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Të nderuar miq, 

Viti 2014 ishte një vit mjaft i suksesshëm për QDN 
Shkup si dhe për zhvillimin e modelit Nansen për 
arsimim të integruar, gjithashtu, viti 2014 ishte një 
vit në të cilin u ballafaquam në shumë sfida. Jam 
veçanërisht i kënaqur që këtë vit, pas disa viteve 
të pjesëmarrjes aktive në modelin Nansen për 
arsimim të integruar kemi gjenerata të nxënësve të 
cilët kanë përfunduar arsimin fillor dhe të mesëm 
dhe unë besoj se ne arritëm të kontribuojmë në 
formimin e personalitetit të tyre në individë të 
pjekur dhe pozitiv, gjithashtu ndihmuam që ata 
të zgjedhin rrugën e drejtë të jetës dhe të arsimit.  
Më gëzon fakti që modeli Nansen për arsimim të 
integruar është i njohur gjithnjë e më shumë nga 
shkollat si një domosdoshmëri dhe proces dhe jo 
si një projekt që ka fillim dhe fund. Në vitin 2014, 
modeli Nansen për arsimim të integruar u zgjerua 
në komuna dhe shkolla të reja dhe për herë të 
parë dhe jashtë vendit, në dy shkolla në komunën 
e Bujanocit, Serbi. Këtë vit, përmes trajnimeve që i 
ofron Nansen Qendra për trajnim, kemi arritur deri 
në numrin e 200 mësimdhënësve që kanë kaluar 
trajnimet (nivelin bazik dhe nivelin e avancuar) për 
një periudhë prej një viti e gjysmë. 

Mjaft i rëndësishëm është bashkëpunimi i Qendrës 
për trajnim me partner organizatën tonë të NICIE 
(Këshilli për arsimim të integruar i Irlandës Veriore), 
si dhe ekspertët vendorë dhe ndërkombëtarë - 
ligjërues nga Izraeli dhe Norvegjia të cilët janë 
edhe pjesë e qendrës për trajnim dhe garantojnë 
cilësinë e trajnimeve për mësimdhënësit. Besoj 
që Qendra për trajnim Nansen ka një rëndësi të 
veçantë në zhvillimin e arsimit të integruar në 
Maqedoni dhe rajon dhe nëpërmjet trajnimeve 
të cilat i ofron për mësimdhënësit dhe programet 
vjetore të cilat janë zhvilluar për arsimin fillor dhe 
të mesëm të integruar, arrin të forcojë kapacitetin 
e shkollave dhe Ministrisë së arsimit dhe shkencës.  

Në vitin 2014, kemi shënuar përmirësim të 
dukshëm në bashkëpunim me Ministrin dhe 

Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së 
Maqedonisë, kemi filluar me diskutime të hapura 
dhe aktivitete të përbashkëta konkrete që  kanë për 
synim  vitin e ardhshëm arsimi i integruar të bëhet 
pjesë e plan programeve në fakultetet Pedagogjike 
në Maqedoni. Komponenta e dytë në të cilën do 
të bashkëpunojmë me MASH-in është mbështetja 
dhe zhvillimi i arsimit të integruar në  shkollat e 
mesme profesionale në Maqedoni dhe përkrahja 
e mësimdhënies praktike në këto shkolla përmes         
hapjes së kabineteve për mësim praktik.  

Përkrah interesit të madh për modelin Nansen 
për arsimim të integruar dhe për implementimin 
e po të njëjtit në 11 shkolla në Maqedoni unë jam 
i brengosur për rritjen e tendencës së ndarjes së 
shkollave në Maqedoni në bazë të përkatësisë 
etnike  e cila kohën e fundit është e shoqëruar 
edhe me geotizim. Është shqetësues fakti se ndarja 
e shkollave është e pranuar nga ana e prindërve, 
mësimdhënësve, drejtorëve të shkollave, pushtetit 
lokal dhe të njëjtën kohë ekziston një heshtje nga 
ana e mediave dhe heshtje politike për pasojat e 
mundshme nga ky fenomen.  

Jam i bindur se vetëm përmes institucionalizimit 
të arsimit të integruar mund të kontribuohet  drejt 
parandalimit dhe reduktimit  të ndarjes së shkollave 
multietnike përgjatë vijave etnike dhe në vitet e 
ardhshme ne presim rezultatet e arsimit të tillë që 
do të ndihmojë në parandalimin e konflikteve dhe 
në ndërtimin e paqes në Maqedoni. 

QDN Shkup, përmes model shkollave dhe Qendrës 
për trajnim për arsimim të integruar vazhdon 
zhvillimin e arsimit të integruar në Maqedoni dhe 
rajon dhe besojmë se në të ardhmen e afërt në 
Maqedoni do të ketë vullnet politik, interesim dhe 
kuptueshmëri për nevojën e arsimit të integruar 
dhe pasojat e mundshme nga ndarja e  shkollave 
në baza etnike.  

Dua të shpreh falënderimin tim ndaj të gjithë 
bashkëpunëtorëve të cilët kishin rol të rëndësishëm  
në suksesin dhe rezultatet e arritura nga ana e 
QDN Shkup gjatë vitit 2014. 

Letra ekzekutive
SASHO STOJKOVSKI 
DREJTORI EKZEKUTIV I QDN SHKUP
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Jemi duke arritur në një moment ku modeli Nansen 
për arsimim të integruar është duke u zgjeruar si 
një mjet mjaft i njohur, i kërkuar dhe i respektuar 
për urëzimin e etniteteve të ndara në Maqedoni, 
sidomos me gjeneratën më të rëndësishme – 
fëmijët tanë. Nuk duhet harruar se ky kulmimin i 
suksesit është rezultat i një përkushtimi të madh 
nga të gjithë të përfshirët, fillimisht një nxënës, 
më pas një mësues dhe një prind, duke tejkaluar 
rezistencën individuale dhe institucionale dhe 
duke u ushqyer  me respekt për diversitetin dhe 
multikulturalizmin. Qëllimi kryesor i QDN Shkup 
është të jetë dëshmitar i një ndryshim shoqëror 
ku  politikat dhe praktikat e integruara arsimore 
bëhen një standard, në vend të një praktike të 

izoluar. Vitin e kaluar, e shënuan partneritete 
të reja me disa komuna në Maqedoni - Tetovë, 
Gostivar dhe Krushevë, si dhe me komunën e 
Bujanocit në Serbi, duke u zgjeruar në rajonin ku 
ka çështje të ngjashme me shkollat dhe shoqëritë 
e ndara. Ekziston një interesim i vazhdueshëm 
për Konferencën ndërkombëtare për arsimin 
të integruar dhe për pjesëmarrje në trajnimet e 
Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup. 

Mësimdhënësit të cilët i kalojnë këto module 
arrijnë të kuptojnë se “integrimi” është më 
shumë se vetëm një fjalë, por është një qëllim i 
arritshëm dhe domosdoshmëri e zbatueshme 
në një komunitet të ndarë, nëse ekziston vullnet 
për të. Nga reagimet e të gjithë pjesëmarrësve në 
modelin Nansen për arsimim të integruar, ne jemi 
një hap më afër për të arritur atë masë kritike për 
të ndryshuar perceptimet shoqërore.

ELIZABETA JOVANOVSKA 
KRYETARE E BORDIT DREJTUES                       
TË QDN SHKUP

Ndryshimi i jetës së fëmijëve si dhe komunitetit më 
të afërt përmes arsimimit të tyre, ka qenë synimi 
dhe qëllimi i Qendrës për Dialog Nansen Shkup që 
nga fillimi i hershëm disa vite më parë.  

Nga niveli lokal në atë rajonal si dhe ndërkombëtar; 
mund të shohim qartë se si modeli dëshmoi 
funksionimin  e tij, dhe për këtë arsye është tejet 
i kërkuar.  

Fitimi i respektit nga prindërit, mësimdhënësit, 
autoritetet lokale, ministrive dhe politikanëve, dhe 
përmes kësaj të arrihet mundësimi i ndryshimeve, 
është veçoria e QDN Shkup, duke përfshirë edhe 
Qendrën për trajnim.  

Viti 2014 po ashtu ishte një vit i zgjerimit, me 
mbështetje të fortë nga Ministria e punëve të 
jashtme e Norvegjisë. 

BENTE KNAGENHJELM 
ANËTARE E BORDIT DREJTUES                        
TË QDN SHKUP

Artikuj nga anëtarët e Bordit 
drejtues
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Bashkëpunimi me komunën e Bujanocit në Serbi, 
me fëmijët shqiptarë dhe serbë - në zbatimin e 
aktiviteteve të integruara jashtëmësimore, është 
një sukses dhe gjithashtu një fillim në procesin e 
ndërtimit të marrëdhënieve të përmirësuara në 
shoqërinë. 

Gjithashtu, bashkëpunimi me Qendrën për Dialog 
Mostar dhe trajnimi i mësimdhënësve, mund të 
shihet si një vlerë e rëndësishme dhe një faktor 
qendror në ndërtimin afatgjatë të marrëdhënieve 
të përmirësuara në komunitetet e ndara në atë 
pjesë të Bosnjës dhe Hercegovinës.  

Nansen Dialog Rrjeti, pjesë përbërëse dhe anëtare 
e të cilit është QDN Shkup, thekson se misioni i tij 
është: “Të mbështesë në mënyrë aktive dhe efektive 

proceset e dialogut në nivelin lokal, kombëtar 
dhe ndërkombëtar me qëllim të kontribuojë në 
parandalimin e konflikteve, si dhe të kontribuojë 
në procesin e pajtimit dhe ndërtimin e paqes. “ 

Gjatë vitit  2014, QDN Shkup përqëndroi fokusin 
mbi zgjerimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, 
jo më pak dhe me përgatitjet për themelimin e 
“Fondacionit për Arsimim  të Integruar (FAI)”.

