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për arsimim të integruar dhe dygjuhësor
Modeli Nansen

Njëra prej arsyeve kryesore për ndasitë dhe gjenerimin e stereotipeve dhe paragjykimeve (njëri për 
tjetrin) te nxënësit, prindërit dhe arsimtarët e përkatësive të ndryshme etnike, është bariera gjuhë-
sore, mungesa e komunikimit të ndërsjellë dhe mungesa e aktiviteteve të përbashkëta.

nëpërmjet të modelit nansen për arsimim të integruar dhe dugjuhësor realizohen programe dhe 
aktivitete dedikuar për nxënësit, prindërit dhe arsimtarët e tyre.
programet nëpërmjet të aktiviteteve ofrojnë:

 - Për nxënsit: përfitimi i njohurive dhe shkathtësive të reja për komunikim, punë ekipore, 
ndërtimin e mirëbesimit, zvoglimin e paragjykimeve dhe stereotipeve, zgjidhjen e konflikteve, 
mësimin e gjuhës joamtare, nxitjen e inteakcionit, socializimi dhe ndërtimi i klimes pozitive socio-
emocionale. gjatë realizimit të këtij programi në vazhdimësi promovohet bashkëpunimi ekipor dhe 
tandem i nxënësve, plotësuar me një çasje nëpërmjet lojes. 

 - Për prindërit: vendosjen e komunikimit prind-prind, prind-arsimtar, prind-arsimtar-
nxënës, motivim për participim aktiv në organet e shkolles  dhe aktivitete të programit, ndërtimi i 
mirëbesimit dhe puna ekipore.

 - Për arsimtarët trajnime për arsimim të integruar dhe dygjuhësor, komunikim i 
suksesshëm, bashkëpunim në çifte, zgjidhje konstruktive e konflikteve, punë ekipore si dhe çasje e 
individualizuar ndaj nxënësve.

Pse arsimim të integruar dhe dygjuhësor?
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Çka është arsimimi i integruar?
Modeli Nansen për arsimim të integruar paraqet proces 
në të cilin në mënyrë aktive dhe së bashku janë përfshirë 
nxënës, prendërit dhe arsimtarët e tyre të kulturave dhe 
përkatësive të ndryshme etnike. 

Ky model i arsimimit i kultivon, inkurajon dhe integron në 
vehte: vlerat multietnike, dygjuhësinë, sendërtimin edukativ 
dhe arsimor si të nxënësve po ashtu edhe të arsimtarëve dhe 
komunitetit nëpërmjet të raporteve harmonike të bazuara 
në respektimin e dallimeve, në të njejten kohë duke ndërtuar 
një komunitet koheziv multietnik.

integrimi nuk do të thotë hjekje dorë prej specifikave 
gjuhësore, kulturore ose etnike, as fokusim në dallimet. 
integrimi paraqet mirëkuptim, respekt dhe festim të 
dallimeve. 

Si rezultat i punës dhjetëvjeçare për promovimin 
dhe fasilimin e dialogut dhe programit për 
rikonsilim në bashkësitë e ndara postkonfliktuoze, 
ekipi i Qendrës për Dialog Nansen nga Shkupi në 
vitin 2007 filloi praktikisht të zhvillojë dhe aplikojë 
modelin e Arsimimit të integruar dhe dygjuhësor 
në shkollimin fillor dhe të mesëm.



Si rezultat i punës dhjetëvjeçare për promovimin 
dhe fasilimin e dialogut dhe programit për 
rikonsilim në bashkësitë e ndara postkonfliktuoze, 
ekipi i Qendrës për Dialog Nansen nga Shkupi në 
vitin 2007 filloi praktikisht të zhvillojë dhe aplikojë 
modelin e Arsimimit të integruar dhe dygjuhësor 
në shkollimin fillor dhe të mesëm.

A do të thotë dygjuhësia mësim të gjuhës 
joamtare?

Gjithsesi që realizimi i përditshëm i aktiviteteve 
dygjuhësore ka ndikim të madh pozitiv për mësimin 
spontan të gjuhës joamtare por nëpërmjet të 
programeve dhe aktiviteteve  për mësim joformal 
nuk është i domosdoshëm mësimi i gjuhës së 
bashkësisë tjetër etnike. 

në realizimin e aktiviteteve të programit për arsimim 
të integruar dhe dygjuhësor (shkrim, lexim dhe të 
folur) që të dy gjuhët janë të përfaqësuara në mënyrë 
të barabart.

poqese nga ana e nxënësve, prindërve ose 
arsimtarëve ka interes për mësim të rregullt të 
gjuhës joamtare, programi ofron hapjen të kurseve 
për mësimin e gjuhës së dytë (joamtare).

