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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.

Hap i rëndësishëm drejt promovimit dhe 
përkrahjes së arsimimit të integruar
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Shënohet fillimi i projektit të përbashkët me QDN Mostarin 
“Trajnimi I mësimdhënësve për arsimim të integruar”
On February 6, 2015 NDC Skopje officially marked the beginning of the joint project with Nansen Dialogue Center 
Mostar. The project titled “Training for teachers on integrated education is financially supported by the Royal 
Norwegian Embassy in Bosnia and Herzegovina. 

The project includes 18 teachers and school principals in the capacity building program aiming to promote                        
integrated education in Herzegovina – Neretva Canton.

The project activities include capacity building trainings on integrated education (Basic level) that will be organized 
in Bosnia and Herzegovina and Macedonia. The training program is carried out by relevant expert trainers with 
extensive experience in the field of integrated education and professional development of teachers.

The Program for the basic training program is drafted and structured to enable the teachers to learn about the 
characteristics, specifics and acquisitions of the Nansen model for integrated education, and to develop the skills for 
successful direct realization of integrated activities in schools with multiethnic structure of students.

The training program on integrated education will provide a major contribution to the training of personnel who          
will work on integrated education activities in the divided schools, staff who need a professional approach to res-
pond to all the challenges facing multicultural settings. The teachers will gain the necessary skills and competences 
to teach in multi-ethnic schools by applying the most contemporary methods and techniques of teaching in 
multicultural surroundings.

Përkrahja e zhvillimit të arsimimit të 
integruar në rajon
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Fillimi i realizimit të projektit të përbashkët me Ministrinë e 
arsimit dhe shkencës “Koncepti multietnik në arsim”
Më 6 mars 2015 QDN Shkup zyrtarisht shënoi fillimin e implementimit të komponentit 1 nga projekti “Koncepti 
multietnik në arsim”- projekt i përbashkët i implementuar nga Ministria e arsimit dhe shkencës në partneritet me 
QDN Shkup.  Projekti është financiarisht i përkrahur nga Ministria e punëve të jashtme e Norvegjisë dhe është i 
përbërë nga dy komponentë:

Komponenti 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

Komponenti 2- Iniciativa për avancimin e profesionit të mësimdhënësve 

Më 6 mars 2015, QDN Shkup organizoi takimin 
e parë me drejtorët dhe ndihmës drejtorët e 
shkollave të selektuara me qëllim që të shënohet 
fillimi i realizimit të komponentit 1. 

Gjatë takimit, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, 
Sasho Stojkovski prezantoi qëllimet e projektit 
me një përqendrim të veçantë në komponentin 
1, dhe gjithashtu dha një rezime të shkurtë 
lidhur me nevojën për implementimin е 
aktiviteteve të integruara në suaza të shkollave 
te mesme profesionale në Maqedoni me qëllim 
të parandalimit të trendit të ndarjes së shkollave. 
Këshilltari i Ministrit të arsimit dhe shkencës, 
Safet Neziri e theksoi rëndësinë e tentativave për 
inkuadrimin e modelit për arsimim të integruar 
jo vetëm në aktivitetet jashtëmësimore, por dhe 
gjatë procesit të rregullt arsimir. 

Menaxherja e Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup, Biljana Krsteska- Papiq së bashku me koordinatoren për arsim, 
Sonaj Bilal i prezantoi veçoritë kryesore të modelit Nansen për arsimim të integruar si dhe qëllimet dhe funksionin e 
Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup. 

Me qëllim që të sigurohet implementimi efikas i këtij komponenti, MASH dhe QDN Shkup kanë formuar grupe 
punuese të cilat kishin detyrë ti hulumtojnë të gjitha shkollat e mesme profesionale mulietnike në Maqedoni dhe 
së bashku të hartojnë planin e veprimit me qëllim të përfshirjes së të gjitha shkollave në modelin Nansen për 
arsimim të integruar gjatë periudhës trevjeçare. Për vitin e parë të projektit, janë zgjedhur pesë shkolla të mesme 
profesionale tek të cilat ekzistojnë shumë sfida dhe të cilat kanë nevojë për integrim. Përmirësimi i kushteve 
teknike dhe infrastrukturore në shkollat e selektuara do të rezultojë me përmirësimin e kushteve për realizimin e 
aktiviteteve të integruara, gjithashtu do të ndihmojë në përmirësimin e kualitetit të mësimit praktik dhe teorik. Si 
pjesë e komponentit 1 janë bursat për trajnim të cilat do t’ju ndahen mësimdhënësve për vijimin e nivelit bazik dhe 
të avancuar të trajnimeve në suaza të Qendrës për trajnim. 

