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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.

Ndahen certifikata për nivelin e avancuar të trajnimeve 
për tri grupe të pjesëmarrësve



5

Darko Taleski
SHF “Kiril i Metodija”, f. Kanatllarci- Prilep

Unë isha pjesë e nivelit bazik të trajnimit në suaza të Qendrës për dialog Nansen Shkup 
dhe ajo çka mund të shikoja gjatë aktiviteteve praktike në suaza të nivelit bazik të trajnimit 
ishte motivacioni i fortë dhe i vërtetë që të aplikohen njohuritë në shkollën amë duke i pas 
parasysh kontributin që ky lloj modeli i arsimit i ka në integrimin ndëretnik të nxënësve 
nga bashkësitë e ndryshme etnike në një ambient ku ata mund të jetojnë dhe mësojnë. 

Pas përfundimit të nivelit bazik të trajnimit sipas modelit Nansen për arsimim të integruar, na u ofrua mundësia së 
bashku me kolegun tim i cili gjithashtu është mësues i artit, të organizojmë aktivitete jashtëmësimore në suaza të 
shkollës tonë dhe ne filluam me realizimin e sekcionit të filmit, ndërsa më vonë me sekcionin e kukullave teatrore. 
Në këtë sekcion i inkuadruam nxënësit e klasës së shtatë dhe ajo çka mund të shikonim gjatë realizimit të këtyre 
aktiviteteve, nxënësit u afruan me njëri tjetrin. Gjatë realizimit të aktiviteteve, vërejtëm që nxënësit të cilët fillimisht nuk 
donin të ulen afër njëri tjetrit gjatë aktiviteteve, tani veçse përzihen mes vete para se të hyjnë në aktivitet. 

Gjithashtu, trajnimet na ofruan shumë mundësi që të mësojmë mënyra dhe qasje të reja të punës ndaj nxënësve të 
bashkësive të ndryshme etnike. Kjo ishte një gjë e re për mua, po ashtu dhe për kolegun tim. Pjesa e mirë ishte që kishim 
mundësi që të aplikojmë praktikisht njohuritë e përfituara në qendrën për trajnim, dhe më vonë ti transferojmë në 
shkollën tonë në bashkëpunim me kolegun tim, dhe njëkohësisht ti përcjellim të gjitha njohurit e reja deri tek kolegët të 
cilët kanë shprehur entuziazëm që të inkuadrohen në nivelin bazik të trajnimit në suaza të Qendrës për dialog Nansen 
Shkup.  

Vetë modeli Nansen më la mbresa të thella për shkak se ofron mundësi për tandemët e mësimdhënësve të përdorin 
gjuhën e grupit etnik të cilit i përkasin dhe aktivitetet të inkuadrohen në suaza të mësimit të rregullt. Ky është njëri nga 
përfitimet më të mëdha të modelit pasi që asnjërit nga grupeve etike nuk i imponohet mësimi i gjuhës, ndërsa ofrohet 
në komunikim spontan posaçërisht gjatë lojës cilës i jepet një rëndësi e veçantë gjatë këtyre aktiviteteve. 

Shpresoj se do të kemi mundësi edhe më tej të avancojmë dhe ta aplikojmë eksperiencën tonë të cilën e kemi përfituar 
dhe të cilën e aplikojmë praktikisht. Gjithsesi, shpresoj se ky model do të aplikohet në çdo mjedis me nxënës të bashkësive 
të ndryshme etnike, për shkak se me të vërtetë sjell përfitime të mëdha posaçërisht për nxënësit.

Daniela Apostolovska
SHF “Bratstvo – Migjeni”, Tetovë

Si realizuese e modelit Nansen për arsimim të integruar mund të them se jam shume e 
kënaqur nga Qendra për trajnim për shkak se kam përfituar shumë eksperiencë të cilën 
në mënyrë të suksesshme e transferoj tek nxënësit e mi duke punuar në tandem dhe duke 
aplikuar dygjuhësinë gjatë aktiviteteve në shkollë. 

