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1. Inicimi i bashkëpunimit ndërkombëtar me institucione arsimore nga R. e Turqisë  

Më 9 korrik, 2013 QDN Shkup ishte nikoqir i delegacionit 
të përbërë nga këshilltarë qeveritar të Turqisë, profesorë 
universitar, përfaqësues të institucioneve dhe organizat-
ave arsimore. Delegacioni realizoi takim me ekipin e Qen-
drës për dialog Nansen Shkup në hapsirat e Qendrës për 
trajnim.

Qëllimi i vizitës ishte njohja më e afërt me aktivitetet pro-
gramore të Qendrës për dialog Nansen Shkup në fushën 
e arsimimit të integruar si dhe konsiderimin e mundësisë 
për bashkëpunim me institucionet dhe organizatat rele-
vante turke.

Përfaqësuesit e QDN Shkup në mënyrë të detajuar e 
prezantuan modelin Nansen për arsimim të integruar, 
veçoritë dhe karkteristikat e tij si dhe levërditë e sistemit 
arsimor nga implementimi i aktiviteteve programore në 
suaza rë shkollave të cilat e aplikojnë MNAI. Aktivitetet e 
integruara jashtëmësimore u prezantuan me anë të video 

materialit nga ora e realizuar gjatë së cilës përfaqësuesit 
e delegacionit kishin rastin të shikojnë atmosferën dhe të 
njihen me metodologjinë e punës e cila aplikohet gjatë im-
plementimit të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore.

Gjatë takimit, ekipi i QDN Shkup poashtu prezantoi punën 
e Qendrës së parë për arsimim të integruar duke i sqaru-
ar temat e përfshira në trajnimet bazike dhe të avancuara 
për arsimim të integruar të cilat realizohen në suaza të 
Qendrës për trajnim.

Delegacioni shprehi interes për fushën e veprimit të Qen-
drës për dialog Nansen Shkup dhe shprehi dëshirë për të 
vizituar një pjesë të shkollave të cilat e aplikojnë modelin 
Nansen për arsimim të integruar.

Takimi fillestar mes përfaqësuesve të QDN Shkup dhe një pjese të për-
faqësuesve të delegacionit u realizua gjatë vizitës së punës në Turqi në 
periudhën 17-20 qershor, 2013.

 Qendra për Dialog Nansen Shkup ka shënuar interes të madh rreth modelit Nansen për
 arsimim të integruar si dhe rreth programeve për trajnim pranë Qendrës për trajnim. Për
 atë qëllim, janë realizuar shumë takime ndërkombëtare për promovimin e modelit dhe
 për prezantimin e praktikave më të mira nga fusha e arsimimit të integruar



2. Përhapja e modelit Nansen për arsimim të 
integruar në komunën e Vinicës
EDHE NJË SHKOLLË I BASHKANGJITET NANSEN FAMILJES! 

Të motivuar nga rezultatet pozitive dhe arritjet e Nansen model 
shkollave, komuna e Vinicës shprehi interes për inkuadrimin e mod-
elit Nansen për arsimim të integruar në shkollën fillore multietnike 
“Sllavço Stojmenski”. Pas kontakteve fillestare mes përfaqësuesve të 
departamentit për arsim pranë komunës dhe përfaqësuesve të QDN 
Shkup u konkludua se janë të përmbushura parakushtet e nevojshme 
për fillimin e fazës përgaditore për inkorporimin e MNAI në shkollën 
e propozuar. 

Në hapsirat e komunës së Vinicës, më 9 korrik, 2013 u nënshkrua 
marrëveshja për bashkëpunim mes Qendrës për dialog Nansen Shkup 
dhe komunës Vinicë me qëllim të fillimit të projektit modeli Nansen 
për arsimim të integruar në shkollën fillore “Sllavço Stojmenski”.
Marrëveshja u nënshkrua nga ana e prefektit të komunës Emill 
Donçev dhe drejtorit ekzekutiv të QDN Shkup, Sasho Stojkovski.

Në projekt do të inkuadrohen nxënës, arsimtarë dhe prindër nga 
komuniteti etnik Turk dhe Maqedonas dhe qëllimi i tij është rritja e nivelit 
të integrimit përmes aktiviteteve të integruara jashtëmësimore, trajnimeve 
për mësimdhënës si dhe programeve për bashkëpunim me prindër.

Komuna Vinicë ka shprehur gadishmëri për të siguruar kushte dhe 
përkrahje për fillimin e projektit modeli Nansen për arsimim të integruar 
në bashkëpunim me QDN Shkup. Qendra për Dialog Nansen Shkup do të 
ndajë bursa për trajnimin e një pjese të kuadrove arsimore të cilët do të jenë 
përgjegjës për realizimin e drejtëpërdrejtë të aktiviteteve të integruara 
jashtëmësimore sipas Programeve vjetore të hartuara nga ana e QDN 
Shkup, dhe njëkohësisht do të ofrojë përkrahje eksperte-konsultative për 
ushëheqësinë e shkollës dhe kuadrove arsimore në suaza të implementimit 
të aktiviteteve të planifikuara të projektit.

