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Më 11 mars 2017, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi një Konferencë ndërkombëtare me 
temë “Roli dhe rëndësia e interkulturalizmit në arsim”. Konferenca u organizua në Shkup dhe si pjesë 
e programit të nivelit bazik për arsimin ndërkulturor dhe të integruar pranë Qendrës për trajnim të 
QDN Shkup. Konferenca përbëhej nga ligjërata nga tre ekspertë të shquar ndërkombëtar të cilët janë 
pjesë e ekipit ndërkombëtar të ligjëruesve në kuadër të Qendrës për trajnim për arsimim ndërkulturor 
dhe të integruar: Paula Mcllwaine, Këshilli i Irlandës së Veriut për arsimim të integruar (NICIE), Paul 
Rowe – Drejtor ekzekutiv i “Educate Together”, Republika e Irlandës dhe Steinar Bryn – Nansen 
qendra për paqe dhe dialog, Norvegji. Konferenca mblodhi së bashku 140 mësimdhënës, drejtorë të 
shkollave, pedagogë dhe psikologë nga shkollat   fillore dhe të mesme të R. së Maqedonisë.

Menaxherja e Qendrës për trajnim të QDN Shkup, znj. Biljana Krsteska- Papiq shënoi fillimin 
zyrtar të konferencës ndërkombëtare për arsimim të integruar dhe u drejtua me fjalën e 
hapjes, ku prezantoi qëllimet e konferencës duke theksuar rëndësinë e arsimimit interkulturor. 
Pjesëmarrësve në konferencë ju drejtua Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, z. Sasho Stojkovski, i cili 
dha një pasqyrë historike të sfidave nga themelimi i modelit Nansen për arsimim të integruar në 
shoqërinë post- konfliktuoze dhe të ndarë. Z. Stojkovski theksoi ndikimin negativ të konfliktit të vitit 
2001 në Komunën e Jegunovcit në drejtim të ndarjes së shkollave përgjatë vijave etnike, një trend i cili 
vazhdoi të përhapet me shpejtësi edhe në komunat e tjera në Maqedoni. Gjatë fjalimit, z. Stojkovski 
theksoi rëndësinë e “Programit për dialog dhe pajtim” i cili ishte pika fillestare për krijimin e kushteve 
për mësim të përbashkët mes nxënësve maqedonas dhe shqiptarë në komunën e Jegunovcit. 

Rëndësia e shkollës së parë të integruar në Maqedoni dhe në rajon e themeluar në vitin 2008 nga QDN 
Shkup (me vetëm 24 nxënës shqiptarë dhe maqedonas dhe dy mësues) mbetet kyçe për zhvillimin e 
arsimimit të integruar dhe interkulturor në Maqedoni, duke pasur parasysh se modeli është pranuar 
dhe njohur si në nivel kombëtar, ashtu dhe në atë ndërkombëtar si dhe është përhapur në komunat 
tjera.
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“Mësimdhënës dhe drejtorë të nderuar të model-shkollave të përzgjedhura për zbatimin e Konceptit 
për arsimim interkulturor, njëlloj si roli dhe rëndësia e shkollave të para të integruara, sot, ju keni 
mundësinë dhe sfidën historike për të bërë hapat e parë dhe të jeni ndër shkollat   e para të cilat do 
të zbatojnë Konceptin për arsimim interkulturor. Qëllimi i këtyre dokumenteve si dhe obligimi ynë i 
ndërsjellë përmes realizimit të tyre është të kontribuojmë drejt ndryshimeve sistematike dhe afatgjata, 
si dhe përmirësimin e praktikave dhe politikave arsimore në R. e Maqedonisë përmes transformimit 
personal dhe institucional si parakusht për ndryshime më thelbësore në shoqëri.”

Gjatë fjalimit, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup theksoi rëndësinë e themelimit të Qendrës për trajnim për 
arsimim të integruar në partneritet me Ministrinë e arsimit dhe shkencës, veçanërisht partneritetin 
dhe bashkëpunimin e shkëlqyeshëm me Këshillin për arsimim të integruar të Irlandës Veriore.