Me këtë, është ndërmarrë edhe një hap për 
përmbushjen e misionit të Nansen Dialog Rrjetit 
dhe Qendrës për Dialog Nansen Shkup. 

Jam me të vërtetë krenare që kam nderin të jem 
anëtare e Bordit drejtues të QDN Shkup.

Integrimi fillon në shtëpi dhe në shkollë.

Fotografi armiqësore ju përcillen fëmijëve në 
shtëpitë e tyre. Tregimet rreth ‘tjetrit’ janë thënë 
nga njerëzit e tyre më të afërt: prindërit, gjyshërit 
dhe familjarët e afërt. Fëmijët e lindur në komu-
nitetet e ndara e dinë se kush ishte “tjetri” ose 
armiku edhe para moshës 5 vjeçare. 

Sistemi i ndarë  i shkollimit ka pasoja afatgjate në 
procesin e rikonstruimit shoqëror dhe integrimit. 
Nxënësit të cilët ndjekin mësimin në shkolla të 
ndara nuk kanë mundësi të përjetojnë bashkësinë 
e pa ndarë, ndërsa të rriturit nuk i inkurajojnë ata 
që të kenë kontakt shoqëror jashtë shkollës. Lehtë 
mundemi të parashikojmë se një vazhdimësi e 
një situate të tillë mund të shpie deri në ndarje 
të plotë. Shkolla është një ndër indikatorët kyç 
të ndarjes së një bashkësie, por është dhe faktor 
që mund të ndryshojë situatën.Për ti kthyer insti-
tucionet e ndara në ato gjithëpërfshirëse dhe të 

integruara nevojitet lidership i përgjegjshëm në të 
gjitha nivelet. Për këtë, nevojitet përfshirje dhe di-
alog me njerëzit në komunitetet lokale: prindërit, 
mësuesit dhe politikanët vendas - si dhe me insti-
tucionet dhe lidershipin politik në nivel shtetëror.

Integrimi është larg nga “një sfidë pas konfliktit”. 
Në tëre  Evropën integrimi është procesi më i de-
batuar dhe i kontestuar. Ballafaqimi me një sfidë 
të tillë kërkon guxim, integritet dhe përgjegjësi 
përkrah inovacionit dhe përkushtimit drejt një 
synimi të qartë. Kjo është Qendra për Dialog Nan-
sen Shkup në një fjalë. Qendra filloi përpjekjet e 
saja në lidhje me programet për arsimim të inte-
gruar dhjetë vite më parë, duke pasur shumë pak 
njohuri për mënyrën e zbatimit, ndërsa sot, QDN 
Shkup është e vlerësuar me çmime dhe një fak-
tor i njohur gjerësisht në fushën e arsimit të in-
tegruar - jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por 
në tërë Evropën. Me fokusin e ngushtë të tij dhe 
mundësinë për të balancuar idealizmin me prag-
matizmin, QDN Shkup do të vazhdojë të demon-
strojë se arsimi i integruar është jo vetëm zgjidhje 
për Maqedoninë, por për çdo komunitet të sfiduar 
nga dezintegrimi dhe konflikti.

INGRID VIK 
ANËTARE E BORDIT DREJTUES                     
TË QDN SHKUP
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MODELI NANSEN PËR ARSIMIM TË INTEGRUAR 
Zgjerimi i prezencës në shkolla dhe komuna të reja në 
Maqedoni dhe rajon

Gjatë periudhës së raportimit, modeli  Nansen për 
arsimim të integruar u zgjerua në katër komuna 
multietnike, tre në Maqedoni dhe një në Serbi.

Gjatë vitit 2014, është shënuar rritje e interesit 
nga komunat multietnike lokale dhe rajonale për 
zbatimin praktik të modelit Nansen për arsimim 
të integruar, për këtë arsye, një numër i madh 
i komunave kanë kontaktuar QDN Shkup me 
qëllim që të vlerësojnë kushtet dhe të eksplorojnë 
mundësitë për inkuadrimin dhe zbatimin e modelit 
brenda shkollave të tyre.

Përmes planifikimit të kujdesshëm dhe sistematik, 
QDN Shkup ka vlerësuar kushtet dhe së bashku 
me partnerët relevantë dhe palët e interesuara ka 
hartuar planin për fazat përgatitore në lidhje me 
zbatimin praktik të modelit Nansen për arsimim të 
integruar në komunat e synuara.

Faza e fillestare dhe zbatimi i projektit modeli 
Nansen për arsimim të integruar në komunat e 
reja të përfshin:

• Marrëveshjet e partneritetit me kryetarët e ko-
munave dhe autoriteteve komunale

• Prezantimet për prindërit, nxënësit dhe stafin 
e shkollës

• Aktivitete përgatitore dhe hyrëse jashtëmësi-
more për shkollat e reja të përfshira në projekt

• Bursa për trajnimin e mësimdhënësve në sua-
za të programit për trajnim për arsimim të in-
tegruar

• Aktivitete të integruara jashtëmësimore për 
nxënësit e arsimit fillor dhe të mesëm

• Programet vjetore për aktivitete të integruara 
jashtëmësimore

• Programi vjetor i bashkëpunimit me prindërit

• Pako didaktike për shkollat  fillore dhe të 
mesme

• Pajisje teknike, mjete didaktike, rinovim të kla-
save

• Mentorim dhe monitorim të aktiviteteve në 
terren
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Gjatë vitit  2014, Qendra Dialog Nansen Shkup nënshkroi 
marrëveshje për bashkëpunim  me komunat në vijim:

Marrëveshje për bashkëpunim e nënshkruar 
me Komunën e Tetovës (23 janar 2014)

Marrëveshje për bashkëpunim e nënshkruar 
me Komunën e Gostivarit (12 gusht 2014)

Marrëveshje për bashkëpunim e nënshkruar 
me Komunën e Bujanocit (7 tetor 2014)

Marrëveshje për bashkëpunim e nënshkruar 
me Komunën e Krushevës (29 tetor 2014)

Marrëveshjet për bashkëpunim janë hapi i rëndësishëm fillestar i cili mundëson zbatimin e modelit 
Nansen për arsimim të integruar në komunat dhe shkollat e reja. 

Marrëveshjet për bashkëpunim përcaktojë obligimet e komunave dhe QDN- së, për të siguruar 
implementimin e drejtë të modelit Nansen për arsimim të integruar në shkollat e përzgjedhura. 

QDN Shkup mban bashkëpunim të ngushtë me autoritetet lokale për të koordinuar aktivitetet dhe fazat 
e ndryshme që janë të planifikuara në projektin e përbashkët për inkuadrimin dhe zbatimin e projektit 
modeli Nansen në suaza të shkollave fillore dhe të mesme.
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Prezantimet hyrëse të modelit Nansen për arsimim të 
integruar 

Për ti njoftuar nga më afër grupet e synuara të projektit rreth modelit Nansen për arsimim të integruar, 
QDN Shkup në bashkëpunim me mësimdhënësit e inkuadruar në projekt, organizoi prezantime të 
detajuara të modelit Nansen për arsimim të integruar për prindërit, nxënësit, mësimdhënësit dhe 
drejtorët e shkollave. 

Prezantimet i përmbanin të gjitha informatat të lidhura me përfitimet nga zbatimi i projektit modeli 
Nansen për arsimim të integruar, si dhe rezultatet e arritura gjatë viteve të implementimit në 
komunat dhe shkollat ku është implementuar modeli. Gjatë prezantimeve, prindërit, nxënësit dhe 
mësimdhënësit kishin rastin të informohen rreth specifikave dhe fazave të projektit si dhe të shprehin 
përkrahjen dhe përkushtimin e tyre ndaj zhvillimit të idesë dhe konceptit për arsimim të integruar.                                                                                                          
Gjatë vitit 2014, QDN Shkup organizoi dhe realizoi prezantimet në vijim:

22 maj 2014 Prezantimi i modelit Nansen për arsimim të integruar 
në SHF “Goce Delçev “ në Gostivar 

25 qershor 2014 Prezantimi i modelit Nansen për arsimim të 
integruar në SHF ”Bratstvo-Migjeni” në Tetovë 

3 shtator 2014 Prezantimi i modelit Nansen për arsimim të 
integruar në SHF “Goce Delçev” në Konçe

3 shtator 2014 Prezantimi i modelit Nansen për arsimim të 
integruar në SHF “Marshall Tito” në f. Bansko

4 shtator 2014 Prezantimi i modelit Nansen për arsimim të 
integruar në SHMP ”Mosha Pijade” në Tetovë

10 shtator 2014 Prezantimi i projektit të modelit Nansen për 
arsimim të integruar SHF “Nikolla Karev” në f. Borinë

10 shtator 2014 Prezantimi i projektit të modelit Nansen për 
arsimim të integruar SHF “Nikolla Karev” në f. Sazhdevë

16 shtator 2014 Prezantimi i modelit Nansen për arsimim të 
integruar në SHMP ”Mosha Pijade” në Tetovë 

23 shtator 2014 Prezantimi i modelit Nansen për arsimim të 
integruar në SHF “Vuk Stefanoviq- Karaxhiq” në f. Osllare, Bujanoc

23 shtator 2014 Prezantimi i modelit Nansen për arsimim të 
integruar në SHF “Ali Bektashi” në f. Osllare, Bujanoc

24 tetor 2014 Prezantimi i modelit Nansen për arsimim të 
integruar në SHF ”Sllavço Stojmenski” në Vinicë 

5 nëntor 2014 Prezantimi i modelit Nansen për arsimim të 
integruar në SHF ”Strasho Pinxhur” në Karbinci 

11 nëntor 2014 Prezantimi i modelit Nansen për arsimim të 
integruar në SHF ”Liria” në Tetovë

* Pjesëmarrës: drejtorët e shkollave , prindërit , stafi i shkollës , 
administrata si dhe përfaqësues të komunave.
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Data: 27 tetor 2014 

Shkolla: SHF ”Bratstvo- Migjeni”- Tetovë

Pjesëmarrës: Ministri i Arsimit 
dhe Shkencës, përfaqësues të 
MASH, përfaqësues të Komunës së 
Tetovës, përfaqësues të inspektoratit 
arsimor, drejtorët e shkollave dhe 
mësimdhënësit. 