Emill Donçev 
Kryetari i komunës së Vinicës

“Projekti do të kontribojë në drejtim të 
përmirsimit të arsimit në komunën Vinicë, 
saktësisht në shkollën multietnike “Sllavço 
Stojmenski”, me qëllim që fëmijët të njihen 
mes veti dhe gjatë vijimit të mësimit, së 
bashku të marin pjesë në aktivitetet e 
planifikuara programore.”  

Sasho Stojkovski
Drejtori egzekutiv i QDN Shkup

“Përmes aktiviteteve joformale, 
e tejkalojmë barrierën gjuhësore, 
përmirsojmë komunikimin dhe bashkë-
pinimin mes nxënësve, arsimtarëve dhe 
prindërve të nxënësve, me çka krijohen 
kushte për një fëmijsri dhe mësim të 
përbashkët dhe jo vetëm simbolik njëri 
pranë tjetrit.” 



3.  Kapitull për tu kujtuar: 
shënimi i suksesit të gjeneratës së parë të nxënësve

Në vitin 2008, gjenerata e parë e nxënësve filloi të vijojë procesin arsimor në shkollën e 
parë të integuar “Fridtjof Nansen” pranë SHQF “Shemshovë”, në Preljubishtë - komuna e 
Jegunovcit, Maqedoni. Kjo shkollë, ishte baza e ndërtimit dhe zhvillimit të mëtutjeshëm të 
modelit Nansen për arsimim të integruar. Gjenerata e parë e nxënësve e përfundoi mësmin 
klasor (nga klasa 1-5) të pasuruar me 5 programe vjetore për aktivitete të integruara 
jashtëmësimore të përbëra nga 23 fusha tematike - sekcione. 



Sasho Stojkovski
drejtori egzekutiv i QDN Shkup

“Modelin të cilin e zhviluam së bashku në vitin 
2008, dëshmoi se si mund të funksionojë me 
sukses një shkollë multietnike në të cilën të 
gjithë nxënësit rriten së bashku njëri me tjetrin 
e jo vetëm njëri afër tjetrit. Dua të tehksoj se 
arsimimi i integruar është një nevojë e do-
mosdoshme e sistemit arsimor në Maqedoni, 
nevojë e cila rritet dita ditës. Shpresojmë që 
së shpejti do të tejkalohet frika nga e panjo-
hura, joinformimi, paragjykimet dhe stereoti-
pet dhe se më në fund, ky lloj i arsimimit do të 
paraqesë prioritet për pushtetin qendror dhe 
lokal të cilët janë përgjegjës për arsimimin në 
Maqedoni.

Stajner Bryn
themeluesi i Nansen dialog rrjetit

“Ka shumë njerëz që sot duhet të nderohen, 
por unë dua veçanërisht të theksoj rëndësinë 
e madhe të rolit të prindërve. Pa përkrahjen 
tua, kjo shkollë nuk do të fillonte me punë dhe 
nuk do të mbijetonte. Ju jeni dëshmia që gjatë 
ndërtimit të shoqërive të integruara, grupi 
më i rëndësishëm nuk janë politikanët, as 
mësimdhënësit, por janë pikërisht prindërit. 
Ju sollët vendime të rëndësishme për fëmijët 
tuaj- ju mund të hapni apo të mbyllni dritare 
për ta. Në këtë kontekst ju definitivisht keni 
hapur dritare. Duhet të jeni krenarë që fëmijët 
tuaj e kishin fillimin më të mirë në rrethanat e 
dhëna.” 

Mexhit Emurli
kryetari i Këshillit të prindërve të 

gjeneratës së parë të nxënësve

“Ne si prindër jemi të kënaqur me pjesëmarjen 
tonë në këtë projekt i cili paraqet një bazë të 
mirë për të dy bashkësitë etnike, atë maqedo-
nase dhe shqipëtare. Ky projekt dëshmon që 
ne jemi të gatshëm për tolerancë dhe bash-
këpunim duke falanderuar incijativën për ap-
likim e konceptit për arsimim të integruar nga 
ana e Qendrës për dialog Nansen Shkup. Unë 
jam i bindur se efektet pozitive nga projekti do 
të ndjehen edhe gjatë kohë në shoqërinë tonë. 
Në fillim kishte mosmarrëveshje por të njejtat 
u tejkaluan me vendosshmërinë e prindërve që 
të çojnë këtë proces deri në fund.“

Envenimenti në nder të gjeneratës së parë 
të nxënësve nga shkolla e parë e integru-
ar “Fridtjof Nansen” (pranë SHFQ “Shem-
shovë”) në f. Preljubishtë, komuna e Jegun-
ovcit, u realizua më 31 gusht të vitit 2013. 
QDN Shkup ndau çertifikata dhe mirën-
johje për arsimtarët, nxënësit, prindërit dhe 
bashkëpunëtorët lokal për kontributin e 
tyre të jashtëzakonshëm në zhvillimin e ar-
simimit të integruar gjatë 5 viteve të fundit.