Kjo komponentë do të mundësojë integrimin e suksesshëm të nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve nga 
bashkësitë e ndryshme etnike përmes programeve për ngritjen e kapacitetit dhe aktivitete për arsimim të integruar.  

Të gjitha aktivitetet janë të planifikuara me kujdes dhe të strukturuara në mënyrë që ti adresojnë problemet me të 
cilat ballafaqohet sistemi aktual arsimor në Maqedoni, dhe njëkohësisht të ofrohen qasje dhe programe të reja të cilat 
do të përforcojnë interaksionin dhe tolerancën ndëretnike dhe do të promovojnë  inkluzionin përmes përforcimit 
të kompetencave të pjesëmarrësve të kyçur lidhu me arsimimin multikulturor, inkluzionin dhe qasjes së paanshme 
në arsimin.
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AKTIVITETET E QENDRËS PËR TRAJNIM
për periudhën Janar - Mars 2015

Fillimi i programit për trajnim për pjesëmarrësit e grupit 10
Më 6 shkurt 2015, në hapësirat e Qendrës për trajnim të QDN Shkup mësimdhënësit dhe drejtorët e shkollave nga 
kantoni Hercegovina- Neretva të inkuadruar në projektin “Trajnimi i mësimdhënësve për arsimim të integruar” vijuan 
punëtorinë e parë të nivelit bazik të trajnimeve për arsimim të integruar. 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. Tema e punëtorisë së parë ishte “Karakteristikat 
dhe veçoritë e modelit Nansen për arsimim të integruar”. 

Punëtoritë vijuese për periudhën shkurt-mars u organizuan sipas orarit në vijim:

7 mars, 2015 - punëtoria 2 “Planifikimi dhe krijimi i aktiviteteve të integruara jashtëmësimore”

27 mars, 2015 - punëtoria 3 “Roli dhe rëndësia e bashkëpunimit ekipor dhe tandemi” si një ndër karakteristikat e 
modelit Nansen për arsimim të integruar

28 mars, 2015 - punëtoria 4 “Rëndësia e komunikimit verbal dhe joverbal në grupe të përziera etnike”.
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Fillimi i procesit të trajnimit për pjesëmarrësit e 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 është i përbërë nga 
profesorë që vijnë nga pesë 
shkollat e mesme profesionale të 
përfshira në projektin “Koncepti 
multietnik në arsim” – një projekt 
i përbashkët të 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.

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.

Qendra për Trajnim e QDN Shkup do të vazhdon me fazën tjetër të programit për drejtorët dhe ekipet e projektit 
të shkollave multietnike me qëllim të ndërtohen kapacitetet lidhur me disa aplikacione të projektit që do të sillnin 
përfitime të shumta për shkollat.
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Aktivitete në suaza të trajnimeve bazike dhe të avancuara 
Gjatë periudhës janar- mars 2015, Qendra për trajnim pranë QDN Shkup vazhdoi me realizimin e aktiviteteve të 
planifikuara për 8 grupe të pjesëmarrësve të inkuadruar në nivelin bazik dhe të avancuar të trajnimeve si she në 
programin për drejtorë të shkollave. Përpos moduleve teorike, pjesëmarrësit vijuan modulet praktike si pjesë e ciklit 
të trajnimeve për arsimim të integruar.