Sa i përket përpjekjeve të përgjithshme për avancimin e arsimit interkulturor në Maqedoni, u theksua 
se Koncepti për arsimim interkulturor si dhe modeli Nansen për arsimin e integruar u përfshinë në 
Raportin për vlerësimin e mbështetjes në fushën e qasjes së barabartë për arsim cilësor - një projekt 
i zbatuar nga një konsorcium i pavarur me përkrahje financiare nga Bashkimi Evropian në të cilin 
modeli Nansen rekomandohet si modeli më i pranueshëm për arsimin e integruar dhe interkulturor 
për përfshirje në sistemin arsimor të R. së Maqedonisë.

“Në bazë të nevojave aktuale për reforma strukturore në arsim, si dhe nevojën për mbështetjen 
institucionale dhe realizimin e arsimimit interkulturor në shkollat fillore dhe të mesme, koncepti është 
zhvilluar nga grupi i ekspertëve i formuar nga QDN Shkup, në partneritet me Ministrinë e arsimit dhe 
shkencës. Fokusi kryesor i këtij dokumenti respektivisht fushat tematike janë: planet dhe programet 
mësimore, si dhe tekstet shkollore; kompetencat për arsim interkulturor të kuadrove edukative-
arsimore; aktivitetet jashtëmësimore; ambienti në institucionet arsimore; marrëdhëniet e institucioneve 
arsimore me komunitetin e gjerë.”

Në fund të fjalimit, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup prezantoi ekipin e ligjëruesve dhe ekspertëve 
ndërkombëtar.
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Konferenca vazhdoi me sesionin e parë të konferencës - ligjëratën interaktive të përgatitur nga znj. 
Paula Mcllwaine (NICIE) në temën “Qasja e paanshme në shkollat e integruara dhe interkulturore”. 
Para pjesës zyrtare të ligjëratës, znj. Mcllwaine dha një pasqyrë të zhvillimit historik të arsimit të 
integruar në Irlandën e Veriut dhe zhvillimet dhe iniciativat e prindërve që çuan në themelimin e 
shkollës së parë të integruar në Irlandën e Veriut në 1981- “Kolegji Lagan”.

Ligjërata filloi me një citat të famshëm nga Nelson Mandela:

‘Askush nuk ka lindur duke urryer një person tjetër për shkak të ngjyrës së lëkurës së tij, prejardhjes së 
tij, apo fesë së tij. Njerëzit mësojnë të urrejnë, dhe nëse mund të mësojnë të urrejnë, mund të mësojnë 
të duan, sepse dashuria vjen më natyrshëm në zemrën e njeriut sesa e kundërta.

Prezantimi vazhdoi me një një deklaratë e dhënë nga një inspektor arsimor nga departamenti i arsimit të 
Irlandës Veriore- Marion Matçet: “Egziston një dilemë reale për arsimtarët të cilët duan të kyqen në këtë 
lloj pune, e cili nga natyra mund të krijojë situata të pakëndshme, të sfidojë qëndrimet apo të hap çështje të 
ndijshme. E vërteta është se ne individualisht dhe kolektivisht duhet të marim përgjejgjësi për këtë punë. Ne 
jemi pjesë e problemit dhe të gjithë mund të jemi pjesë e zgjidhjes.”

Znj. Mcllwain prezantoi procesin e zhvillimit të programit për qasje të paanshme i cili ka qenë 
pjesë themelore e trajnimeve për mësimdhënësit në mënyrë që të ofrojë zhvillimin e aftësive dhe 
kompetencave të nevojshme për të punuar në mjedise diverse shkollore.
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“Dokumenti u botua për herë të parë në vitin 1998 dhe doli si iniciativë e një grupi të prindërve dhe 
mësimdhënësve të cilët ndihmuan në themelimin e shkollave të para të integruar tek të cilat kishte nevojë 
për vendosjen e disa parimeve të qëndrueshme. Mësimdhënësit mendonin se ishte e rëndësishme te 
kenë një qasje të adoptuar për shkak të diversiteteve brenda shkollave - dhe pikërisht kjo u zhvillua në 
qasjen e paanshme. Dokumenti u ribotua në vitin 2002 dhe u rishikua nga NICIE për shkak të zhvillimit 
të një kurrikule të re në Irlandën e Veriut, për t’u përshtatur me legjislacionin e cilësisë.”