Shënimi i fillimit të modelit Nansen për arsimim të 
integruar në vitin 2014 në shkolla të reja  

Data: 27 tetor 2014 

Shkolla: SHMP ”Mosha Pijade”-Tetovë 

Pjesëmarrës: Ministri i Arsimit dhe 
Shkencës, përfaqësues të MASH, 
përfaqësues të Komunës së Tetovës, 
përfaqësues të inspektoratit arsimor, 
drejtorët e shkollave dhe profesorët.

Data: 13 nëntor 2014

Shkolla: SHF “Goce Dellçev”-Gostivar 

Pjesëmarrës: Ministri i Arsimit dhe 
Shkencës, përfaqësues të MASH, kryetari 
i Komunës së Gostivarit, përfaqësues 
të Komunës së Gostivarit, përfaqësues 
të inspektoratit arsimor, drejtorët 
e shkollave dhe mësimdhënësit. 

Data: 17 dhjetor, 2014

Shkolla: SHF ”Ali Bektashi” dhe “Vuk 
Stefanoviq –Karaxhiq”-Bujanoc

Pjesëmarrës: Kryetari i Komunës së 
Bujanocit, përfaqësues të Komunës 
së Bujanocit, përfaqësues të Nansen 
Dialog rrjetit, drejtorët e shkollave dhe 
mësimdhënësit. 
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Modeli Nansen për arsimim të integruar u zbatua në 
shkollat /komunat në vijim:

Shkolla dhe 
komuna 

Seksionet e programit 
vjetor

Zbatues të NMAI Klasa / viti Gjuhët

SHF “Fridtjof 
Nansen”, 
(Shemshovë), 
Jegunovcë 

• Paqe dhe tolerancë
• Krijimtari dhe shpre-

hje kreative
•  Eko sekcioni

• Snezhana 
Mishajlovska

• Abibe Mustafi

Klasa e V-të
Shqipe
Maqedonase 

SHMP “Mosha 
Pijade”,  
Jegunovcë

• Sekcioni muzikor
• Civitas 
• Klubi sportiv Nansen

• Salajdin Beadini
• Aleksandar Petroviq
• Festim Ademi
• Miroslav Gjorgjeski

Viti i III-të 
dhe IV

Shqipe
Maqedonase

SHMP “Mosha 
Pijade”, 
Tetovë

• Sekcioni i artit
• Salajdin Beadini
• Aleksandar Petroviq

Viti i I-rë
Shqipe
Maqedonase

SHF “Marshal 
Tito “,
Strumicë 

• Krijimtari dhe      
shprehje kreative

• Paqe dhe tolerancë
• Eko sekcioni

• Ljubinka Cvetanova
• Mejdin Usinov
• Daniela Miteva

Klasa e V-të
Maqedonase 
Turke

SHF “Goce Del-
lçev”,
Konçe

• Eko sekcioni 
• Njihe Maqedoninë
• Konstruktorët e vegjël 
• Krijimtari dhe shpre-

hje kreative

• Zujca Stojanova
• Deniz Rexhepov

Nga klasa e 
I-rë deri në 

klasën e V-të

Maqedonase 
Turke

SHF “ Sllavço 
Stojmenski”, 
Vinicë  

• Sekcioni i Artit 
• Njihe Maqedoninë

• Radmila Atanasova
• Selma Ademova

Nga klasa e 
I-rë deri në 

klasën e V-të

Maqedonase 
Turke

SHF “Strasho Pinx-
hur”, 
Karbinci

• Unë dhe të tjerët
• Nada Arsova 
• Bekir Useinov

Klasa e IV-të
Maqedonase 
Turke
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Shkolla dhe 
komuna 

Seksionet e programit 
vjetor

Zbatues të NMAI Klasa / viti Gjuhët

SHF “Bratsvo-
Migjeni”, 
Tetovë

• Sekcioni i artit

• Sihana Kaba- 
Kasami

• Daniela 
Apostolovska  

• Aleksanda 
Kundevska

• Gonxhe Ejubi

Klasa e VI-të
Shqipe
Maqedonase

SHF “Rajko Zhinzi-
fov/Ismail Qemali”,  
Çair

• Sekcioni i artit   
• Sekcioni i trafikut 
• Sekcioni i dramës

• Maja Janevska  
• Mevlurije Racaj

Klasa e I-rë 
dhe e III-të

Shqipe
Maqedonase

SHF “Goce Delçev”, 
Gostivar

• Eko sekcioni 
• Sekcioni i dramës

• Gabriela Merxha-
noska   

• Nagihan Snopçe

Klasa e V-të
Shqipe
Maqedonase

SHF “Ali Bektashi”, 
Bujanoc

• Edukimi për paqe dhe 
tolerance

• Sekcioni i artit 
• Sekcioni i trafikut 
• Eko sekcioni

• Selime Bajrami
• Srba Stefanoviq
• Vilson Pajaziti
• Dragana Jovanoviq

Klasa e  I-rë 
Klasa e  II-të  
Klasa e  III-të 
Klasa e  IV-të

Shqipe
Serbe 

SHF “ Vuk Stefa-
noviq- Karaxhiq”,  
Bujanoc

• Edukimi për paqe dhe 
tolerance

• Sekcioni i artit 
• Sekcioni i trafikut 
• Eko sekcioni

• Selime Bajrami
• Srba Stefanoviq
• Vilson Pajaziti
• Dragana Jovanoviq

Klasa e  I-rë 
Klasa e  II-të  
Klasa e  III-të 
Klasa e  IV-të

Shqipe
Serbe

SHF “Liria”, 
Tetovë

• Aktivitetet përgatitore 
për inkuadrimin  e 
modelit Nansen

• Radica Acevska
• Mirsada Idrizi

Klasa e II –të
Shqipe
Maqedonase

SHF “Nikola 
Karev”, 
f. Borinë, 
Krushevë

• Aktivitetet përgatitore 
për inkuadrimin  e 
modelit Nansen

• Isnisha Saliu
• Spasiçe Nikoloska

Nga klasa e 
I-rë deri në 

klasën e V-të

Shqipe
Maqedonase

SHF “Nikola 
Karev”,
f. Sazhdevë, 
Krushevë

• Aktivitetet përgatitore 
për inkuadrimin  e 
modelit Nansen

• Isnisha Saliu 

• Teodora Georgjieska 

Nga klasa e 
I-rë deri në 

klasën e V-të

Shqipe
Maqedonase
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Gjatë vitit 2014, përpos në shkollat e përfshira në projekt, modeli Nansen për arsimim të integruar 
u zbatua dhe në shkolla tjera që shprehën interesin dhe vullnetin e tyre për inkorporimin e modelit 
Nansen për arsimim të integruar përmes qasjeve të reja dhe kreative.

Metodologjia e modelit Nansen për arsimim të integruar u aplikua përmes aktivitete projektuese të 
realizuara nga mësimdhënësit e përfshirë në programin e Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup. 
Mësimdhënësit, të inspiruar nga programi i trajnimit dhe shkollat  Nansen, kanë zbatuar metodologjinë 
gjatë procesit të rregullt mësimor duke përdorur elemente dhe pjesë të ndryshme të përfshira në 
programet vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore.

Gjatë vitit 2014, aktivitetet projektuese të modelit Nansen janë zbatuar në shkollat e mëposhtme:

•  Shkolla fillore “Kiril i Metodija”- f. Kanatlarci, nga mësimdhënësit Darko Taleski dhe Ferdi Bulut

•  Shkolla fillore “Strasho Pinxhur”- f. Kalauzlija, nga mësimdhënësja Gordana Barbaska

Aktivitetet projektuese të realizuara në suaza të këtyre shkollave, janë një tregues i rëndësishëm i 
përkushtimit për zbatimin e qasjeve të reja dhe inventive jo vetëm në suaza të aktiviteteve jashtëmësimore, 
por edhe në procesin e rregullt mësimor që mund të pasurohet me metodat dhe qasjet të cilat janë 
karakteristike dhe unike për modelin Nansen.

Metodologjia  e modelit Nansen e zbatuar përmes 
aktiviteteve projektuese në vitin 2014
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Më 13 nëntor 2014, QDN Shkup shënoi hapjen zyrtare të kabinetit për mësime praktike 
profesionale në SHMT “Gostivari” në komunën e Gostivarit. Kabineti është pajisur me aparatet 
më bashkëkohore dhe pajisjet e nevojshme për mësime të cilësisë së lartë në departamentet 
e elektronikës dhe telekomunikacionit, automatikës kompjuterike dhe elektroteknikës.