Envenimeti filloi me fjalimin e drejtorit egze-
kutiv të QDN Shkup- Sasho Stojkovski i cili 
e theksoi rëndësinë e sjelljes së vendimeve 
të mëdha dhe të rëndësishme së bashku me 
prindërit dhe banorët lokal gjatë vitit 2007 
dhe në fillim të vitit 2008 gjatë themelimit 
të shkollës së parë fillore të integruar në 
Preljubishtë, komuna e Jegunovcit. 

Gjatë envenimentit, themeluesi i Nan-
sen dialog rrjetit Stajner Bryn e theksoi 
rëndësinë e rolit të prindërve dhe famil-
jeve të nxënësve të gjeneratës së parë gjatë 
themelimit të shkollës së parë fillore të in-
tegruar në f.Preljubishtë, komuna e Jegun-
ovcit.
Të pranishmit në envenimentin kishin ras-

tin të përkujtohen në rrugën zhvillimore të 
modelit Nansen për arsimim të integruar në 
Preljubishtë, komuna e Jegunovcit përmes 
një filmi dokumentar i përgaditur nga ana e 
QDN Shkup.

Në filmin dokumentar u prezantua kro-
nologjija e aktiviteteve dhe ndodhive që nga 
faza pëgaditore gjatë themelimit të modelit 
Nansen për arsimim të integruar, deri tek 
aktivitetet e realizuara gjatë vitit shkollor 
2012/2013.

Pas filmit dokumentar, QDN Shkup ndau 
çertifikatat për arsimtarët klasor të gjener-
atës së parë të cilët dhe njëkohësisht ishin 
dhe realizuaesit e aktiviteteve të integruara 
jashtëmësimore sipas modelit Nansen për 
arsimim të integruar.

Nxënësve të gjeneratës së parë i’u ndanë 
çertifikata për pjesëmarrje aktive në akti-
vitetet e integruara jashtëmësimore sipas 
modelit Nansen për arsimim të integru-
ar gjatë pesë viteve të fundit në suaza të 
shkollës fillore “Fridtjof Nansen” në Prelju-
bishtë, komuna e Jegunovcit. Çertifikatat 
dhe dhuratat me pajisje shkollore u ndanë 

nga ana e projekt menaxherëve pranë QDN 
Shkup - Biljana Krsteska Papiq dhe Veton 
Zekolli. 

Gjatë envenimentit, një falenderim i 
veçantë u shpreh ndaj prindërve dhe famil-
jeve të nxënësve të gjeneratës së parë për 
kontributin e tyre të jashtëzakonshëm dhe 
përkrahjen e shkollës së parë të integruar 
fillore si dhe për bashkëpunimin e tyre ak-
tiv me shkollën dhe ekipin e QDN Shkup. 
Familjeve të nxënësve i’u dhuruan Mirën-
johje nga ana e themeluesit të Nansen dia-
log rrjetit, Stajner Bryn.

Në pjesën përfundimtare të envenimen-
tit, drejtori egzekutiv i QDN Shkup, Sasho 
Stojkovski, ndau Mirënjohje për bash-
këpunëtorët lokal për përkrahjen dhe 
përkushtimin e tyre gjatë procesit të përg-
jithshëm të implementimit të modelit Nan-
sen për arsimim të integruar.
Modeli Nansen për arsimim të integruar 
u aplikua dhe zhvillua në shkollën e parë 
të integruar në Preljubishtë, dhe njëherit 
shërbente si një shembull i shkëlqyeshëm 
për shkollat tjera të cilat më pas filluan me 
implementimin e projektit.





4.  Risi në departamentin e 
publikimeve 

Një nga prioritetet e ekipit për edukim, 
trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup 
ishte krijimi i materijaleve për arsimtarët 
dhe profesorët- realizues të MNAI. Gajtë 
muajit shtator, 2013, QDN Shkup e publikoi 
doracakun më të ri: Parktikumi për 
realizuesit e modelit Nansen për arsimim 
të integruar. Qëllimi kryesor i krijimit të 
këtij praktikumi sihte të prezantohen 
një sërë e shembujve të sukseshëm dhe 
inovativ të aktiviteteve të integruara 
jashtëmësimore të derivuara nga sekcione 
të ndryshme dhe të parapara për mosha të 
ndyshme të nxënësve. 