Pjesëmarrësit mësuan më shumë rreth qëllimeve të programit për qasje të paanshme në arsim si 
dhe qëllimet e tij kryesore për njohjen e diversitetit, promovimin e barazisë dhe inkluzionit, si të 
sfidohen anëshmëritë dhe paragjykimet përmes kurrikulës formale, informale dhe të fshehtë.

“Ky program është tejet i rëndësishëm për shkak se anshmëria dhe paragjykimet parandalojnë fëmijët 
të zhvillohen emocionalisht, psikologjikisht dhe akademikisht. Prandaj, është shumë e rëndësishme 
që anëshmëritë dhe paragjykimet të sfidohen në mjediset në të cilat kemi zhvilluar shkollat tona të 
integruara”.

Znj. Mcllawaine theksoi rëndësinë e trajnimit ABC (për qasje të paanshme në arsim) për shkak të 
sistemit të ndarë shkollor në Irlandën e Veriut, si dhe studimet e ndara të mësimdhënësve katolikë 
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dhe protestantë. Si pasojë, mësimdhënësit nuk janë të përgatitur për të punuar në një mjedis të 
integruar andaj atyre ju ofrohen mundësi për zhvillim profesional në mënyrë që të mund të punojnë 
në mënyrë efektive në një mjedis multikulturor.

Si pjesë e ligjëratës, për pjesëmarrësit u projektuan dy filma të shkurtër, i pari ishte për ngjarjet që 
ndodhën në Shkollën e Mesme të Little Rock dhe për luftën e nxënësve të parë afrikano-amerikanë 
që ndoqën shkollën e mesme në një shkollë monoetnike, ndërsa filmi i dytë ishte  “Një klasë e 
ndarë: mësimi rreth syve të kaftë dhe të kaltërt” për një eksperiment për përcjelljen e mesazhit mbi 
efektin negativ të diskriminimit në mesin e nxënësve. Pas pjesës interaktive dhe diskutimeve me 
pjesëmarrësit, sesioni vazhdoi me prezantimin e detajuar të programit të trajnimit ABC dhe qëllimeve 
kryesore të tij: njohjen e diversitetit, promovimin e barazisë dhe inkluzionit, duke sfiduar anshmëritë 
dhe paragjykimet përmes kurrikulës formale, informale dhe të fshehur. U theksua dhe fakti se ata që 
punësohen në shkollat   e integruara kanë nevojë për vetëdije, besim, aftësi dhe strategji për të punuar 
në një mjedis divers arsimor.

Pjesëmarrësit u inkurajuan të reflektojnë dhe të mendojnë për rrugëtimin e tyre edukativ (përvojat 
personale me anëshmëritë, paragjykimet dhe diskriminimin) duke marrë parasysh ndikimin negativ 
të paragjykimeve ndaj fëmijëve.

Ligjrata u përmbyll me një citim nga Nelson Mandela: Të gjithë ne jemi të krujuar të shkëlqejmë, ashtu 
siç bëjnë fëmijët. Nuk vlen vetëm për disa prej nesh, kjo është në të gjithë. Gjersa lëmë dritën tonë 
të shkëlqejë, ne në mënyrë të pavetëdijshme ju japim njerëzve hapësirë dhe ju lejojmë për të bërë të 
njëjtën gjë. Ndërsa çlirohemi nga frika jonë, prania jonë automatikisht i çliron dhe të tjerët.“
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Pas ligjëratës së znj. Paula Mcllwaine, konferenca vazhdoi me ligjëratën e z. Paul Rowe - Drejtor 
ekzekutiv i Educate Together nga Republika e Irlandës me temën: “Përvojat dhe praktikat pozitive 
nga Republika e Irlandës”. Ligjërata filloi me një pasqyrë të sfidave historike që populli i Republikës 
së Irlandës është ballafaquar gjatë viteve, si dhe një pasqyrë të plotë të strukturës dhe zhvillimeve të 
kaluara si dhe zhvillimet dhe reformat në sektorin e arsimit në Irlandë. Prezantimi përbëhej nga tri pika 
kryesore: historia dhe zhvillimi i “Educate together”, konceptet themelore në të cilat mësimdhënësit 
dhe edukatorët duhet ti bazojnë në politikat dhe praktikat e tyre, dhe çështjet të cilat lidhen me 
mësimdhënësit në një kontekst global.