Kalendari i aktiviteteve për periudhën janar- mars 2015

9 janar, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 6 - punëtoria 5

12 janar, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 7- punëtoria 4

15 janar, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 8 - punëtoria 3

16 janar, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 9 - punëtoria 3

27 janar, 2015- Trajnimi i avancuar, Grupi 5 - punëtoria 3

3 shkurt, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 7 - punëtoria 5

5 shkurt, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 9 - punëtoria 4

6 shkurt, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 10 (projekti i përbashkët me QDN Mostar) - punëtoria 1

7 shkurt, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 10 (projekti i përbashkët me QDN Mostar) - punëtoria 2

10 shkurt, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 8 - punëtoria 4

13 shkurt, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 6 - modulet praktike në SHF Goce Dellçev, Gostivar

18 shkurt, 2015- Trajnimi i avancuar, Grupi 5 - Ligjërata me ekspertë lokal (prof. d-r. Florina Shehu)

5 mars, 2015- Trajnimi i avancuar, Grupi 5 - Ligjërata me ekspertë lokal (prof. d-r.  Zoran Velkovski) 

21 shkurt, 2015- Programi për drejtorët e shkollave, Grupi 1 - ligjërata dhe certifikata 

26 shkurt, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 7 - punëtoria 5

4 mars, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 8 - punëtoria 5

10 mars, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 9 - punëtoria 5

11 mars, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 6 - Ligjërata me ekspertë lokal (prof. d-r. Florina Shehu)

12 mars, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 11 - punëtoria 1 (projekti “Koncepti multietnik në arsim”- projekt i përbashkët i 
implementuar me Ministrinë e arsimit dhe shkencës)

13 mars, 2015- Trajnimi bazik, Grupi 7 - Ligjërata me ekspertë lokal (prof. d-r. Florina Shehu)

24 mars, 2015- Grupi 7- modulet praktike në SHF Goce Dellçev, Gostivar

27 mars, 2015 Trajnimi bazik, Grupi 10 (projekti i përbashkët me QDN Mostar) - punëtoria 3 

28 mars, 2015 Trajnimi bazik, Grupi 10 (projekti i përbashkët me QDN Mostar) - punëtoria 4
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Aktivitete në suaza të modelit 
Nansen për arsimim të integruar

Aktivitete të rregullta jashtëmësimore në shkollat e 
inkuadruara në projekt
Gjatë muajit shkurt 2015, shkollat e inkuadruara në modelin Nansen për arsimim të integruar shënuan fillimin e 
semestrit të dytë të vitit shkollor 2014/2015 dhe vazhduan me realizimin e programeve vjetore për aktivitete të 
integruara jashtëmësimore të hartuara nga QDN Shkup. 

Në fillim të gjysmë vjetorit të dytë të vitit shkollor, aktivitetet e integruara sipas modelit Nansen filluan në shkollat e 
posa inkuadruara në projekt, gjegjësisht në shkollat/komunat në vijim:

3 shkurt, 2015 në shkollën fillore “Ali Bektashi” dhe “Vuk Stefanoviq- Karaxhiq”, komuna e Bujanocit, Serbi 

20 shkurt, 2015 në shkollën fillore “Nikola Karev”, f. Borinë, Krushevë dhe SHF “Liria”, Tetovë

March 3, 2015 in the primary school Nikola Karev, v. Sazhdevo Krusevo municipality

Implementimi i modelit Nansen për arsimim të integruar filloi me aktivitetet jashtëmësimore përgatitore të realizuara 
nga tandemët e inkuadruar në projekt me përkrahjen e ekipit për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup.
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Aktivitete projektuese sipas modelit Nansen në procesin 
e rregullt arsimor
Me fillimin e gjysmë vjetorit të dytë, ekipet e mësimdhënësve të cilët e aplikojnë metodologjinë e modelit Nansen 
vazhduan me implementimin e aktiviteteve projektuese në suaza të shkollave të tyre. Aktivitetet e projektit sipas 
metodologjisë së modelit Nansen për arsimim të integruar u implementuan gjatë datave në vijim:

30 janar, 2015- Aktivitet projekti në SHF “Kiril dhe Metodija” i realizuar nga mësimdhënësit Darko Taleski dhe Ferdi Bulut

27 shkurt, 2015 - Aktivitet projekti në SHF “Kiril dhe Metodija” i realizuar nga mësimdhënësit Darko Taleski dhe Ferdi Bulut

16 mars, 2015- Aktivitet projekti në SHF “Nikola Karev” i realizuar nga mësimdhënësit Zaharica Rujanoska dhe Todroka Nane

19 mars, 2015 - Aktivitet projekti në SHF “Kiril dhe Metodija” i realizuar nga mësimdhënësit Darko Taleski dhe Ferdi Bulut