Pajisja u dhurua nga shkolla e mesme profesionale “Kuben” nga Oslo, Norvegjia, në partneritet me 
QDN Shkup. Ministri i arsimit dhe shkencës z. Abilaqim Ademi dhe kryetari i komunës së Gostivarit 
z. Nevzat Bejta theksuan rëndësinë e donacionit në drejtim të përmirësimit të imazhit dhe cilësisë 
së shkollave të mesme profesionale dhe përmirësimin e cilësisë së përgjithshme të arsimit.

Përmirësimi i cilësisë së mësimeve praktike në shkollat e 
mesme profesionale

QENDRA PËR DIALOG NANSEN SHKUP VAZHDON ME PËRPJEKJET DHE KONTRIBUTIN NË DREJTIM TË 
NGRITJES SË CILËSISË SË ARSIMIT NË SHKOLLAT E MESME PROFESIONALE
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Gjatë vitit  2014, ekipi i  QDN Shkup i përkushtoi rëndësi të veçantë plotësimit të përmbajtjes programore, 
gjegjësisht Programeve vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore të parapara për arsimin 
fillor dhe të mesëm. Gjatë viteve, Qendra për Dialog Nansen Shkup ka zhvilluar programe cilësore për 
aktivitete të integruara jashtëmësimore të cilat përfshijnë tërë ciklin e arsimit fillor (nga klasa e 1 gjer në  
klasën e 9), si dhe ciklin e plotë për arsimin e mesëm (nga viti i 1 gjer në vitin e 4). Programet janë burimi 
kryesor për mësimdhënësit dhe profesorët që kanë rolin dhe përgjegjësinë për të planifikuar dhe të 
organizuar aktivitetet e integruara jashtëmësimore në shkollat fillore dhe të mesme.

Gjatë vitit 2014, QDN Shkup plotësoi programet vjetore me përmbajtje dhe informacione shtesë që janë 
kategorizuar në bazik të cikleve të mëposhtme:

• Programet vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore                                                                     
(klasa 1-3 të arsimit fillor)

• Programet vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore                                                                                                          
(klasa 4-6 të arsimit fillor)

• Programet vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore                                                                 
(klasa 7-9 të arsimit fillor)

• Programet vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore                                                          
(viti 1-4 të arsimit të mesëm)

Programet vjetore janë përkthyer në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke.

Plotësimi i përmbajtjes së programeve

Botimi i Praktikumit të tretë për zbatuesit e MNAI i  titulluar 
“Format e bashkëpunimit me prindër”
Më 18 shkurt 2014, QDN Shkup publikoi Praktikumin e tretë për realizues të MNAI duke e përpunuar 
temën e pasur të bashkëpunimit me prindërit në shkollat.

Qëllimi i këtij praktikumi është të ofroj më shumë këshilla praktike, drejtime, rekomandime, sugjerime për 
zhvillimin e komunikimit konstruktiv, bashkëpunimit me prindërit dhe familjet e nxënësve si përkrahës 
më të mëdhenj dhe nxitës të modelit Nansen për arsimim të integruar.

Gjatë hartimit të këtij Praktikumi, ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup ka vënë një 
theks të veçantë në ofrimin e shumë modele të vyeshme e të suksesshme, mënyra për sensibilizimin 
e prindërve dhe familjeve për rolin e komunikimit dhe bashkëpunimit të drejtpërdrejtë e të hapur me 
prindërit nga bashkësitë e ndryshme etnike.

Praktikumi për realizues të MNAI përmban shumë shembuj pozitiv për bashkëpunim të suksesshëm 
mes nxënësve, prindërve dhe shkollës, të huazuara nga shkollat të cilat me sukses kanë implementuar 
modelin Nansen për arsimim të integruar.
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Përmbledhje e aktiviteteve, ekskursioneve dhe ngjarjeve në 
suaza të MNAI
Përveç aktiviteteve të rregullta të integruara jashtëmësimore të realizuara sipas Programeve vjetore të 
hartuara nga QDN Shkup, nxënësit dhe mësimdhënësit e përfshirë në projekt kanë marrë pjesë në disa ngjarje 
të organizuara me qëllim të plotësimit të programit të integruar arsimor, me qëllim që  nxënësve t’ju ofrohen 
njohuri të reja, informacione dhe një shumëllojshmëri e ngjarjeve që do t’ju ndihmojë për të zhvilluar aftësitë 
dhe njohuritë e tyre si dhe të shoqërohen me moshatarët dhe  mësimdhënësit e tyre.

Evenimentet e organizuara për nxënësit në gjatë vitit 2014:

•  19 mars, 2014  -Ngjarje për grumbullimin e mjeteve në SHF “Marshall Tito” në Strumicë me temë ”Nga 
fëmijët për fëmijët”

• 27 maj, 2014 - Ditë e hapur për nxënësit e organizuar në hapësirat e SHMP “Mosha Pijade” në f. 
Prelubishtë, Komuna e Jegunovcit

• 28 maj, 2014 - Shfaqje për shënimin e fundit të viti shkollor në SHF “Fridtjof Nansen” Shemshovë, 
Komuna e Jegunovcit

• 3 qershor, 2014 - Shfaqje për shënimin e fundit të vitit shkollor në SHF “Sllavço Stojmenski” në Komunën 
e Vinicës

• 5 qershor, 2014 -Shfaqje për shënimin e fundit të vitit shkollor në SHF “Rajko Zhinzifov/Ismail Qemali”, 
Komuna e Çairit

• 21 qershor, 2014 - Ceremonia për ndarjen e Certifikatave për gjeneratën e dytë të nxënësve nga shkolla 
e parë fillore  e integruar “Fridtjof Nansen”- Shemshovë, Komuna e Jegunovcit

• 17 tetor, 2014 - Ekskursion për nxënësit e vitit të 4 të inkuadruar në projektin modeli Nansen për arsim 
të integruar në shkollën e mesme profesionale “Mosha Pijade”  në Tetovë (Vizitë në Panairin Tehnoma,  
qendrën e Shkupit)

• 12 dhjetor, 2014 - Punëtori për nxënësit e viteve të para-gjenerata e tretë e nxënësve të regjistruar 
në projektin modeli Nansen për arsim të integruar në shkollën e mesme profesionale “Mosha Pijade”, 
Tetovë

• 12 dhjetor, 2014 - Ekskursion në Shkup, për nxënësit e vitit të parë – gjenerata e tretë e nxënësve 
të regjistruar  në modelin Nansen për arsim të integruar në shkollën e mesme profesionale “Mosha 
Pijade”, Tetovë

• 15 dhjetor, 2014 - Ekskursion për nxënësit e klasës së 6 të shkollës fillore “Bratstvo- Migjeni”, Tetovë – 
vizitë në Muzeun shkencor-natyror të Shkupit dhe kinemanë e Shkupit.

• 24 dhjetor, 2014 - Shfaqje me kukulla për nxënësit të inkuadruar në projektin modeli Nansen për arsim 
të integruar në SHF “Ali Bektashi” dhe SHF “Vuk Stefanoviq-Karaxhiq”, Komuna e Bujanocit, Serbi

• 25 dhjetor, 2014 - Shfaqje e magjistarit për nxënësit e inkuadruar në projektin modeli Nansen për 
arsim të integruar në SHF “Goce Dellçev”, Gostivar

• 26 dhjetor, 2014 - Shfaqje për shënimin e fundit të vitit për nxënësit e  inkuadruar në projektin  modeli 
Nansen për arsim të integruar në SHF “Bratstvo- Migjeni”, Tetovë

• 29 dhjetor, 2014 - Shfaqje e pantomismistit për nxënësit nga shkolla e mesme profesionale “Mosha 
Pijade”, Tetovë.
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Kremtimi i javës ndërkombëtare të arsimimit të integruar

Shkolla/ Klasa/Viti Aktiviteti Data

SHF “Fridtjof Nansen”/ Sehmshovë- 
Jegunovc (klasa e V)

Aktivitet jashtëmësimor “Ndërtojmë ura” 28 Shkurt

SHMP “Mosha Pijade” Fridtjof Nansen- 
Jegunovc (viti i III dhe IV)

Motoja e IIEW 2014 përmes grafiteve 28 Shkurt

SHF “Kiril i Metodij”- Sveti Nikole (klasa 
e II, III dhe IV)

Aktivitet jashtëmësimor “Lidhja e urave të 
traditës”

1 Mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- 
Shkup (klasa I)

Dizajni i kartolinave me ura 3 Mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- 
Shkup (klasa III)

Aktivitet jashtëmësimor “Ura e gurit si 
simbol i bashkimit”

3 Mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- 
Shkup (klasa I)

Aktivitet jashtëmësimor “Mesazhet e 
paqes”

3 Mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- 
Shkup (klasa I)

Aktivitet jashtëmësimor “Urë ylberi” 3 Mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- 
Shkup dhe SHF Blayhe Koneski- Veles 
(klasa IV dhe V)

 
Shfaqja e nxënësve “Ndërtojmë ura 
miqësie”

3 Mars

SHF “Kliment Ohridski”-Manastir 
(klasa I)

Aktivitete sportive me mesazhe për paqe 3 Mars

 
SHF “Kiril i Metodij”- Prilep (klasat VI-IX) Ekspozitë arti “Ndërtojmë ura” 3 Mars

Qendra për dialog Nansen Shkup përkrahi shkollat gjatë shënimit të javës ndërkombëtare të arsimimit të 
integruar 2014 me moton “Ndërtojmë ura”. Këtë vit, java u shënua me 24 evenimente të organizuara në 21 
shkolla fillore dhe të mesme në R. e Maqedonisë. 

