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Raport vjetor për vitin 2016
Qendra për Dialog Nansen Shkup

Viti i kaluar 2016 ishte një vit i mbushur me shumë sfida, me 
pasiguri të mëdha, por gjithashtu një vit i progresit dhe i arritjeve 
të rezultateve të prekshme. Fokusi kryesor i ekipit të QDN Shkup 
ishte  realizimi i  aktiviteteve përgatitore për zbatimin e dokumentit 
strategjik, i cili u krijua nga ekipi i ekspertëve të QDN Shkup dhe u 
pranua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës- “Koncept për arsimin 
interkulturor”, si dhe fillimi i zbatimit të pjesshëm të dokumentit. 

Pranimi i këtij dokumenti nga ana e MASH-it është me rëndësi të 
integruar dhe interkulturor, si dhe të sistemit arsimor në përgjithësi 
në Republikën e Maqedonisë.

Duke falënderuar mbështetjen e donatorit të QDN Shkup,  Ministrinë e Punëve të Jashtme të Mbretërisë 
së Norvegjisë, siguruam mbështetje financiare për tre vite për fillimin e zbatimit të Konceptit për arsim 
interkulturor (KAI) në 10  shkolla-model.

Si pjesë e KAI u organizuan disa aktivitete,  me qëllim të avancimit të cilësisë së arsimit. QDN Shkup 
realizoi një analizë të teksteve shkollore nga klasa e 1-rë deri në klasën e 5-të të arsimit fillor,  me qëllim  
që t’i ofrojë rekomandime  Ministrisë së  Arsimit dhe Shkencës për nevojën e ndryshimeve të caktuara në 
tekstet që promovojnë stereotipa dhe paragjykime.

Në disa shkolla profesionale dhe multietnike kemi hapur kabinete për realizimin e mësimit praktik,  të cilat 
janë tejet të rëndësishme për zhvillimin profesional të nxënësve, ndërsa Nansen-Qendra për Trajnim për 
mësuesit filloi trajnimet për mësimdhënësit e shkollave të përzgjedhura që do ta zbatojnë konceptin.

Viti 2016,  si dhe dy vitet e ardhshme, do të jenë shumë të rëndësishme për QDN Shkup, një periudhë në të 
cilën duhet të dëshmojmë dhe të tregojnë se ajo çfarë ne besojmë - është më e mira.

I siguruam të gjitha kushtet e nevojshme për të dëshmuar së bashku,  me partnerët tanë, që modeli Nansen 
për arsimim të integruar është modeli më i mirë në Maqedoni dhe në rajon,  i cili përmban zgjidhje pozitive 
dhe të pranueshme për të gjitha problemet me të cilat ballafaqohen shkollat   multietnike.

Jemi të bindur që dhjetë  shkollat-model, përmes zbatimit të Konceptit për arsim interkulturor dhe 
programeve të parapara për mësimdhënësit, për nxënësit dhe për prindërit do të jenë shembull reprezentativ 
të shkollave që tentojnë të plotësojnë misionin e konceptit – avancim i arsimit dhe ofrim  arsim të barabartë 
për të gjithë,  përmes kultivimit të identitetit nacional dhe kulturor, si dhe përmes pranimit dhe respektimit 
të dallimeve,  përmes përmbajtjeve dhe aktiviteteve të cilat e promovojnë dimensionin interkulturor në 
procesin edukativo-arsimor. 

U shpreh falënderim të madh bashkëpunëtorëve dhe përkrahësve tanë,  pa të cilët nuk do të kishim 
mundësinë t’i realizojmë aktivitetet e planifikuara për vitin 2016. Besoj që gjatë viteve në vijim do ta 
vazhdojmë bashkëpunimin dhe do të ofrojmë kontributin për të reduktuar ndarjet në bazë etnike në 
sferën e arsimit dhe që arsimi i integruar dhe interkulturor  të ketë ndikim të madh në sistemin arsimor në 
komunitetet e ndara.

Të nderuar miq,

DREJTOR EKZEKUTIV I QDN SHKUP

Sasho Stojkovski
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Arsimi i integruar në një shoqëri multikulturore paraqet një qasje 
ndaj mësimdhënies dhe  mësimnxënies,  e cila ka për qëllim të nxisë 
individët për të funksionuar me sukses në një shoqëri multikulturore 
dhe globale. Është i bazuar në vlerat dhe besimet demokratike 
dhe inkurajon pluralizmin në shoqëritë kulturalisht të ndryshme 
në botën e sotme të ndërvarur. Qendra për Dialog Nansen Shkup 
(QDN Shkup) e thekson rolin e arsimit të integruar dhe në përputhje 
me parimet bazë, mbështet mësimdhënësit në arritjen e nevojave 
arsimore të nxënësve me prejardhje të ndryshme që jetojnë në 
Republikën e Maqedonisë. QDN Shkup inkurajon shkollat   dhe 
shoqërinë, individualisht dhe kolektivisht të rikonsiderojnë mënyrën 
e zbatimit të mësimdhënies dhe të zbatojnë parimet  multikulturore 
në programet e tyre dhe në mjediset shkollore, në mënyrë që të 
tejkalohen pengesat mes  shoqërive paralele. 

Ka kaluar më shumë se një dekadë qëkur nisi përballja e QDN Shkup me sfidat që dalin nga puna me 
grupe të ndryshme  nxënësish,  si dhe nga arsimi i integruar. Kjo sfidë është rritur edhe më tej  shkaku i 
ndryshimit të aftësive të nevojshme për të arritur sukses në vendin e punës. Kështu, duke e njohur arsimin 
multikulturor si një komponentë kyç, si i tillë, ai është tejet i rëndësishëm për arritjen e suksesit në një 
ekonomi konkurruese globale. Nëse kemi për qëllim që t’i  përgatisim nxënësit tanë për kërkesat e shekullit 
21-të, ku kufijtë gjeografikë nuk ka limite të përcaktuara, përkufizimi dhe të kuptuarit e diversitetit tonë 
duhen të zgjerohen.

Përkufizimet ligjore të diversitetit janë krijuar kryesisht për të promovuar mundësitë për ata që kanë qenë 
historikisht të nën përfaqësuar në tregun e punës. Konceptet dhe praktikat e tilla, si mundësi të barabarta 
dhe si aksion afirmativ,  janë zhvilluar për t’iu përgjigjur praktikave të  mëparshme,  të cilave u është mohuar 
qasja në punësim për grupe apo individë të caktuar. Për më tepër, pavarësisht nga përkufizimet tradicionale 
të diversitetit gjinor dhe etnik, QDN Shkup i inkurajon të gjitha palët e përfshira që të marrin parasysh 
moshën, fenë, kulturën, orientimin seksual, aftësitë fizike dhe mendore, gjendjen ekonomike, dallimet 
gjuhësore dhe, ndoshta më e rëndësishmja, stilet individuale të të mësuarit.

Kjo do të thotë se kjo është mënyra kryesore me të cilën nxënësit do të jenë në gjendje të tejkalojnë 
statusin e tyre social-ekonomik. Për të reduktuar kompleksitetin e sfidave, nevojitet veprim i përbashkët 
– bashkëveprim harmonik i institucioneve, resurseve dhe aftësive. Hartimi i një plani gjithëpërfshirës të 
veprimit multikulturor,  është objektiv i vazhdueshëm i QDN, që reflektohet pozitivisht në shumëllojshmërinë 
e kësaj shoqërie multikulturore.

Duke përfituar nga prania e diversitetit, ne mund të krijojmë një klimë pozitive,  e cila është thelbësore për 
tejkalimin e sfidave të shoqërisë në Maqedoni.

Paraqet një nder të jesh anëtar i Këshillit drejtues të QDN Shkup dhe të përkrahet në mënyrë aktive puna 
në drejtim të inkurajimit të sistemit të integruar të arsimit, me të cilin të gjitha bashkësive etnike ju ofrohen 
mundësi të barabarta,  si dhe respekt i ndërsjellë. Qëllimi i të gjithë anëtarëve të Këshillit drejtues të QDN 
Shkup dhe të të gjitha palëve të inkuadruara është që të vazhdojnë angazhimin e tyre për avancimin 
e mëtutjeshëm të arritjeve të QDN Shkup, që paraqet sinonim për tregim  të suksesshëm në arsimin e 
integruar jo vetëm në Ballkan, por edhe më gjerë.

Ligjërues në universitetin “Nënë Tereza“ në Shkup
Anëtar i Këshillit drejtues të QDN Shkup

Enver Abdullahi
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Në një çast kritik, disa mund të thonë se paqja dhe stabilitetit i 
botës siç e njohim ne janë të thyeshme, andaj është me rëndësi 
të kërkohen zgjidhje efektive dhe paqësore për të shmangur frikën 
e rrënjosur, urrejtjen dhe armiqësinë mes komuniteteve, të cilat 
çojnë në dhunë dhe shkatërrim. Në Irlandën e Veriut rrjedha jonë 
“shpërtheu” kur u hap shkolla e parë e integruar në vitin 1981, në një 
kohë kur “trazirat” tona ishin në edicionin më të keq. Që atëherë, 65 
shkolla kanë shprehur dëshirën e tyre për t’u integruar formalisht, 
duke i bashkuar të gjithë fëmijët që të mësojnë  bashkë nën një 
çati. Fluksi u përhap në tërë rajonin.  Kjo ishte kështu kryesisht për 
shkak të përpjekjeve të vazhdueshme të prindërve; të  këshillave të 
shkollave; të drejtorëve; të mësimdhënësve.

Ishte një nder i madh për mua që isha i ftuar të jem pjesë e Këshillit drejtues të QDN Shkup në vitin 2016.  
Ngjashmëria mes  modeleve tona të arsimit të integruar gjithmonë e ka tërhequr vëmendjen time. Edhe 
pse pjesa teknike dhe mënyra e zbatimit dallojnë për arsye të dukshme, etosi dhe vizionit mbeten kryesisht 
të ngjashme; bashkë me dëshirën për t’i edukuar fëmijët dhe të rinjtë duke nxitur mirëkuptimin, respektin 
dhe vlerësimin e dallimeve mes njëri-tjetrit,  në mënyrë që të rriten, të jetojnë dhe të punojnë tok dhe në 
harmoni. Këto janë qëllimet kryesore që  i lidhin të dy sistemet  bashkë dhe na ndihmojnë për të mësuar 
nga njëri-tjetri. Në kohëzgjatjen e bashkëpunimit tim me QDN Shkup dhe  me modelin Nansen,  modelin e  
arsimimit të integruar,  drejtpërdrejt  kam pasur mundësi që  t’i vërej disa nga sfidat e shumta për familjet, 
për shoqërinë dhe qytetet në Maqedoni, si ballafaqim  kryesor gjatë zhvillimit të këtij modeli të arsimit.
 