Nxënësit me kënaqësi e pranojnë punën dhe me një motivacion të madh, ndërsa realizimi 
i ideve tona reflektohet si një tërësi dhe strukturë homogjene gjatë nnjohjes së ndërsjellë. Shkolla jonë ishte një sfidë 
për modelin Nansen sepse ne funksionojmë në objekte të ndara. Mësimi në gjuhën maqedonase është i stacionuar 
në qendrën sportive ndërsa shkolla qendrore ndodhet në një objekt të veçantë. Me ndihmën e modelit Nansen për 
arsimim të integruar ne kishim sukses në përafrimin e nxënësve, dhe gjithashtu kjo ishte mundësi për rinisjen e 
multikulturalizmit dhe bashkëveprimit në shkollën tonë.  

Në përgjithësi mund të them se niveli i avancuar i trajnimit ishte një hap i madh në implementimin e aktiviteteve ku 
ne përfituam kompetenca më të larta për realizim të suksesshëm të aktiviteteve të cilat i planifikojmë së bashku me 
ekipin Nansen. 
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Maјa Miteva- Petrovska
SHF “Nikolla Karev”, Krushevë

Gjatë 5 viteve të fundit jam e inkuadruar në procesin e arsimit dhe mund të them se 
fillimisht ishte një sfidë e madhe për mua të punoj në klasat të cilat e realizonin mësimin 
në gjuhën shqipe, gjithashtu ishte një sfidë e madhe për mua si në arsimtare e gjuhës 
angleze të punoj me nxënësit e paraleleve maqedonase, dhe në të njëjtën kohë të gjithë ne 
së bashku të funksionojmë mirë në procesin edukativo-arsimor në shkollën tonë. 

Modeli Nansen paraqet një model të ri në procesin tonë edukativ, por unë mendoj se kjo është vetëm fillimi dhe se 
ardhmëria e këtij modeli është inkuadrimi i tij në procesin tonë arsimor. Pikërisht kjo është arsyeja që Ministria e arsimit 
dhe shkencës na inkuadroi neve mësimdhënësve në këtë model për arsimim të integruar. 

Shkolla jonë është e inkuadruan të realizimin e aktiviteteve jashtëmësimore dhe gjithashtu në realizimin e aktiviteteve 
të lira për nxënësit. Në dy shkollat rajonale në komunën tonë ka aktivitete jashtëmësimore të cilat realizohen në gjuhën 
maqedonase dhe shqipe, ndërsa në shkollën tonë qendrore aktivitetet realizohen në gjuhen maqedonase dhe vllahe. 
Aktivitetet realizohen nga një mësimdhënës në gjuhën vllahe dhe një mësimdhënës në gjuhën maqedonase dhe kjo 
është diçka e re dhe ne shpresojmë se do të inkuadrohemi në modelin Nansen për arsimim të integruar dhe në të 
ardhmen. Është tejet mirë që të ofrohen programe dhe aktivitete në gjuhën vllahe pasi që në shkollën tonë mësimi i 
rregullt realizohet në gjuhën maqedonase dhe shqipe ndërsa gjuha vllahe është vetëm zgjedhore. 

Bashkëpunimi në tandem ishte një sfidë për mua dhe ky është një segment i punës të cilin dua ta mbindërtoj me qëllim 
që në të ardhmen të mund ta aplikoj gjatë realizimit të aktiviteteve jashtëmësimore në shkollën tonë.

Sihana Kaba- Kasami
SHF “Kirili dhe Metodi”- Tetovë

Pas përfundimit të nivelit bazik të trajnimit për arsimim të integruar, unë isha shumë e 
motivuar që të vazhdoj me nivelin e avancuar të trajnimit të cilin e përfundova me sukses. 
Programi i nivelit të avancuar na mundësoi njohje të detajuar me veçoritë e caktuara të 
arsimimit të integruar me ndihmën e eksperiencës ndërkombëtare dhe me analizën e 
kontekstit lokal arsimor. 

Jam shumë e kënaqur nga rezultatet e programit për trajnim me ndihmën e të cilit mësova shumë metoda të cilat i 
aplikoja jo vetëm gjatë aktiviteteve jashtëmësimore por dhe gjatë procesit të rregullt arsimor. 

