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Të dashur miq,

si Drejtor i QDN Shkup i cili e udhëheq këtë 

organizatë gjatë tetë viteve të fundit, më lejoni që 

me krenari të jap një pasqyrë të shkurtër të vitit 

2015 që është viti i fundit i mandatit tim të dytë.

Viti 2015 ishte një nga vitet më të suksesshme të 

QDN Shkup, vit në të cilin është bërë progres i 

rëndësishëm në arritjen e qëllimeve tona strategjike 

disa vjeçare.

Мodeli Nansen për arsimim të integruar i cili që nga 

viti 2008 filloi të zhvillohet si një projekt i iniciuar 

dhe i zbatuar në një pjesë të shkollave multietnike 

fillore dhe të mesme në Maqedoni, këtë vit është 

shndërruar në një dokument strategjik “Koncepti i 

arsimit interkulturor”, i cili u pranua nga ministri i 

arsimit, si një dokument zyrtar i Ministrisë.

Me këtë hap të madh nga Ministria e Arsimit dhe 

Shkencës ofrohet mundësi për inkuadrimin e një 

numri shumë më të madh të shkollave, mësuesve, 

nxënësve dhe prindërve për të qenë pjesë e sistemit 

të ri arsimor dhe të gëzojnë përfitimet e arsimit të 

integruar / interkulturor, arsimim për të cilin ka 

nevojë të madhe në shoqëri.

Përkundër disa sfidave, këtë vit ne kemi arritur të 

zgjerojmë prezencën e modelit Nansen për arsimim 

të integruar në shkolla të reja në nivel lokal dhe 

rajonal. Me ndihmën e kolegëve tanë nga Mostari, 

Bosnja dhe Hercegovina, në këtë model ishin të 

përfshira një shkollë fillore (Prozor Rama) dhe një 

shkollë e mesme (Stolac).

Qendra për trajnim për arsimim të integruar 

përfundon vitin me 220 mësues të trajnuar nga 

Maqedonia, Serbia dhe Bosnja e Hercegovina të cilët 

një vit e gjysmë kanë ndjekur trajnimin e nivelit bazik 

dhe të avancuar.

Nuk do të kishte qenë e mundur që 2015-ta të jetë një 

nga vitet më të suksesshme pa një staf të dedikuar, 

profesional dhe tejet të përkushtuar të QDN Shkup, 

mbështetjen e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, 

z. Abdilaqim Ademi, mësimdhënësit realizues të 

aktiviteteve të integruara, prindërit, nxënësit si dhe 

bashkëpunëtorët dhe përkrahësit tanë. Gjithashtu, 

shprehim falënderimin tonë deri tek Ministria e 

Punëve të Jashtme të Norvegjisë e cila është donatori 

kryesor i QDN Shkup.

Të udhëhequr nga vizioni afatgjatë dhe qëllimet 

strategjike që me anë të modelit Nansen për arsimim 

të integruar  të jemi lider lokal dhe rajonal në fushën 

e arsimit të integruar/interkulturor, dhe në vitin e 

ardhshëm si një organizatë partnere e Ministrisë së 

Arsimit dhe Shkencës të përkushtohemi plotësisht në 

zbatimin e “Konceptit për arsimi interkulturor” i cili do 

të ketë një ndikim të madh në përmirësimin e cilësisë 

së mësimdhënies në shkolla, si dhe do të ndikojë në 

marrëdhëniet ndëretnike dhe paqes dhe stabilitetit 

afatgjatë në vend.

Së fundi, ju uroj të kënaqeni me përmbajtjen e këtij 

raporti vjetor dhe të vazhdoni të na mbështesni 

nëpërmjet rrjeteve sociale. Ne e vlerësojmë 

mbështetjen tuaj, dhe gjithmonë kemi nevojë për 

përkrahjen tuaj.

Sasho Stojkovski 
Drejtor ekzekutiv i QDN Shkup 
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Lideri i madh vizionar, Nelson Mandela, i cili drejtoi Afrikën e Jugut përmes tranzicionit të vështirë nga dekadat 

e aparteidit në një sistem demokratik të qeverisjes, ka kuptuar rëndësinë kritike të edukimit në këtë proces. 

Fjalët e tij janë të rëndësishme jo vetëm për Afrikën e Jugut, por për të gjitha vendet dhe shoqëritë anembanë 

globit që kanë dalë nga konflikti.

Maqedonia është një vend i tillë, ku roli i arsimit në kapërcimin e mosbesimit 

në mes shumë bashkësive etnike që bashkë-ekzistojnë brenda kufijve të saj, 

si dhe në ndërtimin e një shoqërie më të integruar dhe tolerante, mbetet 

vendimtar. Kjo është edhe më e rëndësishme në një shoqëri e cila në vitet e 

fundit është bërë tejet e polarizuar me një tendencë drejt sistemeve arsimore 

paralele dhe madje edhe të ndara të cilat përkeqësojnë ndarjen etnike, një 

prirje krejtësisht në kundërshtim me frymën e Marrëveshjes së Ohrit të vitit 

2001.

Pikërisht në këtë mjedis Qendra për dialog Nansen gjatë viteve krijoi dhe 

zhvilloi modelin Nansen për arsimim të integruar. Nga fillimet modeste në 

vitin 2007, modeli Nansen është rritur, duke filluar me inkuadrimin e shkollave  fillore në modelin Nansen për 

arsimim të integruar. Më vonë modeli është zgjeruar në arsimin e mesëm në disa komuna në tërë vendin. 

Suksesi i tij  nuk është vetëm për shkak të vizionit të krijimit të një modeli që ofron mundësi të barabarta dhe 

qasje në arsim për të gjitha komunitetet etnike, por edhe për qasjen e saj gjithëpërfshirëse që inkuadron 

mësuesit, nxënësit, prindërit dhe komunitetet lokale duke punuar së bashku në përforcimin e respektit, 

tolerancës dhe pranimin e të tjerëve, reduktimin e stereotipave dhe paragjykimeve që kanë dëmtuar shoqëritë 

multietnike gjatë viteve.

I frymëzuar ndër të tjera edhe nga rekomandimet e Komisarit të Lartë të OSBE-së për Pakicat Kombëtare mbi 

rolin e arsimit në promovimin e të drejtave dhe mundësive të barabarta veçanërisht në shoqëritë multietnike 

dhe multikulturore, Qendra për Dialog Nansen është bërë pika qendrore për një sistem të suksesshëm arsimor 

të integruar në Maqedoni, ku nxënësit të cilët u përkasin komuniteteve të ndryshme etnike- mësojnë, luajnë 

dhe eksplorojnë së bashku botën rreth tyre. Duke i përfshirë aktivitetet mësimore dhe jashtëmësimore, modeli 

Nansen siguron që të rinjtë të mësojnë të respektojnë njëri-tjetrin që nga mosha e hershme, pavarësisht nga 

cila bashkësi etnike vijnë. Gjithashtu ajo organizon edhe programe trajnimi gjithëpërfshirëse për mësuesit, 

duke siguruar ndikim maksimal për qasjen e modelit.

Gjatë vitit të kaluar Qendra për dialog Nansen ka vazhduar rolin fillestar me përpjekje të pandërprera që të 

angazhohen me autoritetet arsimore në nivel kombëtar, duke kërkuar mbështetjen e tyre për përfshirjen e 

modelit të arsimit të integruar në tërë vendin. Ajo ka zhvilluar dhe ka ofruar një dokument të rëndësishëm të 

titulluar “Koncepti për arsim interkulturor”, i cili synon që arsimi i integruar të bëhet pjesë e programeve të 

rregullta në arsimin fillor dhe të mesëm. Është e qartë se mbështetja në nivel qendror mbetet vitale jo vetëm 

me fjalë por edhe me vepra. Duke bashkëpunuar me Qendrën për Dialog Nansen në zbatimin e “Konceptie 

për arsim interkulturor”, qeveria do të japë një shembull frymëzues / partneritetit mes shoqërisë civile dhe 

qeverisë.

Si pjesë e përpjekjeve për mirënjohje dhe mbështetje, si në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, Qendra për 

dialogu Nansen Shkup në fillim të vitit 2015 themeloi Fondacionin për arsim të integruar. Është nder të jem 

pjesë e këtij Fondacioni për të mbështetur punën e Qendrës për Dialog Nansen në përforcimin e një sistemi 

arsimor të integruar, ku të gjitha bashkësitë etnike kanë mundësi të barabarta dhe respekt të ndërsjellë.

Qendrës për Dialogut Nansen Shkup dhe stafit të saj të përkushtuar  i uroj çdo sukses në vitin e ardhshëm.

Ervan Fuere

“Fuqia e arsimit shtrihet përtej zhvillimit të aftësive që nevojiten për suksesin ekonomik. Ajo mund të kontribuojë në 

ndërtimin e kombit dhe arritjen e pajtimit.”  Nelson Mandela, Fjalim në Afrikën e Jugut, Pretoria, 22 nëntor 1997
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Për shkollat, mësimdhënësit dhe arsimin për 
paqe 
Shkollat nuk janë përgjegjëse për luftën dhe nuk duhet të pritet nga ato që ta përfundojë. 

Ajo çka mund të shpresojmë, është që shkollat të jenë në gjendje të kontribuojnë se paku në 

drejtim të krijimit të një brezi të ardhshëm të nxënësve që do të kenë qëndrim negativ ndaj 

konflikteve dhe do të jenë në mbështetje të paqes. Megjithatë, shkollat janë institucione, 

ndërtesa nga cilat nuk mund të pritet që të bëjnë shumë. 

Kur ne flasim për shkollat dhe arsimin ne më së shumti 

ju referohemi mësimdhënësve në shkollë. Janë pikërisht 

mësuesit ata të cilët në fund të fundit e krijojnë realitetin e 

përditshëm të shkollës. Problemi është se ata janë vetëm 

pjesërisht përgjegjës për krijimin e këtyre realiteteve. 

Pjesëmarrësit e shumtë që janë të përfshirë në krijimin 

e realiteteve të shkollave, politikë bërësit, prindërit, 

ministritë e arsimit, dhe madje edhe fëmijët (të edukuar 

nga prindërit e tyre) që qëndrojnë në klasa. Më pas kemi 

qeverinë dhe politikanët, dhe shumë aktorë tjerë të 

përfshirë në mënyrë aktive në krijimin e konteksteve të cilat ndikojnë tek fëmijët tanë më 

shumë se mësues mësimdhënësit. Kjo nuk do të thotë se mësimdhënësit nuk mund të bëjë 

asgjë, ajo thjesht do të thotë se çdo qasje e përgjegjshme në arsim nuk ka nevojë të jetë 

romantike, por reale dhe të konsiderohen mundësitë të kufizuara që arsimi mund ti ofrojë, 

kur nuk mbështetet nga kontekstet e shumta që e rrethojnë dhe formësojnë atë.

Trajnimi i mësimdhënësve dhe arsimimi i mësuesve pa dyshim mund të ndihmojë mësuesit 

të përballen me problemet e shumta që hasen në përpjekjet edukative të drejtuara 

ndaj edukimit për paqe. Megjithatë, edhe kur konsiderohet ky trajnim duhet të jenë të 

kujdesshëm dhe të miratojë qasjen kritike. Duke pasur parasysh se lufta nuk ka të bëjë 

(ose nuk ndodh vetëm për shkak të) një mungesë e të kuptuarit, mungesën e njohurive 

dhe as për mungesën e aftësive dhe qëndrimeve për të promovuar paqen, sugjerimi se 

këto paraqesin bazën e vetme për kurrikulat e trajnimit të mësimdhënësve nuk është e 

mjaftueshme.

Konflikti ka të bëjë me pabarazitë strukturore dhe strukturat politike; megjithatë, më 

shpesh sesa jo, riprodhimi i formave të ndryshme të konfliktit dhe dhunës vjen si rezultat 

i strukturave politike të cilat janë rrallë të përfshira në arsimimin e mësimdhënësve dhe 

zhvillimin e tyre profesional, posaçërisht në shoqëritë post-konfliktuoze.

Mësimdhënësit (si dhe nxënësit) kuptojë me lehtësi atë që është fshehur apo është 

shmangur qëllimisht dhe ata me të drejtë dyshojnë në qëllimet ‘paqësore’ të konteksteve 

sociale, politike, arsimore apo të tjera, të cilat janë përgjegjëse për fshehjet e tilla.

Më së paku, një qasje serioze ndaj arsimit për paqe e paraparë për mësimdhënësit do të 

duhet të merret sinqerisht me kompleksitetin e palëve të përfshira në krijimin e konfliktit 

dhe jo më pak me zërat dhe vizionet e protagonistëve kryesorë, vetë mësuesit.

Zvi Bekerman
Universiteti Hebraik i Jerusalemit 
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 MODELI NANSEN PËR 
ARSIMIM TË INTEGRUAR 
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PLATFORMA MË E MIRË PËR

INTEGRIM SHUMË SHTRESOR  

Vitin 2015 u shënua nga shumë momente dhe 

aktivitete të reja që ngritën modelin Nansen 

për arsimim të integruar në një nivel të ri dhe të 

begatshëm. Përmes këtij modeli unik të arsimit, 

QDN Shkup vazhdon të promovojë trendet globale 

arsimore të cilat miratojnë nevojën për përgatitjen 

e brezave të ardhshëm për të jetuar në një mjedis 

multikulturor.

Zbatimi i modelit Nansen kontribuon në zhvillimin 

e pikëpamjeve tolerante dhe kozmopolite në 

mesin e nxënësve, mësimdhënësve, prindërve dhe 

komunitetit më të gjerë.

Përveç zbatimit të komponentëve kryesore të mo-

delit Nansen për arsimim të integruar, respektivisht 

aktiviteteve të integruara jashtëmësimore për 

nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, 

programet për zhvillimin e kapaciteteve për 

mësimdhënësit dhe stafin e shkollës si dhe 

programit për bashkëpunim me prindër, QDN 

Shkup ka mbështetur aktivitete tjera të integruara 

në shkollat që nuk janë të përfshira drejtpërsëdrejti 

në projekt përmes aktiviteteve të projektuese sipas 

modelit Nansen. Kjo ishte një mundësi e shkëlqyer 

për ekipet e mësuesve që janë pjesë e Qendrës për 

Trajnim për zbatimin e aktiviteteve të integruara 

në procesin e rregullt mësimor si dhe aktiviteteve 

jashtëmësimore duke përdorur metodologjinë 

punës të modelit Nansen e paraparë për mjediset 

multietnike shkollore.

Periudha e raportimit u karakterizua me shumë 

ngjarje të cilat shënuan fillime të reja të modelit 

Nansen për arsimim të integruar në shkolla të reja, 

si përfundimin e suksesshëm të projektit në shkollat 

që kanë arritur rezultate të jashtëzakonshme në 

fushën e arsimimit të integruar.

Viti 2015 ishte viti në të cilin QDN Shkup prezantoi 

për herë të parë çmimin “Tandemë të dalluar” që 

shënoi një kapitull të ri për mirënjohjen e punës 

dhe përkushtimin e zbatuesve më të suksesshëm të 

modelit Nansen për arsimim të integruar.

Gjatë vitit, një fokus i veçantë i është vënë zhvillimit 

dhe zbatimit të programeve të reja vjetore për 

bashkëpunim me prindër në shkollat të cilat e 

zbatojnë modelin Nansen. Përfshirja aktive e 

prindërve në shkollat ka promovuar një ambient 

pozitiv të të mësuarit në të cilin nxënësit janë 

angazhuar pozitivisht me stafin e shkollës dhe 

bashkëmoshatarët e tyre.

Viti u shënua edhe me zhvillimin e ueb- platformës 

për zbatuesit e modelit Nansen për arsimim 

të integruar e cila u zhvillua për të mbështetur 

mësimdhënësit në avancimin e aktiviteteve të 

integruara jashtëmësimore, për shkëmbimin e 

praktikave më të mira dhe për komunikimin praktik 

me ekipin për edukim, trajnim dhe zhvillimi pranë 

QDN Shkup.