Në shkollat ku aplikohet modeli nansen për arsimim të integruar dhe dygjuhësor procesi i rregullt i 
mësimit zhvillohet në gjuhen amtare, tërësisht në pajtim me kurikulumin kombëtar gjegjësisht sipas 
planeve dhe programeve vjetore të hartuara prej Byrosë për zhvillimin e arsimit të republikës së 
maqedonisë.

programet dhe aktivitetet për arsimim të integruar dhe dygjuhësor kanë karakter joobligativ dhe 
joformal dhe janë krijuar në një korelacion të ngushtë me programet mësimore të mësimit të rregullt. 
programin e dedikuar për nxënësit më shpesh e realizojnë dy arsimtarë me përkatësi të ndryshme 
etnike në kohëzgjatje prej 40 minuta.  pas përfundimit të mësimit të rregullt, nxënësit e dy klasave me 
moshë të njejtë dhe me përkatësi të ndryshme etnike aktivitetet e programit për arsimim të integruar 
dhe dygjuhësor i vazhdojnë  në ambiente të njejta të përbashkëta. Varësisht prej moshës së nxënësve 
dhe angazhimit me mësimin e rregullt, aktivitetet joformale zhvillohen  3-5 herë në javë. 

arsimtarët të cilët e realizojnë arsimin e integruar dhe dygjuhësor, ofrimin  e instruksioneve, kahjeve, 
pyetjeve dhe përgjigjeve nuk e bëjnë nëpërmjet të përkthimit (të ndërsjellë) por këtë e bëjnë 
nëpërmjet të parafrazimit. 
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për arsimim të integruar dhe dygjuhësor
Modeli Nansen

Si realizohet Modeli Nansen për arsimim të inte-
gruar dhe dygjuhësor nëpër shkolla?



Si rezultat i punës dhjetëvjeçare për promovimin 
dhe fasilimin e dialogut dhe programit për 
rikonsilim në bashkësitë e ndara postkonfliktuoze, 
ekipi i Qendrës për Dialog Nansen nga Shkupi në 
vitin 2007 filloi praktikisht të zhvillojë dhe aplikojë 
modelin e Arsimimit të integruar dhe dygjuhësor 
në shkollimin fillor dhe të mesëm.

për arsimim të integruar dhe dygjuhësor
Modeli Nansen

Cilat janë të mirat e këtij modeli të 
arsimimit?

Arsimtarët nëpër shkollat tona janë të trajnuar mirë dhe ofrojnë 
arsimim cilësor për arsimim të integruar dhe dygjuhësor, 
nëpër shkolla ka kushte të shkëlqyeshme për punë, mjaft 
materiale dhe mjete të konkretizimit, ekziston klimë pozitive 
dhe konstruktive  dhe bashkëpunim në mes të prindërve, 
arsimtarëve dhe nxënësve.  

Nxënësit  nga  shkollat tona dalin si personalitete të begatuar
me shkathtësi, njohuri dhe dëshirë për të kontribuar 
për ndërtimin e vlerave të vërteta të shoqërisë si është 
respektimi i dallimeve, komunikimi i hapur, dialogu, toleranca, 
konstruktiviteti gjatë ballafaqimit me konfliktet dhe tejkalimi i 
stereotipeve dhe paragjykimeve. 

Nëpërmjet të këtij modeli të arsimimit ne e zvoglojmë hendekun në mes të sistemeve ekzistuese 
paralele të arsimit në gjuhen e vet amtare të cilat kanë tendenca për tu  ndarë dhe jo për afrim të 
nxënësve me përkatësi të ndryshme etnike. 

Në kuadër të Qendrës për dialog Nansen në Shkup funksionon ekipi për arsim, trajnim dhe 
zhvillim i cili kujdeset për realizimin e suksesshëm të modelit Nansen nëpër shkollat fillore dhe të 
mesme në Maqedoni.
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tel:  +389 (0) 2 3296 906
faks: +389 (0) 2 3296 906 (ext. 108)
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