Praktikumi për realizues to MNAI ofron 
dhe prezanton një sërë të modeleve të suk-
seshme dhe inventive të aktiviteteve të inte-
gruara jashtëmësimore. Shembujt e ofruar 
të planifikimeve për aktivitete jashtëmësi-
more duhet të shërbejnë si një mostër, ori-
entim për tandemet e mësimdhënësve gjatë 
planifikimit të aktivitetit jashtëmësimor me 
qëllim që të përfshihen veçoritë kryesore të 
modelit Nansen për arsimim të integruar, re-
spektivisht: promovimi i bashkëpunimit ek-
ipor dhe tandemik; qasja e individualizuar 
ndaj nxënësve konform mundësive të tyre, 
potencijaleve, aftësive, interesave; përkra-
haje e aktiviteteve të lojës si një metod 
bartës i punës; kujdesi ndaj komponentës dy-
gjuhësore; dizajni i hapsirës multikulturore 
shkollore, etj. 
Të gjitha aktivitetet e propozuara jashtëmë-
simore të cilat janë të ofruara në praktiku-
min, rrjedhin nga sekcionet e ndyshme të 
inkorporuara në Programet vjetore për akti-
vitete jashtëmësimore për mosha dhe klasë 
të ndyshme. 
Gjatë zgjedhjes të shembujve të aktiviteteve 
jashtëmësimore, u vë kujdes në korelacionin 
dhe lidhjen e ndërsjellë mes temave ditore, 
me qëllim që të ofrohen qasje të ndryshme 
gjatë planifikimit, organizimit dhe realizimit 
të temave me përmbajtje të përafërt tem-
atike në suaza të programeve.

“Ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim filloi procesin e hartimit të pesë Prakti-
kumëve si përkrahje shtesë për të gjithë mësimdhënësit- realizues të modelit 
Nansen për arsimim të integruar gjatë procesit të realizimit të drejtëpërdrejtë të 
aktiviteteve jashtëmësimore. Praktikumët dë të jenë në lidhshmëri të ngushtë 
me fushat tematike të programeve vjetore për aktivitete të integruara jashtëmë-
simore, dhe nnjëkohësiht në të janë të përfshira dhe të përpunuara në detaje 
veçoritë specifike të MNAI.

Praktikumi i parë, i publikuar më 18 shtator 2013, është një kombinim i modeleve 
të sukseshme dhe reprezentative të aktiviteteve jashtëmësimore të realizuara 
nga ana e tandemeve të ndryshme të mësimdhënësve në disa shkolla të cilat e 
aplikojnë MNAI.

Qëllimi i këtij Praktikumi është që ti stimulojë dhe shtysë realizuesit në procesin 
e përgaditjes të aktiviteteve dygjuhësore sa më inventive dhe origjinale të cilat 
njëkohësisht do të promovojnë veçoritë e vetë modelit.

Ky koncept i eksponimit të modeleve të sukseshme dhe reprezentative të aktivi-
teteve jashtëmësimore dë të praktikohet gajtë tërë vitit shkollor me ç’rast temat e 
aktiviteteve do të përputhen me ngjarjet aktuale gjatë vitit shkollor.

Anica Onosimoska 
Koordinatore për edukim, trajnim dhe zhvillim 



5. Niveli i avancuar i trajnimit: një hap para ndaj 
përfitimit të shkathtësive dhe kompetencave të 
reja për arsimim të integruar 
Gjatë muajit shtator, 2013 mësimdhënësit të cilët me sukses e përfun-
duan nivelin bazik të trajnimeve për arsimim të integruar morën pjesë 
në punëtorinë e parë të nivelit të avancuar të trajnimeve për arsimim 
të integruar. Në ciklin e avancuar të trajnimeve janë inkuadruar 50 më-
simdhënës të ndarë në dy grupe të cilët aplikuan për trajnimet me qël-
lim që të përfitojnë njohuri dhe shkathtësi të reja, si dhe eksperincë në 
fushën e arsimimit të integruar. 

Shpallja për aplikim në trajnimet e avancuara dhe i tërë aktivitetet e lidhura me 
procesin a aplikimit u realizuan në fillim të muajit shtator, 2013.  

Trajnimi filloi me punëtorinë e parë të realizauar në shtator, 2013 në temën “Ar-
simimi i integruar si një trend dhe tendencë edukative” gjatë së cilës pjesëmarësit 
kishin rasitn të njihen me proceset e ndryshme integrative në fushën e arsimit. 