Qendra për Dialog Nansen Shkup publikoi Pro-

gramet e plotësuara vjetore për aktivitete të 

integruara jashtëmësimore për arsimin fillor dhe të 

mesëm në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke 

dhe shpërndau botimet në shkollat të cilat e aplikojnë 

modelin Nansen për arsimim të integruar. Ky ishte 

një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të cilësisë 

së përgjithshme të aktiviteteve jashtëmësimore 

me përmbajtje të pasura dhe aktiviteteve të 

strukturuara në mënyrë të kujdesshme.
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AKTIVITETE NË SUAZA TË MODELIT 

NANSEN TË REALIZUARA GJATË VITIT 2015  

1. Aktivitete në shkollat e inkuadruara në projektin 
modeli Nansen për arsimim të integruar (MNAI)   

Pas suksesit të arritur gjatë viteve të kaluara, modeli për arsimit të integruar i zhvilluar nga QDN Shkup ka 

vazhduar të ofrojë praktikat më të mira për zhvillimin e politikave lokale me qëllim që tju ndihmohet shkol-

lave që të adresojnë çështjet dhe sfidat në funksionimin e tyre të përditshëm të cilat janë të lidhura direkt me 

krijimin e vlerave dhe parimeve multikulturore, si dhe për të mbështetur aktivitetet brenda shkollës që ndi-

hmojnë në parandalimin e konflikteve dhe ndarjen e shkollës në baza etnike. Qëllimi përfundimtar i modelit 

Nansen për arsimim të integruar është që të sigurojë qasje të barabartë ndaj arsimit cilësor të pasuruar me 

vlerat multikulturore dhe inkluzive.

Arsimi i integruar u promovua dhe u përkrah përmes zbatimit të komponentëve të programit të modelit Nan-

sen për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, mësimdhënësit, bashkëpunëtorët shkollor, drejtorët dhe 

prindërit e nxënësve.

Aktivitetet e parapara për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme janë zbatuar nga mësimdhënësit e trajnu-

ar të cilët kanë punuar në mënyrë të vazhdueshme në zbatimin e aktiviteteve të integruara jashtëmësimore 

dygjuhësore sipas programeve vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore për arsimin fillor (nga 

klasa e 1-rë deri në klasën e 9-të) dhe arsimin e mesëm ( prej vitit të 1-rë gjer vinin e 4-të). Aktivitetet e integru-

ara jashtëmësimore janë realizuar duke përfshirë dy gjuhë- në gjuhën maqedonase dhe shqipe, përkatësisht 

në gjuhën maqedonase dhe turke, duke përdorur metodën e parafrazimit dhe qasjen e lojës gjatë realizimit 

të seksioneve të ndryshme nga programet vjetore sipas grup moshës.

Gjatë vitit 2015, në modelin Nansen për arsimim të integruar janë përfshirë shkollat në vijim:

• SHFK “Marshal Tito”- Strumicë

• SHFK “Slavco Stojmenski”- Vinicë

• SHFK “Strasho Pinxhur”- Karbinci

• SHMP “8 Shtatori” - Shkup

• SHFK “Liria” - Tetovë

• SHFK “Bratstvo Migjeni” - Tetovë

• SHFK “Goce Dellçev” - Gostivar

• SHFK “Goce Dellçev” - Konçe

• SHFK “Ali Bektashi” – f. Osllarë, Bujanoc, Serbi

• SHFK “Vuk Stefanoviq Karaxhiq” -  f. Levosoje, Bujanoc, Serbi

• SHFK “Nikola Karev”- f. Borino dhe f. Sazhdevë, Krushevë

• SHMP “Mosha Pijade”- Tetovë 
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Zbatimi i modelit Nansen për arsimim të integruar është realizuar përmes aktiviteteve të ndryshme të cilat 

në mënyrë aktive përfshinin mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit. Për shkollat dhe gjeneratat e reja të 

nxënësve të inkuadruar në projekt, ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim i QDN Shkup në bashkëpunim me 

mësimdhënësit- realizues të MNAI organizuan prezantime fillestare për prindërit. Prezantimet dygjuhësore 

ofruan informacione të detajuara rreth aktiviteteve që zbatohen përmes modelit Nansen për arsimim të 

integruar, si dhe për qëllimet dhe përfitimet nga realizimi i këtyre aktiviteteve. Përmes prezantimeve, prindërit 

dhe personeli i shkollës u informuan për së afërmi për të gjitha fazat e programit dhe për mënyrën se si ata 

mund të kontribuojnë për pasurimin e aktiviteteve me përfshirjen dhe pjesëmarrjen e tyre aktive. Gjatë vitit 

2015, të gjitha prezantimet për prindërit u organizuan me sukses dhe prindërit mbështetën dhe miratuan 

pjesëmarrjen e fëmijëve të tyre në aktivitetet e integruara jashtëmësimore në kuadër të modelit Nansen për 

arsimim të integruar.

Me qëllim të krijimit të kushteve optimale për realizimin profesional të modelit Nansen për arsimim të inte-

gruar, QDN Shkup ka ndihmuar shkollat në përmirësimin e kushteve infrastrukturore, respektivisht rinovimin 

dhe pajisjen e klasave të parapara për realizimin e aktiviteteve të përbashkëta të karakterit të integruar, me 

çka është mundësuar dhe përmirësimi i cilësisë së procesi të rregullt mësimor si dhe përmirësimi i ambientit 

të përgjithshëm të shkollës në mënyrë që të reflektojë integrimin dhe inkluzion. Mjetet didaktike, si dhe 

resurset programore të siguruara nga ana e QDN Shkup, kanë ndihmuar mësimdhënësit për të planifikuar, 

organizuar dhe zbatuar aktivitete të cilësisë së lartë të cilat ishin tërheqëse dhe interesante për nxënësit.

Përveç pjesëmarrjes së nxënësve dhe mësimdhënësve në aktivitetet e integruara jashtëmësimore, projekti 

ofroi mundësi të shumta për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme së bashku me mësimdhënësit e tyre që 

të marrin pjesë në aktivitete të shumta, respektivisht pjesëmarrje në ekskursione, ngjarje kulturore, shfaqje 

të ndryshme të cilat ishin të organizuara dhe të mbështetura nga QDN Shkup për të pasuruar përmbajtjen 

e programeve vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore. Përveç kësaj, në shkollat përkatëse u 

organizuan shumë ngjarje dhe aktivitete për të mbështetur aktivitetet e integruara dhe socializimin mes 

mësimdhënësve, nxënësve dhe prindërve përmes shfaqjeve shkollore, performanca teatrale, shfaqje 

kukullash, ngjarje dhe turne sportive, iniciativa ekologjike, përgatitja të dekorimeve shkollave për klasat dhe 

hapësirat tjera shkollore, ekspozita arti, etj. 

Të gjitha këto aktivitete plotësuese të organizuara për nxënësit e përfshirë në modelin Nansen për arsimim të 

integruar janë parashikuar dhe planifikuar në kuadër të programeve të reja vjetore për aktivitete të integruara 

jashtëmësimore për arsimin fillor dhe të mesëm dhe ishin një shtesë e shkëlqyer për aktivitetet e integruara 

jashtëmësimore.
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Zbatimi i programit për bashkëpunim me prindër në shkollat e inkuadruara 
në modelin Nansen
Gjatë vitit 2015, një fokus i veçantë është vënë në drejtim të ndërtimit të marrëdhënieve pozitive me prindërit 

e nxënësve të inkuadruar në modelin Nansen për arsimim të integruar. Rritja e interesit tek prindërit për 

aktivitetet e integruara u arrit nëpërmjet inkurajimit të prindërve për pjesëmarrje në punëtoritë kreative 

dhe edukative me tema që kanë të bëjnë me shkollën dhe ngjarjet shoqërore, respektivisht me realizimin e 

programeve vjetore për bashkëpunim me prindërit të hartuara nga QDN Shkup. Gjatë periudhës raportuese, 

mësimdhënësit të cilët janë realizues direkt të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore kishin një rol shumë 

të rëndësishëm në procesin e planifikimit dhe zbatimit të programit për prindër në bashkëpunim të ngushtë 

me ekipin për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup. Gjatë vitit shkollor, prindërit rregullisht morën 

pjesë në shumë ngjarje dhe punëtori të cilat u organizuan në shkollat e inkuadruara në modelin Nansen 

për arsimim të integruar. Aktivitetet tematike për prindërit ishin një mundësi e shkëlqyer për pjesëmarrje 

aktive në aktivitetet jashtëmësimore, duke mbështetur shfaqjet dhe ngjarjet shkollore, shënimin e festave 

tradicionale, duke ofruar ndihmë gjatë dekorimit të hapësirave shkollore, etj. Mësimdhënësit së bashku me 

ekipin e QDN Shkup, shënuan një interes të shprehur dhe në rritje për pjesëmarrjen e prindërve në aktivitetet 

e planifikuara në suaza të programit.

Përmes Programit për bashkëpunim me prindërit, mësimdhënësit kanë informuar rregullisht prindërit në 

lidhje me përmbajtjen dhe aktivitetet të cilat planifikohen të zbatohen me nxënësit. Prindërve gjithashtu 

u janë dorëzuar broshura dhe fletushka me informacione interesante në lidhje me aktivitetet e realizuara 

me nxënësit. Aktivitetet me prindërit janë zbatuar duke ndjekur të njëjtin parim si dhe me nxënësit- qasje 

dygjuhësore me ndihmën e parafrazimit. Kjo ka ndihmuar në përmirësimin e komunikimit mes prindërve 

me prejardhje të ndryshme etnike si  dhe në reduktimin e stereotipave dhe paragjykimeve në lidhje me 

prejardhjen e tyre etnike, fetare dhe kulturore.

Observimi i aktiviteteve, mentorimi dhe mbështetja konsultative
Për të siguruar implementimin e planifikuar të të gjithë komponentëve që janë pjesë e modelit Nansen për 

arsimim të integruar, gjatë vitit 2015 QDN Shkup në bazë të rregullt ka realizuar vëzhgime të aktiviteteve në 

suaza të modelit Nansen. Ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim ka ndjekur nga afër zbatimin e aktiviteteve 

të integruara jashtëmësimore në shkollat e përfshira në projekt duke kryer vëzhgime të drejtpërdrejta të 

aktiviteteve përmes protokolleve specifike për vlerësim. QDN Shkup është përkujdesur për mirëmbajtjen 

e raporteve pozitive me stafin dhe administratën e shkollave përmes komunikimit të rregullt në lidhje me 

aktivitetet e realizuara.

Në bazë të nevojave konkrete të mësimdhënësve, ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim ka ofruar mentorim 

dhe mbështetje konsultative për mësimdhënësit të cilët janë realizues të aktiviteteve të integruara 

jashtëmësimore sipas programeve vjetore të hartuara nga QDN Shkup. Mentorimi dhe konsultimet janë 

zhvilluar në mënyrë që të ofrojnë ide të reja, zgjidhje për përmirësimin e cilësisë së aktiviteteve si dhe ruajtjen 

e dinamikës pozitive të punës me nxënësit. Kjo përfshinte konsultime në lidhje me strukturën e përditshme 

të aktiviteteve të integruara, zgjedhjen e mjeteve didaktike, metodat e punës, panotë shkollore, organizimin 

e ngjarjeve shkollore, etj.

Komunikimi i rregullt dhe konsultimet me mësimdhënësit ishin gjithashtu të rëndësishme gjatë organizimit 

të ngjarjeve shkollore, realizimit të aktiviteteve me prindërit, zgjedhjen e mjeteve dhe pajisjeve didaktike si 

dhe konsultimeve në lidhje me programet dhe çështjet infrastrukturore të shkollave të përfshira në modelin 

Nansen për arsimim të integruar.
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Funksionimi adekuat i një institucioni edukativo arsimor varet nga shumë 

elemente të cilat janë ngushtë të lidhura njëra me tjetrën. Nga përvoja e 

deritanishme në shkolla fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë 

por edhe në vendet tjera Evropiane më kanë mundësuar të krijoj një pasqyrë 

të bazuar në standarde bazë për funksionim të mirëfilltë dhe të suksesshëm 

të një shkolle. 

Përshtypjet e para për një shkollë i fitojmë nga shëtitja e shkurtër në 

kopshtin e një shkolle, nga dyert kryesore të kopshtit deri te hyrja në objektin 

shkollorë. Moment tejet i rëndësishëm për nxënësit, për prindërit e tyre, 

për mësimdhënësit si dhe për vizitorët e rastit. Horizontet tona vazhdojnë 

të krijohen duke u thelluar në ndërtesën shkollore e cila me automatizëm 

duhet të na ofron një ngrohtësi të një tempulli i cili kujdeset, ledhaton 

dhe përgatit gjenerata të tëra të fëmijëve me dituri dhe aftësi jetësore. Gjatë shëtitjeve të mëtutjeshme në 

hapësirat dhe klasat shkollore, me plot kuriozitet kërkojmë punime të nxënësve të ekspozuara në muret 

shkollore, kërkojmë klasa dhe kabinete të mbushura me pajisje adekuate të cilat ndihmojnë në zhvillimin e 

procesit edukativo arsimor. Mirëpo fatkeqësisht shëtitja jonë për të gjetur tërë këto elemente mbaron shpejt 

pasi që realiteti është tjetër nga dëshira. 

Kontakti i parë me mësimdhënësit është gjithmonë pozitiv, sidomos kur ata fillojnë të tregojnë se çka janë 

duke punuar për momentin me nxënësit, të cilët gjithmonë na dëshirojnë një mirëseardhje të sinqertë në 

shtëpinë e tyre të dytë. Mirëpo pas pak çastesh biseda merr një kahje tjetër, tani mësimdhënësi tregon 

dëshirat se sa më mirë kishte qenë nëse kishim pas banka të reja, mure të lyera me ngjyra të ndryshme, 

dritare të reja pasi që dimrit bën ftohtë dhe nxënësit janë të vegjël, një derë e cila mbyllet mirë sepse kjo është 

shumë e vjetër dhe dorëza nuk i funksionon. Sa shumë më kishte ndihmuar mua dhe nxënësve një projektor 

në realizimin e disa njësive mësimore, pasi që shkolla ka një të tillë mirëpo nuk arrijmë ta përdorim të gjithë. 

Mësimdhënësi e din saktë se çka i duhet dhe për çka ka nevojë pasi që përballet për çdo ditë me problemet 

e njëjta dhe kërkesat e tyre janë tejet modeste pasi që pikërisht këto kërkesa janë të nevojshme për një 

funksionim adekuat të procesit mësimor. 

Shëtitja jonë vazhdon, tani në bisedë me drejtorinë e shkollës të cilët me mburrje tregojnë numrin e nxënësve 

në këtë shkollë, historinë e shkollës dhe arritjet e tyre. Gjithashtu edhe drejtoria e shkollës nuk harron të 

përmend problemet me të cilat ballafaqohen, nevoja për sanimin e kulmit të shkollës pasi që është i dëmtuar 

dhe rrjedh gjatë reshjeve të shiut dhe borës, nevoja për rinovimin e tualeteve, dritare të reja pasi që të vjetrat 

nuk mbyllen, rinovimi i dyshemeve, etj. 

Qendra për Dialog Nansen Shkup, në vazhdimësi në 10 vitet e fundit gjatë implementimit të projekteve të 

ndryshme ka lidhur partneritet me shumë shkolla fillore dhe të mesme në Maqedoni dhe rajon. Gjatë kësaj 

periudhe në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me shkollat kemi punuar në implementimin e pjesës programore 

të aktiviteteve tona mirëpo edhe në rinovimi i klasave, kabineteve profesionale, hapësirave të ndryshme 

shkollore, tualeteve dhe kopshteve shkollore. Kemi evidentuar problemet kyçe të cilat i tangojnë shkollat 

fillore dhe të mesme dhe kemi arritur në përfundim që suksesi i procesit edukativo arsimor është ngushtë i 

lidhur me kushtet e mira infrastrukturore dhe me pajisjen multimediale dhe didaktike me të cilat disponon 

një institucion edukativo arsimor. 

Qendra për Dialog Nansen Shkup deri më tani ka ndihmuar përmirësimin e kushteve infrastrukturore si 

dhe me furnizim me pajisje profesionale mbi 30 shkolla në Republikën e Maqedonisë. Kjo është vetëm një 

hap minimal drejt përmirësimit të kushteve të shkollave fillore dhe të mesme duke i marrë parasysh nevojat 

evidente për intervenim urgjent në shkolla tjera në këtë vend. Ne thellësisht besojmë që kushtet të cilat një 

shkollë i ofron nxënësve mësimdhënësve shumë ndikon në suksesin dhe efikasitetin e realizimit të procesit 

edukativo mësimor.

