Krijimi i një ambienti interkulturor, efektiv dhe multifunksional  

Rezultate të pritura: 
- Kushte të përmirësuara infrastrukturore në 
shkolla,  
 
- Hapësirë shkollore e disenjuar në frymën 
interkulturore,  sipas parimeve  dhe 
standardeve të arsimit interkulturor,  
 
-Klasa multifunksionale,  të adaptuara për 
mësim të  rregullt,  si dhe për aktivitete 
jashtëmësimore,  
 
-Ambient shkollor stimulativ dhe të 
këndshëm,  i cili reflekton diversitetin 
kulturor.  

Indikatorë: 
 
-Numri i klasave të ridisenjuara dhe të 
klasave të pajisura në shkollat fillore dhe të 
mesme,  
 
-Numri i hapësirave të ridisenjuara në nivel të 
objektit shkollor,  si dhe oborrit shkollor.  

Aktivitete: 
 
- Zhvillimi i standardeve dhe parimeve për 

disenjim interkulturor pedagogjik dhe për 

ambient në shkollat fillore dhe të mesme,   

-Rinovimi i klasave dhe i hapësirave shkollore; 

-Pajisja e klasave, i kabineteve dhe i 
hapësirave shkollore. 

Resurse: 
 
-Sektori për Arsim Interkulturor, 
-Organizata me praktikë të mirë, 
-Vetëqeverisja lokale,  
-Komuniteti lokal i biznesit.  
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5.  RAPORTI I INSTITUCIONEVE ARSIMORE ME KOMUNITETIN E GJERË 

 

Qëllimi: Sensibilizimi dhe informimi i komunitetit më të gjerë për arsimin interkulturor   

Rezultate të  pritura: 
 
-Komuniteti i gjerë,  i njoftuar me  konceptin 
interkulturor në arsim,  si dhe me aktivitetet 
interkulturore në institucionet edukative- 
arsimore,  
 
-Komuniteti i inkuadruar në mënyrë aktive, 
për të përkrahur  dhe realizuar  aktivitetet 
interkulturore në institucionet edukative- 
arsimore,   
 
-Prindërit e informuar dhe të inkuadruar në 
mënyrë aktive si partnerë të shkollës në 
realizimin e aktiviteteve të karakterit 
interkulturor,  
 
-Vënia e raporteve profesionale të 
bashkëpunimit mes institucioneve edukative- 
arsimore dhe mediave lokale dhe nacionale,  
 
-Bashkëpunimi institucional i institucioneve 
edukative- arsimore me komunitetin lokal të 
biznesit,  
 
-Ueb-faqe të krijuara,  si dhe material 
propagandues,  si përkrahje për  institucionet 
edukative- arsimore në promovimin e 
Konceptit për arsim interkulturor.   

Indikatorë: 
 
-Numri i punëtorive dhe aktiviteteve tjera 
me/për prindërit,  
 
-Politika pozitive të krijuara nga ana e 
vetëqeverisjes lokale në lidhje me arsimin 
interkulturor dhe zbatimin e tij në 
institucionet edukative- arsimore,   
 
-Numri i donacioneve të realizuara nga ana e 
komunitetit lokal të biznesit,   
 
-Numri i broshurave, fletushkave, posterëve 
dhe i buletineve të publikuara,   
 
 -Prezantimi i aktiviteteve të institucioneve 
edukative- arsimore nga ana e mediave  
 
 

Aktivitete: 
 
-Krijimi i programit vjetor për bashkëpunim 
me prindërit,   
 
-Organizimi i punëtorive dhe llojeve të tjera të 
aktiviteteve për prindërit,    
 
-Zhvillimi i politikave pozitive nga ana e 
vetëqeverisjes lokale,  si përkrahje e arsimit 
interkulturor,   
 

Resurse: 
 
- Sektori për Arsim Interkulturor, 
-Organizata, praktikë e mirë, 
-Vetëqeverisja lokale,  
-Komuniteti lokal i biznesit,  
-Mediat lokale dhe nacionale  
-Prindërit.  
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-Realizimi i bashkëpunimit mes komunitetit 
lokal të biznesit dhe institucioneve edukative- 
arsimore,  
 
-Informimi dhe njoftimi i mediave me 
aktivitetet e institucioneve edukative-
arsimore në sferën e arsimit interkulturor,  
 
 -Zhvillimi i ueb-faqeve të shkollave, 
 
-Krijimi i materialeve propaganduese 
(broshurave, fletushkave, posterëve etj.) 

 

 