Punëtoria u realizua me aplikimin e formave dhe teknikave të ndyshme të punës 
dhe i kishte qëllimet vijuese:

• Njohjen e llojeve të integrimit përmes arsimit në suaza të sistemeve të 
ndyshme arsimore 

• Krahasimi i arsimimit të integruar në Republikën e Maqedonisë me sisteme 
tjera arsimore 

Punëtoria e parë për grupin e parë të mësimdhënësve u realizua me 12 shtator, 
2013 ndërsa pjesëmarësit e grupit të dytë morën pjesë në punëtorinë e parë 
nga niveli i avancuar të trajnimeve më 19 shator, 2013. 



“Niveli i avancuar i trajnimit është i paraparë për të gjithë 
mësimdhënësit të cilët me sukses e përfunduan nivelin 
bazik të trajnimit për MNAI. 

Bëhet fjalë për një grup tejet të motivuar të mësimdhënësve 
të cilët vijnë nga regjionet e ndyshme brenda R. së 
Maqedonisë, dhe njëherit përfaqësojnë komunitetin etnik 
maqedonas, shqipëtar dhe turk. Ky grup i mësimdhënësve 
është i përbërë nga të gjithë realizuesit e drejtëpërdrejtë 
të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore sipas 
modelit Nansen për arsimim të integruar të cilët në këtë 
mënyrë do ti përforcojnë shkathtësitë dhe kompetencat 
për promovimin e MNAI dhe të gjitha veçorive të tij. 

Një pjesë e grupit janë gjithashtu mësimdhënës të dalluar, 
aktiv dhe të përkushtuar nga 10 komuna të ndyshme të 
R. së Maqedonisë në të cilat për momentin nuk aplikohet 
MNAI, që nga njëra anë është një tregues i fuqishëm se 
këta mësimdhënës e kanë dalluar rolin, rëndësinë si dhe 
levërditë nga ky lloj i trajnimit. 

Përmes nivelit të avancuar të trajnimit, mësimdhënësit do 
të kenë mundësi ti zgjërojnë dhe thellojnë informacionet 
dhe njohuritë e mëparshme për konceptin e arsimimit të 
integruar si një tendencë dhe trend global në fushën e 
arsimit. 

Niveli i avancuar i trajnimit përmban 6 fusha tematike të 
cilat do të realizohen nga ekipi i QDN Shkup dhe ekspertëve 
lokal, gjithashtu, ky nivel i trajnimeve do të ofrojë 
ligjerata nga ana e ekspertëve dhe ligjëruesve të dalluar 
ndërkombëtar nga Irlanda Veriore, Norvegjia, Turqia si 
dhe vende tjera. Eksperienca e tyre do të shfrytëzohet për 
përcjelljen e shembujve pozitiv, eksperiencës, arritjeve, 
sfidave, vështërsive, etj. me të cilat janë ballafaquar 
gjatë procesit të promovimit të konceptit për arsimim të 
integruar. 

Biljana Krsteska Papiq
Menaxhere për edukim, trajnim dhe zhvillim 

(trajnuese pranë QTMNAI) 

6.  Niveli i avancuar i trajnimit: 
informacione nga trajnuesit pranë 
QDN Shkup  



Programi i nivelit të avanuar të trajnimit përfshin 6 fusha 
tematike të cilat janë kombinim i ligjeratave, punëtorive 
dhe punës praktike. Cikli i trajnimeve do të realizohet 
gjatë një semestri. 

Temat e përfshira në programin për trajnim janë:

• Arsimimi i integruar - trend dhe tendencë 
edukative

• Kurikulumi nacional si parakusht për arsimim të 
integruar

• Literatura mësimore për shkollën fillore dhe të 
mesme në kontekst të konceptit për arsimim të 
integruar

• Dizajni i rrethit shkollor multietnik

• Zhvillimi i idejës për arsimim të integurar në 
kontekstin shoqëror të Maqedonisë

• Vlerësimi i komponentave strukturore të konceptit 
për arsimim të integruar

Osman Emin
Koordinator për edukim, trajnim dhe zhvillim 

(trajnues pranë QTMNAI)   



“Trajnimi realizohet në gjuhët lokale (maqedonisht, shqip 
dhe turqisht) me ndihmën e aplikimit aktiv të teknikës së 
parafrazimit.   

Ky nivel i trajnimit realizohet në mënyrë paralele për dy 
kategori të mësimdhënësve, respektivisht për grupin e 
parë të mësimdhënësve- realizues të MNAI ndërsa grupi 
i dytë i mësimdhënësve janë fitues të bursave dhe vijnë 
nga më shumë komuna të R. së Maqedonisë, ndërsa tani e 
rumbullaksojnë  cilkin e trajnimeve të cilin e filluan gjatë 
vitit të kaluar shkollor. 