Megjithatë, ajo që ndjej çdo herë kur  e vizitoj vendin, është pasioni i qartë dhe përkushtimi i shprehur nga 
të gjitha palët e përfshira në këtë proces. Kjo është e dukshme gjatë vizitave të shkollave, gjatë takimeve 
me fëmijët, me prindërit, me mësimdhënësit, me drejtorët dhe me pushtetin lokal. Ky besim është mjaft 
domethënës. Unë jam i vetëdijshëm se mungesa  e ndonjërës prej këtyre pjesëve që ka grupi  i vepruesve 
potencialë mund ta ndërpresë apo  ta pengojë  progresin pozitiv. Ka kaluar një dekadë që nga praktikimi i 
pozitës së mësimdhënësit dhe drejtorit të një shkolle të transformuar, të inkuadruar,  në Irlandën e Veriut, 
ndërkaq unë shpesh i kam analizuar  rolet dhe përgjegjësitë e secilit prej këtyre aktorëve në komunitetin 
tonë shkollor. Edhe pse prindërit, mësimdhënësit dhe drejtuesit e komunitetit kanë një rol të rëndësishëm 
në këtë proces, kam ardhur në përfundim se lidhja vitale mes të gjitha këtyre “pjesëve të punës” është 
drejtori i shkollës. Qëndrimi i tyre, ndikimi dhe influenca shpesh mund të jenë ndryshimi midis suksesit dhe 
dështimit. Megjithatë, çfarë trajnimi praktik dhe çfarë lloji të mbështetjes ata marrin? Si janë emëruar? Si 
vlerësohet performanca e tyre në drejtim të efikasitetit dhe përshtatshmërisë? Bëhet fjalë për një pozitë 
kyç,  që duhet të udhëhiqet  me vizion. Këto janë pyetje të cilat për mua mbeten kryesisht pa përgjigje. Ajo 
që unë kam kuptuar, më jep arsye që të  shqetësohem  se sa mund të jenë të brishta stabiliteti dhe lidershipi 
në suaza të shkollave që e zbatojnë modelin Nansen për arsimim të integruar.

Duke shkelur në vitin tim të dytë si një anëtar i  Këshillit të QDN Shkup, shpresoj në  zhvillimin e  një 
kuptimi më të mirë rreth këtij aspekti të funksionimit të shkollave, me qëllim të shqyrtimit dhe prezantimit 
të disa strategjive që synojnë zhvillimin e rolit dhe të përgjegjësisë  vitale të drejtorëve dhe të shkollave 
të integruara. Unë vazhdoj të mirëpres bashkëpunim me udhëheqjen  e QDN Shkup,  për të përmbushur 
detyrimet si anëtar i Këshillit,  për promovimin, mbështetjen dhe zhvillimin e modelit Nansen për arsimim 
të integruar në Maqedoni.

Drejtor i kolegjit të integruar “Glengormli”, Belfast – Irlandë e Veriut
Anëtar i Këshillit drejtues të QDN Shkup

Najxhel Arnold
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NGJARJE TË THEKSUARA 
PËR VITIN 2016

Më 12 mars 2016, në hapësirat e Qendrës për Trajnim, QDN Shkup organizoi Kuvendin vjetor,  me qëllim   
zgjedhjen e anëtarëve të  Këshillit, kryetarin i Këshillit dhe drejtorin ekzekutiv të QDN Shkup.
Delegatëve të pranishëm iu drejtua drejtori ekzekutiv i QDN Shkup,  Sasho Stojkovski, kryetari i kuvendit, 
Aleksandar Dilje, Bente Knagenhjelm dhe Zvi Bekerman.

Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup prezantoi raportin e aktiviteteve për periudhën janar 2015- shkurt 2016, si 
dhe planet dhe objektivat strategjikë të QDN Shkup.

Anëtarët e zgjedhur të Këshillit drejtues të QDN Shkup janë:
 
Kryetare – Elizabeta Jovanovska – Peace Corps, Maqedoni

Bente Knagenhjelm – Nansen-Qendra për Paqe dhe Dialog, Oslo – Norvegji

Norin Kembell – ish-drejtore e NICIE, Belfast- Irlandë e Veriut 

Zvi Bekerman – profesor, Qendra Melton, Universiteti Hebre në Jerusalem, Izrael

Steinar Bryn – themelues i Rrjetit të dialogut Nansen, Lilehamer – Norvegji

Najxhel Arnold – drejtor i kolegjit të integruar “Glengormli”, Belfast – Irlandë e Veriut 

Enver Abdullahi – ligjërues, universiteti “Nënë Tereza”, Shkup – Maqedoni

Këshilli drejtues unanimisht zgjodhi Elizabeta Jovanovskën për presidente të Këshillit drejtues dhe Sasho 
Stojkovskin për drejtor ekzekutiv, me mandat të ri katërvjeçar.

Kuvendi vjetor i Qendrës për Dialog Nansen Shkup

1
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Një nga ngjarjet e rëndësishme që shënuan vitin 2016 është finalizimi i Konceptit të arsimimit interkulturor 
dhe pranimi zyrtar i  dokumentit nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë më 
14 janar 2016.

Në bazë të nevojave aktuale për reforma strukturore në arsim, si dhe nevojën për mbështetjen institucionale 
dhe realizimin e arsimimit interkulturor në shkollat  fillore dhe të mesme, koncepti është zhvilluar nga grupi 
i ekspertëve i formuar nga QDN Shkup,  në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe të Shkencës.

Iniciativa për krijimin e Konceptit për arsim interkulturor është pjesë e projektit “Koncepti multietnik në 
arsim”,  i implementuar nga ana e QDN Shkup dhe MASH,  me përkrahje financiare të Ministrisë së Punëve 
të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

Koncepti për arsimim interkulturor është hartuar në bazë të hulumtimit të kushteve momentale në 
shumicën e shkollave monoetnike dhe multietnike nga vendet rurale dhe urbane në RM,  me qëllim të 
vlerësimit të dimensionit interkulturor në arsimin fillor dhe të mesëm.

Koncepti do të ofrojë qasje, praktika pozitive dhe eksperienca për përkrahje kros-kurikulare të vlerave 
ndërkulturore përmes kurikulit zyrtar dhe të fshehur. Përfitimi i veçantë nga Koncepti për arsimim 
interkulturor do të jetë dimensioni mikropedagogjik i të njëjtit.

Кoncepti për arsimim interkulturor  përbëhet  nga fushat tematike në vijim:  

- Planet dhe programet mësimore,  si dhe  tekstet shkollore

- Kompetencat për arsim interkulturor të kuadrove edukative-arsimore

- Aktivitetet jashtë mësimore

- Ambientin në institucionet arsimore

- Marrëdhëniet e institucioneve arsimore me komunitetin e gjerë.

Koncepti për arsim interkulturor pranohet si dokument zyrtar i 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës
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Duke u nisur nga nevoja për avancimin e realitetit multietnik dhe multikulturor në shtet, koncepti i arsimimit 
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.

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 edukativo-
arsimor për identifikim, respektim dhe jetë në një ambient i cili bart me vete shenjën e diversitetit. Me 
interkulturalizmin, sistemi edukativo-arsimor transformohet nga një sistem rigjid i  ndarë dhe i mbyllur  në 
interesat e grupeve etnike,  në një sistem transparent të hapur, që e mbështet dialogun midis tyre. Duke 
i inkorporuar diversitetet, sistemi i këtillë në mënyrë kualitative e pasuron komponentin përmbajtjesor 
dhe e tejkalon rrezikun nga favorizimi i ekskluzivitetit kulturor dhe i distancës fizike midis gjeneratave 
të reja, të cilat pastaj në mënyrë të qetë gjenerojnë mosdurim dhe segregacion. (Koncepti i arsimimit 
interkulturor, fq. 19)

Dokumenti për publikun u publikua në ueb-faqet e Ministrisë së Arsimit dhe QDN Shkup. Koncepti i 
arsimimit interkulturor është rishikuar nga ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë,  të cilët kanë shprehur 
mendimin e tyre pozitiv rreth dokumentit.

Koncepti i arsimimit interkulturor është përfshirë në raportin “Vlerësimi i mbështetjes në fushën e qasjes 
së barabartë në arsimin cilësor,  me rekomandime për ndihmë dhe zhvillimin”, financuar nga Bashkimi 
Evropian dhe zbatuar nga kompania për konsulencë PROMAN. 

Gjatë prezantimit të raportit dhe gjatë takimeve konsultative me donatorët dhe implementuesit e projekteve 
në arsim, u rekomandua që Qendra për Dialog Nansen Shkup të marrë përgjegjësinë për iniciativën e krijimit 
të një platforme për bashkëpunim,  me qëllimin kryesor: diskutimi i  qasjeve pedagogjike dhe forcimi i 
koordinimit mes aktorëve në zhvillimin e një strategjie të përbashkët,  duke pasur parasysh faktin se QDN 
Shkup mban përgjegjësinë për implementimin e Konceptit të arsimimit interkulturor- dokument ky zyrtar i 
pranuar nga  Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë.education and science of the 
Republic of Macedonia.



9

Raport vjetor për vitin 2016
Qendra për Dialog Nansen Shkup

Më 14 nëntor, 2016, Qendra për Dialog Nansen Shkup dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës 
së Maqedonisë shpallën thirrje të hapur për përzgjedhjen e 7 shkollave  fillore-model dhe 3 shkollave të 
mesme-model,  të cilat praktikisht do ta zbatojnë Konceptin e arsimimit interkulturor.
Thirrja e hapur i përmbante të gjitha informacionet mbi procedurat e aplikimit, dokumentet e nevojshme 
dhe kriteret e përzgjedhjes, duke përfshirë detajet e veçanta mbi fushat tematike të konceptit,  të cilat janë 
paraparë të zbatohen në shkollat   e përzgjedhura.

Më 15 dhjetor 2016, komisioni për zgjedhjen e shkollave-model,  i përbërë prej anëtarëve të QDN Shkup 
dhe MASH,  e shpall listën e shkollave të përzgjedhura për zbatimin e Konceptit për arsimim  interkulturor:

SHFK “Vëllazërimi”, Karposh, Shkup

SHFK “Toli Zordumis”, Kumanovë

SHFK “Goce Dellçev”, Gostivar

SHFK “Vëllazërim-Bashkim”, Dibër

SHFK “Liria”, Tetovë

SHFK “Goce Dellçev”, Manastir

SHFK “Kiril Pejçinoviq”, Tearcë

SHMQSH “Vëllezërit Milladinovci”, Shkup

Përzgjedhja e shkollave-model për zbatimin e Konceptit për 
arsimim interkulturor
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Viti 2016 ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm në rrugën e zhvillimit të Qendrës për 
Trajnim në kuadër të QDN Shkup,  për shkak se gradualisht kemi filluar procesin 
kompleks të analizës cilësore, modifikimin dhe përmirësimin e programeve ekzistuese 
të trajnimit, përmes përpunimit dhe plotësimit të tyre me dimensionin dhe orientimin 
interkulturor (krahas komponentëve ekzistues të integrimit). Ky proces erdhi si 
rezultat i rekomandimeve dhe udhëzimeve që i mundësoi dokumenti strategjik dhe 
zhvillimor (i hartuar nga QDN Shkup) - Koncepti i arsimimit interkulturor,  në mënyrë 
që grupet e ardhshme të pjesëmarrësve në trajnimin tonë të zhvillojnë kompetencat 
dhe aftësitë për përkrahjen e filozofisë së arsimimit interkulturor në mjediset e  
shkollave dhe të mjediseve lokale.

Fillimi i vitit kalendarik shënoi përfundimin e suksesshëm të dy cikleve të trajnimit (niveli bazë dhe i avancuar),  
prej më shumë se njëqind mësimdhënësish nga shkollat fillore dhe të mesme në Maqedoni, me të cilat e finalizuam 
projeksionin tonë të planifikuar trevjeçar për rreth 250 mësimdhënës të trajnuar, respektivisht profesorë, 
bashkëpunëtorë të shkollave, drejtorë  shkollash, në një gamë të larmishme të programeve të zhvilluara dhe të 
zbatuara në qendrën tonë për trajnim.

Jashtëzakonisht na gëzon bashkëpunimi i frytshëm me ligjëruesit vendorë dhe ndërkombëtarë në procesin 
e trajnimeve të llojit dhe nivelit të ndryshëm, si dhe përkushtimi i tyre dhe përfshirja aktive në transformimin 
profesional dhe personal të kuadrove arsimore në vend. Përvojat e përbashkëta, perspektivat dhe sfidat në 
fushën e arsimit në Irlandën e Veriut, në Norvegji, në Izrael, janë shembuj të vlefshëm për të gjithë pjesëmarrësit 
në Qendrën për  Trajnim, por edhe një konfirmim se iniciativat ndërkulturore dhe integruese arsimore duhet të 
përkrahen dhe të trajtohen si procese zhvillimore afatgjatë.