Veton Zekolli, Projekt Menaxher i QDN Shkup 
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Zbatimi i modelit Nansen për arsimim të integruar 

në SHFK “Liria” në Tetovë filloi gjatë vitit shkollor 

2014/2015. Në fazën fillestare të projektit u 

inkuadruan mësimdhënëset  Mirsada Idrizi dhe 

Radica Acevska.

Nga ana e QDN Shkup u riparuan mësonjëtoret 

e nxënësve dhe u adaptuan edhe me mjete të 

nevojshme për mësim të integruar. Për realizimin 

e këtij projekti jashtëmësimor është marrë edhe 

pëlqimi i prindërve, të cilët kanë përkrahur këtë 

projekt dhe janë pjesë e mësimit të integruar, janë bërë programet enkas për 

realizimin e mësimit sipas rregullave të QND. 

Qëllimi i këtij projekti është si vijon:

• Avancimi i bashkëpunimit me prindërit dhe stafit të mësimdhënësve

• Promovimi i rolit aktiv  të prindërve për zbatimin e vlerësimit të aktiviteteve 

mësimore dhe atyre jashtëmësimore

• Përforcimi i raporteve të bashkëpunimit në mes prindërve të përkatësive të 

ndryshme nacionale, fetare dhe kulturore

• Thellimi i shkathtësive jetësore te prindërit dhe pjesëmarrja aktive e tyre në 

aktivitete, formimi i shprehive te nxënësit për vet arsimim  të vazhdueshëm

• Nxitja e vetëbesimit  tek prindërit si dhe të raportit pozitiv ndaj bashkësive.

Me përkrahjen e QND-së organizohen punëtori me prindër nëpërmjet të cilëve 

mundësohet komunikim më i mire në mes dy përkatësive etnike, atë shqiptare dhe 

maqedonase. Përveç mësimdhënësve në projekt janë të kyçur edhe stafi profesional i 

shkollës edhe atë drejtori, pedagogu dhe psikologu. Gjatë vitit shkollor janë realizuar 

projekte të përbashkëta, ekskursione të ndryshme dhe manifestime të përbashkëta 

ndëretnike. Tani pas një viti të bashkëpunimit me QND në shkollën tonë janë të kyçur 

edhe mësimdhënëse të tjera, të cilat janë në trajnime të rregullta për realizimin e këtij 

projekti edhe me nxënësit tjerë të kësaj shkolle. Kënaqësi e veçante për shkollën tonë 

është se kemi arritur të kemi arsim më cilësor dhe bashkëpunim më të mirë ndëretnik. 

Gjatë këtij viti shkollor u vlerësua puna dhe përkushtimi i mësimdhënëseve Mirsada 

Idrizi dhe Radica Acevska, të cilat u shpallën si bashkëpunëtore më të mira për vitin 

2015, puna e të cilave është frytdhënëse dhe shembull për shkollat tjera ndëretnike.

Nëpërmjet të QND – së dhe realizimit të aktiviteteve ndëretnike në shkollën tonë 

u shënua një fillim i ri në ndërtimin e marrëdhënieve pozitive dhe bashkëpunimit 

ndëretnik.  

Shpresa Iseini
Drejtore e SHFK “Liria”  Tetovë
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Si realizuese e modelit Nansen për arsimim të integruar, mund të them 

se përfitimet janë të mëdha për shkak se përmes zbatimit të aktiviteteve 

të integruara jashtëmësimore që ofron ky model mundësohet integrimi i 

suksesshëm të nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve nga komunitetet e 

ndryshme etnike.

Përdorimi i lojës si metodë bazike e këtyre aktiviteteve u mundëson nxënësve 

nga grupet e ndryshme etnike që të bashkëpunojnë, të respektojnë dhe të 

mirëkuptojnë njëri-tjetrin, si dhe për të nxitur dhe zhvilluar vlerat multi-etnike.

Nga realizimi i deritanishëm i aktiviteteve të integruara unë mund të vërej se nxënësit nga komunitetet e 

ndryshme etnike  janë njohur më mirë me njëri-tjetrin, janë bërë më të afërt, bashkëpunojnë dhe ndihmojnë 

njëri-tjetrin gjatë aktiviteteve edhe pse secili flet në gjuhën e tij amtare.

Qasja dygjuhësore e cila përdoret në realizimin e aktiviteteve të integruara mundëson që secili të zhvillohet 

dhe të mësojë në gjuhën e tyre, ndërsa në mënyrë spontane dhe pa qëllim të dëgjojë dhe mësojë gjuhën e 

bashkësisë tjetër etnike.

Unë konsideroj se si pasojë e realizimit të aktiviteteve të integruara arrihet një moment tejet i rëndësishëm, ai 

është që përmes fëmijëve ndikohet tek prindërit në zgjidhjen e paragjykimeve dhe stereotipave që ekzistojnë 

në mesin e fëmijëve dhe prindërve për bashkësinë “tjetër” etnike. 

Mendoj se puna e tandemit të mësimdhënësve i cili organizon dhe realizon aktivitetet e integruara 

jashtëmësimore është gjithashtu shumë e rëndësishme, sepse tandemi i mësimdhënësve është ai që 

organizon aktivitetet e integruara jashtëmësimore, ndërsa njëkohësisht drejton, inkurajon, motivon dhe 

ndihmon në zbërthimin e paragjykimeve të pranishme tek prindërit dhe fëmijët . Tandemi i mësimdhënësve 

gjithashtu ndihmon në zhvillimin e një klime pozitive në klasë në të cilën punohet me nxënësit e strukturave 

të  ndryshme etnike si dhe në sensibilizimin e nxënësve për respektimin e dallimeve të ndërsjella.  

Radica Acevska, SHFK “Liria” - Tetovë
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2. Ngjarje të theksuara në suaza të modelit Nansen për 
arsimim të integruar gjatë vitit 2015 

Shënimi  i 5 vjetorit të realizimit të modelit Nansen për arsimim të integruar 
në Strumicë

Më 10 qershor 2015, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi evenimentin për ndarjen e certifikatave për 

nxënësit dhe mësimdhënësit e inkuadruar në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar në suaza të 

SHFK “Marshall Tito” në Strumicë në periudhën nga viti 2010- 2015. 

Të pranishmëve ju drejtuan drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski dhe menaxherja e Qendrës 

për trajnim, Biljana Kresteska- Papiq të cilët i shprehën mbresat dhe pikëpamjet lidhur me implementimin e 

modelit Nansen për arsimim të integruar në SHFK “Marshall Tito” në komunën e Strumicës. Përveç ndarjes 

së certifikatave për nxënësit e inkuadruar në projekt, QDN Shkup ndau mirënjohje për mësimdhënësit të cilit 

kishin rolin e realizuesve të aktiviteteve të integruara jashtë mësimore Ljubinka Cvetanova, Mejdin Usinov dhe 

Daniela Miteva. 

Gjatë fjalimeve, mësimdhënësit shprehën përshtypjet e tyre lidhur me rezultatet pozitive të arritura gjatë 

periudhës pesëvjeçare nga implementimi i projektit. Për shkak të bashkëpunimit të shkëlqyeshëm me 

departamentin për arsim pranë komunës së Strumicës, QDN Shkup i ndau mirënjohje znj. Sonja Çurlinova, 

ish përfaqësuese e departamentit të arsimit pranë komunës së Strumicës. Gjatë fjalimit të saj, znj. Çurlinova 

shprehi nevojën dhe rëndësinë për përkrahjen e iniciativave për arsimim të integruar nga grupet e synuara.
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Të jesh mësimdhënës – realizues i modelit Nansen për arsimim të integruar është një transformim i madh për 

mësuesin, po ashtu dhe një sfidë e madhe dhe me siguri ka përfitime të mëdha. Si mësues, ne u transformuan 

nga mësimdhënës të mësimit klasik në mësimdhënës modernë që zbatojnë orë me aktivitete të ndryshme. 

Falë mënyrës së realizimit të aktiviteteve, nxënësit mësuan për traditat dhe kulturat e kombësive të ndryshme. 

Ne kemi dëshmuar se barriera nuk duhet të ekzistojnë, në fakt, dallimet duhet të sjellin nxënësit së bashku. Si 

mësimdhënës, ne kemi treguar dhe dëshmuar shumë. Nga mësuesi -Unë jemi transformuar në mësues- NE. 

Ne ndajmë eksperienca të ndryshme, ne kemi bashkëpunuar së bashku dhe kemi shqyrtuar të gjitha idetë. 

Trajnimi që u realizua në QDN Shkup na ndihmoi shumë në zbatimin e aktiviteteve jashtëmësimore. 

Daniela Miteva

mësuese- realizuese e MNAI 

Në klasën e parë kur kemi filluar projektin, ne kemi ndërtuar themelet e një shtëpie ku jetonte një familje e 

madhe. Familja, në të cilën të gjithë janë të barabartë, të gjithë janë të respektuar dhe që është një shembull 

për fqinjët dhe miqtë. Nxënësit investuan shumë përpjekje, kanë punuar shumë, gradualisht fituan njohuri 

për të ndërtuar vlera të reja. Së bashku, ne e kemi dëshmuar se ne mund të arrijmë shumë dhe që së bashku 

jemi më të fortë. Shkolla ishte shtëpia jonë e dytë dhe ne mësuesit me nxënësit ishin motivuesit kryesore dhe 

zbatuesit të programit me anë të cilit jemi bërë të njohur jo vetëm brenda rrethinës, por edhe jashtë saj. 

Nxënësit kanë dëshmuar se miqësia nuk ka kufij, religjion ose kombësi. Ata kanë dëshmuar se ata mund të 

respektojnë njëri tjetrin dhe të jetë një shembull i vërtetë për të tjerët. Nxënësit janë krenaria jonë, krenaria e 

Qendrës për Dialog Nansen Shkup dhe komunës. 

Mejdin Usinov

mësues- realizues i MNAI 

Si mësimdhënës të cilët janë përgjegjës për zbatimin e procesit të rregullt mësimor, nëpërmjet këtij projekti ne 

kemi kuptuar se nuk është e rëndësishme të mësohen vetëm përmbajtjet e mësimit të rregullt , por nxënësit të 

mësojnë më shumë për njëri-tjetrin. Ne rekomandojmë këtë përvojë për të gjithë mësimdhënësit e ardhshëm 

për shkak se ajo është e rëndësishme për nxënësit të mësojnë jo vetëm njohuritë bazë, por edhe për të mësuar 

për njëri-tjetrin, për të mësuar se çka paraqet miqësia e vërtetë dhe të jetë në gjendje për të transferuar 

përvojën e tyre me miqtë e tyre në të ardhmen. Aktivitetet ishin një sfidë për ne, diçka të re dhe interesante, 

diçka që na ka ndihmuar në zhvillimin tonë profesional në arsim. Unë mund të them se në fillim ne ishim një 

ekip i cili u mbështet nga të gjithë ata që respektojnë dhe çmojnë punën tonë si mësues. Aktivitetet kërkonin 

shumë përpjekje dhe angazhim për të përfshirë të gjithë nxënësit në aktivitete dhe për të përgatitur aktivitetet 

që janë të përshtatshme për moshën e tyre dhe të aktivitetit të përditshëm. Kur një ekip punon së bashku dhe 

zgjedh atë që është më e mira për nxënësit dhe kolektivin atëherë suksesi është i pashmangshëm. 

Ljubinka Cvetanova

mësuese- realizuese e MNAI
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Çmimi për tandemët e dalluar të mësimdhënësve për                                    
vitin shkollor 2014/ 2015

Njëri nga evenimentet kryesore të cilët e shënuan këtë vit shkollor ishte nominimi dhe selektimi i 
tandemëve më të suksesshëm të mësimdhënësve të cilët janë në rolin e realizuesve të aktiviteteve 
të integruara jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim të integruar. 

Tandemët e dalluar të mësim-
dhënësve u përcaktuan në 
bazë të rezultateve të arritura 
gjatë procesit të planifikimit 
dhe realizimit të aktiviteteve 
të integruara jashtëmësimore 
të cilët po ashtu u konfirmuan 
nga vlerësimi i jashtëm i 
ekspertëve dhe observimet e 
rregullta.
Më 10 qershor 2015 u orga-
nizua eveniment në të cilin 

QDN Shkup ju ndau mirënjohje tandemëve të mësimdhënësve për implementimin e suksesshëm 
të modelit Nansen për arsimim të integruar gjatë vitit shkollor 2014/2015. Mirënjohjet iu ndanë: 
Zujca Stojanova dhe Deniz Rexhepov nga SHFK “Goce Dellçev”- Konçe, Gabriella Merxhanoska dhe 
Nagihan Snopçe nga SHFK “Gove Dellçev”- Gostivar, Radica Acevska dhe Mirsada Idrizi nga SHFK 
“Liria”- Tetovë.

Më 19 dhe 22 qershor 
2015, drejtori i Fondacionit 
për arsimim të integruar z. 
Veton Zekolli i ndau çmimet 
për tandemët e dalluar të 
mësimdhënësve për vitin 
shkollor 2014/2015 të cilët u 
nominuan dhe u selektuan 
nga Qendra për dialog Nansen 
Shkup. Çmimi “Tandemë të 
dalluar të mësimdhënësve” 
u prezantua për herë të parë 

gjatë këtij viti për ti dhënë mirënjohje dhe përkrahje mësimdhënësve të cilët janë të dalluar për 
profesionalizmin, përkushtim e tyre si dhe realizimit të vazhdueshëm kualitativ të programeve për 
arsimim të integruar sipas modelit Nansen për arsimim të integruar në suaza të shkollave të tyre.
Në këtë rast, Fondacioni për arsimim të integruar ju dhuroi laptop kompjuterë mësimdhënësve të 
cilët ishin të nominuar dhe selektuar nga ana QDN Shkup si tandemë më të mirë për vitin shkollor 
2014/2015. Çmimi do të ndahet në mënyrë tradicionale çdo vit nga ana e Fondacionit për arsimim 
të integruar në partneritet me Qendrën për dialog Nansen Shkup me qëllim të njohjes, mbështetjes 
dhe promovimit të mësimdhënësve të dalluar në fushën e arsimimit të integruar.
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Publikimi i programeve të reja vjetore për aktivitete të integruara 
jashtëmësimore 

Qendra për dialog Nansen Shkup, publikoi edicionet e reja të programeve vjetore për aktivitete të integruara 

jashtëmësimore të plotësuara me përmbajtje të reja të parapara për realizimin e modelit Nansen për arsimim 

të integruar duke filluar nga viti shkollor 2015/2016.

Programet e përfshijnë tërë ciklin e arsimit fillor dhe të mesëm. Programet vjetore janë të hartuara nga Ekipi 

për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë Qendrës për dialog Nansen Shkup duke shfrytëzuar eksperiencën 

shumëvjeçare nga themelimi, realizimi dhe zhvillimi i arsimimit të integruar në Maqedoni duke falënderuar 

dhe eksperiencën ndërkombëtare nga Norvegjia dhe Irlanda e Veriut. Programet janë në korrelacion 

me përmbajtjet të programeve mësimore zyrtare duke i begatuar në ndërkohë aktivitetet e integruara 

jashtëmësimore me qasjen dygjuhësore me metodën e lojës. 

Aktivitetet e integruara jashtëmësimore, nëpërmjet qasjes së individualizuar ndaj secilit nxënës, qasjes 

dygjuhësore, bashkëpunimit në tandemë si dhe punës së vazhdueshme ekipore, ndikojnë në përmirësimin 

e cilësisë së gjithmbarshme të procesit edukativo-arsimor sikur edhe në zhvillimin e kompetencave dhe 

shkathtësive të shumta jetësore te nxënësit, arsimtarët dhe prindërit, të domosdoshme për bashkëjetesë 

cilësore në bashkësitë me karakter multietnik. 

Programet vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore për arsimin fillor dhe të mesëm mundësojnë 

përfitimin e njohurive dhe shkathtësive të reja, begatim të vazhdueshëm të njohurive, ndërtimin e vetëbesimit 

si dhe promovimin e komunikimit, socializimit, dialogut, tolerancës dhe tejkalimin e stereotipave dhe 

paragjykimeve. 