Nga viti 2014 jam e inkuadruar në projektin e modelit Nansen për arsimim të integruar në SHF “Bratstvo- Migjeni” në 
Tetovë dhe mund të konkludoj se rezultatet nga aktivitetet e integruara jashtëmësimore janë evidente jo vetëm tek 
nxënësit, por dhe tek prindërit dhe tek ne arsimtarët. Programet vjetore të hartuara nga QDN Shkup së bashku me 
programin për trajnim i cili realizohet në suaza të Qendrës për trajnim, na udhëzon ndaj themelimit të standardeve të 
reja dhe bashkëkohore të sistemit arsimor në Maqedoni të themeluara në barazi dhe respektin e dallimeve.

Për shkak se jetoj në një ambient multietnik ku diversiteti frymon në çdo kënd të qytetit tonë, jam e bindur se ky bashkim i 
etniteteve dhe njihja e tyre e ndërsjelle do të tejkalojë paragjykimet. Duke u njoftuan me diferencat, besoj se stereotipat 
do të tejkalohen sepse mosnjohja e kulturave të ndryshme shpie ndaj stereotipave. Shpresoj se ky model i arsimimit të 
integruar do të na bëjë promovues të multikulturalizmit dhe bashkëjetesës në komunitetet tona në të ardhmen.
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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. 

Atmosfera e punës gjatë orëve praktike ishte tejet pozitive duke falënderuar mësimdhënësit dhe nxënësit e 
inkuadruar në projekt.

Implementimi i moduleve praktike, realizimi i MNAI 
për grupet 6, 7, 8 dhe 9
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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.

QDN Mostar në bashkëpunim me QDN Shkup implementojnë projektin “Trajnimi i mësimdhënësve për 
arsimim të integruar” i cili inkuadron 18 mësimdhënës dhe drejtorë të shkollave në programin për ngritjen e 
kapaciteteve 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.

Projekti i përbashkët me QDN Mostar: Realizimi i 
modulëve praktik për pjesëmarrësit e grupit 10



9

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 Krsteska-
Papiq, projekt menaxheri i QDN Shkup, Veton Zekolli 
dhe koordinatorja për edukim, Sonaj Bilal.

QDN Mostar në bashkëpunim me QDN Shkup implementojnë projektin “Trajnimi i mësimdhënësve për arsimim 
të integruar” i cili inkuadron 18 mësimdhënës dhe drejtorë të shkollave në programin për ngritjen e kapaciteteve 
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.
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.
Mësimdhënësit e inkuadruar në projektin do të jenë përgjegjës për implementimin e programeve për arsimim të 
integruar sipas modelit Nansen në shkollat e tyre përkatëse duke filluar nga viti i ardhshëm shkollor.

Projekti i përbashkët me QDN Mostar: Ndahen çertifikatat për 
pjesëmarrësit e grupit 10

Shpreh falënderim të madh deri tek Qendra për dialog Nansen Mostar dhe Qendra për dialog 
Nansen Shkup. Pas realizimit të programit për trajnim fillimisht në Shkup dhe këtu në Mostar, jemi të 
begatuar me eksperiencë të re, me metoda dhe principe të ndryshme, qasje ndaj fëmijëve dhe punë 
në rrethinë multietnike. Gjithsesi, mendoj se kthehemi në shtëpi të pasuruar me më shumë njohuri.

Sllavko Biliq, drejtor i SHF “Marko Maruliq”, Prozor/Rama

Kisha kënaqësi të marr pjesë në këto trajnime në Shkup dhe Mostar. Shoqërimi ishte në nivel, mësuam 
shumë gjëra dhe shpresoj që atë do ta aplikojmë në shkollat tona dhe se arsimimi i integruar do të 
aplikohet me sukses.

Adem Haraçiq, SHF “Shkolla e parë fillore Stollac”, Stollac

Gjatë 3 muajve të kaluar, gjegjësisht që nga muaji shkurt, e vizituam Shkupin 2 herë dhe kishim 
trajnime të përkryera ku mësuam shumë, gjithashtu dhe gjatë trajnimeve këtu në Mostar. Të gjitha 
trajnimet ishin shumë edukative dhe motivuese, shpresoj se do të mund ti realizojmë ashtu siç kemi 
planifikuar.