Jemi veçanërisht krenarë për fillimin dhe zbatimin e trajnimit të nivelit bazë për mësimdhënësit nga shkollat-model, 
të përzgjedhura për zbatimin e Konceptit për arsimim interkulturor. Mbi 140 mësues, profesorë, bashkëpunëtorë 
shkollorë,  të organizuar në 7 grupe, janë një nxitje shtesë dhe motivim  për  Qendrën për  Trajnim, i  përkushtimit 
tonë të përhershëm për përhapjen me mbrothësi , me këmbëngulje  dhe në mënyrë sistematike të idesë së 
transformimit interkulturor të etosit të shkollave të përzgjedhura.

Gjatë këtij viti të raportimit është riaktivizuar programi për trajnim të specializuar, në suaza të të cilit njëzet 
mësimdhënës – praktikues shumëvjeçar dhe promovues të modelit dhe të qasjes Nansen në arsimin fillor dhe 
të mesëm, do të kenë mundësi të menjëhershme të zhvillojnë  aftësitë e  përfituara, të shkëmbejnë  praktika të 
mira, të ndryshme, praktika dhe përvoja të dobishme,  pozitive, nga grupet jashtë mësimore apo në aktivitete të 
projektit sipas programeve të punës të krijuara nga QDN Shkup.

Trajnimi i specializuar u plotësua dhe u përsos me modulin  subspecialist,  i cili  është përqendruar në përgatitjen 
e disa mësimdhënësve (me arritje dhe rezultate të jashtëzakonshme,  pozitive, në mbështetjen dhe zbatimin e  
vazhdueshëm të nismave të ndryshme interkulturore).

Përmes këtij moduli kompleks të trajnimeve, QDN Shkup krijoi një resurs të rëndësishëm, respektivisht një ekip  
bashkëpunëtorësh  të jashtëm,  të cilët do të mund ta ndihmojnë ekipin për edukim, trajnim dhe zhvillim të 
QDN Shkup në realizimin e aktiviteteve të karakterit ekspert-kualitativ, që janë me rëndësi kyç në procesin e 
shumëfishimit të aktiviteteve sipas modelit Nansen në shkollat rishtas  të inkuadruara. Jemi të bindur se me 
këtë vendim strategjik do të ndikojmë pozitivisht në përkrahjen afatgjate të iniciativave dhe të aktiviteteve tona 
në suaza të shkollave-model.   

Sinqerisht shpresojmë që të gjithë këta hapa pozitivë,  të filluar në vitin 2016, do të jenë një platformë kualitative 
për arritjen e rezultateve të ardhshme në Qendrën për Trajnim, që do të ndikojnë në mënyrë direkte në  krijimin e 
një realiteti të ndryshëm interkulturor në procesin edukativo-arsimor në RM.

Biljana Kërsteska-Papiq
MENAXHERE E QENDRËS PËR TRAJNIM NË KUADËR TË QDN SHKUP  

QENDRA PËR TRAJNIM - 
MODELI NANSEN PËR ARSIMIM TË INTEGRUAR 2
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Gjatë vitit 2016, Qendra për Trajnim në kuadër të QDN Shkup vazhdoi me zbatimin e programeve për 
ngritjen e kapaciteteve për mësimdhënësit nga shkollat   fillore dhe të mesme. Gjatë vitit 2016, pesë grupe  
pjesëmarrësish  me sukses e përfunduan programin e nivelit të avancuar për  arsimim të integruar, ndërsa 
një grup  pjesëmarrësish  me sukses e përfundoi programin e specializuar për modelin dhe qasjen Nansen. 
Pas përfundimit të procesit të përzgjedhjes së shkollave-model për zbatimin e Konceptit për arsimim 
interkulturor, Qendra për Trajnim në kuadër të QDN Shkup filloi zbatimin e nivelit bazë të trajnimit për 7 
grupe të reja  pjesëmarrësish,  të cilët vijnë nga këto shkolla-model të përzgjedhura. Për shkak të interesit 
të madh për programin e shkallës së tretë në kuadër të Qendrës për Trajnim për arsimim të integruar, u 
formua grupi i dytë i pjesëmarrësve për trajnimin e specializuar për modelin dhe qasjen Nansen në arsimin 
fillor dhe të mesëm,  pasuruar me module të subspecializuara.

Zhvillimi profesional për mësimdhënësit në fushën e arsimimit të 
integruar dhe interkulturor
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Më 29 janar, 2016, Qendra për Dialog Nansen Shkup organizoi një konferencë me ligjërata të ekspertëve ndërkombëtarë 
në temën: “Konceptet evropiane dhe ndërkombëtare për arsimim të integruar dhe për dialog interkulturor”. Konferenca 
u realizua në hapësirat e Komunës së Çairit dhe u organizua si pjesë përbërëse e nivelit të avancuar të trajnimeve për 
arsimim të integruar në kuadër  të Qendrës për Trajnim,  QDN Shkup.

Gjatë konferencës u mbajtën  ligjërata nga ekspertë të dalluar ndërkombëtarë,  të cilët janë pjesë e ekipit ndërkombëtar 
të trajnuesve në kuadër të Qendrës për Trajnim për arsimim të integruar. Ligjërata e parë u realizua nga prof. dr. Steinar 
Bryn nga Qendra Nansen  për Paqe dhe Dialog në Lilehamer, Norvegji, në temën “Arsimi i integruar si një trend dhe 
tendencë globale”,  ndërsa ligjërata e dytë u paraqit  nga prof. dr. Zvi Bekerman nga Universiteti Hebre i Jerusalemit në 
temën: “Shkollat e integruara dygjuhësore palestineze-arabe/hebreje,  si metaforë për një realitet të ndryshëm-sukses 
apo dështim”. Pas ligjëratave, pjesëmarrësit kishin rastin që të merrnin pjesë në sesionet e parapara për diskutime 
dhe shkëmbimin e mendimeve dhe të përvojave.

Pas pjesës formale të Konferencës, 5 grupeve të pjesëmarrësve (grupi 6, 7, 8, 9 dhe 11) iu ndanë certifikata për 
përfundim të suksesshëm të nivelit të avancuar për arsimim të integruar. Pjesëmarrësve iu drejtuan: këshilltari i 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Safet Neziri, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski, dhe menaxherja e 
Qendrës për Trajnim, Biljana Kërsteska-Papiq.

Në konferencë morën pjesë  rreth 100 arsimtarë, profesorë, bashkëpunëtorë të shkollave,  të cilët me sukses 
përfunduan nivelin e avancuar të trajnimeve për arsimim të integruar.

Konferencë: Ligjërata me ekspertë ndërkombëtarë

NGJARJE TË THEKSUARA PËR VITIN 2016    
NË SUAZA TË QENDRËS PËR TRAJNIM
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Më 25 maj 2016, në hapësirat e QDN Shkup, 
pjesëmarrësit në programin e specializuar për  
modelin dhe qasjen Nansen morën pjesë në 
modulin përfundimtar të trajnimit,  në kuadër të 
programit në temën “Arsimimi interkulturor”. Pas 
pjesës zyrtare të ligjëratës, pjesëmarrësve iu 
ndanë certifikata për përfundimin e suksesshëm 
të programit. Pjesëmarrësve të pranishëm 
iu drejtua këshilltari i Ministrit të Arsimit dhe 
Përgjegjësi për arsimin e mesëm në Republikën 
e Maqedonisë, Safet Neziri, drejtori i QDN Shkup 
Sasho Stojkovski, dhe menaxherja e Qendrës për 

Trajnim, Biljana Kërsteska-Papiq. Pjesëmarrësit e këtij programi për trajnim janë grupi i parë që ka përfunduar 
programin e trajnimit të specializuar për modelin dhe qasjen Nansen.

Realizim i suksesshëm i trajnimit të specializuar për modelin Nansen për 
arsimim të integruar për grupin e parë të pjesëmarrësve

Më 25 nëntor 2016, në hapësirat e Qendrës për 
Trajnim, QDN Shkup shënoi fillimin zyrtar të 
trajnimit të specializuar për modelin dhe qasjen 
Nansen për grupin e dytë të pjesëmarrësve,  të 
cilët e filluan procesin e trajnimit me ligjëratën e 
parë me temë “Qëllimet dhe detyrat e arsimimit 
interkulturor”. Krijimi i trajnimit të specializuar për 
modelin Nansen në arsimin fillor dhe të mesëm 
është iniciativë e cila ka për qëllim plotësimin 
e njohurive, ngritjen  e shkathtësive dhe të 
kompetencave tek mësimdhënësit- realizues 
shumëvjeçarë të modelit Nansen për arsimim të 

integruar, të dalluar në punën dhe realizimin e tyre në dyshe , si dhe për mësimdhënësit të cilët vazhdimisht marrin 
pjesë në organizimin e aktiviteteve projektuese shkollore sipas modelit Nansen për arsimim të integruar.
Transformimi personal i dysheve të inkuadruara shpresojmë se do të paraqet bazën e transformimit pozitiv të 
shkollave, falë leverdive të identifikuara të modelit Nansen për arsimin të integruar për procesin e përgjithshëm 
edukativo-arsimor në Maqedoni.

Fillimi i trajnimit të specializuar për modelin Nansen për grupin e dytë të 
pjesëmarrësve

Gjatë vitit 2016, në  Qendrën për Trajnim në 
kuadër të QDN Shkup procesin e trajnimit e filluan 
shtatë grupe të reja  pjesëmarrësish, respektivisht 
Grupet 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18. Grupet e reja 
të pjesëmarrësve në nivelin bazë të trajnimeve 
përbëhen prej mësimdhënësve të cilët vijnë nga 
shkollat e përzgjedhura për zbatimin e Konceptit 
për arsimim interkulturor: SHF “Toli Zordumis”, 
Kumanovë; SHF “Goce Dellçev”, Manastir; 
SHF “Bashkim-Vëllazërim”, Dibër; SHM “Braqa 
Milladinovci”, Shkup; dhe SHF “Vëllazërimi”, 
Shkup. Në grupet e reja gjithashtu marrin pjesë 

edhe mësimdhënës të cilët do të zbatojnë modelin Nansen për arsimim të integruar përmes aktiviteteve projektuese 
nga shkollat: SHF “Nikolla Karev”, Krushevë; SHF ”Kiril i Metodij”, Kuçevishtë; SHF ”Kiril i Metodij”, Kanatllarcë; SHF 
“Bratstvo-Migjeni”, Tetovë; SHF “Avram Pishevski”, Bardovc;  dhe SHF “Goce Dellçev”, Konçe.