Përmbajtja e plotë e Programeve vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore është në dispozicion 

vetëm në version të shtypur dhe është i paraparë për realizuesit e drejtpërdrejtë të modelit Nansen për 

arsimim të integruar në shkollat e inkuadruara në projekt, si dhe në shkollat të cilat e aplikojnë modelin 

përmes aktiviteteve projektuese.
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Promovimi i E-platformës së re për realizuesit e MNAI

Më 9 nëntor 2015, Qendra për dialog Nansen Shkup promovoi dhe prezantoi e-platformën për realizuesit 

e modelit Nansen për arsimim të integruar në arsimin fillor dhe të mesëm. E-platforma është një mjet 

inovativ i zhvilluar me qëllim që t’ju ofrojë mësimdhënësve të gjitha resurset dhe materialet e nevojshme për 

planifikim, organizim dhe realizim të suksesshëm të modelit Nansen për arsimim të integruar. E-platforma do 

të mundësojë avancimin e aktiviteteve jashtëmësimore, shkëmbimin e praktikave të mira, komunikim mes 

realizuesve si dhe komunikim mes Ekipit për edukim, trajnim dhe zhvillim dhe realizuesve të MNAI.

E-platforma për realizuesit e modelit Nansen për arsimim të integruar mundëson qasje të lehtësuar ndaj 

përmbajtjeve të ndryshme programore duke përfshirë:

• Programet vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore për arsim fillor dhe të mesëm

• Pako didaktike për arsim fillor dhe të mesëm

• 3 edicione të Praktikumeve për realizuesit e MNAI

• Doracakë për prindërit

• Doracakë për realizuesit e MNAI

Përpos resurseve të nevojshme për realizimin e modelit Nansen për arsimim të integruar, përdoruesit e 

platformës do të kenë mundësinë që të përdorin mjete të ndryshme komunikimi siç janë forumet interne, 

biseda shkëmbim të mesazheve si dhe një element më se i rëndësishëm është dhe dorëzimi i përgatitjeve 

ditore dhe mujore.

E- platforma do të mundësojë përfitime të shumta, parimisht të lidhura me qasjen e lehtë ndaj përmbajtjeve 

programore, kursimi i kohës dhe resurseve, avancimi i shkathtësive kompjuterike, zgjidhje të begatshme dhe 

ideja për planifikimin dhe organizimin e aktiviteteve jashtëmësimore.
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3. Aktivitete në suaza të shkollave të cilat zbatojnë 
modelin Nansen përmes aktiviteteve projektuese 
Më 10 gusht, 2015 Qendra për dialog Nansen Shkup shpalli thirrje të hapur për mësuesit të cilët shprehën 

interesimin e tyre për t’u përfshirë në modelin Nansen përmes realizimit të aktiviteteve projektuese në kuadër 

të shkollave të tyre. 

Kjo thirrje e hapur u iniciua për shkak të interesit të shprehur nga disa mësimdhënës për zbatimin e modelit 

Nansen për arsimim të integruar përmes aktiviteteve të lira dhe projektuese dhe pas vendimit të QDN Shkup 

për të mbështetur të gjithë mësuesit që kanë përfunduar trajnimet bazike dhe të avancuara dhe janë të 

gatshëm për të filluar realizimin e aktiviteteve të projektit Nansen duke filluar nga viti shkollor 2015/2016. 

Përmes kësaj thirrjeje të hapur, mësuesit të cilët kanë kryer trajnimet bazike dhe të avancuara për modelin 

Nansen për arsimim të integruar, si dhe tandemët dhe mësimdhënësit e shkollave të cilat kanë bashkëpunim 

afatgjatë me QDN Shkup, kishin mundësinë për të përfshirë programet e modelit Nansen për arsimim të 

integruar në kuadër të programeve vjetore shkollore për vitin shkollor 2015/2016. 

Realizimi i aktiviteteve të lira sipas modelit Nansen për arsimim të integruar nënkupton sigurimin e një 

sekcioni të veçantë nga një program vjetor (sipas moshës së nxënësve), një sekcion që realizohet me grupe të 

nxënësve që flasin gjuhë të ndryshme dhe janë përfaqësues të bashkësive të ndryshme etnike. 

Për mësuesit e shkollave të mesme, kjo paraqet mundësi për të përmbushur fondin javor të orëve të mësimit 

përmes këtyre aktiviteteve, ndërsa mësuesit e shkollave fillore (klasor dhe lëndor) janë këshilluar për të 

informuar drejtorinë e shkollës për këtë iniciativë me qëllim të përcaktimit të statusit e këtyre orëve të veçanta 

të klasës. 

Gjatë shpalljes së hapur, shumë ekipe të mësimdhënësve aplikuan për t’u përfshirë në aktivitetet projektuese 

sipas modelit Nansen. Dinamika e zbatimit të këtyre aktiviteteve është 1-2 herë në muaj, ndërsa realizues 

janë tandemët që flasin gjuhë të ndryshme (maqedonase-shqipe, maqedonase-turke, maqedonase-vllahe). 

QDN Shkup ka siguruar të gjitha materialet e nevojshme didaktike dhe punuese të cilat janë të nevojshme për 

tandemët, të cilët do të marrin pjesë në zbatimin e aktiviteteve projektuese vazhdimisht gjatë vitit shkollor. 

Programet sipas modelit Nansen janë inkorporuar në kuadër të programeve vjetore të shkollave në të cilat do 

të zbatohen aktivitetet projektuese.

Gjatë vitit 2015, modeli Nansen për arsimim të integruar u aplikua përmes aktiviteteve projektuese në shkollat 

në vijim: 

• SHFK “Nikolla Karev“ – Krushevë

• SHFK “Bashkim-Vëllazërim“ – Ohër  

• SHFK “Kirili dhe Metodi“ – f. Kanatllarci

• SHMQSH “Vasil Antevski- Dren“- Shkup

• SHFK “Strasho Pinxhur“- f. Kallauzlija

Aktivitetet janë planifikuar dhe organizuar në bazë të seksione të caktuara të derivuara nga programet vjetore 

për aktivitete të integruara jashtëmësimore të hartuara nga QDN Shkup.Interesi i nxënësve për pjesëmarrje në 

aktivitetet projektuese ishte tejet i shprehur prandaj QDN Shkup do të vazhdojë të mbështesë këto iniciativa 

në shkollat të cilat nuk janë direkt të inkuadruara në modelin Nansen për arsimim të integruar.
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Mësimdhënësi  i suksesshëm duhet vazhdimisht të jetë në rrjedhë me të gjitha 
risitë në mësimdhënie dhe vazhdimisht të gjejë mënyra për t’ju përgjigjur sfidave 
të vazhdueshme në të cilat has në punën e përditshme. Puna me fëmijët është 
një proces kompleks i kërkimit të vazhdueshëm për zgjidhjen më të përshtatshme 
për përcjelljen e njohurive në një mënyrë kreative dhe interesante, në atë mënyrë 
duke tërhequr vëmendjen dhe duke nxitur motivimin tek nxënësit për të zotëruar 
materialin. Sfidë plotësuese për një mësues është kur ky proces ndodh në klasë në të 
cilën mësojnë nxënës të bashkësive të ndryshme etnike, plotësisht dhe aktivitetet të 
cilat duhet të zbatohen nuk janë pjesë e mësimit të rregullt.
Në shkollën tonë, aktivitetet e projektit sipas modelit Nansen për arsimim të integruar 

realizohen që dy vite (në gjuhën maqedonase dhe vllahe). Aktivitetet janë në korrelacion me programin mësimor, 
por nuk janë pjesë e mësimit të rregullt. Loja ka një rol qendror në zbatimin e aktiviteteve dhe kjo është arsyeja 
kryesore për motivimin e madh të nxënësve për punë dhe për përfundimin e suksesshëm të detyrave. Gjithashtu, 
qasja dygjuhësore është shumë interesante për fëmijët, përmes së cilës, edhe pse ata nuk e kuptojnë dhe flasin 
gjuhën tjetër (nxënësit Maqedonas), dëgjojnë në mënyrë aktive  dhe i kuptojnë udhëzimet e mësuesit, gjë që shpie 
në mësimin e konstruksioneve gjuhësore të gjuhës vllahe. Mësuesit janë të motivuar për punë për shkak se kanë liri 
të madhe në zgjedhjen e mjeteve dhe pajisjeve adekuate mësimore, si dhe mundësi për realizimin e përmbajtjes së 
aktiviteteve të projektit. Gjithashtu, Qendra për Dialog Nansen vazhdimisht ofron materiale të përshtatshme për 
realizimin e aktiviteteve.
Arsimi i integruar është pjesë integrale e arsimit të sotëm dhe për këtë arsye çdo mësues duhet të arsimohet 
vazhdimisht për t’ju përgjigjur sfidave me të cilat ballafaqohet në shekullin e 21-të. Modeli Nansen për arsimim të 
integruar është një shembull i shkëlqyer i përshtatjes ndaj nevojave të mësimdhënësve, prindërve dhe nxënësve në 
një mjedis multikulturor.

Todorka Nane, SHF “Nikolla Karev” - Krushevë

Modeli Nansen për arsimim të integruar është një model i ri dhe unik arsimor 
që paraqet një shembull të arsimit për të gjitha bashkësitë etnike në një shoqëri 
multietnike. Ky model i arsimit të integruar në vetvete ngërthen të gjitha vlerat multi-
etnike, arsimimin e nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve.
Është nder dhe krenari që shkolla jonë është e përfshirë në këtë model të arsimimit të 
integruar me anë të aktiviteteve të projektit të cilat realizohen në gjuhën maqedonase 
dhe vllahe. Si pjesë e tandemit në gjuhën maqedonase dhe vllahe, unë jam e lumtur 
që të dy gjuhët janë të përfaqësuara në mënyrë të barabartë dhe nxënësit nga të 
dy komunitetet, përmes metodës së lojës arrijnë objektivin e aktiviteteve që është 

bashkëpunimi, toleranca, komunikimi në të dyja gjuhët në këtë trekëndësh të përbërë nga nxënësit, mësimdhënësit 
dhe prindërit.
Këtë vit kemi për qëllim realizimin e aktiviteteve të projektit 2 herë në muaj me nxënësit e klasës së dytë, tretë, katërt 
dhe të pestë me të cilat do të organizohen përmbajtje nga seksioni i Trafikut. Programet janë të përgatitura nga ekipi 
i QDN Shkup.
Për ne si mësimdhënës, përfitimet nga zbatimi i aktiviteteve sipas këtij modeli për arsimim të integruar dygjuhësor 
janë tejet të mëdha në aspektin e komunikimit, bashkëpunimit, si dhe inkuadrimin e prindërve. Përfitimet më të 
mëdha i kanë nxënësit të cilët përmes lojërave dhe aktivitete zbavitëse zhvillojnë shprehitë për lëvizje të sigurte, 
zhvillojnë kuriozitetin dhe interesin për bashkëpunim me moshatarët, nxisin imagjinatën e fëmijëve, pasurojnë 
fjalorit me shprehje të reja në të dyja gjuhët nga fusha e trafikut. Punimi i veprave interesante dhe ekspozimi e tyre 
në këndet e veçanta pasuron dhe zbukuron hapësirën tonë të punës, dhe paraqet gëzim të madh për nxënësit të cilët 
çdo ditë shikojnë rezultatet e punës së tyre.
Me shpresë për bashkëpunim të mëtutjeshëm, shpreh falënderim të veçantë për ekipin e QDN Shkup për trajnimet e 
paharrueshme, bashkëpunimin si dhe mundësinë e ofruar për të qenë pjesë e këtij modeli për arsimim të integruara 

përmes aktiviteteve të projektit të zbatuara në gjuhën maqedonase dhe vllahe.

Zaharica Rujanoska, SHFK “Nikolla Karev” - Krushevë           
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QENDRA PËR TRAJNIM 
- MNAI 
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Dëshiroj të falënderoj Sasho Stojkovskin për 
ftesën që të ofroj kontributin tim për këtë raport 
vjetor me një përmbledhje mbi partneritetit 
ndërmjet Këshillit për arsimim të integruar të 
Irlandës Veriore (NICIE) dhe Qendrës për dialog 
Nansen Shkup.
Dr. Zvi Bekerman nga Universitetit Hebraik në 
Jerusalem, me një rast theksoi: “Në mënyrë 
paradoksale, ka diçka të bukur në atë që të 
tjerët mund të kenë probleme të ngjashme me 
ju. Nëse ju ndani historinë tuaj- do të kuptoni 
se nuk është aq unike; atëherë përfitoni njohuri 
në lidhje me të tjerët të cilat ballafaqohen 
me probleme të ngjashme kjo ju mundëson 
përfitimin e pikëpamjeve të ndryshme, dhe çka 

është edhe më e rëndësishme – të njiheni me 
problemet dhe zgjidhjet që kanë aplikuar të  
tjerët “.
Edukimin i të rinjve në klasa ose shkolla të 
veçanta shpesh është zgjedhur si mënyrë 
e pranueshme për të shmangur konfliktin 
me pretekstin: “Nuk ka asnjë problem këtu” 
Ndarja është një problem i madh, një nga 
rezultatet e të cilave mund të jenë dhuna mes 
nxënësve në shkolla. Kishte shumë arsye për 
t’u lidhur me kolegët tanë nga Maqedonia 
të cilët punojnë në të njëjtën kahje me                                                                                                                                           
NICIE – edukimi i përbashkët i fëmijëve.
Faza e parë e partneritetit mes NICIE dhe 
QDN Shkup ishte hartimi i një memorandumi 
për mirëkuptim mes dy organizatave. Pas një 
periudhe të diskutimeve dhe shqyrtimit të 
memorandumit i njëjti u ratifikua dhe u pranua 
nga bordi i drejtorëve të NICIE. Gjatë viteve në 
vijim ky partneritet u zhvillua dhe thellua. 
Memorandumi u nënshkrua mes NICIE dhe 
QDN Shkup në prani të ministrit për arsim dhe 
shkencë të R. së Maqedonisë. Me anë të këtij 
memorandumi, të dyja palët u pajtuan që të 
mbështeten mes veti në avancimin e arsimit të 
integruar përmes shkëmbimit të përvojës dhe 
ekspertizës. Gjatë viteve në vijim, memorandumi 
ka siguruar bazën për zhvillimin e aktiviteteve të 
vazhdueshme mes dy organizatave.
NICIE kishte kënaqësi të veçantë kur gjatë 
muajve të marsit gjatë javës ndërkombëtare të 
arsimit integruar, pjesëmarrje aktive kishin dhe 
nxënësit e shkollave të integruara në Maqedoni 
përmes realizimit të aktiviteteve të ndryshme 
tematike, si dhe duke u bashkuar me nxënësit 
nga Irlanda e Veriut përmes video-konferencave.
Janë realizuar vizita të shpeshta mes Belfastit 
dhe Shkupit. Stafi i NICIE ka realizuar trajnime në 
konferenca të ndryshme të QDN Shkup. NICIE, 
shkollat lokale të integruara si dhe komuniteti  
më i gjerë në Irlandën e Veriut kanë pasur 
mundësinë për të mësuar më shumë rreth 
zbatimit të arsimimit të integruar në Maqedoni.
Kisha nder të veçantë të vizitoj Maqedoninë me 
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një grup drejtorësh të shkollave të integruara nga Irlanda 
e Veriut. Ishte privilegj të vizitohen shkollat në rajone të 
ndryshme dhe për të mësuar më tepër rreth punës së 
vazhdueshme të shkollave. Ne ishim të impresionuar 
me angazhimin e shkollave dhe kuadrove arsimore të 
inkuadruara në projekt në avancimin e arsimimit të 
integruar për të mirën e nxënësve, prindërve dhe stafit 
shkollor.
Përmes komunikimit të vazhdueshëm dhe vizitave të 
planifikuara, partneriteti mes NICIE dhe QDN Shkup 
është zhvilluar me në tempo të shkëlqyeshme. Ne 
me krenari kemi përcjellur sukseset e ndërsjella dhe 
kemi inkurajuar njëri-tjetrin kur progresi ka qënë i 
ngadalshëm.
Studimi “Arsimimi i integruar në shoqëritë e ndara”  i 
cili shqyrton vështirësitë e themelimit të arsimimit të 
integruar në zonat post-konfliktuoze vë në dukje: “Në 
të gjitha këto shoqëri arsimimi i integruar ka qenë i 
vështirë për tu filluar, tejet kompleks për tu mbështetur, 
dhe ka ngjallur dyshimin në mesin e komuniteteve 
lokale historikisht të ndara; megjithatë, ata që janë 
përfshirë në të, thellë besojnë që ky lloj arsimi është i 
domosdoshëm për të kontribuar në shërimin e plagëve 
të cilat e mundojnë shoqërinë, duke lehtësuar rrugën 
drejt integrimit dhe inkluzionit “.
Udhëtimi drejt integrimit është i ngadalshëm, por 
është i ndërtuar në cilësi dhe jo sasi, dhe kjo cilësi, 
kjo përsosmëri në fakt, është ajo që i tërheq njerëzit. 
Puna e cila është e nevojshme për të arritur ndonjë 
gjë thelbësore në terren nënkupton ndërtimin e 
marrëdhënieve të mira dhe dialogut mes komuniteteve 
të ndara, prindërit, kryetarët e komunave dhe drejtorët 
e shkollave. Ç ‘është më e rëndësishmja, QDN Shkup 
trajnon mësuesit se si duhet zbatuar integrimi.
Qendra për Dialog Nansen ka promovuar me sukses 
zhvillimin e arsimimit të integruar në Maqedoni. 
Kam kënaqësinë që ti përgëzoj për suksesin e tyre 
dhe t’ju uroj suksese në zhvillimin e bashkëpunimit 
me Ministrinë e arsimit me qëllim që të avancojnë 
arsimimin e integruar në Maqedoni.