Java ndërkombëtare e arsimimit të integruar është eveniment vjetor gjatë së cilit shkollat e integruara e festojnë 
etosin e tyre të integruar. IIEW 2014 ishte tejet e suksesshme për shkak të numrit të madh të shkollave të cilat 
iu bashkëngjitën kremtimit. Aktivitetet u realizuan në periudhën 28 shkurt – 7 mars 2014 sipas orarit në vijim:
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Shkolla/ Klasa/Viti Aktiviteti Data

 
SHF “Marshal Tito”- Strumicë (klasa IV)

Aktivitet jashtëmësimor: dekorime 
artistike shkollore “Ura bashkimi”

4 Mars

 
SHF “Nikola Karev”- Krushevë 
(klasat I-IX)

Eveniment tërë ditor me ekspozitë të 
ushqimeve dhe kostumeve tradicionale 
maqedonase, shqiptare dhe vllahe

4 Mars

SHF “Kole Nedelkovski”- Shkup 
(klasa VI-IX)

Ekspozitë e fotografive të vjetra “Ura e 
gurit gjatë viteve”

4 Mars

SHF “Slavço Stojmenski”- Vinicë 
(klasa I-V)

Koreografi e nxënësve 5 Mars

SHF “Vanço Prke”- Dellçevë (klasa VI) Recital “Ndërtojmë ura” 5 Mars

SHF “Vanço Prke”- Dellçevë (klasa II)
Aktivitet jashtëmësimor “Ndërtojmë ura 
përmes traditës”

5 Mars

SHF “Braka Miladinovci”- Shkup 
(klasa I- IX)

Ekspozitë e hapur “Ndërtojmë ura 
përmes modelit Nansen për arsimim të 
integruar”

5 Mars

SHF “Sande Shterjoski”- Kërçovë 
(klasa VI dhe VII)

Koreografi, shfaqe dhe punime 
dekorative “Ne jemi bota, ne ndërtojmë 
ura”

5 Mars

SHF “Straso Pinxhur”- Karbinci (klasa VI) Aktivitete të artit 5 Mars

SHF “Ilinden”- Kriva Palankë (klasa III) Shfaqe e nxënësve dhe mësimdhënësve 5 Mars

SHM “Niko Nestor”- Strugë (viti i I- IV)
Ekspozitë me punime të teknikave të 
ndryshme me temë “Ndërtojmë ura”

5 Mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- 
Shkup (klasa VI)

“Ura” instalim arti 6 Mars

SHF “Strasho Pinxhur”- Karbinci 
(klasa VI-IX)

Prezantimi i kartolinave me temë “Ndër-
tojmë ura”

6 Mars

SHF “Goce Dellçev”- Konçe (klasa I-V)
Eveniment tërë javor me temë “Ndërto-
jmë ura përmes teknikave të artit”

3-7 Mars
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Me qëllim të përmirësimit të vazhdueshëm të programit, QDN Shkup ka monitoruar progresin e 
programit me anë të vlerësimeve të brendshme dhe të jashtme. Vlerësimet e brendshme dhe monitorimi 
i programi është realizuar janë nga stafi i QDN Shkup përmes vëzhgimeve të drejtpërdrejta, gjithashtu 
duke përdorur metodologjinë e hulumtimit me pjesëmarrje me qëllim për të mbledhur të dhënat dhe 
rezultatet specifike të programit. Vlerësimet e brendshme janë realizuar në bazik të rregullt me anë të 
vizitave të shpeshta të të gjitha shkollave të  inkuadruara në modelin  Nansen dhe në bazik të hartimit 
të raporteve të opservimit të cilat përdoren për të pasqyruar rezultatet e aktiviteteve të zbatuara sipas 
modelit Nansen për arsimim të integruar. 

Vlerësimi i jashtëm vjetor për 2014, u realizua gjatë periudhës mars-prill 2014. Vlerësimi është kryer 
nga ana e vlerësuesve dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm të QDN Shkup prof. dr. Florina Shehu dhe 
prof. Dr. Zoran Vellkovski. Vlerësimi i programit ishte i karakterit cilësor dhe qëllimi kryesor ishte që të 
bëjnë vlerësimin e aftësive dhe kompetencave të cilat janë të fituara, të zhvilluara dhe përmirësuara nga 
mësimdhënësit që janë realizues direkt të modelit Nansen për arsimim të integruar. Procesi i vlerësimit 
përfshinte të gjithë mësimdhënësit, respektivisht tandemët e mësimdhënësve, të cilët kanë promovuar 
vazhdimisht modelin Nansen për arsimim të integruar brenda grupeve të tyre, klasave dhe shkollave. 
Procesi i vlerësimit përfshinte observimin e aktiviteteve të integruara jashtëmësimore, intervistat gjysmë-
strukturore dhe përfshirjen aktive të programit për arsim të integruar gjatë procesit të përgjithshëm. 

Raportet e vlerësimit të jashtëm për 2014, përcaktuan rolin e modelit Nansen për arsimim të integruar 
në procesin e përmirësimit profesional dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve nga shkollat fillore 
dhe të mesme. Rezultatet e  dy vlerësimeve demonstruan  ndikimin pozitiv si dhe komponentët  me 
cilësi të lartë programore të QDN Shkup dhe siguruan udhëzimet e nevojshme dhe rekomandimet për 
rritjen e nivelit dhe përmirësimin e tyre.

”Modeli  i arsimimit të integruar i QDN  tregon një nivel të lartë të efektivitetit në ndërtimin dhe zhvillimin 

e dialogut ndërkulturor në mesin e fëmijëve dhe të rinjve. Ai ndikon fuqishëm edhe tek nxënësit, edhe 

tek mësimdhënësit. Modeli është i përshtatshëm për parametrat në të cilin është zbatuar dhe plotësisht  

komunikon me prioritetet shtetërore në fushën e arsimit.

Karakteri i Programit është pranuar plotësisht nga të gjithë mësimdhënësit e inkuadruar. Ata janë të 

pajisur plotësisht me përgjegjësitë për zbatimin efikas të qëllimeve të Programit të QDN “ cituar nga 

sekcioni Konkluzione në Raportin e Vlerësimit hartuar nga Z. Velkovski, qershor 2014.

“Mbështetja e mësimdhënësve të përfshirë në programin Nansen për t’u bërë  praktikues refleksiv është një 

strategji e shkëlqyer për inkurajimin e ndryshimit personal, sepse programi nuk është vetëm për realizimin 

e aktiviteteve të integruara jashtëmësimore të destinuara për integrimin e nxënësve me prejardhje të 

ndryshme kulturore, ai  është i destinuar edhe  për zhvillimin e marrëdhënieve të reja, sjelljeve ndaj 

mjedisit, përvetësimin e vlerave të caktuara.  Përvoja e mësimdhënësve  lidhur me bashkëpunimin në 

tandemë është një praktikë e shquar pozitive gjatë procesit të trajnimit të mësimdhënësve të rinj dhe 

shkëmbimi i përvojës në mesin e atyre të cilët tashmë janë të përfshirë në program. “ cituar nga sekcioni 

Konkluzione në Raportin e Vlerësimit hartuar nga Florina Shehu, qershor 2014.

Vlerësimi intern dhe ekstern i modelit Nansen
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QENDRA PËR TRAJNIM – MODELI 
NANSEN PËR ARSIMIM TË INTEGRUAR

Viti 2014 ishte një vit tejet i suksesshëm për funksionimin e Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup. Ky vit 
u karakterizua me procesin e suksesshëm të zgjedhjes dhe regjistrimit të mësimdhënësve, profesorëve, 
pedagogëve, psikologëve dhe drejtorëve të shkollave në programet për trajnim. Në vitin raportues, QDN 
Shkup inicoi dy programe të reja me rëndësi të veçantë, njëri prej tyre i hartuar për drejtorët e shkollave 
multietnike, ndërsa tjetri  për trajnim e trajnerëve. 

Gjatë vitit 2014, në suaza të Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup pjesëmarrësit u inkuadruan në 
kategoritë e mëposhtme të programeve:

• Programi i nivelit bazik të trajnimit për arsimtarë dhe profesorë të Grupit 5, 6, 7, 8 dhe 9 (programi 
për mësuesit, pedagogët dhe psikologët e shkollave fillore dhe të mesme)

• Programi i nivelit bazik të trajnimit për arsimtarë dhe profesorë të Grupit 3, 4 dhe 5 (programi për 
mësuesit, pedagogët dhe psikologët e  shkollave fillore dhe të mesme)

• Programi për drejtorët e shkollave për Grupin 1 (drejtorë nga shkollat fillore  dhe të mesme 
multietnike)

• Programi “Trajnim për trajnues” për  Grupin 1 (mësues të shkollave fillore dhe shkollave të mesme, 
zbatues të modelit Nansen)

Pjesëmarrësit u selektuan pas shpalljes së konkurseve të hapura për aplikim të publikuara në faqet 
e internetit të QDN Shkup si dhe në mediat shoqërore. QDN Shkup ka pranuar një numër të madh 
të aplikacioneve nga të gjitha regjionet e Republikës së Maqedonisë, që  është një tregues i fortë 
për rëndësinë e ndërtimit të aftësive dhe kompetencave në fushën e arsimin e integruar në mesin e 
kuadrove arsimore.Ky vit u pasurua me ligjërata të ekspertëve vendorë dhe ndërkombëtarë që dhanë 
një kontribut të shquar në drejtim të ndërtimit të aftësive dhe kompetencave të pjesëmarrësve duke 
ndarë praktikat dhe përvojat  më të mira. Gjatë vitit 2014, Qendra për Trajnimit e QDN  Shkup u nderua 
me zgjerimin e grupit të trajnerëve me ekspertë në fushën e arsimit, gjegjësisht prof. dr. Zvi Bekerman, 
profesor në Universitetin Hebre të Jerusalemit, Izrael dhe z. Jashar Kasami, nga Inspektorati shtetëror i 
arsimit të Maqedonisë. Përvoja kombëtare dhe ndërkombëtare e z. Bekerman dhe z. Jashari është një 
aset i vlefshëm për Qendrën për Trajnim të  QDN Shkup dhe për pjesëmarrësit në Qendrën për  Trajnim.
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Trajnimi është i paraparë për drejtorët e shkollave dhe ka për qëllim që të ofrojë informacionet, njohuritë 
dhe shkathtësitë e nevojshme për hartimin e strategjive përkrahëse të modelit 

Nansen për arsimim të integruar në suaza të shkollave amë si një komponentë strukturore e programeve 
vjetore të punës së shkollave në kahe të ndërtimit të etosit të shkollës së integruar.