Shtatë grupe të reja  pjesëmarrësish  filluan nivelin bazë të trajnimit për 
arsimim të integruar
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Kalendari i aktiviteteve të realizuara në kuadër  të Qendrës për Trajnim

Data  Aktiviteti 

29 janar, 2016 Ligjërata me ekspertë ndërkombëtarë dhe ndarja e certifikatave për 
pjesëmarrësit e grupeve 6, 7, 8, 9 dhe 11

10 mars, 2016 Trajnimi i specializuar për modelin dhe qasjen Nansen, moduli 6 

25 maj, 2016 Trajnimi i specializuar për modelin dhe qasjen Nansen, moduli 7 dhe ndarja e 
certifikatave për përfundim të suksesshëm të programit 

6 tetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 12-punëtoria e parë 

7 tetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 13-punëtoria e parë

12 tetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 12-punëtoria e dytë

13 tetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 12-punëtoria e dytë

18 tetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 13-punëtoria e tretë

20 tetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 12- punëtoria e tretë

25 tetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 12- punëtoria e katërt

27 tetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 13- punëtoria e katërt

31 tetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 12- punëtoria e pestë

4 nëntor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 12- punëtoria e pestë

9 nëntor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 13- punëtoria e gjashtë

10 nëntor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 12- punëtoria e gjashtë

17 nëntor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 12- punëtoria e shtatë

18 nëntor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 13- punëtoria e shtatë

24 nëntor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 12- punëtoria e tetë

25 nëntor, 2016 Trajnimi i specializuar, Grupi 2-trajnimi i parë 

1 dhjetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 12- punëtoria e nëntë

13 dhjetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 13- punëtoria e tetë

15 dhjetor, 2016 Trajnimi i specializuar, Grupi 2-trajnimi i dytë

22 dhjetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 14- punëtoria e parë

23 dhjetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 15- punëtoria e parë

26 dhjetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 16- punëtoria e parë

27 dhjetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 17- punëtoria e parë

28 dhjetor, 2016 Niveli bazë i trajnimit, Grupi 18- punëtoria e parë
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Më 16 gusht 2016, ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim në kuadër të Qendrës për Dialog Nansen Shkup, 
në bashkëpunim me dyshet e mësimdhënësve realizues të modelit Nansen për arsimim të integruar Radica 
Acevska dhe Mirsada Idrizi nga SHFK “Liria”, Tetovë, Nagihan Snopçe dhe Gabriella Merxhanoska nga 
SHFK “Goce Dellçev”, Gostivar,  krijuan doracakun  me aktivitetet-model, të suksesshme, të realizuara sipas 
programeve vjetore të modelit Nansen për arsimim të integruar. Shembujt e përzgjedhur të aktiviteteve në 
kuadër  të Doracakut janë pjesë e përmbajtjeve që përpunohen në seksionet “Hulumtuesit e vegjël” dhe 
“Arsimim për paqe dhe tolerancë”.

Doracaku është hartuar dy gjuhësisht, në gjuhën maqedonase dhe shqipe, dhe është përpiluar  me qëllim 
që t’i  motivojë realizuesit në procesin e përgatitjes së aktiviteteve dygjuhësore sa më inventive dhe sa 
më origjinale,  të cilat njëkohësisht do të promovojnë veçoritë e vetë modelit me prezantimin e modeleve 
të suksesshme dhe reprezentative të aktiviteteve jashtë mësimore,  të cilat janë realizuar në shkollat e 
lartpërmendura. Shembujt e zgjedhur të planifikimeve do të jenë një burim i dobishëm didaktik, i cili do të 
nxisë dhe iniciojë qasje të reja dhe origjinale në procesin e krijimit, organizimit dhe zbatimit të aktiviteteve 
të integruara me karakter jashtë mësimor në të ardhmen.

Publikohet doracaku për realizues të modelit Nansen për arsimim 
të integruar
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Ekipi për edukim, trajnim dhe 
zhvillim, QDN Shkup

Ekipi për edukim, trajnim dhe 
zhvillim, QDN Shkup

Ekipi për edukim, trajnim dhe 
zhvillim, QDN Shkup

Biljana Kërsteska-Papiq Sonaj Bilall Osman Emin

Nansen-Qendra për Paqe dhe 
Dialog

Universiteti Hebre në 
Jerusalem

Steinar Bryn Zvi Bekerman

Ekipi i trajnuesve për vitin 2016
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Komponentët e programit të modelit Nansen për arsimim të integruar kanë mundësuar  transformimin 
jo vetëm të individëve të përfshirë në program, por dhe të institucioneve arsimore si një metaforë dhe 
mekanizëm për transformimin e shoqërisë.
Modeli Nansen për arsimim të integruar vazhdon të jetë një përgjigje  bashkëkohore e nevojës për 
komunikim dhe bashkëpunim në sferën edukativo-arsimore mes pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme 
etnike në Maqedoni, dhe është një mjet i rëndësishëm në procesin e inicimit dhe ndërtimit të marrëdhënieve 
interaktive dhe harmonike në komunitet.
Nëpërmjet programeve vjetore për aktivitete të integruara jashtë mësimore, të hartuara nga Ekipi për 
edukim, trajnim dhe zhvillim i QDN Shkup, dyshet dhe ekipet e mësimdhënësve patën mundësinë dhe 
resurset për të organizuar aktivitete cilësore për shkollat   fillore dhe të mesme të përfshira në modelin 
Nansen për arsimim të integruar dhe aktivitetet e projektit sipas modelit Nansen.
Mësimdhënësit e përfshirë në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar kanë dobi shumë të mëdha 
në  zhvillimin  tyre profesional për arsimim të integruar përmes trajnimeve të nivelit bazë dhe të nivelit të 
avancuar në kuadër  të Qendrës për Trajnim të QDN Shkup, si dhe programit të specializuar.
Ashtu si në vitet e kaluara,  që nga themelimi i modelit Nansen për arsimim të integruar, QDN Shkup i 
ofron të gjitha resurset dhe udhëzimet e nevojshme që iu nevojiten dysheve  dhe ekipeve për aftësimin e  
mësimdhënësve të përfshirë në projekt. Shkollat   e inkuadruara janë pajisur me pajisje didaktike dhe me 
programe për realizimin e aktiviteteve të integruara jashtë mësimore dhe i tërë procesi është mbështetur 
përmes konsultimeve dhe vizitave të shpeshta në terren,  duke kryer vëzhgime për të përmirësuar dhe për 
të zhvilluar fushat specifike të programit.
Gjatë vitit 2016, modeli Nansen për arsimim të integruar u zbatua në shkollat në vijim:

Shkolla Dyshja/dyshet e mësimdhënësve Seksioni i programit

SHFK Liria, Tetovë
- Radica Acevska, Mirsada Idrizi;

- Florina Skënderi, Vesna 
Danajlloska

- Hulumtuesit e vegjël
- Arsimim për paqe dhe tolerancë
- Seksioni i artit
- Të shprehurit dhe krijimtaria kreative

SHFK Bratstvo- 
Migjeni, Tetovë

- Sihana Kaba-Kasami, Daniella 
Apostollovska

- Gonxhe Ejubi,  Aleksandra 
Kundevska

- Arsimim për paqe dhe tolerancë
- Seksioni i muzikës 

SHMPK Mosha 
Pijade, Tetovë

- Agim Neziri, Toni Llasovski
- Zenun Zenuni,  Suzana Lekovska - Unë dhe të tjerët

SHMP 8 Shtatori, 
Shkup

- Garip Shaqiri, Stella Kostovska
- Andrijana Nikudinoska, Muhamed 

Curri
- Unë dhe të tjerët

SHFK Goce Dellçev, 
Gostivar

- Nagihan Snopçe,  Gabriella 
Merxhanoska

- Aneta Kaziovska,  Mirushe Xhaferi

- Luljeta Aziri,  Jasmina Efremoska

- Sevim Sulo,  Todorka Krajçeska

- Arsimim për paqe dhe tolerancë
- Të shprehurit dhe krijimtaria kreative
- Seksioni i artit
- Hulumtuesit e vegjël
- Eko-seksioni
- Konstruktorët e vegjël

SHFK Goce Dellçev, 
Konçe - Zujca Stojanova,  Deniz Rexhepov - Seksioni i artit

- Eko-seksioni

MODELI NANSEN PËR 
ARSIMIM TË INTEGRUAR 3
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Aktivitetet e projektit sipas modelit Nansen për arsimim të integruar janë zbatuar në shkollat në vijim:

Shkolla Dyshja/dyshet e mësimdhënësve Seksioni i programit

SHMQSH Vasil 
Antevski - Dren, 
Shkup

- Svetllana Asprovska -Todoroviq - Unë dhe të tjerët

SHFK Kirili dhe 
Metodi, Kanatllarci

- Darko Taleski, Ferdi Bulut, Natasha 
Zabërçanec

- Seksioni i kukullave

- Popujt e botës

SHFK Nikolla Karev, f. 
Borinë - Spasiçe Nikollovska, Isnisha Saliu - Seksioni i trafikut

SHFK Toli Zordumish, 
Kumanovë - Merin Stojanovska, Zejnep Bajrami - Të shprehurit dhe krijimtaria 

kreative

SHFK Bratstvo-
Migjeni, Tetovë

- Daniella Apostollovska, Sihana 
Kaba-Kasami, 

- Gonxhe Ejubi, Aleksandra 
Kundevska

- Unë dhe të tjerët 

SHFK Nikolla Karev, 
Krushevë

- Maja Miteva-Petroska, Zaharica 
Rujanoska, Todorka Nane

- Konstruktorët e vegjël

- Seksioni i trafikut

SHFK Kongresi i 
Manastirit, f. Llopat

- Hatixhe Memeti,  Daniella 
Stefanovska - Eko-seksioni

SHFK Goce Dellçev, 
Konçe - Deniz Rexhepov, Zujca Stojanova - Seksioni i trafikut

Përveç aktiviteteve të rregullta jashtë mësimore,  nxënësit e përfshirë në modelin Nansen për arsimim të 
integruar gjithashtu morën pjesë në ngjarje, ekskursione, vizita, ndeshje sportive, festime të ndryshme 
shkollore dhe në panaire të organizuara nga QDN Shkup.

Zbatimi i aktiviteteve të projektit në shkollën tonë ka filluar në vitin shkollor 2015-16. Si 
shkollë me një gjuhë mësimore, gjuhën maqedonase, ne kemi qenë të kufizuar në numrin e 
nxënësve -kandidatë për të marrë pjesë në këtë model të aktiviteteve të projektit. Por,  pasi 
që u prezantuan aktivitetet dhe qëllimet e tyre para nxënësve, një numër i konsiderueshëm 
i nxënësve me prejardhje të ndryshme etnike shprehën interes që të  inkuadroheshin , andaj 
këto aktivitete filluan me sukses.

Gjatë vitit shkollor, me sukses i kemi realizuar të gjitha temat dhe aktivitetet që ishin planifikuar të realizoheshin 
me nxënësit. Aktivitetet gjithashtu u mirëpritën nga mësimdhënësit dhe nxënësit  tjerë,  të cilët ishin të njoftuar 
me aktivitetet e nxënësve të inkuadruar. Njëkohësisht, aktivitetet  hasën në mbështetje të  prindërve të  nxënësve.
Në vitin e ri shkollor 2016-17 aktivitetet vazhduan me një grup të ri,  ku bëjnë pjesë edhe nxënësit nga grupi i vitit 
të kaluar,  së bashku me nxënësit e rinj. Grupi i ri punon me motivacion të shprehur për të zbatuar me sukses 
aktivitetet e planifikuara.

Svetllana Asprovska -Todoroviq
SHMJQSH Vasil Antevski Dren
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Kushtet elementare shkollore,  si dhe ambienti i cili reflekton gatishmëri 
për punë dhe nxit kreativitet te nxënësit,  vazhdojnë të jenë sfidë me të 
cilat ballafaqohen shkollat fillore dhe të mesme në vendin tonë. Duke 
vazhduar misionin tonë në implementimin e aktiviteteve për arsim të 
integruar dhe interkulturor,  hasim në vështirësi objektive,  të cilat Qendra 
për Dialog Nansen i identifikon dhe më tutje,  në suaza të mundësive dhe 
në bashkëpunim me partnerët tanë,  i zgjidhim. 

Një nga elementet që përmban modeli Nansen është ofrimi i ndihmës për 
riadaptim të hapësirave shkollore, përkatësisht i klasave dhe ambienteve 
ku nxënësit punojnë së bashku- qoftë në aktivitete jashtë mësimore, 
qoftë në zbatimin e mësimit të rregullt. Edhe këtë vit,  gjatë vizitave nëpër 
shkolla, duke lidhur partneritete të reja, kemi hasur në problemet e njëjta,  

që kanë të bëjnë me kushtet e klasave ku nxënësit e ndjekin mësimin,  ose me kabinetet e ndryshme për 
lëndët profesionale,  të cilat nuk ofrojnë standarde mesatare për një ligjërim ose mësim adekuat. 