20 mars, 2015- Aktivitet projekti në SHF “Nikola Karev” i realizuar nga mësimdhënësit Zaharica Rujanoska dhe Maja Miteva
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Programi për bashkëpunim me prindër në suaza të 
Nansen shkollave 
Gjatë muajit mars, 2015 shkollat e inkuadruara në modelin Nansen për arsimim të integruar filluan zbatimin e 
programeve vjetore për bashkëpunim me prindër. Programi u realizua nga mësimdhënësit e inkuadruar në projekt 
për të arritur qëllimet në vijim:

• Avancimi i bashkëpunimit dhe mirëbesimi i prindërve ndaj shkollës dhe ekipit të arsimtarëve;

• Promovimi i rolit aktiv të prindërve për idejimin, zbatimin dhe evaluimin si të aktiviteteve mësimore ashtu edhe 
të atyre jashtëmësimore;

• Përforcimi i raporteve të bashkëpunimit në mes të prindërve me prejardhje të ndryshme etnike, fetare dhe 
kulturore;

• Thellimi i shkathtësive jetësore te prindërit si dhe formimi i shprehive te ata për vetë arsimim të vazhdueshëm;

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

Me qëllim të promovimit të rolit të tyre dhe pjesëmarrjen aktive në formësimin e aktiviteteve shkollore, çdo vit 
përgatitet Program për bashkëpunim me prindër i cili parashikon forma të ndryshme të aktiviteteve me qëllim të 
bashkëpunimit konstruktiv në relacionin: prindër – shkollë – ekipi profesional – udhëheqësia shkollës por edhe 
komunikim të hapur dhe fleksibil gjatë tërë vitit shkollor.
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Në suaza të programit për bashkëpunim me prindër, u realizuan aktivitetet në vijim:

4 mars, 2015 SHF Liria, Tetovë- Punëtori kreative me nënat (tema e 8 marsit) realizuar nga mësimdhënëset Radica 
Acevska dhe Mirsada Idrizi 

5 mars, 2015 SHF Ali Bektashi dhe SHF Vuk Stefanoviq- Karaxhiq, Bujanoc- Punëtori kreative me prindërit (tema e 8 
marsit) realizuar nga mësimdhënësit Dragana Jovanoviq, Selime Bajrami, Vilson Pajaziti and Srba Stefanoviq. 

6 mars, 2015 SHF Nikola Karev f. Borinë, Krushevë- Punëtori kreative me prindërit realizuar nga mësimdhënësit 
Isnisha Saliu dhe Spasiçe Nikolovska

5 mars, 2015 SHF Marshal Tito, Strumicë- Punëtori kreative me prindërit realizuar nga mësimdhënësit Ljubinka 
Cvetanova, Daniela Miteva dhe Mejdin Usinov 

13 mars, 2015 SHF Goce Delçev, Gostivar- Punëtori kreative me prindërit realizuar nga mësimdhënësit Nagihan 
Snopçe dhe Gabriela Merxhanoska 

16 mars, 2015 SHF Bratstvo- Migjeni, Tetovë- Punëtori kreative me prindërit realizuar nga mësimdhënësit Daniela 
Apostolovska, Sihana Kaba- Kasami, Aleksandra Kundevska dhe Gonxhe Ejubi 

28 mars, 2015 SHF Goce Delçev, Konçe- Punëtori kreative me prindërit realizuar nga mësimdhënësit Zujca Stojanova 
dhe Deniz Rexhepov

25 mars, 2015 SHF Slavço Stojmenski, Vinicë- Punëtori kreative me prindërit realizuar nga mësimdhënësit Selma 
Ademova and Radmila Atanasova
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BASHKËPUNIMI RAJONAL

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, Bosnje 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 Krstesk - Papiq mbajti 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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Nënshkruhet marrëveshja 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.



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

www.ndc.net.mk
www.nmie.org

www.tcnmie.org

Tel: +389 (0) 2 3209 905
         +389 (0) 2 3209 906

contact@ndc.net.mk 

Qendra për Dialog Nansen Shkup   

Nëse dëshironi të ti pranoni buletinet e QDN Shkup, Ju lutemi dërgoni një mesazh elektronik me titull Subscribe në adresën: 
newsletter@ndc.net.mk. Bëhuni ndër të parët të cilët do të pranojnë lajmet më të reja nga fusha e arsimimit të integruar dhe ngritjes 
së kapaciteteve të kuadrove arsimore. 