Nansen Qendra për trajnim për arsimim të integruar krijoi programin për  drejtorët e shkollave fillore dhe 
të mesme multietnike i strukturuar me qëllim që ti njoftojë drejtorët e shkollave me zhvillimin, konceptin 
dhe idenë për arsimim të integruar përmes shumë shembujve pozitiv, eksperiencave si dhe modeleve të 
disa sistemeve Evropiane edukativo-arsimore të cilat ishin pikënisja e zhvillimit dhe ndërtimit të modelit 
Nansen për arsimim të integruar në R. e Maqedonisë.

Përmes trajnimit, drejtorët e shkollave do të kenë rastin dhe mundësinë e drejtpërdrejtë për pasurimin 
e njohurive në fushën e menaxhimit të projekteve si dhe në sferën e kërkimit dhe ngritjes së fondeve 
nga burime të ndryshme për përkrahjen e shkollave të integruara dhe aktivitetin e tyre të përgjithshëm 
edukativo- arsimor.

Fillimi i programit të ri për drejtorë të shkollave në suaza të 
Qendrës për trajnim
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Më 21 gusht 2014, Qendra për Trajnim pranë QDN Shkup shënoi fillimin e programit të ri të trajnimit për 
Grupin 1 të pjesëmarrësve në suaza të programit “Trajnim për trajnues”

Krijimi i programit Trajnim për trajnues doli si iniciativë e cila ka për qëllim përmirësimin e njohurive, 
zhvillimin e aftësive dhe kompetencave të të gjitha profileve arsimore të pjesëmarrësve në trajnimet e 
nivelit bazik dhe të avancuar (për Modelin Nansen për arsim të integruar) të cilat janë përfunduar në 
mënyrë të suksesshme në Qendrën për trajnim pranë QDN Shkup. Ky program është strukturuar rreth 
disa fushave specifike të cilat janë të bazuara në tema me më shumë shtresa, të cilat duhet ti njohë, 
zotërojë dhe praktikojë çdo edukator i ardhshëm që do të jetë i përfshirë në programin e lartpërmendur.

Programi është mjaft kompleks, realizimi i tij nënkupton proces më afatgjatë nëpërmjet të cilit çdo 
pjesëmarrës do të ketë mundësi të përfshihet në procesin e transformimit personal në frymën e idesë, 
vizionit të arsimit të integruar, me qëllim që ai transformim të përcillet, reflektohet dhe iniciohet në punën 
me nxënësit, prindërit dhe përfaqësuesit e tjerë të shkollave të tyre amë. Shpresojmë se transformimi 
personal i edukatorëve do të jetë bazik për transformimin e mëtejshëm pozitiv të shkollave, duke 
falënderuar përfitimet e zbuluara të Modelit Nansen për arsim të integruar në tërë procesin edukativo 
– arsimor në R. e Maqedonisë.

Pjesëmarrësit të cilët do të përfshihen në këtë lloj trajnimi do të kenë mundësi për të zhvilluar, fituar dhe 
përmirësuar tre lloje të shkathtësive dhe kompetencave, si standarde të programit:

•  kompetencat personale dhe ndërpersonale

•  kompetencat ndër – kurrikulare

• aftësitë kognitive dhe kreative

Mësuesit, profesorët dhe bashkëpunëtorët profesional të përfshirë në program, janë grupi i parë i 
pjesëmarrësve në programin e ri për trajnim: Trajnim për trajnues, në kuadër të Qendrës për trajnim 
për Modelin Nansen për arsim të integruar pranë QDN Shkup.

Numri i pjesëmarrësve në këtë lloj të trajnimeve do të rritet dhe zgjerohet në vazhdimësi, që do të 
ndikojë në përforcimin e kapaciteteve të QDN Shkup në drejtim të shumëfishimit të Modelit Nansen për 
arsim të integruar në sistemin edukativo – arsimor në R. e Maqedonisë.

Fillimi i programit të ri  “Trajnim për trajnues”
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Përkrah fillimit të procesit të trajnimit për Grupin 1 të pjesëmarrësve në kuadër të programit për drejtorët 
e shkollave si dhe për Grupin 1 të pjesëmarrësve në kuadër të programit “Trajnim për trajnues”, Qendra 
për Trajnim pranë QDN Shkup ka ndarë bursa trajnimi për pesë grupe të reja të mësimdhënësve në 
kuadër të Programit për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët e shkollave.Procesi i regjistrimit është 
kryer sipas orarit në vijim:

Regjistrimi i Grupit 5 - 14 shkurt 2014

Regjistrimi i Grupit 6 - 26 gusht 2014

Regjistrimi i Grupit 7 - 30 tetor 2014

Regjistrimi i Grupit 8 - 25 nëntor 2014

Regjistrimi i Grupit 9 - 27 nëntor 2014

Qëllimet e programit të nivelit bazik të trajnimit janë:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Përforcimi i interakcionit , bashkëpunimit dhe besimit mes kuadrit arsimor nga komunitetet e 
ndryshme etnike;

Qendra për Trajnim inkuadron pesë grupe të reja të 
mësimdhënësve në kuadër të programit të nivelit bazik për 
trajnim
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Pas përfundimit të suksesshëm të nivelit bazik të trajnimit në kuadër të Qendrës për Trajnim të QDN 
Shkup, pjesëmarrësit e  grupeve 3, 4 dhe 5 janë regjistruar në programin e nivelit të avancuar të trajnimit 
për arsimim të integruar.

Procesi i regjistrimit për programin e avancuar të trajnimit është kryer sipas orarit në vijim:

Regjistrimi i Grupit 3 - 18 shtator 2014

Regjistrimi i Grupit 4 - 19 shtator 2014

Regjistrimi i Grupit 5 - 22 nëntor 2014

Qëllimet e programit të nivelit  të avancuar të trajnimit janë:

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

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

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

•  Aftësimi për vlerësim kualitativ të përmbajtjeve në literaturën mësimore;

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

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

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

Fillimi i nivelit të avancuar të trajnimit për 
pjesëmarrësit e Grupit 3, 4 dhe 5
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Tema : Konceptet evropiane dhe ndërkombëtare për arsimim të 
integruar dhe dialog ndërkulturor

Më 21 Nëntor 2014, në UE Info Qendrën në Shkup, pjesëmarrësit e grupeve 5, 6 dhe 7 në suaza të 
Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup, patën mundësinë të mësojnë më shumë për zhvillimin e 
arsimimit të integruar në Irlandën Veriore dhe ndërkombëtarisht, si dhe të marrin informacione të 
detajuara mbi programin e trajnimit për qasje të paanshme për mësuesit. Leksioni u ndoq me interes 
nga pjesëmarrësit, të cilët morën pjesë në mënyrë aktive në seancën e diskutimit. z-nj. Paula Mekëluejn 
është pjesë e ekipit ndërkombëtar të ekspertëve në suaza të Qendrës për trajnim të QDN Shkup.

Më 22 nëntor 2014, pjesëmarrësit e grupeve 3,4 dhe 5 të Qendrës për trajnim morën pjesë në ligjëratën 
e përgatitur nga profesori prof. dr. Zvi Bekerman. Profesori Bekerman ligjëron antropologjinë e arsimit 
në Fakultetin e Arsimit dhe Qendrën Milton, Universitet Hebraik i Jerusalemit. Ai gjithashtu është anëtar i 
fakultetit në Institutin Mandel për Lidership. Interesat e tij primare janë në studimin e identitetit kulturor, 
etnik dhe ndërkombëtar, duke përfshirë proceset e identitetit dhe negociatat gjatë arsimit ndërkulturor 
formal/joformal. Interesat e tij shtrihen në proceset njerëzore të të mësuarit, zhvillimin dhe praktikat e 
tyre dhe në rrethanat formale/joformale si dhe reale/virtuale, procese të cilat nga perspektivat socio-
historike në të cilat ai është rritur, përbëjnë një pjesë të madhe të veprimtarisë njerëzore.

Ligjërata ishte e organizuar në kuadër të nivelit të avancuar për arsimim të integruar. Pjesëmarrësit 
kishin mundësinë të mësojnë më shumë për temat “ Dialogu ndërkulturor i procesit formal dhe jo 
formal të të mësuarit”. Leksioni u ndoq me interes nga pjesëmarrësit, të cilët morën pjesë në mënyrë 
aktive në seancën e diskutimit.

Ligjërata me ekspertë ndërkombëtarë për nivelin bazik 
dhe të avancuar të trajnimit 
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Më 22 nëntor 2014, në hapësirat UE Info Qendrës në Shkup, pjesëmarrësit nga Grupi 3, 4 dhe 5 janë 
shpërblyer me certifikata për përfundimin e suksesshëm të nivelit bazik të trajnimeve për arsimim të 
integruar. Certifikatat janë dhuruar nga ekipi i QDN Shkup në prani të ekspertëve lokal dhe ndërkombëtarë 
dhe pjesëmarrësve të Qendrës për Trajnim në programin e nivelit bazik për trajnim.