Programi për trajnim i posedon veçoritë në vijim:

• Mënyrë interaktive e punës

• Qasje dygjuhësore / tregjuhësore

• Punë në grupe të vogla

• Diskutime grupore

• Simulime

• Mësim nëpërmjet zgjedhjes së problemeve

• Interpretim i roleve

Sonaj Bilal
Koordinatore për edukim, trajnim dhe zhvillim

(trajnuese pranë QTMNAI)     



“Edhpse unë vij nga një shkollë monoetnike, isha e interesuar të 
përfitoj njohuri dhe shkathtësi të reja përmes ciklit të avancuar 
të trajnimeve dhe të përcjell njohuritë dhe ekperiencën time ko-
legëve të mi, me qëllim të ngit
jes së vetëdijes që edhpse vendi ynë është i përbërë nga bashkësi 
të ndyshme etnike, ne të gjithë jemi të barabartë dhe se është 
tejet me rëndësi të inkurajohet komunikimi mes fëmijëve që nga 
mosha e vogël. Si rezultat nga kjo, fëmijët do të mësojnë t’i njohin 
dhe çmojnë dallimet. 

Unë vendosa të aplikoj për nivelin e avancuar të trajnimeve për 
modelin Nansen për arsimim të integruar për shkak të mundë-
sisë së veçantë të fitoj njohuri dhe kompetenca të reja si mësim-
dhënës, gjithashtu të ndaj eksperiencën pozitive me kolegët e 
mi, me të cilët i ndjekim trajnimet së bashku. Temat të cilat ofro-
hen në suaza të trajnimit janë të veçanta dhe intesesante dhe të 
gjitha i ndjekja me kënaqësi të madhe. Me ndihmën e trajnimit 
të realizuar në suaza të Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup 
unë mësova shumë gjëra të reja për here të parë në lidhje me ar-
simimin e integruar, ndërtimin e kohezionit në shoqëri, aktivite-
tet jashtëmësimore si dhe llojet e komunikimit me mësimdhënës 
dhe prindër të cilat mund t’i aplikoj gjatë procesit të regullt arsi-
mor. 

Jam e bindur që ne, mësimdhënësit, mund të japim një kontribut 
të madh në parandalimin e ndarjeve etnike të mëtutjeshme në 
shoqërinë tonë. Fëmijët duhet mësuar se sit ë jetojnë së bashku 
dhe ne duhet të tentojmë që t’ua transferojmë vlerat multikultu-
rore që nga mosha e hershme. Kjo mund të arihet me aplikimin e 
modelit Nansen për arsimim të integruar në shkollat ku fëmijët 
do të kenë hapsirë për aktivitete të përbashkëta, për socializim, 
njohjen e dallimeve dhe ngjajshmërive si dhe për shoqërim të 
ndërsjellë. 

Edhe në rast se shkolla është monoetnike, ne mund të punojmë 
me nxënësit gjatë mësimit të rregullt në tema të cilat janë të 
lidhura me respektin ndaj dallimeve, reduktimin e stereotipeve 
dhe paragjykimeve, njohjen e kulturave të ndyshme, etj.  
Niveli bazik dhe i avancuar i trajnimit për arsimim të integruar 
ofron fusha tematike specifike si dhe kompetenca të cilat nuk 
kemi patur mundësi që ti përfitojmë gjatë studimeve dhe tërë 
procesit të arsimit formal. Këtu, ne mësojmë shumë metoda 
praktike për punë të cilat mund t’i përdorim jo vetëm me nx-
ënësit tanë por dhe me kolegët dhe prindërit e nxënësve. 
Një nga levërditë më të mëdha për mua si mësimdhënës është 
përgaditja e detajuar, strukturale dhe e organizuar e njësive 
mësimore dhe temave ditore, shkathtësi të cilën e përfitova 
gjatë trajnimit.“

Nikoletka Paneva 
Arsimtare pranë SHFQ “Kirili dhe Metodi”- 
Sveti Nikole, Pjesëmarëse në grupin e dytë 

7.  Deklarata nga pjesëmarësit rreth 
programit për trajnim në suaza të 
Qendrës për trajnim 



“Unë isha pjesëmarëse në nivelin bazik të trajnimeve për 
arsimim të integruar sipas modelit Nansen për arsimim të 
integruar dhe vendosa të vazhdoj me nivelin e avancuar 
me qëllim që ti begatoj shkathtësitë e mia, të mësoj qasje të 
reja ndaj arsimimit dhe gjithashtu të përfitoj njohuri të reja 
për temat të cilat i dëgjoj për herë të parë. Një nga motivet 
kryesore për pjesëmarje në këto trajnime ishte komunikimi 
i shkëlqyeshëm të cilin e kishim me ligjëruesit dhe mënyra 
se si ata i përcjellin njohuritë dhe eksperiencën e tyre. Gjatë 
nivelit të avancuar të trajnimeve i cili filloi në shtator, 2013, 
shpresoj të përfitoj njohuri të reja.