Gjatë 40 viteve të fundit, një OJQ arsimore irlandeze Educate Together, e themeluar në vitin 1975, 
ka zhvilluar një model unik arsimor i bazuar në të drejtat e njeriut dhe barazisë i cili ngërthen një 
program të veçantë të edukimit etik të quajtur “Mëso së bashku”. Që nga viti 2000, OJQ Educate 
Together ka hapur 72 shkolla në Irlandë dhe është bërë një zgjedhje e popullarizuar për prindërit e 
rinj. Në kohën e fundit është ofruesi kryesor i shkollave të reja në vend, ka mbështetjen e qeverisë 
dhe është sektori me rritje më të shpejtë në arsimin irlandez.

“Prindërit e grupit themelues të Educate Together ishin të vendosur për të ofruar diçka më të mirë për 
fëmijët e tyre. Shkolla e parë u themelua në vitin 1978 ku prindërit dhe mësuesit dëshironin një shkollë 
të lirë nga indoktrinimet fetare, një shkollë moderne dhe inovative e cila do t’u mundësonte fëmijëve 
të të gjitha prejardhjeve të rriteshin të sigurt në një atmosferë respekti dhe barazie. Ata miratuan 
emërtimin Educate Together (Edukojmë së bashku) dhe një parullë që asnjë fëmijë nuk duhet të jetë i 
përjashtuar.”

Z. Rowe foli për parimet e detyrueshme ligjore të modelit. Këto parime nënkuptojnë që të gjitha 
shkollat   dhe veprimtaritë edukative duhet të jenë: Të bazuara në barazi- ku të gjithë fëmijët  kanë të 
drejta të barabarta për qasje në arsim pa dallim të prejardhjes shoqërore, kulturore dhe fetare duke u 
respektuar në mënyrë të barabartë; ko-edukative dhe të angazhuara për të inkurajuar të gjithë fëmijët 
të eksplorojnë gamën e plotë të aftësive dhe mundësive; të drejtuara në mënyrë demokratike me 
pjesëmarrje aktive të stafit të shkollës, prindërve, nxënësve dhe komunitetit në jetën e përditshme.

“Shumë prindër të rinj e shohin modelin si një mjedis optimal mësimi për fëmijët e tyre. Modeli i 
përgatit fëmijët për një jetë në të cilën ata do të jetojnë dhe punojnë në një shoqëri të globalizuar, 
duke bashkëvepruar me njerëz me prejardhje dhe kultura të ndryshme, duke menaxhuar teknologjinë 
e gjithanshme, duke udhëtuar ndërkombëtarisht dhe duke kontribuar pozitivisht ndaj komuniteteve, 
shteteve, kontinenteve dhe botës harmonike dhe të qëndrueshme “.

Planprogrami i edukimit etik “Mëso së bashku” nga Educate Together është njohur nga BE si një 
shembull i praktikave më të mira në arsimimin interkulturor dhe është mbështetur nga përkrahës dhe 
akademikë ndërkombëtar. Fushat tematike të kurrikulës janë si në vijim: zhvillimi moral dhe shpirtëror; 
barazia dhe drejtësia sociale, sistemet e besimit (studimet interkulturore) si dhe etika dhe mjedisi 
(qëndrueshmëria).

“Është e mrekullueshme se si prindërit nga e tërë bota, sot duan të shohin fëmijët e tyre në një shkallë 
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të lartë të mirëqenies, shkallë të lartë të aftësisë për të jetuar dhe punuar në botë që ata kuptojnë që 
është gjithnjë më e globalizuar dhe e larmishme, një botë në të cilën njerëzit lëvizin dhe ndërveprojnë 
me kombësitë, fetë dhe kulturat e ndryshme. Ajo që mësuam është se ne i bazojmë të gjitha përpjekjet 
tona në përmbushjen e këtyre aspiratave dhe si rezultat i kësaj, në një periudhë, kjo u bë një ndryshim 
politik i pandalshëm që ka transformuar qëndrimin e politikanëve ndaj  inovacionit, ndryshimit dhe 
barazisë në sistemin arsimor.”