Pjesëmarrësve nga Grupet 3, 4 dhe 5 ju ndahen certifikata 
për përfundimin e nivelit bazik të trajnimit
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NIVELI BAZIK I TRAJNIMIT- GRUPI 3  

MODULET TEORIKE

Punëtori nga trajnuesit e QDN Shkup:

• 9 janar 2014 Punëtoria e tretë 

• 16 janar 2014  Punëtoria e katërt

• 11 shkurt 2014  Punëtoria e pestë

MODULET PRAKTIKE:

• 21 shkurt 2014 Module praktike në Nansen model shkollat  

• Prill-Qershor 2014 Trajnimi bazik, module praktike, realizimi praktik i aktiviteteve të integruara 
jashtëmësimore në pajtueshmëri me projektin e modelit Nansen për arsim të integruar

LIGJËRATA ME EKSPERTË LOKAL:

• 17 qershor 2014 Ligjëratë e prof. dr. Zoran Vellkovski 

• 23 qershor 2014  Ligjëratë e prof. dr. Florina Shehu

22 NËNTOR 2014 NDARJA E CERTIFIKATAVE PËR PËRFUNDIMIN E  NIVELIT 
BAZIK TË TRAJNIMIT

NIVELI I AVANCUAR I TRAJNIMIT - GRUPI 3

MODULET TEORIKE

Punëtori me trajnues nga QDN Shkup: 

• 18 shtator 2014 Punëtoria e parë

• 10 tetor 2014 Punëtoria e dytë

• 14 nëntor 2014  Punëtoria e tretë

LIGJËRATA ME EKSPERTË LOKAL:

• 1 dhjetor 2014 Ligjëratë e prof. dr. Zoran Velkovski dhe prof. dr. Florina Shehu  

LIGJËRATA ME EKSPERTË NDËRKOMBËTAR:

• 22 nëntor 2014 Ligjëratë e prof. Zvi Bekerman nga Universiteti Hebraik në Jerusalem

Aktivitetet e Qendrës për Trajnim në vitin 2014 
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NIVELI BAZIK I TRAJNIMIT – GRUPI 4

MODULET TEORIKE

Punëtori me trajnues nga QDN Shkup:

• 10 janar 2014 – punëtoria e dytë

• 17 janar 2014 – punëtoria e tretë

• 17 shkurt 2014 – punëtoria e katërt

• 25 mars 2014 – punëtoria e pestë

MODULET PRAKTIKE:

• 28 shkurt 2014 Modulet praktike në Nansen model shkollat

• Prill-Qershor 2014 Trajnimi bazik, realizimi praktik i aktiviteteve të integruara jashtëmësimore në 
pajtueshmëri me projektin e modelit Nansen për arsim të integruar

LIGJËRATA ME EKSPERTË LOKAL:

• 17 qershor 2014 Ligjëratë e prof. dr. Zoran Velkovski 

• 23 qershor 2014 Ligjëratë e prof. dr. Florina Shehu 

• 22 nëntor 2014 Ndarja e certifikatave për përfundimin e nivelit bazik për trajnim

NIVELI I AVANCUAR I TRAJNIMIT – GRUPI 4

MODULET TEORIKE

Punëtori me trajnues nga QDN Shkup:

• 19 shtator 2014 Punëtoria e parë

• 21 tetor 2014 Punëtoria e dytë

• 10 nëntor 2014  Punëtoria e tretë

LIGJËRATA ME EKSPERTË NDËRKOMBËTAR:

• 1 dhjetor 2014 Ligjëratë e prof. d. Zoran Velkovski dhe prof.d. Florina Shehu

LIGJËRATA ME EKSPERTË LOKAL:

• 22 nëntor 2014, ligjëratë e prof. Zvi Bekerman nga Universiteti Hebraik në Jerusalem
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NIVELI BAZIK I TRAJNIMIT - GRUPI  5

MODULET TEORIKE

Punëtori me trajnues nga QDN Shkup:

• 14 shkurt 2014  Punëtoria e parë

• 19 mars 2014  Punëtoria e dytë

• 2 prill 2014 Punëtoria e tretë

• 29 prill 2014  Punëtoria e katërt 

• 24 qershor 2014 Punëtoria e pestë

MODULET PRAKTIKE:

• Prill-qershor 2014 Trajnimi bazik, realizimi praktik i aktiviteteve të integruara jashtëmësimore në 
pajtueshmëri me projektin e modelit Nansen për arsim të integruar

LIGJËRATA ME EKSPERTË LOKAL:

• 16 shtator 2014, Ligjëratë e prof.dr. Florina Shehu

LIGJËRATA ME EKSPERTË NDËRKOMBËTAR:

• 21 nëntor 2014 Ligjëratë me znj. Paulla Mekëluejn nga Fondi për arsimim të integruar në Belfast, 
Irlanda Veriore 

•  22 nëntor 2014 Ndarja e certifikatave për përfundimin e nivelit bazik të trajnimit

NIVELI I AVANCUAR I TRAJNIMIT – GRUPI 5

MODULET TEORIKE

Punëtori me trajnues nga QDN Shkup:

• 22 tetor 2014 Punëtoria e parë  

• 10 dhjetor 2014 Punëtoria e dytë

LIGJËRATA ME EKSPERTË NDËRKOMBËTAR:

• 22 nëntor 2014-ligjerat e prof. Zvi Bekerman nga Universiteti Hebraik në Jerusalem 

NIVELI I AVANCUAR I TRAJNIMIT – GRUPI 6

MODULET TEORIKE

Punëtori me trajnues nga QDN Shkup:

• 26 gusht 2014 – punëtoria 1

• 25 shtator 2014 – punëtoria e 2  

• 10 dhjetor 2014 – punëtoria e 4

LIGJËRATA ME EKSPERTË NDËRKOMBËTAR:

• 21 nëntor 2014 Ligjëratë me znj. Paulla Mekëluejn nga Fondi për arsimim të integruar në Belfast, 
Irlanda Veriore  
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NIVELI BAZIK I TRAJNIMIT -GRUPI 7

MODULET TEORIKE

Punëtori me trajnues nga QDN Shkup:

• 30 tetor 2014 Punëtoria e parë

• 16 dhjetor 2014 Punëtoria e dytë

LLIGJËRATA ME EKSPERTË NDËRKOMBËTAR:

• 21 nëntor 2014 Ligjëratë me znj. Paulla Mekëluejn nga Fondi për arsimim të integruar në Belfast, 
Irlanda Veriore

NIVELI BAZIK I TRAJNIMIT -GRUPI 8

MODULET TEORIKE

Punëtori me trajnues nga QDN Shkup:

• 25 nëntor 2014 Punëtoria e parë

• 19 dhjetor 2014 Punëtoria e dytë

NIVELI BAZIK I TRAJNIMIT -GRUPI 9

MODULET TEORIKE

Punëtori me trajnues nga QDN Shkup:

• 27 nëntor 2014 Punëtoria e parë 

• 23 dhjetor 2014 Punëtoria e dytë

PROGRAMI PËR TRAJNIM E DREJTORËVE

• 18 qershor 2014 Ligjërata e parë e prof. dr. Zoran Velkovski “Menaxhimi i projekteve në shkollat e 
integruara multietnike”  

• 19 nëntor 2014 Ligjërata e dytë e prof. dr. Zoran Velkovski “Burimet potenciale për financimin e 
shkollave multietnike të integruara”

PROGRAMI “TRAJNIM PËR TRAJNUESIT”

• 21 gusht 2014  punëtoria e parë 

• 28 shtator 2014 punëtoria e dytë

• 22 nëntor 2014 Ligjëratë e prof. dr. Zvi Bekerman, nga universiteti Hebraik në Jerusalem 
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EVENIMENTET DHE BASHKËPUNIMET RAJONALE 
DHE NDËRKOMBËTARE

Një ndër synimet e rëndësishme për vitin 2014 ishte dhe përforcimi dhe zgjerimi i bashkëpunimit 
rajonal dhe ndërkombëtar dhe prezenca që u theksua me iniciativa të ndryshme me qëllim të 
shkëmbimit të praktikave më të mira në fushën e arsimit të integruar. 

QDN Shkup ka vazhduar me bashkëpunimin e frytshëm me Këshillin Irlandës Veriore për Arsim të 
Integruar që i ka dhënë ekspertizën e nevojshme përmes grupeve  të trajnerëve ndërkombëtarë të 
angazhuar në Qendrën për Trajnimi. Gjatë vitit  2014, QDN Shkup ka shënuar një rritje të pranisë 
ndërkombëtare dhe rajonale që ishte shumë i vlefshëm për rritjen e besueshmërisë dhe imazhit 
publik të QDN Shkup në komunitetin e politikës ndërkombëtare.