Unë punoj në një shkollë multietnike në të cilën procesin 
edukativo-arsimor e ndjekin nxënës nga katër komunitete 
etnike: maqedonas, shqipëtar, turq dhe rom. Ne si kuadër ar-
simor bejmë përpjekje që të punojnmë me të gjithë nxënësit 
dhe unë besoj që njohuritë e përfituara në këtë program për 
trajnim do të më ndihmojnë gjatë hartimit, organizimit dhe 
realizimit të aktiviteteve të ndyshme me një qasje të re e cila 
dallon nga ajo që e kami aplikuar deri më tani gjatë procesit 
të rregullt arsimor. 

Unë jam pozitivisht e befasuar nga aspekti organizativ i tra-
jnimeve dhe në përgjithësi nga modeli Nansen për arsimim 
të integruar posaçërisht nga programet e hartuara për akti-
vitete të integruara jashtëmësimore të cilat i përdorin gjatë 
realizimit të drejtëpërdrejtë të aktiviteteve me nxënës. Ajo 
çka më pëlqen më shumë tek programet është inkorporimim 
i metodës së lojës dhe si e njejta përdoret për të përcjellur 
porosi edukative deri tek nxënësit. Duhet të theksoj komu-
nikimin e shkëlqyer mes pjesëmarësve në trajnime dhe se ky 
lloj i komunikimit duhet praktikuar në vendet tona të punës 
si model i bashkëpunimit të suksseshëm.”

MERITA SEJDINI 
SHFK “Sande Shterjoski”- Kërçovë

Pjesëmarëse në grupin e dytë 



aleksandar petroviq
SHMPK “Mosha Pijade”, Tetovë  
Pjesëmarës në grupin e parë- realizues i MNAI 

“Të gjitha trajnimet të cilat i kam ndjekur në suaza të Qen-
drës për trajnim më kanë mundësuar të planifikoj dhe orga-
nizoj aktivitete më kualitatve të integruara si dhe orë më të 
mira gjatë procesit të rregullt arsimor. Një nga aspektet më të 
dobishme të tjanimit janë metofat jokonvencionale të punës 
të cilat mund të aplikohen gjatë procesit edukativo-arsimor siç 
janë: metoda e lojës me të gjitha nën kategoritë e saj- lojëra për 
energjizim, lojëra për njohje, etj. Përveç në aktivitetet jashtëmë-
simore, të njejtat i përdorim dhe në procesin e rregullt arsimor 
me qëllim që të krijojmë një klimë pozitive socio-emocionale mes 
nxënësve. 

Arsimimi i integruar është një proces i cili kërkon shumë punë dhe 
përkushtim, prandaj këto trajnime janë tejet të rëndësihme për çdo 
mësimdhënës  i cili dëshiron të përfitojë eksperiencë praktike dhe 
kompetenca me qëllim që të jetë i sukseshëm gjatë punës së tij si dhe 
gjatë komunikimit me nxënësit, prindërit dhe udhëheqësinë shkol-
lore”. 

“Unë isha shumë i motivuar për të vazhduar me nivelin e avancuar të tra-
jnimeve për shkak të eksperiencës pozitive dhe përshtypjeve të mira nga 
niveli bazik i trajnimeve. Trajnimi ofron një spektër të gjërë të mundësive për 
përfitimin e shkathtësive të reja si dhe njohje me kolegë-mësimdhënës tjerë 
dhe ndarjen e përbashkët të eksperiencave tona. Ajo çka më ka lënë mbresë 
të madhe pozitive është përkrahja e ndërsjellë e mësimdhënësve, mundësia 
e barabartë për të gjithë ne që të shprehemi në gjuhën tonë amëtare si dhe të 
mësojmë më shumë rreth kulturave të ndyshme. 

Fushat tematike të cilat janë përfshirë gjatë trajnimeve mund të aplikohen 
në kontekstin tonë shkollor, dhe unë jam tejet i lumtur që jam një nga mësim-
dhënësit të cilët i implementojnë Programet vjetore për aktivitete të integruara 
jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim të integruar. Shkathtësitë e 
përfituara gjatë trajnimeve na mundësojnë të kemi kuptim më të mirë mbi respek-
timin e diferencave dhe të jemi inkluziv ndaj nxënësve, kolegëve si dhe prindërve 
të nxënësve.” 

Mejdin usinov
SHFK “Marshall Tito”,  Strumicë

Pjesëmarës i grupit të parë - realizues i MNAI



8.  Prezantimi i praktikave më të mira: delegacion nga Bosnja dhe 
Hercegovina në vizitë të QDN Shkup 

QDN Shkup vazhdon të ndajë praktikat me të mira në nivel lokal dhe reajonal dhe vazhdon të ofrojë përkrahjen 
dhe ekspertizën e nevojshme me qëllim të përkrahjes së procesit të themelimit të arsimimit të integruar në rajon 
si një trend dhe tendencë globale edukative.  