Emina Benca, pedagoge në SHF “Alija Isakoviq”, Prozor/Rama

Para së gjithash, konsideroj se ky cikël i trajnimeve, agjenda për arsimim të integruar të cilën e 
kishim në periudhën shkurt- qershor 2015, solli shumë njohuri të reja si dhe plotësim të njohurive 
të deritanishme. Konsideroj se bashkëpunimi i ardhshëm, puna në shkollat, përqendrimi në 
marrëdhëniet me prindërit dhe nxënësit do të sjellë përparim të madh, dhe unë si individ do të 
kontribuo me punën time, gjithashtu dhe kolegët e mi të cilët marrin pjesë në tërë projektin.

Mario Buballo, profesor në “Shkollën e mesme të trafikut”, Mostar
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Aktivitete të realizuara në suaza të Qendrës për 
trajnim në periudhën prill - qershor 2015

• 16 prill 2015 – Niveli bazik, grupi 7- ligjërata me ekspertë lokal, prof. d-r. Zoran Vellkovski

• 28 prill 2015 – Niveli bazik (projekti me MASH), grupi 11-  punëroria e tretë 

• 29 prill 2015 - Niveli bazik, grupi 8- ligjërata me ekspertë lokal, prof. d-r. Florina Shehu

• 29 prill 2015 – Ndarja e çertifikatave për nivelin e avancuar të trajnimit- Grupi 3, 4 dhe 5

• 30 prill 2015 - Niveli bazik, grupi 9- ligjërata me ekspertë lokal, prof. d-r. Florina Shehu

• 4 maj 2015 – Niveli bazik (projekti me QDN Mostar), grupi 10- punëtoria e pestë

• 5 maj 2015 - Niveli bazik (projekti me QDN Mostar), grupi 10- pjesa praktike e trajnimeve në SHFK 
“Goce Dellçev“- Gostivar

• 20 maj 2015  - Niveli bazik, grupi 8- ligjërata me ekspertë lokal, prof. d-r. Zoran Vellkovski

• 21 maj 2015  - Niveli bazik, grupi 9- ligjërata me ekspertë lokal, prof. d-r. Zoran Vellkovski

• Prill- maj, 2015 – Modulet praktike, realizimi i aktiviteteve sipas MNAI- grupi 6, 7, 8 dhe 9   

• 1 qershor 2015 – Niveli bazik (projekti me QDN Mostar), grupi 10- punëtoria e gjashtë

• 2 qershor 2015 – Niveli bazik (projekti me QDN Mostar), grupi 10- punëtoria e shtatë 

• 2 qershor 2015 – Ndarja e çertifikatave për nivelin bazik të trajnimit- grupi 10 (projekti me QDN 
Mostar)

• 12 qershor 2015 -  Niveli bazik (projekti me MASH), grupi 11- punëtoria e katërt

• 16 qershor 2015 - Niveli bazik (projekti me MASH), grupi 11- punëtoria e pestë
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Gjatë muajit maj 2015 u implementuan aktivitete projektuese në tri shkolla fillore qendrore sipas metodologjisë 
të modelit Nansen për arsimim të integruar. Aktivitetet u planifikuan dhe realizuan në SHF “Nikolla Karev”- 
Krushevë nga mësimdhënëset Zaharica Rujanoska, Maja Miteva dhe Todorka Nane; në SHF “Strasho Pinxhur” 
në f. Kallauzlija nga mësimdhënëset Gordana Barbashka dhe Bekir Huseinov dhe në SHF “Kiril dhe Metodij” 
në f. Kanatllarci nga mësimdhënësit Darko Taleski dhe Ferdi Bullut. 

Aktivitetet ishin të planifikuara dhe realizuara në bazë të disa pjesëve të caktuara të derivuara nga Programet 
vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore të hartuara nga QDN Shkup. Për shkak të interesit të madh 
nga ana e nxënësve për pjesëmarrje në aktivitetet projektuese, QDN Shkup do të vazhdon që të përkrahë 
këto iniciativa në shkollat të cilat nuk janë drejtpërdrejtë të inkuadruara në modelin Nansen për arsimim të 
integruar.

Aktivitete projektuese sipas metodologjisë së 
modelit Nansen  

Aktivitete në suaza të Modelit Nansen 
për arsimim të integruar
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Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi 
ekskursion për nxënësit e inkuadruar në 
projektin modeli Nansen për arsimim të 
integruar në SHF “Liria” Tetovë. Nxënësit së 
bashku me mësimdhënësit e tyre vizituan 
kopshtin Zoologjik në Shkup pas së cilës 
vizituan kinemanë e qytetit. 