Z. Rowe foli për përpjekjet për krijimin e një rrjeti kombëtar të shkollave të cilat kanë për qëllim të 

demonstrojnë praktikë të mirë, me qëllim që t’u dëshmojnë të gjitha palëve të interesuara se është e 
mundur që fëmijët të trajtohen në mënyrë të barabartë në një ambient arsimor dhe se është shumë e 
dobishme për fëmijët të mësohen të trajtojnë njerëz të ndryshëm në mënyrë të barabartë dhe kjo më 
tej do të përcaktojë standardet e tërë komunitetit.

Z. Rowe theksoi se në mënyrë që të adresohen këto çështje, shkollat   duhet të prezantojnë kurrikula të 
përshtatshme dhe të sigurojnë mundësi të barabarta për qasje për të gjithë që nuk duhet të jenë thjesht 
deklarative, por të detyrueshme ligjërisht.

Gjatë leksionit, z. Rowe theksoi se arsimi modern duhet të fillojë nga detyrimi themelor për të respektuar 
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të drejtat individuale të fëmijës.

“Klasa sociale, përkatësia etnike, gjinore dhe identitetet e pakicave mbeten faktorë kryesorë të filtrave 
që pengojnë përparimin për pjesët dërmuese të komunitetit. Barrierat kulturore brenda sistemit 
pengojnë efikasitetin e shoqërisë kur nuk përfitojnë nga ky proporcion shumë i rëndësishëm i kapitalit  
njerëzor.”

Z. Rowe theksoi se në mënyrë që të adresohen këto çështje, shkollat   duhet të prezantojnë kurrikula 
të përshtatshme dhe të sigurojnë mundësi për qasje të barabartë, të cilat nuk duhet të jenë thjeshtë 
deklarative, por ligjërisht të detyrueshme.

Në pjesën përfundimtare të ligjëratës, z. Rowe foli për zhvillimet e reja teknologjike në kontekstin 
e arsimit dhe se gjeneratat e reja të nxënësve duhet të fuqizohen për të zgjidhur çështjet e 
qëndrueshmërisë ekonomike, sociale dhe mjedisore. U theksua se qasja në suaza të edukimit etik 
duhet të synojë të promovojë drejtpërsëdrejti aftësitë jetësore që janë esenciale për një brez fëmijësh, 
duke u rritur në një mjedis të larmishëm shoqëror. Ligjërata u pasua nga një sesion diskutimi me 
pjesëmarrësit.

Ligjërata e fundit e konferencës u realizua nga prof. Steinar Bryn nga Qendra Nansen për Paqe dhe 
Dialog nga Lillehammeri, Norvegjia, i cili prezantoi ligjëratën me temën “Perceptimet për arsimim 
interkulturor”. Ligjërata filloi me një rezime të historisë së bashkëpunimit me QDN Shkup dhe 
angazhimin e prof. Bryn që nga themelimi i qendrës dhe sfidat lidhur me krijimin dhe mbështetjen e 
arsimit të integruar dhe interkulturor në Maqedoni. Z. Bryn foli për sfidat globale lidhur me pyetjen 
kryesore “si të jetojmë së bashku, pavarësisht dallimeve” dhe rolin vendimtar të edukimit interkulturor 
si përgjigja më e përshtatshme për të adresuar atë sfidë. U theksua se kompetenca ndërkulturore në 
botën moderne është shumë e dobishme jo vetëm për individin, por edhe për shoqërinë.

Gjatë ligjëratës, pjesëmarrësit patën mundësinë të dëgjojnë më shumë rreth perspektivave lidhur 
me çështjet të cilat rezultojnë nga shkollat   e ndara në tërë Evropën, të cilat rezultojnë me humbjen 
e një vendi shumë të rëndësishëm takimi për fëmijët dhe prindërit dhe humbjen e një terreni për 
mësim për të përbashkët të njerëzve me prejardhje të ndryshme. z. Bryn ndau përvojën dhe mësimet 
kryesore të derivuara nga procesi i planifikimit dhe zbatimit të dialog- seminareve në Ballkanin 
Perëndimor, si një proces pajtimi dhe shkëmbimit të informacioneve rreth njëri-tjetrit dhe perceptimi 
i dialogut si qëndrim ndaj botës. Ligjërata përfshiu një vështrim të përgjithshëm për sfidat historike 
dhe bashkëkohore që ndërlidhen me ndërtimin e shteteve kombëtare dhe në ndarjen e shteteve në 
përfaqësues të komuniteteve shumicë dhe pakicë.