Norin Kembell, 
Drejtoresha e Këshillit për arsimim të integruar 

i Irlandës Veriore, 2009 - 2015 
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Qendra për trajnim pranë QDN Shkup, gjatë vitit 

2015 shënoi një përvjetor të vogël, por simbolik - 

tre vite organizimin dhe zbatim të vazhdueshëm 

të trajnimeve për mësimdhënës, bashkëpunëtorë 

profesional dhe drejtorë të shkollave, si një zinxhir 

i rëndësishëm në përhapjen e frymës dhe filozofisë 

të modelit Nansen për arsimim të integruar. Qendra 

për trajnim u bë një brend arsimor i mirënjohur 

dhe i respektuar në Maqedoni, i cili me kapacitetet 

e tij ofron mundësi për inkuadrimin sistematik dhe 

të planifikuar të subjekteve arsimore në idenë dhe 

konceptin e arsimimit interkulturor të bazuar në 

qasjet e ndryshme të modelit Nansen.

Gjatë vitit të kaluar, qendra jonë e trajnimit ka 

konfirmuar statusin e saj të një qendre rajonale, 

me përfshirjen e suksesshme të pjesëmarrësve nga 

sistemet tjera arsimore (nga Serbia, Bosnja dhe 

Hercegovina), në drejtim të sensibilizimit të tyre për 

nevojën e mekanizmave arsimore si një parakusht 

për integrim të suksesshëm.

Vitin e kaluar kalendarik, roli dhe nevoja për Qendrën 

e trajnimit të këtij lloji e konfirmoi dhe shifra e mbi 

220 mësimdhënësve klasor, lëndor, profesorëve, 

bashkëpunëtorëve shkollor dhe përfaqësuesve 

të drejtorive shkollore (nga të gjitha rajonet e R. 

së Maqedonisë, respektivisht nga 25 komuna të 

ndryshme në shtet), të cilët me sukses përfunduan 

ciklin e trajnimeve të nivelit dhe karakterit të 

ndryshëm. Për Qendrën tonë të trajnimit këto janë 

tregues se është evidente nevoja për trajnime të 

zbatuara në mënyrë profesionale të cilat njëkohësisht 

do të jenë informative, inspirative, motivuese por dhe 

joshëse për pjesëmarrësit. 

Qendra për Trajnim gjithmonë ka tentuar që të 

iniciojë dhe realizojë hapa inventive në veprimtarinë 

përkatëse, që në vitin 2015 rezultoi me krijimin dhe 

implementimin e trajnimeve të specializuara të 

parapara për mësimdhënësit realizues të modelit 

Nansen për arsimim të integruar, para së gjithash, 

me një qëllim më të lartë- zhvillimin e qasjeve dhe 

modeleve të reja të cilat mund të aplikohen në 

mjedise shkollore multikulturore. 

Duke bërë rishikim të përmbajtjeve dhe një 

retrospektivë kualitative të trajnimeve të zbatuara 

të nivelit bazik, të avancuar apo të specializuar, 

Qendra për trajnim mbi të gjitha, sfidën kryesore 

ka reflektuar në një qëllim shumë të ndërlikuar dhe 

suptil, respektivisht në transformimin personal dhe 

profesional të të gjithë pjesëmarrësve në programin 

e trajnimit, sepse arsimimi ndërkulturor nuk është 

vetëm një gjendje e mendjes, por edhe e zemrës.

Qendra për trajnim është krenare që në vitin 2015 

vazhdoi të përforcojë dhe zhvillojë bashkëpunimin 

konstruktiv me Ministrinë e arsimit dhe shkencës 

të R.M. si dhe me Këshillin për arsimim të integruar 

të Irlandës Veriore. Sigurisht që ishte kënaqësi 

të bashkëpunohet me ekspertët vendas dhe 

ndërkombëtar në realizimin e të gjitha programeve 

për trajnim me ndihmën e të cilave pjesëmarrësit 

gjithmonë kanë pasur mundësinë që të njihen me 

sfida të ndryshme, si dhe me perspektiva të reja nga 

sfera e arsimimit interkulturor jo vetëm në nivelin 

lokal, por dhe në atë ndërkombëtar. 

Viti 2015 për Qendrën e trajnimit ishte një periudhë 

për të cilën shpresojmë se do të jetë platformë e 

shkëlqyer e cila do të iniciojë mundësi për arritje më 

të mëdha gjatë vitit të ardhshëm 2016. 

Biljana Krsteska - Papiq 
Menaxhere e Qendrës për Trajnim pranë QDN Shkup 
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Gjatë vitit 2015, 11 grupe të pjesëmarrësve ishin të inkuadruar në mënyrë aktive në faza të ndryshme të 

realizimit të programit për trajnim në kategori të ndryshme të trajnimeve: nivelit bazik i trajnimit, niveli i 

avancuar i trajnimit, trajnimi për drejtorët e shkollave dhe programi i për trajnime të specializuara për 

modelin Nansen për arsimim të integruar. Struktura e programeve të trajnimit përbëhet nga modulet teorike 

dhe praktike të realizuara në përputhje me programet dhe metodat më bashkëkohore dhe duke aplikuar 

praktikat më të mira lokale dhe ndërkombëtare.

Trajnimi përbëhej nga aktivitetet e mëposhtme:

• Trajnim teorik nga ekipi i ekspert i Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup

• Trajnim teorik me ekspertë vendor (profesorë të dalluar universitar)

• Trajnim  me ekspertë ndërkombëtarë (nga Irlanda e Veriut, Norvegjia, Izraeli, Italia)

• Trajnim praktik (observim të aktiviteteve) në Nansen model shkollat

• Trajnim praktik (realizimi të aktiviteteve) në Nansen model shkollat

• Detyra të projektit (krijimin e programeve për aktivitete të integruara jashtëmësimore)

Fillimi dhe realizimi i programit për trajnimin e pjesëmarrësve të Grupit 11 

Më 12 mars 2015, filloi procesi i trajnimit për grupin e 11 të pjesëmarrësve në nivelin bazik të trajnimit për 

arsimim të integruar në suaza të Qendrës për trajnim të QDN Shkup. Grupi 11 përbëhej nga profesorët që 

vijnë nga pesë shkollat e mesme profesionale të përfshira në projektin “Koncepti multietnik në arsim” – 

projekt i përbashkët i implementuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me QDN Shkup e 

mbështetur financiarisht nga Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme.

Pjesëmarrësit u mirëpritën nga ana e drejtorit ekzekutiv të QDN Shkup Sasho Stojkovski, menaxherja e Qendrës 

për trajnim Biljana Krsteska –Papiq , koordinatorja për edukim, trajnim dhe zhvillim Sonaj Bilal. Pjesëmarrësit 

morën pjesë në punëtorinë e parë në kuadër të nivelit bazë të trajnimit për arsimim të integruar, e pasuruar 

me aktivitete të shumta hyrëse dhe interaktive.

Në periudhën mars- shtator 2015, pjesëmarrësit të Grupit 11 morën pjesë në të gjitha trajnimet teorike 

dhe praktike si dhe në ligjëratat me ekspertët lokal dhe ndërkombëtar të cilët ishin pjesë e nivelit bazik për 

arsimim të integruar.  

Programi për trajnim për pjesëmarrësit e Grupit 11 u realizua në suaza të Komponentit 1 nga projekti “Koncepti 

multietnik në arsim”, respektivisht: Inkuadrimi i shkollave të mesme profesionale dhe multietnike në modelin 

Nansen për arsimim të integruar dhe përmirësimi i kushteve për realizimin e orëve praktike.
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Realizim i suksesshëm i programit për drejtorët e shkollave

Më 21 shkurt, 2015 drejtorët e shkollave të përfshirë në programin për trajnimin e drejtorëve të QDN Shkup, 

morën pjesë në modul trajnimin e fundit të paraparë në program. Trajnimi u realizua nga z. Jashar Kasami, 

inspektor i arsimit, i cili ligjëroi për procesin e vlerësimit cilësor në shkollat multietnike.

Drejtorët përfunduan me sukses programin e trajnimit që është strukturuar me qëllim për të prezantuar 

shkollat multietnike me zhvillimin, konceptin dhe idenë e arsimit të integruar përmes shembujve më pozitiv, 

përvojave dhe modeleve nga disa sisteme Evropiane edukativo arsimore të cilat përfaqësonin pikënisjen gjatë 

zhvillimit të modelit Nansen për arsimim të integruar në R. e Maqedonisë.

Drejtorët gjithashtu u nderuan me certifikata për përfundimin e suksesshëm të programit për trajnim. 

Certifikatat u ndanë nga prof. Zoran Velkovski dhe drejtori ekzekutiv i QDN Shkup z. Sasho Stojkovski.

Trajnimi i paraparë për drejtorët e shkollave u krijua me 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.

Përmes trajnimit, drejtorët e shkollave kanë 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.

Programi për trajnimin e drejtorëve shkollor përbëhet nga katër fushat tematike në vijim:

• Karakteristikat dhe leverditë e modelit Nansen për arsimim të integruar- si një iniciativë e re në sistemin 

arsimor të Maqedonisë dhe bazë për ndërtimin e etosit të shkollave të integruara në R. M. 

• Menaxhimi i projekteve në shkolla të integruara

• Sigurimi i mjeteve dhe burimeve  financiare për shkollat e integruara (fundraising)

• Zhvillimi i konceptit të arsimimit të integruar në Evropë

Programi i trajnimit u realizua nga ana e ekspertëve lokal dhe ndërkombëtar të cilët e ndanë eksperiencën e 

tyre shumëvjeçare me pjesëmarrësit. 

Ndahen certifikata për përfundim të suksesshëm të nivelit të avancuar të 
trajnimeve për tri grupe të pjesëmarrësve (Grupet 3, 4 dhe 5) 

Më 29 prill, 2015 në hapësirat e Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup, pjesëmarrësve të grupit të 3, 4 dhe 5 

iu ndanë certifikata për përfundim të suksesshëm të nivelit të avancuar të trajnimit për arsimim të integruar. 

Gjatë evenimentit, pjesëmarrësve të pranishëm ju drejtuan këshilltari i ministrit të arsimit dhe shkencës, Safet 

Neziri, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski, prof. d-r. Florina Shehu dhe menaxherja e Qendrës 

për trajnim Biljana Krsteska- Papiq. 

Niveli i avancuar i trajnimit përbëhej nga gjashtë fusha tematike të prezantuara përmes ligjëratave, punëtorive 

dhe punës praktike. Gjatë procesit të trajnimit pjesëmarrësit kishin rastin të përforcojnë shkathtësitë dhe 

kompetencat e tyre përmes trajnimeve të realizuara nga trajnuesit e QDN Shkup si dhe ekspertëve lokal dhe 

ndërkombëtar nga fusha e arsimimit të integruar.
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Implementimi i moduleve praktike, realizimi i MNAI për grupet 6, 7, 8 dhe 9 

Në periudhën prej 1 prill gjer më 28 maj 2015, Qendra për trajnim pranë QDN Shkup organizoi modulet 

praktike nga niveli bazik i trajnimit për arsimim të integruar i paraparë për pjesëmarrësit e grupeve 6, 7, 8 

dhe 9. 

Pjesa e fundit dhe më e rëndësishme e moduleve praktik ishte implementimi i praktik i modelit Nansen për 

arsimim të integruar në Nansen model shkollat. Pjesëmarrësit, të organizuar në tandemë dygjuhësor kishin 

detyrë që të planifikojnë dhe realizojnë një aktivitet të integruar jashtëmësimor në njërën nga shkollat e 

inkuadruara në projekt. 

Ky ishte një rast i shkëlqyeshëm për pjesëmarrësit të aplikojnë praktikisht pjesën teorike të moduleve të 

trajnimit në një hapësirë të vërtetë dygjuhësore dhe multikulturore. Duke falënderuar mësimdhënësve dhe 

nxënësve të inkuadruar në projekt,  atmosfera e punës gjatë orëve praktike ishte tejet pozitive për të gjithë 

pjesëmarrësit. 

Përkrahja e arsimimit të integruar në rajon 

Partneriteti me QDN Mostar: Fillimi dhe realizimi i programit për trajnimin e 
pjesëmarrësve të Grupit 10

Pas nënshkrimit të Memorandumit për bashkëpunim mes QDN Shkup dhe QDN Mostar për përkrahjen e 

arsimimit të integruar përmes modelit Nansen për arsimim të integruar, më 6 shkurt 2015 në hapësirat e 

Qendrës për Trajnim pranë QDN Shkup, mësimdhënësit dhe drejtorët e shkollave nga kantoni Hercegovina- 

Neretva, morën pjesë në punëtorinë e parë nga niveli bazik i trajnimit për arsimim të integruar. 

QDN Mostar në bashkëpunim me QDN Shkup zhvilluan projektin “Trajnimi i mësimdhënësve për arsimim të 

integruar” i cili inkuadron 18 mësimdhënës dhe drejtorë të shkollave në programin për ngritjen e kapaciteteve 
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me qëllim të promovimit të arsimimit të integruar në kantonin Hercegovina- Neretva. Projekti është 

financiarisht i përkrahur nga Ambasada e mbretërisë Norvegjeze në Bosnje dhe Hercegovinë

Në fillim të programit për trajnim pjesëmarrësve iu drejtua drejtori ekzekutiv i QDN, Sasho Stojkovski, i cili foli 

për rëndësinë dhe nevojën për arsimim të integruar në kontekstin e Maqedonisë dhe rajonit. Pas fjalimit të tij 

hyrës, menaxherja e Qendrës për Trajnim Biljana Krsteska – Papiq dhe koordinatorja për edukim Sonaj Bilal 

vazhduan me agjendën e programit për trajnim. Modulet teorike nga programi për trajnim u realizuan sipas 

dinamikës së paraparë. Pjesa e parë e punëtorive u organizua në Qendrën për trajnim pranë QDN Shkup, 

ndërsa pjesa e dytë u organizua dhe realizua në hapësirat e QDN Mostar. 

Më 5 maj 2015, pjesëmarrësit e grupit 10 morën pjesë në modulet praktike nga niveli bazik i trajnimit për 

arsimim të integruar. Modulet praktike u organizuan në SHF “Goce Dellçev” në Gostivar, ndërsa aktiviteti i 

integruar jashtëmësimor u realizua nga mësimdhënëset Gabriella Merxhanoska dhe Nagihan Snopçe. Moduli 

praktik përbëhej nga observimi i një aktiviteti të integruar dygjuhësor i implementuar sipas modelit Nansen.

Pas përfundimit të moduleve teorik dhe praktik në suaza të modelit Nansen për arsimim të integruar, më 

2 qershor 2015 pjesëmarrësve të grupit 10 nga Stolaci, Prozor/Rama dhe Mostari iu ndanë certifikatat për 

përfundimin e suksesshëm të nivelit bazik të trajnimit për arsimim të integruar. Në evenimentin morën pjesë 

Ministri i arsimit nga kantoni Hercegovina- Neretva, Zlatko Haxhiomeroviq, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, 

Sasho Stojkovski, drejtori ekzekutiv i QDN Mostar, Elvir Xhuliman, menaxherja e Qendrës për trajnim, Biljana 

KrsteskaPapiq, projekt menaxheri i QDN Shkup, Veton Zekolli dhe koordinatorja për edukim, Sonaj Bilal.