Duke e njohur suksesin e QDN Shkup në fushën e arsimimit të integruar, përfaqësues qeveritar të kantonit Hercegovi-
na- Neretva realizuan vizitë studimore në QDN Shkup në periudhën 20-21 shtator, 2013. 

Delegacioni ishte i udhëhequr nga Kryeministri Denis Lasiç, Ministri i arsimit, kulturës dhe sportit, Zllatko Haxhio-
meroviç, shefi i kabinetit të kryeministrit, Vesellko Çerkez dhe Kësilltarit të ministrit të arsimit, Amir Kadribegoviç. 
Vizita ishte e organizuar nga Qendra për dialog Nansen Mostar dhe është pjesë e përpjekjeve për përmirsimin e kualite-
tit të arsimit si dhe inkorporimin e konceptit për arsimim të integruar në kantonin Hercegoniva- Neretva. Përfaqësuesit 
qeveritar ishin të interesuar për aktivitetet e ndërmara nga ana e QDN Shkup gjatë fazave përgaditore para themelim-
it të arsimimit të integruar në Maqedoni. Me këtë rast, QDN Shkup organizoi disa takime dhe konsultime me palët 
përkrahëse të idejës fillestare si dhe konceptit për arsimim të integruar.

Më 20 shtator, 2013, delegacioni u takua me kryetarin e komunës së Jegunovcit, Toni Koceskin, me ç’rast u diskutuan 
sfidat me të cilat komuna është ballafaquar gjatë inicimit të projektit si dhe me levërditë të cilat i ka sjellur projekti për 
të gjithë banorët e komunës. 



Pas takimit në komunën e Jegunovcit, delegacioni 
vizitoi shkollat e para të integruara fillore dhe të 
mesme në Preljubishtë ku dhe u takuan me mësim-
dhënësit dhe nxënësit si dhe vijuan një orë nga ak-
tivitetet e integruara jashtëmësimore në suaza të 
shkollës së mesme. Në Shkup, delegacioni u takua 
me Ministrin e ambientit dhe planifikimit hapsinor, 
Abdylaqim Ademin, i cili ka ofruar përkrahje kyqe 
gjatë fazës fillestare të projektit Dialog dhe rekon-
silim si dhe për modelin Nansen për arsimim të in-
tegruar. Ministri Ademi, shprehi pikëpamjen dhe 
vlerësimin e tij personal lidhur me përpjekjet dhe 
përgaditjet të cilat duhet ndërmarë për të aritur 
rezultate të mirëfillta në fushën e integrimit, një-
kohësisht përcolli mesazhin që qëndrueshmëria 
është çelësi i suksesit gjatë implementimit të pro-
jekteve të kësaj natyre.

Gjatë vizitës, delegacioni realizoi takim në Min-
istrinë e arsimit dhe shkencës ku u mirëprit nga 
Zëvendës Ministri i arsimit, Safet Neziri. Z. Neziri 
dha një rezime për gjendjen e përgjithshme të ar-
simit në R. e Maqedonisë si dhe faktorët kyq të cilët 
duhet konsideruar gjatë implementimit gradual të 
konceptit për arsimim të integruar për herë të parë. 
Akcenti u vë në domosdoshmërinë e kominikimit të 

mirëfilltë mes zyrtarëve qeveritar të bashkësive të 
ndryshme etnike, si një porosi e rëndësishme për 
komunitetin lokal.

Më 21 shtator, 2013 delegacioni i vizitoi zyret e 
QDN Shkup me qëllim të njohjes më të afërt me 
punën e qendrës si dhe informacioneve rreth ak-
tviteteve të realizuara për inicimin e projektit, 
duke i përfshirë dhe konsultimet përgaditore para 
themelimit të shkollave të para të integruara.

Drejtori egzekutiv i QDN Shkup e prezantoi pro-
jektin “Dialog dhe rekonsilim” i cili paraqet bazën 
e zhvillimit të mëtutjeshëm të modelit Nansen 
për arsimim të integruar. Z. Stojkovski e prezantoi 
strukturën e projektit, rezultatet e aritura, si dhe 
sfidat me të cilat është ballafaquar ekipi i QDN Shk-
up gjatë fazave fillestare të projektit. Menaxhues-
ja e ekipit për edukim, trajnim dhe zhvillim Biljana 
Krsteska- Papiq e prezantoi rrugën zhvillimore të 
modelit Nansen për arsimim të integruar si dhe të 
gjitha veçoritë dhe karakteristikat e modelit. Më 
pas, mysafirët e pranishëm kishin rastin të njihen 
me rolin e Qendrës për trajnim për arsimim të in-
tegruar dhe rolin e tij të rëndësishëm në sferën e 
arsimimit të integruar.
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