Z. Bryn theksoi rolin e rëndësishëm të Fridjof Nansen në adresimin e sfidave të shumta 
të refugjatëve pas Luftës së Parë Botërore duke u ofruar atyre mundësi për lëvizje të 
lirë përmes pasaportës Nansen dhe vlerave humane të cilat ishin përfshirë në procesin. 
Roli dhe rëndësia e arsimimit interkulturor u theksua si një domosdoshmëri për ndërtimin e një 
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shoqërie kohezive nga e cila do të përfitojnë të gjithë qytetarët për sa kohë  trajtohen në mënyrë të 
barabartë.

 “Është tejet e rëndësishme që fëmijët të takohen dhe të shkojnë në shkollë së bashku, të mësojnë të 
njohin cilësitë e njëri-tjetrit, prandaj mësuesit kanë rolet më të rëndësishme në mbështetjen e këtyre 
vlerave dhe duhet të mësojnë nga përvojat më të mira. Modeli Nansen për arsimim të integruar nuk 
është vetëm një përgjigje ndaj krizës aktuale në Maqedoni, por është një përgjigje ndaj ndarjes në rritje 
në të gjithë Evropën. Ju keni para jush përgjigjen e pyetjes “si mund të jetojmë më së miri së bashku? 
Modeli Nansen është një udhërrëfim drejt një të ardhme më humane në tërë Evropën” 

Sesioni i fundit ishte i planifikuar për pjesëmarrësit nga grupi 12 dhe 13 të cilët me sukses përfunduan 
ciklin e trajnimit bazik në Qendrën e trajnimit për arsimim të integruar të QDN Shkup. Menaxherja 
e Qendrës së Trajnimit të QDN Shkup, znj. Biljana Krsteska - Papiq iu drejtua mësimdhënësve dhe 
theksoi rëndësinë e arsimimit të integruar dhe interkulturor për sistemin arsimor në Republikën e 
Maqedonisë.

“Ju jeni tani promovuesit e drejtëpërdrejtë të vlerave mbi të cilat me kujdes është ndërtuar modeli 
Nansen ndërsa ato janë: respekt i ndërsjellë, toleranca, 
komunikimi i hapur, ndjeshmëria, promovimi i diversitetit si një 
thesar dhe jo si pengesë. Ju i keni përmirësuar aftësitë dhe 
kompetencat tuaja dhe keni forcuar bazën e marrëdhënieve të 
ndërsjella që u rritën në miqësi, ndërsa dallimet u shndërruan në 
një sfidë për njohjen më të mirë të njëri-tjetrit”.

Pjesëmarrësve në konferencë iu drejtua Këshilltari i Ministrit 
për arsim dhe shkencë të Maqedonisë dhe përgjegjës për 
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arsimin e mesëm z. Safet Neziri i cili theksoi se arsimimi interkulturor është një domosdoshmëri 
për sistemin arsimor të Maqedonisë dhe se praktikat ndërkombëtare duhet të ndiqen nga afër. U 
theksua se modeli për interkulturalizmin e promovuar nga Qendra për dialog Nansen në Shkup duhet 
të mbështetet dhe vlerësohet si më e përshtatshme për zbatim praktik në shkollat   fillore dhe të 
mesme.

Z. Neziri gjithashtu theksoi bashkëpunimin me QDN Shkup në drejtim të zhvillimit të Konceptit për 
arsimim interkulturor i cili u adoptua vitin e kaluar si një dokument zyrtar i Ministrisë së arsimit dhe 
shkencës.

“Qendra për dialog Nansen Shkup ka zhvilluar dokumente të rëndësishme strategjike në sferën e 
arsimit si mbështetje për Ministrinë e arsimit dhe shkencës 
së Republikës së Maqedonisë duke përfshirë disa analiza 
strategjike në një nivel shumë profesional. Model-shkollat   
e përzgjedhura do të vazhdojnë me punën dhe aktivitetet e 
tyre përkundër sfidave që mund të ndodhin, sepse ne jemi të 
vendosur të ndërmarrim hapa të vendosura drejt trendeve dhe 
tendencave bashkëkohore për arsimim interkulturor”.