Programi i këtyre trajnimeve bazike është i konceptuar dhe i strukturuar që të ju mundësojë mësimdhënësve 

të njihen me karakteristikat, veçoritë dhe përfitimet nga Nansen modeli për arsimim të integruar, si dhe ti 

zhvillojnë aftësitë për realizim të suksesshëm të Programeve për aktivitete jashtëmësimore të integruara në 

shkollat me strukturë multietnike të nxënësve.
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Program i ri në suaza të Qendrës për trajnim – modeli Nansen për arsimim 
të integruar

Fillim i trajnimit të Specializuar për modelin dhe qasjen Nansen

Më 31 gusht, 2015 Qendra për dialog Nansen Shkup paralajmëroi fillimin zyrtar të programit të trajnimit të 

specializuar për modelin Nansen për arsimim të integruar i cili filloi me trajnimin e parë me temë “Qasja e 

paanshme në shkollat e integruara”. Pjesëmarrësve të pranishëm iu drejtua drejtori ekzekutiv, Sasho Stojkovski, 

menaxherja e Qendrës për trajnim, Biljana Krsteska- Papiq si dhe koordinatorët për arsim, Osman Emin dhe 

Sonaj Bilal. Gjatë fjalimit për mirëseardhje drejtori ekzekutiv, Sasho Stojkovski theksoi rëndësinë e programit 

të hartuar i cili do të mundësojë mësimdhënësve të zgjedhur të jenë nxitësit kryesorë të vlerave të integruara 

arsimore brenda mjediseve të tyre përkatëse. Hartimi i trajnimit të Specializuar për modelin (qasjen) Nansen 

në arsimin e mesëm dhe fillor doli si iniciativë e cila ka për qëllim thellimin e njohurive, zhvillimin e aftësive 

dhe kompetencave të mësimdhënësve të cilët janë realizues të modelit Nansen për arsimim të integruar, të 

dalluar në punën dhe realizimin e tyre tandemi, si dhe mësimdhënësit të cilët në mënyrë të vazhdueshme 

marrin pjesë në organizimin dhe realizimin e aktiviteteve projektuese shkollore sipas modelit Nansen për 

arsimim të integruar. 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. Transformimi personal i edukatorëve do të jetë bazë për 

ransformimin 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.
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Pjesëmarrësit të cilët do të përfshihen në këtë lloj trajnimi do të kenë mundësi për të zhvilluar dhe përmirësuar 

tre lloje të shkathtësive dhe kompetencave, si standarde të programit:

• kompetencat personale dhe ndërpersonale

• kompetencat kros– kurrikulare

• aftësitë kognitive dhe kreative

Qëllimet kryesore të trajnimit të specializuar për modelin Nansen në arsimin fillor dhe të mesëm janë:

• Nxitja e procesit të transformimit personal të mësueseve

• Aftësimi për përcjellje të pavarur të njohurive, aftësive të nevojshme për implementimin e MNAI

• Zhvillimi i aftësive për sigurimin e mbështetjes, përkrahjes në realizimin e MNAI

• Sensibilizimi për mënyrat e promovimit dhe ndërtimit të konceptit për arsim të integruar

• Zhvillimi i aftësive për vlerësim kualitativ, të suksesshëm, objektiv dhe të paanshëm të produkteve të 

MNAI

Përmbajtja e programit në suaza të programit të specializuar për modelin Nansen për arsimim të integruar 

përbëhet nga këto fusha tematike: 

• Etosi i shkollave të integruara

• Qasja e paanshme në procesin edukativo – arsimor.

• Komunikimi në mjedisin e integruar shkollor

• Ndërmjetësimi në shkollat e integruara

• Bashkëpunimi si parakusht për integrim

Në realizimin e të njëjtave janë të inkuadruar trajnues të Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup si dhe 

ekspertë vendas dhe ndërkombëtar. 
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Ligjëratë me ekspert ndërkombëtar dhe ndarja e certifikatave për 
përfundimin e trajnimit bazik (Grupet 6, 7, 8, 9 dhe 11)  

Më 11 shtator, 2015 në hapësirat e EU Info qendrës në Shkup, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi 

ligjëratën me trajnuesen ndërkombëtare, Paula Mekluejn nga Fondi për arsimim të integruar i Irlandës 

Veriore. Ligjërata u organizua në suaza të trajnimit bazik për arsimim të integruar i paraparë për grupet 8, 9 

dhe 11 të pjesëmarrësve. Tema e ligjëratës ishte “Zhvillimi i qasjes së paanshme ndaj arsimimit të integruar”. 

Ligjërata përfshinte shumë shembuj nga lëvizjet për arsimim të integruar në Irlandën Veriore dhe Shtetet 

e Bashkuara dhe u ndoq me një interes të madh nga ana e pjesëmarrësve të cilët u inkuadruan gjatë 

sesioneve për diskutim. Pas pjesës formale të ligjëratës, pjesëmarrësit nga grupet 6, 7, 8, 9 dhe 11 të cilët me 

sukses përfunduan nivelin bazik të trajnimit për arsimim të integruar pranuan certifikatat për përfundim të 

suksesshëm. 

Pjesëmarrësve iu drejtuan Këshilltari i Ministrit të arsimit dhe shkencës dhe përgjegjësi për arsimin e mesëm 

në R. e Maqedonisë, Safet Neziri, Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski, përfaqësuesja nga Fondi 

për arsim të integruar të Irlandës Veriore, Paula Mekluejn dhe Menaxherja e Qendrës për trajnim, Biljana 

Krsteska- Papiq. 

Pjesëmarrësit të cilët me sukses përfunduan nivelin bazik të trajnimit për arsimim të integruar fituan të 

drejtën të aplikojnë për nivelin e avancuar të trajnimit për arsimim të integruar i cili është planifikuar të fillojë 

gjatë vjeshtës së vitit 2015
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Fillimi i trajnimeve të avancuara për pjesëmarrësit e grupeve 6, 7, 8, 9 dhe 11 

Gjatë muajit shtator të vitit 2015, pesë grupe të pjesëmarrësve filluan zyrtarisht trajnimin e nivelit të avancuar 

për arsimim të integruar në kuadër të Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup. 

Pjesëmarrësit kanë përfunduar me sukses trajnimin bazik për arsimim të integruar dhe kanë aplikuar për 

programin e nivelit të avancuar në mënyrë që të fitojnë shkathtësi dhe kompetenca shtesë për arsimim të 

integruar. Punëtoria e parë ciklit të trajnimeve të avancuara niveli ishte rreth arsimimit të integruar si një 

trend dhe tendencë arsimore. 

Programi i nivelit të avancuar përbëhet nga gjashtë fusha tematike dhe paraqet një kombinim të leksioneve, 

punëtorive dhe punës praktike. Procesi i trajnimit realizohet gjatë një semestri. Në periudhën shtator- dhjetor 

2015, pjesëmarrësit morrën pjesë në të gjitha modulet e trajnimit sipas dinamikës së paraparë dhe vazhdojnë 

me procesin e trajnimit gjer në fund të vitit 2016. 

Trajnimi i specializuar - ligjëratë me trajnues ndërkombëtar

Në 6 nëntor 2015 në hapësirat e Qendrës për Trajnim pranë QDN Shkup, pjesëmarrësit kishin rastin të 

marrin pjesë në ligjëratën e përgatitur nga znj. Silvia Amaturo nga Qendra Regjionale për Vullnetarë nga 

Biela e Italisë. Tema e ligjëratës ishte “Vullnetarizmi dhe shkollat në Itali”. Gjatë ligjëratës pjesëmarrësit kishin 

mundësi të mësojnë më shumë rreth historisë së vullnetarizmit në Itali, kornizën ligjore në bazë të cilës 

funksionojnë shoqatat e vullnetarëve si dhe për pjesëmarrjen e shollave në aktivitete të ndryshme vullnetare 

në shoqëri. Znj. Amaturo gjithashtu prezantoi projektin e fundit të implementuar nga Qendra Regjionale për 

Vullnetarë dhe rezultatet e hulumtimit të lidhura me shkathtësitë dhe kompetencat e përfituara të nxënësve 

dhe mësimdhënësve të cilët kanë qenë të inkuadruar në aktivitete vullnetare. Pjesëmarrësit diskutuan rreth 

kontekstin lokal lidhur me statusin e shkollave në lidhje me aktiviteteve dhe iniciativave vullnetare.

Pas ligjëratës pjesëmarrësve iu prezantua Platforma e re elektronike për realizuesit e modelit Nansen për 

arsimim të integruar e krijuar me qëllim që të ofrojë resurset e nevojshme për planifikim, organizim dhe 

realizim të suksesshëm të modelit Nansen për arsimim të integruar. Platforma u prezantua nga përfaqësuesit 

e QDN Shkup znj. Jasmina Romanova dhe znj. Mirlinda Alemdar. Platforma elektronike do të jetë në dispozicion 

të mësimdhënësve të cilët janë përgjegjës për realizimin e modelit Nansen për arsimim të integruar si dhe për 

ata të cilat realizojnë aktivitete projektuese sipas modelit Nansen.

Në fund të ditës së punës, pjesëmarrësve ju drejtua drejtori ekzekutiv i QDN Shkup z. Sasho Stojkovski i cili 

foli rreth bashkëpunimit me shoqatat nga Italia me qëllim të shkëmbimit të eksperiencës me mësimdhënësit. 

Drejtori ekzekutiv gjithashtu theksoi rëndësinë e Platformës për realizuesit e modelit Nansen për arsimim të 

integruar dhe rëndësinë e platformës në përmirësimin e kualitetit të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore.
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Të gjithë jemi të vetëdijshëm se për të pasur një shtet të fuqishëm, lider dhe të 

aftë për ballafaqim me sfidat e ndryshme të botës moderne, patjetër duhet të 

kemi një sistem të shëndoshë edukimi. Ky është një proces i rëndë dhe nuk mund 

të arrihet brenda natës. Ndërsa nëse duam të kemi një funksionim të mirëfilltë 

të shtetit, patjetër të kemi një proces gjithëpërfshirës si në sferën e arsimit- ashtu 

edhe në të gjitha ndodhitë tjera shoqërore. 

Këtë rol në shumë shtete të suksesshme e luan shkolla si institucion, ndërsa tek 

ne momentalisht si prijës të këtij procesi të ndritur janë disa organizata, shkolla 

private, mirëpo e dedikuar në këtë rrugë dhe me vizion të qartë është Qendra për 

dialog Nansen Shkup.

Duke qenë i vetëdijshëm për misionin dhe vizionin që ka kjo qendër se arsimimi nënkupton progres, dhe se njohja 

e kulturave të reja po ashtu sjell benefit jo vetëm individual por edhe shoqëror, vendosa të aplikoj për programin e 

trajnimit dhe që në këtë moment mund të them nuk gabova aspak, përkundrazi përfitova shumëçka. 

Një ndër përfitimet më të mëdha është se pata mundësi të njihem drejtpërdrejt me teknika dhe metodologji të të 

udhëhequrit të grupeve etnikisht të përziera. Është shumë lehtë të thuhen gjërat, mirëpo vështirësi shohim kur duhet 

të njëjtat të aplikohen. Përmes këtij trajnimi pata mundësi që drejtpërdrejt të mësoj gjëra, të njëjtat t’i debatoj me 

kolegë dhe më vonë të punoj drejtpërdrejt nëpër shkolla me grupe të cilat ishin të ndara. Kjo është përvojë e cila më 

bën të besoj më shumë në rolin që mund ta ketë ky proces por edhe të punojmë më shumë përmes angazhimeve 

tona në shkollë si arsimtar por edhe lider në shoqëritë tona.

Elementi i dytë që gjithashtu ndikoi tek unë, por njëkohësisht tek secili pjesëmarrës, është debati, diskutimet dhe 

mendimet e ndryshme të cilat jepen apo përhapen nëpër sesionet e ndryshme gjatë gjithë trajnimit. Ky moment 

është mjaft i frytshëm për ne, por edhe për shoqërinë, dhe na bën të mendojmë dhe të veprojmë si qytetarë aktivë 

nëpër shoqëritë tona, duke dhënë një model mjaft të rëndësishëm për nxënësit tanë se vetëm përmes një dialogu të 

frytshëm të të gjithë palëve arrihet konsensus në shoqëri dhe ecet përpara. 

Në përgjithësi përfshirja në këtë trajnim paraqet një proces të përgjithshëm të të mësuarit dhe të promovimit të 

bashkëpunimit të ndërsjellë në shtet dhe më gjërë në Ballkan. Nuk mund të ndryshohet bota dhe shoqëria pa 

transformim profesional të individit. Këtë mundësi unë e përjetova gjatë këtij trajnimi, andaj ua rekomandoj të 

gjithëve që duan sadopak të kontribuojnë në ndryshimin e shtetit dhe shoqërisë në përgjithësi.

Metin Muaremi
Arsimtar, Sh.f.”Kiril Pejçinoviq” - Tearcë
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Në ditët e sotme, shumë shkolla përpiqen për përfshirje të barabartë të nxënësve 

me nevoja të veçanta ose aftësi të kufizuara së bashku me nxënësit e tjerë për 

shkak se nga inkuzioni i tillë ka pasur një numër të madh të përfitimeve. Nga 

ana tjetër, ne jetojmë në një shoqëri multietnike ku kemi ndarje të paraleleve, 

madje edhe të shkollave të tëra në ato maqedonase, shqipe, turke dhe të etnive 

të tjera. Çka ndodh me ata nxënës të cilët nuk njihen me moshatarët e tyre edhe 

pse mësojnë në të njëjtën shkollë? Nga ana tjetër, ndarja sjell edhe dukuri tjera 

negative, si getoizimi dhe ndarja përgjatë grupeve etnike, për të cilat për fat të 

keq çdo ditë jemi dëshmitarë për shkak të politikës dhe indiferencës së mediave 

ndaj problemit që ndoshta ndonjëherë nuk merret seriozisht.

Modeli Nansen për arsimim të integruar paraqet një kontribut të rëndësishëm për parandalimin e ndarjeve përgjatë 

vijave etnike dhe tenton që të përforcojë bashkëpunimin mes nxënësve për të shmangur ngjarjet e padëshirueshme 

dhe përforcohet paqja në vend dhe në rajon.

Për atë qëllim dhe për fatin tonë, në Maqedoni është themeluar Nansen Qendra për trajnim për arsimim të integruar 

e cila ka për qëllim që ti integrojë në mënyrë të barabartë në procesin arsimor të gjithë bashkësitë etnike përmes 

programeve të planifikuara dhe adekuate për nënës dhe mësimdhënës për këtë lloj të mësimit të integruar, të 

implementuara si aktivitete jashtëmësimore.

Me këtë model të arsimit përforcohet dhe bashkëpunimi i mësimdhënësve prej strukturave të ndryshme etnike, në 

mënyrë të barabartë inkuadrohen dhe mësimdhënësit dhe nxënësit nga dy ose më shumë grupeve etnike, gjatë një 

ore mësimi realizohet duke përfaqësuar gjuhët në mënyrë të barabartë si dhe inkuadrimi dhe bashkëpunimi me 

prindërit. 

Qasja e arsimimit të integruar ju mundëson nxënësve që të së bashku të hulumtojnë, të përmbledhin informacione, 

ti përpunojnë, ti kahëzojnë dhe ti prezantojnë informatat për temat të cilat i preferojnë pa kufizime nga barrierat 

tradicionale të lëndës të cilën e mësojnë. Kjo qasje ju mundëson nxënësve të inkuadrohen në një ambient arsimor 

të përkushtuar dhe motivuar që do ti inkurajojë nxënësit që të identifikojnë lidhshmërinë e ndërsjellë dhe raportet 

e ndërsjella mes fushave të ndryshme tematike të programeve mësimore, njëri program i integruar themelohet në 

zhvillimin e shkathtësive në një temë të caktuar  të cilat janë adekuate për nxënësit e klasës përkatëse. 

Gjithashtu, në suaza të një programi të integruar për një temë të caktuar, të gjitha aktivitetet përmbajnë mundësi që 

nxënësit të mësojnë diçka më tepër për përmbajtjen. Tek të gjithë nxënësit mund të zhvillohet një mirëkuptim më i 

thellë i përmbajtjeve përmes një sëre aktivitetesh të dobishme. 