Pas definimit të prioriteteve, individualisht në secilën shkollë, QDN Shkup kreu renovimin ose riadaptimin 
e klasave,  duke i kushtuar rëndësi pamjes vizive,   përkatësisht suvatimit  të mureve të klasave, ndërrimit 
të dyshemeve, ndërtimit të këndeve për ekspozimin e punimeve të ndryshme, pajimin  e klasave me 
kompjuterë personalë, me printer me ngjyrë, instalim të LCD-projektorëve, ndërrimin e  tabelës së gjelbër 
me tabela të bardha magnetike, furnizimin e  klasave me dollapë të ndryshëm për arkivimin dhe ruajtjen e 
materialeve dytësore për mësim,  si dhe furnizimin e  dysheve të mësimdhënësve me materiale didaktike,  
posaçërisht për implementimin e modelit Nansen për arsimim të integruar. 

Këtë vit QDN Shkup,  në partneritet me Ministrinë  e Arsimit dhe Shkencës, filloi zbatimin e projektit “Avancimi 
dhe promovimi i shkollave të mesme profesionale” në Republikën e Maqedonisë. Ky projekt kishte për 
synim shkollat e mesme profesionale,  për arsye se numri i nxënësve të interesuar për regjistrim në këto 
shkolla vite me radhë është shumë i dobët. Një nga arsyet kryesore pse nxënësit nuk shprehin interes 
për regjistrim në këto shkolla janë kushtet e dobëta që shkollat i ofrojnë për mësim praktik,  përkatësisht 
kabinetet për lëndë profesionale janë të pajisura me aparaturë të vjetruar, jofunksionale. Për këtë qëllim,  
QDN Shkup,   bashkë me MASH të Maqedonisë, përzgjodhi katër shkolla të mesme profesionale,  të cilat i 
ndihmuam në pajimin  e gjashtë kabineteve për mësim praktik. 

Në shkollën e mesme profesionale “Nace Bugjoni” në Kumanovë, drejtoria e shkollës vendosi që të  
ndihmojmë me pajimin e kabinetit për elektroteknikë. Këtë kabinet,  në bashkëpunim me profesorët e kësaj 
shkolle që janë përgjegjës për lëndët e elektroteknikës,  e pajisëm me aparaturë moderne, sipas kërkesave 
dhe nevojave të planit mësimor për lëndët përkatëse. Treguam kujdes të veçantë në suvatimin  e kabinetit, 
në rregullimin e dyshemesë dhe në ndriçimin e kabinetit,  si dhe në furnizimin e tij me veglat e nevojshme 
për punë: osciloskop, matës të ndryshëm të energjisë elektrike, rezistorë, kabllo të ndryshëm për punë 
praktike, përpunuam tryeza speciale me instalacion elektrik, kompjuter personal, LCD-projektor dhe shumë 
pajisje dhe vegla të tjera,  të cilat janë të nevojshme për zbatimin adekuat të programit mësimor. 

Në shkollën e mesme teknike “Gostivari” në Gostivar, pas konsultimeve me kolektivin e kësaj shkolle,  QDN 
Shkup vendosi të bëjë pajimin  dhe furnizimin e  dy kabineteve për mësim praktik- atë të lëndës së Fizikës,  si 
dhe kabinetin për Parukeri dhe Kozmetikë. Gjatë punimeve i adaptuam klasat për instalim të aparaturës së 
nevojshme,  duke u kujdesur për pamjen vizive  të kabineteve. Pas këtij hapi QDN Shkup,  në bashkëpunim 
me mësimdhënësit e shkollës,  pajisi kabinetet me të gjitha veglat dhe aparaturën e nevojshme për 
zbatimin e  mësimit sipas planit dhe programit të paraparë. Tani kjo shkollë ka në dispozicion  me së paku 
dy kabinete moderne,  të cilat do t’u shërbejnë nxënësve,  si dhe mësimdhënësve,  në ndjekjen dhe bartjen 
e njohurive në mënyrë praktike dhe provuese . 

Mbështetje të konsiderueshme  shkollave për përmirësimin e 
kushteve mësimore dhe të mjedisit shkollor
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Shkolla e mesme profesionale “Mosha Pijade” në Tetovë u kompletua me dy kabinete të reja për Teknik 
të komunikacionit rrugor dhe kabinet për Hotelieri dhe Turizëm. Meqenëse interesi i nxënësve për këto dy 
drejtime ishte i madh,  vendosëm që investimi në këtë shkollë të fokusohet në këto dy kabinete. Kabineti për 
Teknik të komunikacionit rrugor u ndërtua nga fillimi dhe sërish,  duke u marrë parasysh plani dhe programi 
mësimor,  u pajis me Semaforë automatikë për automjete dhe për këmbësorë; gjithashtu,  siguruam shenjat 
origjinale dhe më frekuente të komunikacionit,  të cilat mund t’i hasim në rrugë; siguruam pasqyra ovale për 
rrugë anësore, konusa për alarmim të komunikacionit dhe shumë vegla të tjera, me të cilat e kompletuam  
këtë kabinet.  Ndërkaq, për kabinetin për Hotelieri dhe Turizëm - një drejtim mjaft atraktiv për nxënësit 
- u ndërtua një recepcion i improvizuar hoteli në kuadër të  kabinetit; gjithashtu,  rindërtuam një bar me 
kuzhinë funksionale, në formë të restoranti,  ku nxënësit në mënyrë praktike mund të njihen  me aftësitë për 
barmen, kamerier dhe kuzhinier dhe ku do të mund të përgatisin ushqime të ndryshme. 

Në shkollën e mesme “8 Shtatori”,  pas bisedave  me udhëheqjen  e shkollës,  vendosëm të pajisim një kabinet 
multifunksional për Makineri  dhe elektroteknikë. Profesorët e shkollës disenjuan  tabela eksperimentale,  
në të cilat do të shfaqen në mënyrë praktike proceset kryesore të makinerisë  dhe të elektroteknikës. 
Për këtë kabinet u siguruan PLC-kontrollorë të ndryshëm me licencë nga kompania Siemens, pompa të 
ndryshme për presion, rezistorë, kompjuterë për programimin e proceseve makinerike etj. Gjithashtu,  për 
këtë kabinet u kujdesëm për rregullimin infrastrukturor, rregullimin e mureve, ndërrimin e derës së kabinetit, 
zëvendësimin e tabelës së gjelbër me tabelë të bardhë magnetike etj. 

Ne thellësisht besojmë që këto kabinete do t’u ndihmojnë shumë nxënësve,  si dhe mësimdhënësve,  së 
pari në ngritjen e motivimit për mësim dhe të dëshirës për të mësuar më shumë në lëndët përkatëse. Me të 
vërtetë,  është kënaqësi e veçantë të shihen buzëqeshjet e nxënësve turq, maqedonas, shqiptarë e të tjerë 
pasi që të hyjnë në kabinetet e reja dhe të pajisura me vegla dhe aparaturë moderne. Ky projekt u realizua 
me ndihmën e donatorit tonë,  Ministrisë  së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

QDN Shkup në vazhdimësi përkrah shkollat në mënyra të ndryshme-qoftë në ofrimin e trajnimeve të 
ndryshme për ngritjen e kapacitetit të mësimdhënësve, qoftë në implementimin e aktiviteteve jashtë 
mësimore mes seksioneve të ndryshme,  si dhe në riadaptimin e klasave dhe furnizimin e tyre me materiale 
adekuate. Gjithsesi se mburremi me këto rezultate,   por gjithashtu jemi të vetëdijshëm që kjo nuk mjafton 
dhe duhet të vazhdojmë me punë dhe me zgjerimin e partneriteteve për ta realizuar misionin dhe vizionin 
tonë në të ardhmen

Veton Zekolli
MENAXHUES PROJEKTI I QDN SHKUP 
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Programi për bashkëpunim me prindërit ende paraqet një komponentë shumë të rëndësishme të modelit 
Nansen për arsimim të integruar,  që realizohet gjatë tërë vitit shkollor, për shkak të interesimit të madh për 
pjesëmarrje,  të shprehur nga prindërit e nxënësve të përfshirë në projekt.
Suksesi i modelit Nansen për arsimim të integruar i dedikohet bashkëpunimit të shkëlqyer dhe mbështetjes 
nga ana e prindërve të nxënësve të përfshirë në projekt. Programi për bashkëpunim me prindërit, me 
mësimdhënësit dhe nxënësit kishte përfitime të shumta pozitive me përfshirjen e prindërve në aktivitetet 
arsimore,  për të rritur nivelin e integrimit dhe për të pasuruar aktivitetet me informacione të rëndësishme 
nga prindërit e inkuadruar. 2016-ta u shënua me zbatimin e suksesshëm të Programit për bashkëpunim 
me prindërit e nxënësve të përfshirë në projektin Modeli Nansen për arsimim të integruar. Aktivitetet në 
kuadër të programit për bashkëpunim me prindër janë organizuar dhe zbatuar nga mësimdhënësit,  të 
cilët i zbatojnë aktivitetet e integruara jashtë mësimore me mbështetje të konsiderueshme nga ekipi për 
edukim, trajnim dhe zhvillim të QDN Shkup. Bashkëpunimi me prindërit ngërthen  një sërë aktivitetesh për 
përfshirjen e tyre aktive në procesin e përgjithshëm edukativo-arsimor.

Punëtoritë edukative dhe kreative, si pjesë e programit për bashkëpunim me prindërit,  janë organizuar dhe 
zbatuar nga mësimdhënësit që i realizojnë aktivitetet e integruara jashtë mësimore.
Këto forma të bashkëpunimit me prindërit kanë arritur një ndikim pozitiv në drejtim të:

• forcimit të ndjenjës së mirëbesimit dhe zhvillimit të një qëndrim aktiv dhe pjesëmarrës drejt formësimit 
të mjedisit shkollor;

• ndërtimit të  një imazhi pozitiv të shkollës;

• reduktimit të stereotipave dhe paragjykimeve ndaj disa aspekteve të funksionimit të shkollës ose të 
lëndëve të veçanta;

• ngritjes së nivelit të ndërgjegjësimit rreth arritjeve të ndryshme inovative të shkollës;

• përmirësimit të aftësive për të arritur partneritet me shkollën në përgatitjen e nxënësve me prejardhje 
të ndryshme,  që jetojnë në një mjedis me parashenjë të diversitetit.

Programi për bashkëpunim me prindërit rregullisht është realizuar në kuadër të shkollave që e zbatojnë 
modelin Nansen për arsimim të integruar.