Mësimdhënësit të cilët kanë ndjekur trajnimet në Qendrën 
për trajnim të QDN Shkup u inkurajuan të ndajnë përvojën e 

tyre me kolegët e tyre dhe se për Ministrinë e arsimit dhe shkencës, programet e Qendrës së trajnimit 
të QDN Shkup paraqesin një aspekt të vlefshëm për zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe 
kuadrove tjera arsimore.

Në fund të fjalimit, z. Neziri përgëzoi pjesëmarrësit e grupeve 12 dhe 13 të cilëve në mënyrë solemne 
ju ndanë çertifikata për përfundim të suksesshëm të nivelit bazik të trajnimit për arsimim të integruar. 

Para përfundimit të konferencës, QDN Shkup u nderua me çmimin e njohjes nga Këshilli i Irlandës së 
Veriut për arsimim të integruar (NICIE), që u dhurua nga Paula Mcllwaine. Çmimi u prezantua gjatë 
Konferencës Ndërkombëtare për arsimim të integruar dhe interkulturor që u organizua nga QDN 
Shkup.

“Është kënaqësi që në emër të Këshillit të Irlandës së Veriut për arsimim të integruar të jap këtë çmim 
për QDN Shkup. Ne jemi  jashtëzakonisht të impresionuar nga 
profesionalizmi dhe përkushtimi i tërë stafit të QDN Shkup, 
prandaj prezantojmë këtë çmim për të gjithë stafin e QDN 
Shkup për përkushtimin e tyre ndaj zhvillimit  të arsimimit të 
integruar dhe interkulturor “- theksoi zonja Paula Mcllwaine.

Çmimi u pranua nga Drejtori Ekzekutiv i QDN Shkup, z. Sasho 
Stojkovski, i cili shprehu mirënjohjen për bashkëpunimin 
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e frytshëm dhe mbështetjen e ofruar nga Këshilli i Irlandës së Veriut për arsimim të integruar në 
sferën e arsimit të integruar dhe interkulturor, veçanërisht mbështetjen për zhvillimin profesional të 
Qendrës për trajnim për arsimim të integruar të QDN Shkup.

Në fund të konferencës, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski përgëzoi mësimdhënësit që 
përfunduan trajnimin e nivelit bazik për arsimim të integruar 
dhe shprehu mirënjohje për ligjëruesit dhe pjesëmarrësit, si 
dhe për përfaqësuesit e model-shkollave të përzgjedhura 
për zbatimin e Konceptit për arsimim interkulturor si 
dhe bashkëpunëtorët tjerë që kontribuan pozitivisht në 
Konferencën ndërkombëtare me pjesëmarrjen e tyre aktive.

Shtojca:

I. Agjenda

II. Biografitë e ligjëruesve
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АGJENDA

09:00  - 10:00  Regjistrimi i pjesëmarrësve

10:00 - 10:05  Hapja solemne e Konferencës

10:05 - 10:15  Fjalim nga z. Sasho Stojkovski – drejtor ekzekutiv i QDN Shkup

10:15 - 11:45  „Qasja e paanshme në shkolla të integruara dhe interkulturore”      
  -  z -nja. Paula Mcilwaine  - Këshilli për arsim të integruar i Irlandës Veriore (NICIE)

11:45 - 12:15  Pauzë për kafe

12:15 - 13:00  „Përvoja dhe praktika pozitive nga R. e Irlandës”       
  - z. Paul Rowe – drejtor ekzekutiv i Educate Together, R. e Irlandës

13:00 - 14:00  Pauzë për drekë

14:00 - 14:45  „Percepcionet për arsimin interkulturor“         
  - z. Steinar Bryn - Nansen Center for Peace and Dialogue, Lillehammer,  Norvegji

14:45 - 15:00  Pauzë për kafe

15:00 - 15:10  Fjalim nga z-nja. Biljana Krsteska Papiq – menaxhere e Qendrës për Trajnim pranë QDN Shkup

15:10 - 15:20  Fjalim nga z. Safet Neziri – këshilltar shtetëror në Ministrinë për arsim dhe shkencë

15:20 - 15:40  Ndarja e çertifikatave për mësimdhënësit që mbaruan nivelin bazik të trajnimeve   
  (pjesëmarrësit e grupit 12 dhe 13)

15:40 - 15:45  Mbyllja solemne e Konferencës nga ana e z. Sasho Stojkovski – drejtor ekzekutiv i QDN Shkup