Pjesë përbërëse e modelit për arsimim të integruar është dhe qasja e hulumtimit. Nxënësit janë dëgjues aktiv të cilët 

hulumtojnë, interpretojnë, komunikojnë gjatë procesit të mësimit- si me të tjerët ashtu dhe për vetveten. Ky lloj i 

qasjeve ju mundëson nxënësve të ndërtojnë mendimin dhe qëndrimin e tyre që nënkupton përdorimin e njohurive 

paraprake të temës së dhënë, njohuritë e reja të përfituara gjatë procesit të mësimit si dhe krijimin e shoqërive të 

reja, përforcimin a atyre ekzistuese, ngritjen e vetëdijes për inkluzion dhe socializim. 

Dua të falënderohem për bashkëpunimin e deritanishëm, për trajnimet e shkëlqyeshme dhe për përkushtimin e 

madh të tërë ekipit pranë QDN Shkup.

Natasha Zabrçanec, Profesoreshë e gjuhës angleze
SHFK “Kirili dhe Metodi“ f. Kanatllarci – Prilep
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INICIATIVA DHE 
PROJEKTE TË REJA  
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Promovimi oficial i Fondacionit për arsimim të integruar

Më 22 Janar, 2015 në hapësirat e EU Info Qendrës në Shkup u organizua promovimi oficial i 
Fondacionit për Arsimim të integruar.

Fondacioni për arsim të integruar (FAI) është organizatë joqeveritare, jopartiake dhe jofitimprurëse i cili i 

kushtohet dhe i ofron mbështetje arsimit përmes krijimit dhe zhvillimit të resurseve që do të nxisin risi në 

arsim, promovon dhe njeh solucione të përsosura që në mënyrë të suksesshme do tu përgjigjen nevojave të 

nxënësve, arsimtarëve, shkollave dhe shoqërisë. 

Vizioni i Fondacionit për arsimim të integruar është të siguroj qasje të barabartë në arsim cilësor për të 

gjithë nxënësit pavarësisht të përkatësisë fetare, gjuhësorë ose etnike duke i promovuar njëkohësisht vlerat 

e demokracisë, paqes, kuptimit të ndërsjellët, dialogut, tolerancës dhe bashkëpunimit. 

Qëllimi i Fondacionit për Arsimim të Integruar është që të promovojë implementimin e modelit Nansen për 

arsimim të integruar në shkollat fillore dhe të mesme në Maqedoni duke mundësuar dhe përkrahur shkollat 

në procesin e transformimit në shkolla të integruara sipas modelit Nansen për arsimim të integruar. 

Gjatë promovimit të Fondacionit për arsimim të integruar gjithashtu u prezantuan anëtarët e Bordit Drejtues 

të Fondacionit për arsimim të integruar i përbërë nga: z. Xhon Horekens, z-nj. Talat Azad, z. Nikola Dimitrov, 

z. Knut Volebek, z-nj. Simone Filipini, z. Sasho Stojkovski, z. Safet Neziri dhe z. Ervan Fuere. Në evenimentin 

morën pjesë anëtarë të dalluar të Bordit drejtues të fonacionit, drejtorë të shkollave dhe mësimdhënës. 

Gjatë evenimentit, të pranishmëve ju drejtuan; z. Sasho Stojkovski, Kryetari i Bordit Drejtues të Fondacionit për 

arsimim të integruar, z. Veton Zekolli, Drejtori i Fondacionit për arsimim të integruar dhe z. Xhon Horekens, 

anëtar i Bordit Drejtues të Fondacionit për arsimim të integruar. 

Fondacioni për Arsimim të integruar do të përkrahë aktivitetet për arsimim të integruar me qëllim të 

parandalimit të ndarjes së shkollave duke ofruar mundësi për bashkëpunim, shoqërim, komunikim mes 

nxënësve, arsimtarëve dhe prindërve me përkatësi të ndryshme etnike, religjioze dhe kulturore duke ndërtuar 

mirëbesim dhe duke parandaluar dhunën.
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Erazmus + projekti i përbashkët me SHMP “Kuben” nga Oslo dhe SHMP 
“Mosha Pijade” Tetovë 

Në periudhën prej 20- 22 prill 2015, 

përfaqësues të SHMP “Kuben” nga Oslo së 

bashku me disa nxënës të dalluar nga shkolla 

vizituan SHMP “Mosha Pijade” në Tetovë. 

Qëllimi i vizitës ishte fillimi i bashkëpunimit 

të ndërsjellë për bashkëveprim mes dy 

shkollave dhe QDN Shkup.

Përfaqësuesit e SHMP “Kuben” u takuan 

me drejtorin e SHMP “Mosha Pijade” si dhe 

me profesorët dhe nxënësit e inkuadruar 

në grupet për mediacion dhe zgjidhje të 

konflikteve. Gjatë vizitës, përfaqësuesit e SHMP “Kuben”, QDN Shkup dhe SHMP “Mosha Pijade” përgatitën 

konceptin e aplikacionit të përbashkët për realizimin e programit për mediacion shkollor, realizimi i së cilit do 

të fillojë në tetor të vitit 2015. 

Qëllimi i projektit është t’ju mundësohet nxënësve nga grupet e synuara të përfitojnë shkathtësitë dhe 

kompetencat e nevojshme në fushën e meditacionit dhe komunikimit të pa dhunshëm. Projekti do të 

mundësojë shkëmbimin e eksperiencës mes grupeve të synuara me qëllim të vendosjes së praktikave më 

të mira për mediacionin mes moshatarëve dhe zgjidhjen e konflikteve në shkolla. Projekti do të mundësojë 

shkëmbimin e eksperiencës përmes trajnimeve me kualitet të lartë i cili përfshin një program të strukturuar 

me kujdes, si dhe aktivitete të cilat do të mundësojnë vazhdimësi të projektit.
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Bashkëpunimi institucional mes Ministrisë së 
arsimit dhe shkencës së R. së Maqedonisë dhe 
Qendrës për dialog Nansen Shkup zbatohej 
në drejtim të realizimit të politikave prioritare 
dhe strategjike në fushën e arsimit me qëllimin 
përfundimtar- përmirësimin e kualitetit të 
arsimit në R. e Maqedonisë dhe ngritjen e 
nivelit të integrimit mes gjitha subjekteve të 
inkuadruara në procesin edukativo- arsimor. 

Ashtu si në vitet e fundit që nga themelimi i 
bashkëpunimit me Qendrën për dialog Nansen 
Shkup përmes realizimit dhe zbatimit të 
detyrimeve të përcaktuara në Memorandumin 
për bashkëpunim të nënshkruar mes 
MASH-it dhe QDN Shkup, gjatë vitit 2015, 
Ministria e arsimit dhe shkencës ngriti nivelin 
bashkëpunimit me Qendrën për dialog Nansen 
Shkup duke e konsideruar si një ndër shtytësit 
e proceseve integruese në arsim. Duke u 
udhëhequr prej nevojave aktuale të shoqërisë 

sonë multi-etnike dhe nevojën për reforma 
strategjike në arsim, MASH në bashkëpunim me 
QDN Shkup ka punuar në realizimin e projektit 
të përbashkët të titulluar “Koncepti multietnik 
në arsim” – financiarisht të përkrahur nga 
Ministria e punëve të jashtme të Norvegjisë.

Përmes këtij projekti të rëndësishëm 
mundësohet realizimi i tre komponentëve 
të rëndësishme, respektivisht: Inkuadrimi 
i shkollave të mesme profesionale dhe 
multietnike në modelin Nansen për arsimim 
të integruar dhe përmirësimi i kushteve për 
realizimin e orëve praktike; Iniciativa për 
avancimin e profesionit të mësimdhënësve; dhe 
Iniciativa për hartimin e Konceptit për arsimim 
interkulturor. 

Me inkuadrimin e shkollave të mesme 
profesionale në modelin Nansen për arsimim të 
integruar mundësohet integrimi i suksesshëm 

BASHKËPUNIMI INSTITUCIONAL - APLIKACIONI I 
PËRBASHKËT ME MINISTRINË E ARSIMIT DHE SHKENCËS 
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i nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve 
nga bashkësitë e ndryshme etnike përmes 
programeve për ngritjen e kapacitetit dhe 
aktivitete për arsimim të integruar si dhe 
përmirësimi i kushteve infrastrukturore dhe 
teknike në shkollat e mesme profesionale me 
qëllim të përmirësimit të kualitetit të arsimit. 
Modeli ofrohen qasje dhe programe të reja të 
cilat përforcojnë interaksionin dhe tolerancën 
ndëretnike njëkohësisht promovojnë inkluzionin, 
përforcimin e shkathtësive dhe kompetencave të 
pjesëmarrësve në procesin edukativo-arsimor.

Gjatë vitit 2015, MASH në bashkëpunim me QDN 
Shkup dhe ekipet eksperte, realizuan një hap 
të rëndësishëm me krijimin e një dokumenti të 
rëndësishëm strategjik, respektivisht Konceptin 
për arsim interkulturor në Republikën e 
Maqedonisë. 

Koncepti për arsim interkulturor në Republikën 
e Maqedonisë është krijuar me qëllim të hartimit 
të rekomandimeve të caktuara si dhe një sërë 
aktivitetesh të planifikuara për  implementim në 
nivel nacional me qëllim të përkrahjes të procesit 
të zhvillimit dhe implementimit të arsimimit 
interkulturor në nivelin makro dhe mikro. Qëllimi 
i këtij koncepti është që arsimi interkulturor të 
bëhet pjesë e politikave dhe strategjive prioritare 
të MASH të bazuara në praktikën më të mirë që 
ekziston në Maqedoni dhe rajon- modeli Nansen 
për arsimim të integruar. 

Me ndihmën e projektit “Koncepti multietnik 
në arsim” gjatë vitit 2015 u realizuan hapa 
të rëndësishëm të cilët në të ardhmen do të 
mundësojnë ndryshime pozitive në sektorin e 
arsimit të cilat do të reflektohen pozitivisht në të 
gjitha sferat shoqërore në R. e Maqedonisë. 

Safet Neziri 
Këshilltar i Ministrit të arsimit dhe shkencës 
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Fillimi dhe realizimi i projektit të përbashkët me Ministrinë e arsimit dhe 
shkencës “Koncepti multietnik në arsim” 

Me qëllim që të përkrahen reformat strukturore në sektorin e arsimit dhe me qëllim të përmirësimit  të 

kualitetit të arsimit në R. e Maqedonisë, Qendra për dialog Nansen Shkup në bashkëpunim me Ministrinë e 

arsimit dhe shkencës e zhvilloi projektin “Koncepti multietnik në arsim“. Pas aprovimit zyrtar dhe përkrahjes 

financiare nga Ministria e punëve të jashtme të Norvegjisë, filloi realizimi i projektit me aktivitetet e parapara 

në suaza të komponentëve të projektit. 

Projekti “Koncepti multietnik i arsimit“ u realizua përmes komponentëve në vijim: 

1. Inkuadrimi i shkollave të mesme profesionale dhe multietnike në modelin Nansen për arsimim të 

integruar dhe përmirësimi i kushteve për realizimin e orëve praktike;

2. Iniciativa për avancimin e profesionit të mësimdhënësve;

3. Iniciativa për hartimin e koncepcionit për arsimim ndërkulturor.

Qëllimi i Komponentit 1 është inkuadrimi i shkollave të mesme profesionale dhe multietnike në modelin 

Nansen për arsimim të integruar dhe përmirësimi i kushteve teknike dhe infrastrukturore me qëllim të 

përmirësimit të kualitetit të arsimit. Një ndër komponentët e rëndësishme të modelit është zhvillimi i 

shkathtësive dhe kompetencave të kuadrove arsimore në fushën e arsimimit të integruar, inkluzionit dhe 

kompetencave ndërkulturore përmes nivelit bazik dhe të avancuar të trajnimit të realizuan në suaza të 

Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup. 

Në projektin “Koncepti multietnik në arsim“ ishin të inkuadruara shkollat në vijim: 

SHMKT (Shkolla e mesme komunale teknike) “Nace Bugjoni” – Kumanovë 

SHMPSH (Shkolla e mesme profesiolane e qytetit të Shkupit) “8 shtatori”- Shkup

SHMT (Shkolla e mesme teknike) “Gostivari”- Gostivar

SHMKP (Shkolla e mesme komunale profesionale) “Mosha Pijade”- Tetovë 

Në shkollat e selektuara, QDN Shkup në partneritet me MASH i përmirësoi kushtet infrastrukturore me rino-

vimin dhe pajisjen e kabineteve për mësim praktik, si dhe klasave për aktivitete të integruara jashtëmësimore, 

respektivisht në SHMPSH “8 shtatori”- Shkup

(1 Nansen klasë dhe 1 kabinet për teknikë kompjuterike), SHMKP “Mosha Pijade”- Tetovë (1 kabinet për 

drejtimin e trafikut dhe 1 kabinet për turizëm), SHMT “Gostivari”- Gostivar (1 kabinet për fizikë dhe 1 kabinet 

për kozmetologji) SHMKT (1 kabinet për elektroteknikë dhe automatikë). Profesorët nga shkollat e selektuara 

morën pjesë në nivelin bazik dhe të avancuar për arsimim të integruar që ju mundësoi që të përfitojnë 

shkathtësitë dhe kompetencat e nevojshme për arsimim të integruar dhe të punojnë me strukturë multietnike 

të nxënësve. 

Qëllimi i Komponentit 2 është të përforcimi dhe avancimi i profesionit të mësimdhënësve në arsimin 

parashkollor, fillor dhe të mesëm në Republikën e Maqedonisë. Procesi do të përfshijë analizë të detajuar 

të ofertave arsimore dhe dokumentacionit, kapacitetet për trajnimin e edukatorëve dhe mësimdhënësve si 

dhe intervista me pjesëmarrësit në projektin. Fushat e hulumtimit do të përfshijnë trendet bashkëkohore në 
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profesionin e mësimdhënies në Evropë dhe globalisht, ndryshimet strukturore në instirucionet e arsimit të 

lartë, revidimin e programeve mësimore, kapaciteteve të institucioneve të arsimit të lartë, etj. 

Në këtë komponentë të projektit ishin të inkuadruara fakultetet në vijim: 

Fakulteti pedagogjik “Shën Klimenti i Ohrit“, Shkup

Fakulteti pedagogjik “Shën Klimenti i Ohrit“, Manastir 

Fakulteti pedagogjik “Goce Dellçev“, Shtip 

Universiteti Shtetëror i Tetovës, Fakultetit Filozofik 

Instituti i pedagogjisë, Fakultetit Filozofik, Shkup

Gjatë vitit 2015, u hartua Koncepti për avancimin e profesionit të mësimdhënësve nga ana e grupit punues. 

Koncepti do të mundësojë: përmirësimin e kualitetit të arsimimit për mësimdhënësit në mënyrë që të 

korrespondojë me sfidat e mësimit të vazhdueshëm në shoqëri të bazuar në njohuri; zhvillimin e dimensionit 

Evropian në arsim përmes programeve arsimore për mësimdhënësit në Republikën e Maqedonisë; 

përmirësimin e imazhit publik të profesionit të mësimdhënësve dhe të besimit të ndërsjellë në kualifikimet të 

mësimdhënësve. 

Qëllimi i Komponentit 3 është zhvillimi i “Konceptit për arsim interkulturot” i cili më tej do të zbatohej në 

nivel nacional. Kjo komponentë e projektit u iniciua pas zhvillimit të Konceptit për avancimin e profesionit 

të mësimdhënësve i cili parashikon inkuadrimin e lëndës së arsimit interkulturor si specializim lëndor në 

fakultetet pedagogjike. 

Duke u nisur nga nevojat aktuale për reforma strukturore në arsim si dhe nevojën për përkrahje institucionale 

dhe zbatim të arsimit interkulturor në arsimin fillor dhe të mesëm, QDN Shkup dhe MASH filluan me përgatitje 

intensive për hartimin e Konceptit për arsim interkulturor. 

Koncepti për arsimim interkulturor është hartuar në bazë të hulumtimit të kushteve momentale në shumicën 

e shkollave monoetnike dhe multietnike nga vendet rurale dhe urbane në R.M. me qëllim të vlarësimit të 

dimensionit interkulturor në arsimin fillor dhe të mesëm. 