Gjatë vitit 2014 QDN Shkup shënoi prezencë në evenimentet në vijim:

Evenimenti dhe data: Seminar “Paqja dhe politika në Lilehamer”, Norvegji (17 shkurt 2014)

Organizator: Kolegji universitar Lilehamer

Pjesëmarrës nga QDN Shkup: Sasho Stojkovski, Veton Zekolli dhe Mirlinda Alemdar

Tema e prezantimit: “Arsimi i integruar në kontekstin politik të Maqedonisë”
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Evenimenti dhe data: : Forumi i Çmimit Nobel për Paqe, Mineapolis SHBA (1 mars 2014)

Organizator: Kolegji universitar Lilehamer

Pjesëmarrës nga QDN Shkup (nëpërmjet Skype-it): Veton Zekolli

Tema e prezantimit: “Sfidat dhe sukseset e procesit të dialogut dhe pajtimit”

Evenimenti dhe data: “Arsimimi dhe dialogu” në Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë                                                     
(28 mars, 2014)

Organizator: Qendra për Dialog Nansen Sarajevë

Pjesëmarrës nga QDN Shkup : Biljana Krsteska – Papiq

Tema e prezantimit : “Zhvillimi dhe zbatimi i modelit Nansen për arsimim të integruar në Maqedoni”
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Evenimenti dhe data: Seminar Nansen në Lilehamer , Norvegji  (12-15 qershor, 2014)

Organizator: Qendra Nansen për Paqe dhe Dialog

Pjesëmarrës nga QDN Shkup :Sonaj Bilall

Tema e prezantimi “Roli i dialogut në ndërtimin e paqes”

Evenimenti dhe data: Konferenca e OSBE EIDHR në Varshavë, Poloni (29 shtator, 2014)

Organizator: Zyra e OSBE për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut

Pjesëmarrës nga QDN Shkup: Sasho Stojkovski

Tema e prezantimit : “Modeli Nansen për arsimim të integruar si një mjet për pajtimin, parandalim të 
konflikteve dhe ndërtimin e paqes”
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Evenimenti dhe data: “Roli i arsimimit në parandalimin e konflikteve” në Holandë (1 tetor, 2014)

Organizator: Instituti i Hagës për drejtësi globale 

Pjesëmarrës nga QDN Shkup: Sasho Stojkovski, Veton Zekolli dhe Biljana Krsteska- Papiq

Tema e prezantimit: “Zhvillimi dhe implementimi i modelit Nansen për arsimim të integruar në Maqedoni “

Evenimenti dhe data: Ceremonia e ndarjes së çmimit Maks va nder Shtul në Holandë (2 tetor, 2014)

Organizator: Komisari i lartë për pakica kombëtare pranë OSBE

Pjesëmarrës nga QDN Shkup: Sasho Stojkovski, Veton Zekolli dhe Biljana Krsteska - Papiq
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Evenimenti dhe data: “Arsimi i integruar në shoqëritë multietnike” në Mostar, Bosnjë dhe 
Hercegovinë (8 nëntor, 2014) 
Organizator: Qendra për Dialog Nansen Mostar
Pjesëmarrës nga QDN Shkup: Veton Zekolli
Tema e prezantimit : “Arsimimi i integruar si një mjet pajtimi dhe ndërtimit të paqes në Maqedoni”

Evenimenti dhe data: Tryezë e rrumbullakët me Komisaren e lartë për pakica kombëtare, 
Tetovë, Maqedoni (11 dhjetor, 2014)
Organizator: QDN Shkup
Tema e tryezës së rrumbullakët: “Rreziqet e trendit të segregacionit në shkollat fillore dhe të mesme 
në Maqedoni”

Evenimenti dhe data: Konferenca “Mësimi dhe shëndeti mendor” në Norvegji (16-17 tetor, 2014)
Organizator: Safe Learning
Pjesëmarrës nga QDN Shkup: Sonaj Bilal
Tema e prezantimit : “Qasja dhe përfitimet e modelit Nansen për arsimim të integruar dhe roli i tij 
në ndërtimin e marrëdhënieve dhe ndarjen e ndjenjave”
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• Takim me kryetarin e Bordit drejtuas të Qendrës Nansen për Paqe dhe Dialog z. Sigmund Hagen dhe 
drejtoreshën e QNPD znj. Ingunn Skurdal dhe vizitë e shkollave të para të integruara fillore dhe të 
mesme në Preljubishtë, komuna Jegunovcit (22 janar 2014)

• Përfaqësues të QNPD në vizitë të shkollës fillore “Sllavço Stojmenski” në komunën e Vinicës (23 janar 
2014)

•  Vizita e shkollave të integruara në Dortmund, Gjermani (3 prill 2014)

•  Takim me z. Reinar KOPF nga organizata “Forum fur eltern und schule” në Dortmund, Gjermani (3 
prill 2014)

•  Takim me drejtoreshën e përgjithshme të NICIE znj.  Noreen Campbell dhe drejtorët e shkollave të 
integruara në Irlandën Veriore, znj. Patricia Murtagh drejtoreshë e SHFI Hazelwood, z. Nigel Arnold 
drejtor i SHFI Glengormley, znj. Olwen Griffith, drejtoreshë e kolegjit të integruar Blackwater dhe z. 
Nigel Frith drejtori i kolegjit të integruar Drumragh. (7 maj 2014)

•  Drejtorët e shkollave të integruara dhe drejtoresha e përgjithshme e NICIE në vizitë të shkollave të 
integruara ne Jegunovcë dhe takim në komunën e Jegunovcit ( 8 maj 2014)

•  Drejtorët e shkollave të integruara dhe drejtoresha e përgjithshme e NICIE në vizitë të SHF Sllavço 
Stojmenski në Vinicë dhe takim në komunën e Vinicës( 9 maj 2014)

•  Drejtorët e shkollave të integruara dhe drejtoresha e përgjithshme e NICIE në takim me 20 drejtorë 
të shkollave të mesme dhe fillore në Maqedoni. (10 maj 2014)

•  Takim me Komisaren e lartë për pakica kombëtare pranë OSBE së- Astrid Tors, këshilltarja e lartë e 
KLPK- Stefani Marsal dhe këshilltarja personale e KLPK- Sirpa Raucio. ( 11 qershor 2014 )

•   Takim me Ambasadorin Norvegjez në Beograd, Nils Ragnar Kamsvag (7 korrik 2014)

•  Takim me drejtorët dhe mësimdhënësit nga Bujanoci, Serbi (17 shtator 2014)

•  Takim me përgjegjësen zyrtare për Maqedoninë dhe Malin e Zi në kuadër të Departamentit të 
Ballkanit Perëndimor në suaza të Ministrisë Norvegjeze e Punëve të Jashtme, znj. Vibeke Knudsen (28 
tetor 2014)

•  Takim me përfaqësues të Shoqatës Pikolo Fiore (30 tetor 2014)

•  Takim me përfaqësues të Universitetit Mbretëror të Belfastit znj. Ruth Leitch- drejtoreshë e 
departamentit të hulumtimeve në shkollën e arsimit dhe znj. Joanne Hughes- profesoreshë e arsimit 
në shkollën e arsimit.

•  Përfaqësues të Bordit Drejtues të QDN Shkup në vizitë të shkollave të inkuadruara në modelin  Nansen 
-znj. Bente Knagenhjelm dhe Ingrid Vik vizituan shkollën fillore “Strasho Pinxhur”  në komunën e 
Karbincit dhe shkollën fillore  “Slavço Stojmenski” në komunën e Vinicës. (10 dhjetor 2014)

Takimet dhe vizitat me partnerët rajonal dhe ndërkombëtar
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Publikimet e vitit 2014

Doracaku për zbatuesit e MNAI “Format e 

bashkëpunimit me prindër”
Buletini Periodik (tetor- dhjetor 2014)Buletini Periodik (korrik- shtator 2014)

Buletini Periodik (prill- qershor 2014)Buletini Periodik (prill- qershor 2014)

Programet e plotësuara vjetore për 

aktivitete të integruara jashtëmësimore (për 

vitin 1-4 të arsimit të mesëm)

Programet e plotësuara vjetore për 

aktivitete të integruara jashtëmësimore (për 

klasën 7-9 të arsimit fillor)

Programet e plotësuara vjetore për 

aktivitete të integruara jashtëmësimore (për 

klasën 4-6, të arsimit fillor)

Programet e plotësuara vjetore për 

aktivitete të integruara jashtëmësimore (për 

klasën 1-3 të arsimit fillor)
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Donatori kryesor- Ministria e Punëve të Jashtme, Mbretëria e Norvegjisë

Komuna e Jegunovcit

Komuna e Tetovës

Komuna e Gostivarit

Komuna e Çairit

Komuna Konçe

Komuna e Bujanocit

Komuna e Krushevës

Komuna Karbinci

Komuna e Vinicës

Donatorët dhe komunat partnere

ZYRA EKZEKUTIVE:

Sasho Stojkovski - Drejtori Ekzekutiv

Veton ZekolLi - Projekt Menaxhues

Biljana Krsteska Papic - Menaxhere për edukim, trajnim dhe zhvillim

Osman Emin - Koordinator për edukim, trajnim dhe zhvillim

Sonaj Bilal - Koordinator për edukim, trajnim dhe zhvillim

Anica Onosimoska – Projekt Menaxhere

Mirlinda Alemdar - PR dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Elena Arsenova - Menaxhuese e zyrës dhe financave

Vane Rujkov - IT Konsultant & Web Zhvillim

BORDI DREJTUES:

Elizabeta Jovanovska - (Kryetare)

Bente Knagenhjelm - Nansen Qendra për Paqe dhe Dialog, Norvegji

Ingrid Vik - Scanteam Oslo, Norway, Norvegji

Ingun Trosholmen - Nansen Qendra për Paqe dhe Dialog, Norvegji

Veli Kreci - UEJL, Tetovë

Pavlo Byalyk Human Rights Officer - UN OHCHR

Nazihtere Sulejmani - Ministria e Arsimit dhe Shkancës, R. e Maqedonisë

Stafi dhe Bordi Drejtues për vitin 2014



QENDRA PËR DIALOG NANSEN SHKUP

www.ndc.net.mk
Email: ndcskopje@ndc.net.mk

Rr. Bahar Mois Nr. 4, 1000 Shkup, 
Republika e Maqedonisë