WWW.TCNMIE.ORG

Konferenca ndërkombëtare
“Roli dhe rëndësia e interkulturalizmit në arsim”

Shkup, 11 mars 2017

Paula Mcllwaine ka mbaruar fakultetin e gjuhës dhe letërsisë angleze në 
Universitetin Mbretëror të Belfastit ndërsa studimet pas-universitare i vazhdon 
në fushën e psikologjisë. Është anëtare e Shoqatës së Psikologëve Britanik dhe ka 
interest të veçantë për fushat e ndyshme të zhvillimit fëmijëror si dhe për psikologjinë 
organizative. Paula ka punuar disa vite si profesoreshë e gjuhës angleze, ndërsa vitet 
e fundit poashtu edhe si profesoreshë e psikologjisë. 
Paula me shumë pasion ndjek arsimimin e integruar dhe punon në NICIE më shumë 
se 7 vite. Angazhimi i saj është i fokusuar tek hartimi dhe realizimi i trajnimeve për 
zhvillim profesional për mësimdhënës në shkolla fillore dhe të mesme. Këto trajnime 
ndihmojnë mësimdhënësit nga shkollat fillore dhe të mesme. Programi pët trajnim 

i’u mundëson zhvillimin e qasjes positive ndaj diversitetit dhe inkluzionit përmes zhvillimit të shkathtsësive dhe 
strategjive për sfidimin konstruktiv të stereotipeve dhe diskriminimit.

Paul Rowe është i përfshirë me shkollat e Educate Together (Edukim/arsimim bashkë) 
në 28 vitet e fundit, si prind, aktivist, anëtar i bordit dhe përfaqësues kombëtar. Ai është 
i interesuar me pasion për ndërtimin e organizatave të cilat lirojnë potencialin e plotë 
njerëzor të anëtarëve të tyre dhe e sheh organizatën Educate together dhe programin 
e saj etik “Learning together” (“Mësojmë së bashku”) si shembuj të praktikës së mirë 
në këtë fushë. Ai ka qenë i përfshirë nga afër në përpjekjet aktuale për të krijuar një 
rrjet kombëtar të shkollave fillore të Educate together dhe për të zbatuar principet e 
të Educate together në arsimin e mesëm. Ai u zgjodh kryetar i organizatës Educate 
together në vitin 1998, u rizgjodh si kryetar në vitin 1999 dhe 2000 dhe e mbajti këtë 
post deri në maj të vitit 2001. Në qershor të vitit 2002, u emërua drejtor ekzekutiv i 

Educate together – pozitë të cilën e mban edhe sot. Nën udhëheqjen e tij, Educate together ka hapur 66 shkolla 
fillore dhe 9 shkolla të mesme dhe është bërë ofruesi/siguruesi kryesor i shkollave të reja në Irlandë dhe ka hapur 
shkollën e saj të parë në Mbretërinë e Bashkuar. Poll rregullisht flet në emër të organizatës në TV dhe radio, në 
konferenca dhe në shtyp.

Steinar Bryn së bashku me Nansen dialog rrjetin është nominuar për çmimin 
Nobel për paqe nga 2009-2013. Disertimi i tij doktoral është në fushën e studimeve 
amerikane në Universitetin e Minesotës (1993). Gjatë 17 viteve të fundit z. Bryn si 
ideator i Nansen rrjetit ka përfituar eksperiencë të jashtëzakonshme duke punuar si 
lehtësues i dialogut. Steinar Bryn është i njohur mirë në Vukovar, Prijedor, Srebrenicë, 
Bratunac, Fushë Kosovë, Obiliq, Mitrovicë, Bujanoc dhe Jegunovcë. Puna e tij është 
e njohur në lindjen e mesme duke lehtësuar dialog sesionet mes klaneve somaleze. 
Brin ka realizuar qindra seminare, ka publikuar numër të madh të artikujve, dhe ka 
një eksperincë të madhe të ligjerimit në tërë botën. Pas bashkimit të Nansen dialog 
qendrës në Lilehamer- Norvegji me qendrën Norvegjeze për paqe në vitin 2010, 

Steinar Bryn e mori funksionin e këshilltarit të lartë në Nansen qendrën për paqe dhe dialog.

BIOGRAFITË E LIGJËRUESVE