Koncepti u hartua nga QDN Shkup në bashkëpunim me ekipin ekspert dhe është i përbërë nga këto fusha 

tematike: 

• Planet dhe programet mësimore si dhe tekstet shkollore;

• Aktivitetet jashtëmësimore;

• Kompetencat e edukatorëve, mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesionalë dhe drejtorëve të 

shkollave;

• Ambienti në institucionet edukative-arsimore;

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

Pas përfundimit të versionit final të Konceptit për arsim interkulturor, QDN Shkup dhe MASH filluan me 

realizimin dhe zbatimin e planit të veprimit të Konceptit për arsim interkulturor duke realizuar aktivitetet 

konkrete të parapara në suaza të këtij plani. 
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BASHKËPUNIMI RAJONAL DHE NDËRKOMBËTAR

Tentativat e përbashkëta rajonale dhe ndërkombëtare për përkrahje dhe avancim të iniciativave për 

arsimim të integruar si dhe përkrahja e reformave pozitive në sektorin e arsimit rezultojnë me shkëmbimin e 

eksperiencës dhe praktikave më të mira të cilat mund të aplikohen dhe zhvillohen më tej në ndonjë kontekst 

të caktuar. 

Gjatë vitit 2015, QDN Shkup vazhdoi me përforcimin e bashkëpunimit me partner organizatat ekzistuese, 

njëkohësisht vazhdoi me themelimin e bashkëpunimeve të reja të cilat rezultuan pozitivisht me realizim të 

aktiviteteve konkrete. Në periudhën e raportimit, QDN Shkup morri pjesë në shumë evenimente me qëllim të 

shkëmbimit të praktikave më të mira nga fusha e arsimimit të integruar si dhe përfitimin e informatave të reja 

të lidhura me trendët më të reja nga fusha e arsimimit. 

Bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar ishte tejet i dobishëm për grupet e synuara të QDN Shkup: 

nxënësit, mësimdhënësit dhe pjesëmarrësit e Qendrës për trajnim të cilët kishin rastin për shkëmbime dhe 

bashkëpunim ndërkombëtar me shumë organizata dhe institucione. Eksperienca ndërkombëtare është 

shumë e rëndësishme për zhvillimin e programeve dhe politikave lokale me qëllim të realizimit të qëllimeve 

afatgjate të programit. 

Pjesëmarrje në konferencën “Arsimi i integruar dhe ndërkulturor në Evropë”

Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup z. Sasho Stojkovski 

dhe menaxherja e Qendrës për Trajnim znj. Biljana 

Krsteska – Papiq së bashku me partnerët tjerë të 

kyçur në projektin e modelit Nansen për arsimim 

të integruar – drejtorin e SHF “Sllavço Stojmenski” 

Vinicë z. Jordan Stojanov, mësimdhënëset 

znj. Daniela Apostolovska dhe znj. Aleksandra 

Kundevska nga SHF “Bratstvo – Migjeni” Tetovë, 

morën pjesë në Konferencën ndërkombëtare për 

arsimim të integruar të titulluar “Arsimi i integruar 

dhe ndërkulturor në Evropë”. 

Konferenca u organizua nga Qendra për Dialog Osijek dhe u mbajt në qytetin e Vukovarit nga 28 shkurt deri 

më 1 mars të vitit 2015. Konferenca u organizua me qëllim të shkëmbehen praktikat më të mira dhe përvoja 

në fushën e arsimit të integruar dhe pjesëmarrësit në konferencë kishin mundësinë të dëgjojnë ligjërata dhe 

prezantim nga folësit që vijnë nga Britania e Madhe, Maqedonia, Gjermania, Norvegjia, Turqia, Izraeli, Bosnja 

dhe Hercegovina, Serbia dhe Kroacia. 

Në ditën e parë të punës të Konferencës, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup z. Sasho Stojkovski iu drejtua 

pjesëmarrësve tjerë dhe dha një pasqyrë të fushëveprimit të punës të QDN Shkup dhe aktiviteteve në 

Maqedoni dhe në rajon veçanërisht duke u fokusuar në ndikimin e Programit për dialog dhe pajtim. 

Menaxherja e Qendrës për Trajnim znj. Biljana Krsteska-Papiq realizoi një prezantim për përfitimet, 

karakteristikat dhe rezultatet e QDN Shkup duke elaboruar të gjitha specifikat e këtij modeli të arsimit të 

integruar të zhvilluar nga QDN Shkup. Pastaj, pjesëmarrësit kishin mundësinë të ndjekin një film të shkurtër 

të përgatitur nga QDN Shkup të titulluar “Modeli Nansen - përshtypjet, përfitimet dhe perspektivat”, i cili 

përmban deklarata dhe intervista me palët e interesuara dhe përfitues të projekteve kryesore.
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Nënshkrimi i marrëveshjes për bashkëpunim me Qendrën për dialog 
Nansen Mostar

Më 28 mars 2015 drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski dhe drejtori ekzekutiv i QDN Mostar, Elvir 

Xhuliman e nënshkruan marrëveshjen për bashkëpunim mes Qendrës për dialog Nansen Shkup, Maqedoni 

dhe Qendrës për dialog Nansen Mostar, Bosnje dhe Hercegovinë me qëllim që të realizohen aktivitete 

konkrete për zhvillimin dhe promovimin e arsimimit të integruar në Bosnje dhe Hercegovinë.

Qëllimi i marrëveshjes është të themelohet bashkëpunimi mes dy organizatave si dhe të definohen të drejtat, 

obligimet dhe aktivitetet të cilat do të ndërmerren për realizimin e modelit Nansen për arsimim të integruar 

në Bosnje dhe Hercegovinë. 

Studentë nga Holanda në vizitë të QDN Shkup

Më 15 prill 2015, QDN Shkup ishte nikoqir i një grupi të profesorëve dhe studenteve të historisë pranë 

universitetit Groningen të Holandës. Studentët dhe profesorët i ndoqën prezantimet e përgatitura nga drejtori 

ekzekutiv QDN Shkup, Sasho Stojkovski, projekt menaxheri Veton Zekolli, dhe koordinatorja për marrëdhënie 

me opinionin, Mirlinda Alemdar. 

Vizitorët kishin rastin të dëgjojnë më shumë për historinë e QDN Shkup, programin për dialog dhe pajtim, 

modelin Nansen për arsimim të integruar si dhe për funksionin dhe qëllimin e Qendrës për trajnim për 

arsimim të integruar. Përfaqësuesit e QDN Shkup prezantuan eksperiencën e tyre lidhur me arsimimin e 

integruar si mjet për dialog dhe parandalim të konflikteve.
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Bashkëpunim me shoqatën Piccolo Fiore - vizitë studimore në Itali

Në periudhën 24-28 qershor 2015, mësimdhënëset Zujca Stojanova nga SHF “Goce Dellçev”- Konçe, Nigjare 

Sulejmani dhe Ajshe Loki nga SHF “Liria”- Tetovë morën pjesë në vizitën studimore në suaza të projektit “Ponti 

di Solidarieta” organizuar nga shoqata Piccolo Fiore në Itali me përkrahje të QDN Shkup. Përveç pjesëmarrësve 

nga Maqedonia, në vizitën stidimore morën pjesë përfaqësues të organizatave dhe shoqatave nga Serbia, 

Bosnja dhe Hercegovina, Libani, Kosova dhe nga Palestina. 

Qëllimi i projektit ishte të potencohet nevoja për kujdes më të madh ndaj personave me nevoja të posaçme 

dhe të prezantohet puna e më shumë organizatave të cilat e trajtojnë problemin e socializimit dhe edukimit 

të personave me nevoja të posaçme. 

Organizatorët i prezantuan shoqatat Casa Lions në të cilën janë të akomoduar persona me nevoja të posaçme, 

punëtorinë Chiavezza në të cilën të rinjtë me nevoja të posaçme bëjnë punime dhe mjete të ndryshme, 

shoqatën Giovanni XXIII si dhe familjen Aias e cila kujdeset për persona me nevoja të posaçme. 

Voluntarët nga Shtëpia për autizëm në Candelo, i prezantuan aktivitetet e tyre si dha hapësirat dhe materialet 

me të cilat punojnë dhe në cilën mënyrë tentojnë që ti aftësojnë fëmijët me autizëm për një jetë të pavarur. 

Pjesëmarrja në këtë projekt ju mundësoi pjesëmarrësve që nga afër të njihen me mënyrën në të cilën trajtohet 

problemi me personat me nevoja të veçanta në Itali por dhe në shtetet nga të cilat kishte përfaqësues, të 

shkëmbehen eksperienca, dhe të ndahen problemet me të cilat ballafaqohen çdo ditë, gjithashtu të njihen 

personat të cilët e kushtojnë mundin e tyre për të ndihmuar çdo ditë personat me nevoja të posaçme të cilët 

kanë nevojë për ndihmë dhe në cilën mënyrë motivimi dhe entuziazmi i tyre është në nivel të lartë. 

Shoqata Piccolo Fiore është themeluar në vitin 1984 për të mbështetur organizatën humanitare Domus Leticie. 

Veprimet e shoqatave janë të drejtuara drejt aktiviteteve që mbështesin solidaritetin shoqëror, kryesisht në fushën e 

përfshirjes dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuar. 

Shoqata bashkëpunon ngushtë me grupet e tjera dhe organizatat vullnetare në komunitetin lokal dhe është anëtar 

i Këshillit Social të Vullnetarëve për qytetin e Biella, Itali. Bashkëpunimi mes Qendrës për dialog Nansen Shkup dhe 

Shoqatës Piccolo Fiore u themelua në tetor të vitit 2014 kur përfaqësuesit e shoqatës kontaktuan zyrën е QDN Shkup, 

në mënyrë që të eksplorojë mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen si dhe për shkëmbimin e eksperiencës 

ndërmjet dy organizatave, veçanërisht në fushën e programeve arsimore.
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Përgatitje dhe realizim të Erasmus+ projektit me shkollën e mesme 
profesionale “Kuben”, Oslo dhe SHMP Mosha Pijade, Tetovë 

Në periudhën gusht-shtator 2015, QDN Shkup në partneritet me SHMP Kuben nga Oslo dhe SHMP Mosha 

Pijade, Tetovë punuan intensivisht në zhvillimin e moduleve për programin e trajnimit që do të organizohet 

dhe zbatohet në Tetovë, Maqedoni në kuadër të Programit të Erasmus + i zbatuar bashkërisht nga Qendra 

për Dialog Nansen Shkup, SHMP Kuben nga Oslo dhe SHMP Mosha Pijade, Tetovë. Projekti “Ndërmjetës mes 

moshatarëve sot-paqebërës nesër” është i përbërë prej dy programeve kryesore për trajnim, moduli i parë 

do të realizohet në Maqedoni në periudhën 11-17 tetor 2015, ndërsa i dyti do të mbahet në Oslo të Norvegjisë 

në periudhën 7-14 mars , 2016. 

Pjesëmarrësit e programit janë studentët dhe profesorët nga shkolla e mesme profesionale Kuben dhe 

shkollës së mesme profesionale Mosha Pijade. Qëllimi i projektit është që të mundësojë pjesëmarrësve grupit 

të synuar të zhvillojë aftësitë dhe kompetencat e nevojshme në fushën e ndërmjetësimit dhe komunikimit të 

padhunshëm. Projekti do të mundësojë shkëmbimin e eksperiencës midis përfituesve me qëllim të krijimit të 

praktikave më të mira për ndërmjetësim të bashkëmoshatarëve dhe zgjidhjen e konflikteve në komunitetet 

shkollore. Ndërmjetësit mes moshatarëve do të shpërndajnë njohuritë e përfituara në komunitetet e tyre 

lokale. Projekti do të ofrojë përvojat mësimore me cilësi të lartë përmes programit të strukturuar me kujdes 

për ngritjen e kapaciteteve dhe do të sigurojë aktiviteteve përcjellëse.

Në periudhën 11-17 tetor, 2015 nxënësit dhe profesorët nga Norvegjia dhe Maqedonia të inkuadruar në 

projektin “Ndërmjetës mes moshatarëve sot-paqebërës nesër” morën pjesë në trajnimin 5 ditor i cili u 

organizua dhe realizua në Tetovë, Maqedoni. Pjesëmarrësit vijuan punëtoritë me këto tema: 

• Punëtoria 1: Hyrje, ndërtimi i ekipit, themelimi i kohezionit grupor 

• Punëtoria 2: Identiteti dhe diversiteti kulturor 

• Punëtoria 3: Stereotipat, paragjykimet dhe diskriminimi

• Punëtoria 4: Analiza e konflikteve/ Mediacioni dhe eskalimi i konfliktit si proces, roli i mediatorit 

• Punëtoria 5: praktikat restorative të të menduarit, eksperiencat nga facilitimi 

Pjesa e dytë e programit për trajnim do të realizohet në Norvegji në periudhën 4-11 mars, 2016. 
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Studentë nga Kolegji Universitar Lilehamer në vizitë të QDN Shkup 

Më 23 shtator, 2015, QDN Shkup ishte nikoqir i një grupi studentësh dhe profesorësh nga Kolegji Universitar 

Lilehamer nga Departamenti i Shkencës dhe Studimeve Ndërkombëtare me historinë. Në ambientet e 

Qendrës së trajnimit në QDN Shkup, grupi kishte mundësinë të merr pjesë në prezantimet e stafit të QDN 

Shkup i cili paraqiti punën dhe arritjet e organizatës në fushën e pajtimit dhe arsimim të integruar. 

Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski bëri një prezantim mbi historinë organizatës dhe ofroi një 

pasqyrë të përgjithshme të kontekstit të përgjithshëm politik dhe shoqëror në Republikën e Maqedonisë me 

një fokus të veçantë mbi zhvillimet aktuale në sektorin e arsimit. Projekt menaxheri, Veton Zekolli prezantoi 

historinë dhe zhvillimin e programit për dialog dhe pajtim që çoi në zhvillimin e modelit Nansen për arsimim 

të integruar. 

Menaxherja e Qendrës për trajnim, Biljana KrsteskaPapiq prezantoi karakteristikat kryesore dhe përfitimet 

e modelit Nansen për arsimim të integruar dhe statusin aktual e zbatimit të tij. Pjesa e fundit e prezantimit 

iu kushtua Qendrës për Trajnim për të cilën koordinatorja për edukim Sonaj Bilal prezantoi strukturën, 

programet e trajnimit dhe qëllimet. Pas vizitës në QDN Shkup, studentët dhe profesorët kishte një turne të 

organizuar të Shkupit gjatë të cilit ata vizituan Muzeun e qytetit dhe shtëpinë memoriale të Nënës Tereza.

Pjesëmarrje në punëtorinë: Çështjet e pakicave kombëtare 

Më 1 dhjetor 2015, përfaqësuesit e Qendrës për dialog Nansen Shkup, Mirlinda Alemdar dhe Biljana Markovic, 

morën pjesë në seminarin një-ditor për çështjet që kanë të bëjnë me pakicat kombëtare të organizuar në 

Beograd nga rrjeti ndërkombëtar i OJQ-ve “Platforma qytetare Solidariteti”.

Qëllimi i punëtorisë ishte diskutimi rreth Drejtimeve të Lubjanës si dhe rekomandimet nga  Bolzano/Bozen 

dhe zhvillimi i rekomandimeve të para praktike të shoqërisë civile të cilat do të dorëzohen tek Komisari i Lartë 

për pakicat kombëtare (KLPK) dhe institucionet e tjera të OSBE-së dhe shtetet anëtare të OSBE-së.

Gjatë sesionit të dytë të ditës së punës, përfaqësuesja e QDN Shkup, Mirlinda Alemdar realizoi prezantimin 

mbi “Shembuj të dialogut ndërkulturor dhe ndëretnik përmes edukimit” së bashku me videon nga Maks van 

der Shtul çmimi i cili iu nda QDN Shkup në vitin 2011.

Pas punëtorisë është planifikuar zbatimin e aktiviteteve të ndryshme plotësuese, sidomos gjatë presidencës 

gjermane të OSBE-së në vitin 2016.
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Zyra ekzekutive 

Sasho Stojkovski – Drejtori Ekzekutiv

Veton Zekolli – Menaxher i projektit

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

Osman Emin – Koordinator për edukim, trajnim dhe zhvillim

Sonaj Bilal – Koordinatore për edukim, trajnim dhe zhvillim

Mirlinda Alemdar – PR dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Elena Arsenova – Menaxhere e financave

Vane Rujkov – IT Konsultant & Web Zhvillim

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

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

Biljana Markoviq – Asistente në ekipin për edukim, trajnim dhe 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 – UN OHCHR

Nazihtere Sulejmani – Ministria e Arsimit dhe Shkencës, R. e Maqedonisë

STAFI I QDN SHKUP DHE ANËTARËT E 

BORDIT DREJTUES PËR VITIN 2015  
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