Programi për bashkëpunim me prindërit
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Në krijimin e një shoqërie përfshirëse,  ku respektohet dhe kultivohet barazia dhe 
diversiteti, përgjegjësia për zhvillimin e rinisë që do të nxisë vlerat e demokracisë 
dhe të multikulturalizmit  është pjesë e edukimit dhe e arsimit, veçanërisht e 
arsimimit të  fëmijëve në arsimin fillor. Duke punuar në periudha të ndryshme 
zhvillimore të shkollës sonë, dhe duke marrë parasysh kushtet aktuale, 
mundësitë për ndërveprim ndërmjet nxënësve të bashkësive të ndryshme etnike 
janë reduktuar dhe një situatë e ngjashme ndodh edhe me stafin mësimdhënës. 
Aplikimi i modelit për arsimim të integruar të Qendrës për Dialog Nansen Shkup 
ka përforcuar kreativitetin dhe kërshërinë hulumtuese të nxënësve; gjithashtu 
ndikon në kompetencën shoqërore të nxënësve.
Projekti Nansen hapi shumë mundësi për zhvillimin profesional, por edhe rrugë 
të hapura të bashkëpunimit me kolegët,  të cilët e realizojnë procesin arsimor në 
gjuhën maqedonase. Duke realizuar orë të përbashkëta, nxënësit dhe prindërit 
janë sensibilizuar që të punojnë në grupe të me prejardhje të ndryshme etnike 

dhe shoqërore. Gjatë këtij viti, bashkëpunimi mes  dysheve të mësimdhënësve u forcua; njëkohësisht,  edhe 
kapacitetet e mia personale për ta përshtatur mësimin me grupet e nxënësve  në përputhje me nevojat e grupit 
të ndryshëm .
Komunikimi me prindërit për mua ishte i kënaqshëm,  duke pasur parasysh rrethanat aktuale të veprimit dhe 
gjendjen e sotme në shoqëri. Prindërit e kanë mbështetur këtë qasje dhe janë të bindur se vendosja e nxënësve 
në të njëjtat kushte dhe parashtrimi i detyrave të njëjta,  do t’i kontribuojnë  mirëkuptimit dhe respektimit të tyre 
të ndërsjellë. Zhvillimi i partneritetit me prindërit për këtë lloj të punës është vendimtare. Duke e theksuar rolin e 
tyre si ofrues të mjedisit të shëndetshëm demokratik,  ku të rinjtë i kuptojnë identitetin e vet  dhe miqtë e tyre me 
prejardhje të ndryshme etnike, i bën ata aktorë pro aktivë dhe nxitës të dialogut interkulturor në mjedisin tonë. 
Prindërit janë mjaft të përgjegjshëm dhe të interesuar për këtë lloj të punës.
Ajo që është për t’u përshëndetur,  është përdorimi i metodave jo konvencionale të mësimdhënies,  që ngjall 
kureshtjen dhe kreativitetin e nxënësve; gjithashtu, rolin tonë si mësimdhënës e bën më miqësor për të punuar. 
Doracakët e përgatitur dhe trajnimet janë tejet të dobishme në punën tonë, ndërsa metodologjia e përdorur është 
e zbatueshme edhe në lëndët tjera  mësimore. Ky parim i punës duhet të gjejë mbështetje në mesin e të gjithë 
aktorëve në shoqëri,  për të përhapur idenë e një shoqërie të barabartë,  që e nxit diversitetin dhe tolerancën në 
mesin e nxënësve dhe në përgjithësi, në mesin e popullatës në vend.

Luljeta Aziri
SHFK Goce Dellçev, Gostivar
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Më 30 qershor 2016, drejtori i Fondacionit për Arsimim të Integruar, Veton Zekolli,  vizitoi disa nga shkollat   
që e zbatojnë modelin Nansen për arsimim të integruar: SHFK Goce Dellçev- Gostivar, SHFK Liria-Tetovë, 
SHFK Bratstvo-Migjeni, Tetovë dhe SHMP Mosha Pijade- Tetovë. Në shenjë të mbështetjes për zbatimin 
e suksesshëm të programeve sipas modelit Nansen për arsimim të integruar, ekipet e mësimdhënësve u 
shpërblyen me dhurata simbolike nga Fondacioni.

Më 8 korrik 2016, drejtori i Fondacionit për Arsimim të Integruar, Veton Zekolli,  ndau dhurata simbolike për 
mësimdhënësit Zujca Stojanova dhe Deniz Rexhepov, realizues të modelit Nansen për arsimim të integruar 
në shkollën fillore “Goce Dellçev” - Konçe. Dhurata simbolike gjithashtu u ndanë për mësimdhënësit 
Svetllana Asprovski - Todoroviq nga SHMJQSH “Vasil Antevski – Dren”,  Shkup;  Zaharica Rujanoska, 
Maja Miteva-Petroska  dhe Todorka Nane nga shkolla fillore “Nikolla Karev” në Krushevë për zbatimin e 
suksesshëm të aktiviteteve të projektit sipas modelit Nansen gjatë tërë vitit shkollor.

Shpërblimi i tandemëve të mësimdhënësve-zbatues të suksesshëm 
të MNAI
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Gjatë muajit qershor 2016, QDN Shkup,  në bashkëpunim me mësimdhënësit e përfshirë në modelin Nansen 
për arsimim të integruar,  shënoi përfundimin e suksesshëm të vitit shkollor 2015/2016 me dhënien e 
diplomave për pjesëmarrje aktive në modelin Nansen për arsimim të integruar.

Shënimi i përfundimit të vitit shkollor në shkollat-model Nansen

Gjatë muajit dhjetor 2016, QDN Shkup organizoi ngjarje argëtuese për nxënësit e përfshirë në projektin 
modeli Nansen për arsimim të integruar. Nxënësit, bashkë me mësimdhënësit e tyre, zbaviteshin në 
aktivitetet e organizuara,  me të cilat shënuan fundin e gjysmë vjetorit të parë të vitit shkollor 2016/2017.

Aktivitete me rastin e përfundimit të gjysmë vjetorit të parë të vitit 
shkollor
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Unë jam e kënaqur nga bashkëpunimi me kolegen time,  me të cilën e formojmë dyshen,  
dhe mund të them se bashkëpunimi është i përkryer. Nxënësit, me një gëzim dhe kureshtje 
të madhe se çfarë do të punohet në aktivitete,  i mirëpresin orët e aktiviteteve të lira 
sipas modelit Nansen. Nxënësit e dy grupeve bashkëpunojnë gjatë aktiviteteve dhe janë 
konsoliduar aq mirë, saqë tani përbëjnë një tërësi. Prindërit e tyre e kanë pranuar këtë 
model të arsimimit dhe janë të vetëdijshëm që vetëm me anë të njohjes  dhe shoqërimit 
të ndërsjellë, fëmijët e tyre do të jetojnë më mirë. Prindërit janë të kënaqur nga puna 
e përgjithshme. Unë dhe dyshja  ime jemi tejet të kënaqur kur i shikojmë fëmijët duke 

komunikuar përmes lojës, përmes aktiviteteve praktike dhe festimeve të ndryshme. Ata, thjesht, shoqërohen. 

Aneta Kazioska
SHFK “GOCE DELLÇEV”, GOSTIVAR 

Me fillimin e projektit në shkollën tonë, që nga viti i kaluar gjer më tani, unë mund të them se 
mënyra e bashkëpunimit zhvillohet në nivel të lartë. Nxënësit me kënaqësi i kanë pranuar 
aktivitetet dhe të njëjtat i realizojnë me sukses. Nxënësit e bashkësive të ndryshme 
etnike kanë mundësi të takohen, të krijojnë miqësi, të respektohen dhe të zhvillojnë vlera 
multietnike.
Prindërit kanë reagime pozitive; janë inkuadruar në realizimin e aktiviteteve të planifikuara 
për prindërit dhe me këtë, i inkurajojnë nxënësit që t’i  tejkalojnë stereotipat dhe 
paragjykimet. Temat e planifikuara për realizim janë  interesante dhe e nxisin kreativitetin 

tek  nxënësit.
Për zbatimin e suksesshëm të modelit Nansen,  në masë të madhe kanë kontribuar trajnimet e organizuara nga 
ana e ekipit të trajnimit, si dhe bashkëpunimi nga ana e QDN Shkup.

Jasmina Efremoska 
SHFK “GOCE DELLÇEV”, GOSTIVAR

Në shkollën tonë që dy vite me radhë të zbatojmë me sukses aktivitete sipas modelit 
Nansen për arsimim të integruar. Nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit nga të dy grupet 
etnike që marrin pjesë në aktivitete, janë të përfshirë në mënyrë aktive dhe me kënaqësi 
dhe entuziazëm punojnë sipas modelit Nansen që mundëson integrimin mes dy grupeve 
etnike në shkollën tonë. Bashkëpunimi i mësimdhënësve në tandemë është me rëndësi të 
madhe, për shkak se ata janë faktor kyç në planifikimin, zbatimin dhe realizimin e këtyre 
aktiviteteve në një temë të përcaktuar paraprakisht. Temat janë interesante, edukativo- 
arsimore, dhe paraqesin një sfidë për mësimdhënësit dhe nxënësit. Loja është një pjesë e 

rëndësishme e çdo aktiviteti dhe kontribuon në arritjen e kuptimit më të mirë të ndërsjellë, bashkëpunimit më të 
mirë gjatë aktiviteteve, lidh dhe relakson nxënësit, duke i bërë aktivitetet më interesante.
Qasja e integruar në arsimin ju mundëson nxënësve që së bashku të shqyrtojnë, mbledhin, përpunojnë dhe 
të prezantojnë informacionet mbi temat që ata duan, pa kufizime të vendosura nga barrierat tradicionale në 
suaza të lëndës të cilën e mësojnë. Gjithashtu ky model i inkurajon nxënësit të kuptojnë lidhjet e ndërsjella dhe 
relacionet mes fushave tematike të kurrikulës.  
Duke pasur parasysh faktin se nxënësit janë të lirë dhe nuk janë të kufizuar në shprehje, nuk mësojnë vetëm për 
vlerësim, i bën këto aktivitete edhe më produktive dhe interesante për të zbuluar ide të reja të cilat ndahen në 
klasën me moshatarët e tyre. Qasjet e tilla ju mundësojnë nxënësve të formojnë mendimin dhe qëndrimin e tyre 
mbi ndonjë temë të caktuar, që do të thotë duke përdorur njohuritë e tyre të mëparshme dhe njohuritë reja, për të 
krijuar miqësi dhe për të forcuar vetëdijen ekzistuese të përfshirjes dhe socializimit, respekt për diversitetin, etj.
Puna në grupe të përziera afron nxënësit dhe mësimdhënësit e dy bashkësive të ndryshme etnike, ndërsa 
dygjuhësia e cila është prezentë në orët është shembull për bashkëpunim dhe respekt. 
Dua të falënderohem në emrin tim, dhe në emër të ekipit të mësimdhënësve nga shkolla jonë për bashkëpunimin 
e deritanishëm, për përkushtimin dhe përkrahjen e madhe nga i tërë ekipi i QDN Shkup.

Natasha Zabërçanec
SHFK “QIRILI DHE METODI“ F. KANATLLARCË, PRILEP
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Më 10 gusht, 2016 Qendra për dialog Nansen Shkup shpalli thirrje të hapur për mësimdhënësit e interesuar 
për inkuadrim në modelin Nansen përmes realizimit të aktiviteteve të projektit në suaza të shkollave 
të tyre. Thirrja e hapur u shpall për shkak të interesimit të shfaqur nga ana e disa mësimdhënësve për 
implementimin e Modelit Nansen për arsimim të integruar përmes aktiviteteve të lira dhe të projektit, në 
bazë të vendimit nga QDN Shkup për përkrahjen e mësimdhënësve të cilët kanë përfunduar nivelin bazik 
dhe të avancuar të trajnimit dhe janë të gatshëm për zbatimin e aktiviteteve gjatë vitit shkollor 2016/2017. 
Përmes kësaj thirrje të hapur, mësimdhënësit të cilët kanë përfunduar nivelin bazik dhe të avancuar të 
trajnimeve për Modelin Nansen për arsim të integruar, si dhe tandemët e mësimdhënësve nga shkollat me 
të cilat QDN Shkup ka një bashkëpunim shumëvjeçar, kishin mundësi në Programet vjetore për punë të 
shkollave për vitin shkollor 2016/2017, si dhe në programet e tyre vjetore, ti bashkëngjisin programet sipas 
të cilave realizohet Modeli Nansen për arsimim të integruar.
Realizimi i aktiviteteve të lira për nxënës sipas modelit Nansen, nënkupton dhënien në dispozicion të 
programit për një sekcion të caktuar (në pajtueshmëri me moshën e nxënësve), i cili seksion duhet realizuar 
me grupe të nxënësve që flasin gjuhë të ndryshme dhe janë përfaqësues të bashkësive të ndryshme etnike. 
Për mësimdhënësit e shkollave të mesme kjo ishte një mundësi që përmes këtij lloji të aktiviteteve të lira 
të plotësojnë fondet javore të orëve, ndërsa mësimdhënësve të shkollave fillore (grupi klasor dhe klasat e 
larta) janë këshilluar ti informojnë drejtoritë e shkollave të tyre për këtë iniciativë, me qëllim që të definimit 
të statusit të këtyre orëve.
Në kohëzgjatjen e thirrjes së hapur, aplikuan shumë tandemë të mësimdhënësve për tu inkuadruar në 
aktivitetet e projektit sipas modelit Nansen. Dinamika e planifikuar për realizimin e këtyre aktiviteteve 
është 1-2 herë në muaj me tandemë të mësimdhënësve të cilët flasin gjuhë të ndryshme (maqedonisht-
shqip, maqedonisht-turqisht, maqedonisht-gjuha vllahe). QDN Shkup i siguron të gjitha mjetet e nevojshme 
didaktike të cilat do t’ju nevojiten tandemëve të cilët gjatë vitit shkollor do të marrin pjesë në zbatimin e 
aktiviteteve të projektit.  
Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve për pjesëmarrje në aktivitetet e projektit ishte në 10 shtator, 
2016, ndërsa lista e tandemëve të përzgjedhur u shpall më 3 tetor, 2016. 
Tandemët e mësimdhënësve të cilët filluan me zbatimin e aktiviteteve të projektit sipas modelit Nansen 
për arsimim të integruar janë:

SHFK “Nikolla Karev”, Krushevë 
(mësimdhënës: Maja Miteva-Petroska, Zaharica Rujanoska dhe Todorka Nane);

SHFK “Nikola Karev”, f. Borinë 
(mësimdhënës: Spasiçe Nikoloska dhe Isnisha Salioski);

SHFK “Qirili dhe Metodi”, f.Kanatllarcë 
(mësimdhënës: Darko Taleski, Ferdi Bullut dhe Natasha Zaëbrçanec);

SHFK “Toli Zordumish”, Kumanovë 
(mësimdhënës: Zejnep Bajrami dhe Merlin Stojanovska);

SHFK “Goce Dellçev”, Konçe 
(mësimdhënës: Zujca Stojanova dhe Deniz Rexhepov);

SHFK “Bratstvo-Migjeni”, Tetovë 
(mësimdhënës: Aleksandra Kundevska, Gonxhe Ejubi, Sihana Kaba-Kasami dhe Daniella Apostolovska);

SHMQSH “Vasill Antevski-Dren”, Shkup 
(mësimdhënëse: Svetlana Asprovska-Todoroviq);

SHFK “Kongresi i Manastirit”, f. Llopatë 
(mësimdhënës: Hatixhe Memeti, Daniella Stefanovska).

Përzgjedhja e shkollave të reja për zbatimin e modelit Nansen për 
arsimim të integruar përmes aktiviteteve të projektit



30

Raport vjetor për vitin 2016
Qendra për Dialog Nansen Shkup

Më 18 mars 2016, Nansen Dialog Rrjeti festoi 20 vjetorin e themelimit të saj në Lilehamer, Norvegji. Në mesin 
e pjesëmarrësve dhe mbështetësve të shumtë në këtë eveniment morën pjesë Hakon Blankenborg, drejtor 
i Departamentit për Evropën Juglindore në Ministrinë e Jashtme të Norvegjisë, dhe kryetari i komunës së 
Lilehamerit, Espen Jonsen. Përfaqësuesit e Qendrave për Dialog Nansen në Ballkan, Sasho Stojkovski 
(QDN Shkup) Elvir Xhuliman (QDN Mostar), dhe Suzana Agotiç (QDN Kroaci) prezantuan sfidat me të cilat 
janë përballur si dhe rezultatet e arritura në 20 vitet e fundit në fushën e dialogut dhe procesit pajtimi në 
Ballkanin Perëndimor. Me këtë rast, Qendra Nansen për Paqe dhe Dialog botoi një libër të titulluar “20 vjet 
në syrin e stuhisë” Nansen Dialog Rrjeti 1995-2015, e cila paraqet një koleksion të historive të suksesit si 
dhe përvojat nga puna e Nansen Dialog Rrjetit.

Shënimi i 20 vjetorit të Nansen Dialog Rrjetit

BASHKËPUNIM LOKAL, RAJONAL DHE 
NDËRKOMBËTAR PËR VITIN 2016 4
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Në periudhën 4-11 mars, 2016 nxënës dhe profesorë nga Norvegjia dhe Maqedonia të përfshirë në projektin 
“Ndërmjetësues sot- paqebërës nesër”, morën pjesë në programin e trajnimit pesë-ditor të organizuar dhe 
zbatuar në Norvegji (Oslo dhe Lilehamer).

QDN Shkup në partneritet me shkollën e mesme Kuben- Oslo dhe SHMP Mosha Pijade- Tetovë ka punuar 
në zhvillimin e programit të trajnimit i cili është organizuar dhe realizuar në kuadër të Erasmus+ projektit 
për lëvizshmëri së të rinjve. “Ndërmjetësues sot- paqebërës nesër” përbëhet nga dy module të programeve 
të trajnimit. Moduli i parë u realizua në Maqedoni në periudhën 11-17 tetor 2015 ndërsa i dyti në Norvegji 
në periudhën 4-11 mars 2016 .

Programi përfshinte nxënës dhe mësimdhënës nga shkolla profesionale Kuben dhe Mosha Pijade. Qëllimi 
i projektit ishte t’ju mundësojë pjesëmarrësve të fitojnë aftësitë dhe kompetencat e nevojshme në fushën 
e ndërmjetësimit dhe të komunikimit të pa-dhunshëm. Projekti mundësoi shkëmbimin e përvojave në mes 
të pjesëmarrësve në mënyrë që të krijojë një praktikë të mirë në ndërmjetësimin mes moshatarëve dhe 
zgjidhjen e konflikteve në shkolla.

Pjesëmarrësit morën pjesë në këto aktivitete gjatë programit të organizuar në Norvegji:

Dita e parë- Hyrje në program, vizitë e shkollës Kuben dhe administratës së shkollës;

Dita e dytë- Punëtori: Identiteti dhe diversiteti kulturor; Aktivitete sportive në qendrën sportive Hakon;

Dita e tretë- Punëtori: Komunikimi në kontekstin e ndërmjetësimit;

Dita e katërt- Ligjëratë e përgatitur nga prof. Dr. Steinar Bryn rreth Qendrave të dialogut Nansen në Ballkan, 
dhe përvojta ndërkombëtare nga seminaret e dialogut. Pas ligjëratës dhe aktiviteteve, pjesëmarrësit 
shikuan dokumentarin “Reunion- dhjetë vjet pas përfundimit të luftës”, pas të cilit u diskutuan përshtypjet 
e përgjithshme rreth dokumentarit dhe shkëmbimin e pikëpamjeve të ndryshme. 

Dita e pestë- Prezantimi i projektit në hapësirat e shkollës së mesme profesionale “Kuben” në Oslo. Gjatë 
këtij evenimenti, nxënësit nga Maqedonia dhe Norvegjia të inkuadruar në projektin “Ndërmjetësues sot- 
paqebërës nesër” i zbatuar nga shkolla e mesme profesionale Kuben, Qendra për dialog Nansen Shkup dhe 
shkolla e mesme profesionale Mosha Pijade, prezantuan rezultatet nga projekti njëvjeçar i cili u realizua 
përmes dy programeve për trajnim, respektivisht, pjesa e parë e realizuar në Maqedoni, ndërsa pjesa e dytë 
në Norvegji. Pas prezantimit, nxënësve iu ndanë Youth Pass certifikata.

Erasmus + projekt në bashkëpunim me SHMP “Kuben” dhe SHMP 
“Mosha Pijade”



32

Raport vjetor për vitin 2016
Qendra për Dialog Nansen Shkup

Në periudhën 21-25 prill 2016, Jasmina 
Romanova (QDN Shkup) dhe Darko 
Taleski (SHFK Qirili dhe Metodi) morën 
pjesë në trajnimin e 5-ditor në suaza 
të projektit “ Aksion! Filmi dhe Drama - 
mjete për zhvillimin e komunitetit “, i cili 
u realizua në Windsor, Britani të Madhe. 
Trajnimi u organizua nga kompania 
“MyLife Production”, ndërsa u financua 
nga Erasmus+ programi. QDN Shkup 
kishte rolin e organizatës partnere në 
zbatimin e këtij projekti.

Qëllimi i trajnimit 5 ditor ishte zhvillimi i aftësitë për të punuar me të rinjtë duke përdorur filmin dhe dramën 
si mjete për hulumtimin e çështjeve sociale, si dhe për të mbështetur të rinjtë për të transferuar storjet e 
tyre. Qëllimi i programit ishte të prezantojë metodat se si të punohet me grupet e të rinjve për të zhvilluar 
ide, për të krijuar histori, dhe si të zhvillohet një film nga skenari në ekran, me përfshirjen e të rinjve në çdo 
aspekt të procesit. Pjesëmarrësit patën mundësinë të mësojnë ushtrime të ndryshme dhe teknika për të 
zhvilluar karaktere dhe histori; si të mbajnë vëmendjen e grupeve të angazhuara dhe të përfshira; si të 
merren me çështjet e vështira ose sfiduese; dhe si të menaxhojnë konfliktet kreative. Programi mundësoi 
sesione praktike për procesin e krijimit të filmit; si të zhvillojnë aftësitë për të krijuar filma, dhe si të ndajnë 
njohuritë me të rinjtë. Këto aftësi janë shumë të rëndësishme për vendin e punës, të shekullit të 21. Në 
programin morën pjesë profile të pjesëmarrësve të cilët punojnë me të rinj; mësimdhënës, aktivistë të 
komunitetit, artistë, muzikantë, etj. Pjesëmarrësit patën mundësinë për të zhvilluar partneritete të reja që 
shpien në bashkëpunim në të ardhmen.

Erasmus + projekti: Aksion! Filmi dhe Drama - mjete për zhvillimin e 
komunitetit

Më 13 maj 2016 Qendra për Dialog Nansen Shkup në bashkëpunim me Zyrën e Komisarit të Lartë për 
Pakicat Kombëtare filloi projektin e ri i cili përfshin zhvillimin e fjalorit për nevojat e nxënësve të shkollave 
fillore.

Qëllimi i projektit është zhvillimi i fjalorit maqedonisht-shqip dhe shqip-maqedonisht i cili do të përmbush 
nevojën e identifikuar lidhur me disponueshmërinë e materialeve mësimore për nxënësit nga shkollat 
fillore. Projekti do të mbështesë integrimin me rritjen e mundësisë për të mësuar gjuhën e komuniteteve 
më të mëdha etnike në vend në mesin e nxënësve të shkollave fillore, dhe do të rrisë nivelin e komunikimit 
ndërmjet nxënësve të etnive të ndryshme. Në mënyrë që të zvogëlohen pengesat etnike, fjalori do të 
shërbejë si një mjet për lehtësimin e dialogut interkulturor dhe ndëretnik midis nxënësve në shkollat fillore.

Autorët të cilët janë përgjegjës për hartimin e fjalorit janë: prof. Petar Atanasov, d-r. Veselinka Labroska, 
prof. Haki Imeri, doc. d-r. Berton Sulejmani.

Pas përfundimit të fjalorit QDN Shkup do angazhojë një ekip të ekspertëve për të transferuar edicionin e 
shtypur të fjalorit në version digjital që mund të përdoret dhe “off line”, në formatin CD-ROM për shpërndarje 
në shkolla, gjithashtu do të mund të vendoset në web - faqet e zyrave të interesuara dhe qeveritare 
përkatëse dhe në formë të aplikacioneve të cilat do të mund të shkarkohen në telefona celular.

Zhvillimi i fjalorit do të paraqesë një hap të rëndësishëm drejt integrimit në nivel personal dhe në këtë 
mënyrë të kontribuojë në kohezionin afatgjatë të shoqërisë.

Bashkëpunim me Komisarin e lartë për pakicat kombëtare pranë 
OSBE-se
Fjalor për nxënës të shkollave fillore
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Në periudhën 20- 24 korrik, 2016 mësimdhënësit Deniz Rexhepov nga shkolla fillore “Goce Dellçev”, Konçe, 
Radica Acevska dhe Mirsada Idrizi nga shkolla fillore “Liria”,Tetovë morën pjesë në vizitën studimore në 
kuadër të projektit “Ponti di Solidarietà” i organizuar nga Shoqata Piccolo Fiore nga Italia në bashkëpunim 
me QDN Shkup.

Qëllimi i kësaj vizite ishte prezantimi i punës së organizatave dhe rrjeteve vullnetare në Itali, dhe për të 
paraqitur punën e disa organizatave që punojnë në fushën e socializimit dhe edukimit të njerëzve me nevoja 
të veçanta. Mësimdhënësit kishin mundësinë për të mësuar më shumë për historinë e vullnetarizmit në 
Itali, kuadrin ligjor të shoqatave vullnetare dhe gjithashtu pjesëmarrjen e shkollave në aktivitete vullnetare 
në fusha të ndryshme sociale.

Pjesëmarrja në këtë projekt ju mundësoi pjesëmarrësve që nga afër të njihen me mënyrën në të cilën 
trajtohet problemi me personat me nevoja të veçanta në Itali por dhe në shtetet nga të cilat kishte 
përfaqësues, të shkëmbehen eksperienca, dhe të ndahen problemet me të cilat ballafaqohen çdo ditë, 
gjithashtu të njihen personat të cilët e kushtojnë mundin e tyre për të ndihmuar çdo ditë personat me 
nevoja të posaçme të cilët kanë nevojë për ndihmë dhe në cilën mënyrë motivimi dhe entuziazmi i tyre 
është në nivel të lartë.

Gjatë vizitës studimore, mësimdhënësit nga Maqedonia prezantuan punën e tyre në sferën e arsimimit të 
integruar me prezantimin e karakteristikave dhe leverdive  nga zbatimi i modelit Nansen për arsimim të 
integruar. Në suaza të vizitës studimore, pjesëmarrësit vizituan një sërë lokalitetesh kulturore dhe historike. 

Shoqata Piccolo Fiore është themeluar në vitin 1984 për të mbështetur organizatën humanitare Domus 
Leticie. Veprimet e shoqatave janë të drejtuara drejt aktiviteteve që mbështesin solidaritetin shoqëror, 
kryesisht në fushën e përfshirjes dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuar. Shoqata bashkëpunon 
ngushtë me grupet e tjera dhe organizatat vullnetare në komunitetin lokal dhe është anëtar i Këshillit 
Social të Vullnetarëve për qytetin e Biella, Itali.

Bashkëpunimi mes Qendrës për dialog Nansen Shkup dhe Shoqatës Piccolo Fiore u themelua në tetor 
të vitit 2014 kur përfaqësuesit e shoqatës kontaktuan zyrën е QDN Shkup, në mënyrë që të eksplorojë 
mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen si dhe për shkëmbimin e eksperiencës ndërmjet dy organizatave, 
veçanërisht në fushën e programeve arsimore.

Vizitë studimore në bashkëpunim me Pikolo Fiore, Itali
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Pjesëmarrja e Steinar Bryn në konferencën “Konventa kornizë: mjet 
kyç për menaxhimin e diversitetit përmes të drejtave të minoriteteve”

Më 11 tetor 2016 prof. Steinar Bryn, themeluesi i 
Nansen Dialog Rrjetit mori pjesë në Konferencën 
mbi “Konventën kornizë: mjet kyç për menaxhimin 
e diversitetit përmes të drejtave të minoriteteve” të 
mbajtur në Strasburg.

Konferenca u organizua nga Këshilli i Evropës, 
për të iniciuar grupin e katërt tematik të Komitetit 
Këshillues mbi zbatimin e Konventës Kornizë për 
Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare (KKMPK).

Gjatë fjalës kryesore, Prof. Steinar Bryn foli për nevojën për investime dhe zhvillimin e një shoqërie të 
përbashkët, si dhe nevojën për arsimim të integruar. Prof. Bryn theksoi se vetëm shoqëritë  e integruara 
dhe përfshirëse mund të sigurojë mbrojtje efektive dhe promovimin e të drejtave të pakicave, dhe theksoi 
rëndësinë e dialogut dhe pajtimit si komponentë thelbësore në këtë proces. Prof. Bryn adresoi çështjet 
aktuale shoqërore që lidhen me multikulturalizmin e cila është kontestuar nga paralelizmi kulturor dhe 
shpjegoi disa shembuj konkret dhe sukseset e punëtorive të dialogut të realizuara në kuadër të Nansen 
Dialog Rrjetit dhe punën e Qendrave të Dialogut Nansen në Ballkanin Perëndimor.

Prof. Bryn theksoi suksesin e modelit Nansen për arsimim të integruar dhe qendrën e trajnimit në QDN 
Shkup që kanë kontribuar në promovimin e proceseve integruese në arsim dhe shërbejë si një shembull 
për shumë institucione arsimore rajonale dhe ndërkombëtare.

Më 15 tetor 2016 mësimdhënësit e përfshirë në 
zbatimin e modelit Nansen për arsimim të integruar 
në shkolla në Stolac dhe Prozor-Rama morën pjesë 
në punëtorinë e organizuar në suaza të programit 
të trajnimit të organizuar nga QDN Mostar në 
partneritet me QDN Shkup. Punëtoria u realizua 
nga menaxherja e Qendrës së Trajnimit të QDN 
Shkup, Biljana Kërsteska- Papiq dhe Koordinatorja 
për arsim, trajnim dhe zhvillim, Sonaj Bilal. Tema 
e punëtorisë ishte “Qasja e paanshme në procesin 
arsimor.” Programi i trajnimit është pjesë e projektit 

“Trajnimi i mësimdhënësve për arsimim të integruar”, i financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë 
në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Programi për ngritjen e kapaciteteve për arsimim të integruar do të japë një kontribut të madh në trajnimin 
e stafit që punon në aktivitete për arsimim të integruar në shkollat e ndara, për të punësuarit të cilët 
kanë nevojë për qasje profesionale për të adresuar sfidat me të cilat përballen mjediset multikulturore. 
Mësimdhënësit do të forcojë aftësitë dhe kompetencat e tyre për të punuar në shkollat   multietnike duke 
përdorur metodat dhe teknikat e mësimdhënies moderne në një mjedis multikulturor.

Bashkëpunimi me QDN Mostar: Zbatimi i programit të trajnimit për 
mësimdhënësit
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Gjatë vitit 2016, QDN vazhdoi të zbatojë aktivitetet e planifikuara në partneritet me Ministrinë e Arsimit 
dhe Shkencës në kuadër të projektit “Koncepti multietnik në arsim”, i financuar nga Ministria e Punëve 
të Jashtme të Norvegjisë. Gjatë vitit 2016, QDN Shkup në bashkëpunim me Ministrinë, filloi zbatimin e 
aktiviteteve të Planit të Veprimit të Konceptit të arsimit interkulturor, respektivisht fushën e parë tematike. 
Grupi Punues për analizën e teksteve shkollore nga klasa e 1-rë gjer të klasën e 5-të definoi metodologjinë 
me të cilën do të zbatojë analizën e teksteve shkollore. Qëllimi është të identifikohen përmbajtjet që 
promovojnë etnocentrizmin, stereotipat dhe paragjykimet dhe të ofrojë rekomandime specifike për 
përmirësimin e përmbajtjeve. Në procesin e analizës cilësore janë përfshirë të gjitha 172 tekstet shkollore 
si dhe fletoret e punës për lëndët obligative dhe zgjedhore të mësimit klasor në arsimin fillor. Tekstet 
që ishin objekt i analizës cilësore, përfshijnë mësimin klasor nga klasa e 1 deri në klasën e 5 të arsimit 
fillor në gjuhën maqedonase, shqipe, turke dhe serbe. Analiza u fokusua në praninë dhe mundësitë për 
promovimin e elementeve interkulturore në përmbajtjet ekzistuese të teksteve shkollore, si dhe për të 
identifikuar burimet e ndryshme të stereotipave dhe paragjykimeve në literaturën shkollore. Raporti final i 
analizave cilësore me gjetjet dhe rekomandimet është përgatitur në prill të vitit 2016 dhe është dorëzuar 
në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë.

Gjatë vitit 2016, në suaza të Komponentit 1 të projektit “Koncepti multietnik në arsim” ka përfunduar 
renovimi dhe pajisja e klasave për të mundësuar zbatimin e modelit Nansen për arsimim të integruar si 
dhe pajisja e kabineteve për realizimin e mësimit praktik në shkollat   e mesme në vijim:

SHMP ”8 Shtatori “- Shkup (1 Nansen në klasë dhe 1 kabinetit për teknikë kompjuterike)

SHMPK “Mosha Pijade”- Tetovë (1 kabinetit për të kontrollorë të trafikut dhe 1 i Turizmit)

SHMTK “Gostivar “- Gostivar (1 kabinet i fizikës dhe 1 për kozmetikë dhe parukeri)

SHMPK “Nace Bugjoni “- Kumanovë (1 kabinet për elektroteknikë dhe automatikë)

Qëllimi i këtyre aktiviteteve është që të lehtësojë integrimin e suksesshëm përmes programeve për 
ndërtimin e kapaciteteve dhe aktiviteteve të integruara, si dhe përmirësimin e kushteve infrastrukturore 
dhe teknike në shkollat   profesionale për të përmirësuar cilësinë e mësimdhënies.

Projekt i përbashkët me MASH: “Koncepti multietnik në arsim”
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Koncepti për arsimim interkulturor 

Doracak për realizuesit e MNAI

Kapitull i librit: 20 vite në syrin e stuhisë

PUBLIKIME
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STAFI I QDN SHKUP DHE ANËTARËT E 
KËSHILLIT DREJTUES PËR VITIN 2016

Sasho Stojkovski – Drejtor Ekzekutiv

Veton Zekolli – Menaxhues Projekti

Biljana Krsteska-Papiq – Menaxhere për edukim, trajnim dhe zhvillim

Osman Emin – Koordinator për edukim, trajnim dhe zhvillim

Sonaj Bilal – Koordinator për edukim, trajnim dhe zhvillim

Mirlinda Alemdar – Dep. për PR dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Elena Arsenova – Menaxhuese e zyrës dhe financave

Vane Rujkov – IT Konsultatnt & Web Zhvillim

Besarta Adili-Ukiqi – Asistente në ekipin për edukim, trajnim dhe zhvillim

Jasmina Romanova – Asistente në ekipin për edukim, trajnim dhe zhvillim

Zyra Ekzekutive

Kryetare – Elizabeta Jovanovska – Peace Corps, Maqedoni

Bente Knagenhjelm – Nansen Qendra për paqe dhe dialog, Oslo – Norvegji

Norin Kembell – ish drejtore e NICIE, Belfast- Irlanda Veriore

Zvi Bekerman – profesor, Qendra Melton, Universiteti Hebre në Jerusalem, Izrael

Steinar Bryn – themelues i Nansen dialog rrjetit, Lilehamer – Norvegji

Najxhel Arnold – drejtor i kolegjit të integruar “Glengormli”, Belfast – Irlanda Veriore

Enver Abdullahi – ligjërues, Universiteti “Nënë Tereza”, Shkup – Maqedoni

Këshilli Drejtues
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