Ekskursioni ishte një mundësi e shkëlqyer 
për shoqërimin mes nxënësve dhe e njëjta 
ishte e financuar nga QDN Shkup dhe e 
paraparë në Programin vjetor për aktivitete 
të integruara jashtëmësimore.

Organizohet ekskursion për nxënësit e SHF “Liria”- Tetovë

Shënohet fundi i vitit shkollor në shkollat e inkuadruara në modelin Nansen

Me qëllim që të shënohet fundi i vitit shkollor në shkollat e inkuadruara në projektin modeli Nansen për 
arsimim të integruar, QDN Shkup organizoi aktivitete të ndryshme për nxënësit dhe stafin shkollor me 
qëllim që të ofrohen aktivitete argëtuese për relaksim për shkak të përafrimit të fundit të vitit shkollor 
2014/2015. Aktivitetet u organizuan sipas orarit në vijim:

19 maj 2015 - mini lojëra Olimpike në SHF “Goce Delçev” në Konçe
26 maj 2015 - shfaqe me kukulla në SHF “Nikolla Karev” në f. Borinë dhe Sazhdevë, Krushevë
27 maj 2015 - shfaqe me kukulla në SHF “Goce Dellçev” në Konçe
28 maj 2015 - performancë me pantomimë në SHF “Bratstvo- Migjeni” në Tetovë
28 maj 2015 - shfaqe me kukulla në SHF “Goce Dellçev” në Gostivar
3 qershor 2015 - shfaqja përfundimtare me nxënësit e grupit të parë në SHFK “Liria”- Tetovë 
5 qershor 2015 - shfaqja përfundimtare me nxënësit e grupit të dytë në SHFK “Liria”- Tetovë 
8 qershor 2015 - shfaqja përfundimtare me nxënësit e grupit të parë në SHFK “Goce Dellçev”- Gostivar 
9 qershor 2015 - shfaqja përfundimtare me nxënësit e grupit të dytë në SHFK “Goce Dellçev”- Gostivar 
10 qershor 2015 - eveniment për shënimin e 5 vjetorit të MNAI në SHFK “Marshal Tito”- Strumicë 
12 qershor 2015 - shfaqja përfundimtare në SHF “Ali Bektashi”- Bujanoc
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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.

Evenimenti për shënimin e 5 vjetorit të modelit 
Nansen për arsimim të integruar në Strumicë 

Arritje e rëndësishme e 
modelit Nansen
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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 mësues 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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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. 

A 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 organizua 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.
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Kjo mirënjohje paraqet një kënaqësi dhe gëzim të madh për mua shpresoj dhe për kolegen time, dhe do 
të jetë një shtytje e madhe që edhe në të ardhmen të vazhdojmë të punojmë me sukses. Modeli Nansen 
për arsimim të integruar në shkollën tonë aplikohet që nga nëntori i vitit të kaluar shkollor, punojmë me 
40 nxënës në dy grupe, fëmijët janë veçse të integruar, duhen, shoqërohen, ndihmohen, respektohen dhe 
mendoj se arritëm qëllimin e hartuar. 

Eksperienca jonë fillon që para 20 viteve, ne punojmë së bashku që nga fillimet tona në arsim, njihemi, 5 
vite kam punuar në shkollën ku kam realizuar orë të gjuhës maqedonase për nxënësit shqiptar, që nga 
atëherë bashkëpunojmë dhe gjithë kjo plotësohet, ndërsa tani me modelin Nansen për arsimim të integruar 
bashkëpunimi jonë është më i madh , aktivitetet i planifikojmë së bashku, i përgatisim punimet, bëjmë 
parafrazimin d.th. gjithçka bëjmë së bashku.

Gabriela Merxhanoska, SHFK “Goce Delçev” Gostivar

Ndjej kënaqësi gjatë punës me kolegen dhe nxënësit, punojmë me dy grupe, çdo grup është i përbërë prej 
20 nxënësve, punojmë së bashku që nga muaji nëntor, gjer më tani kemi arritur sukses të madh dhe jemi të 
kënaqur, gjithashtu janë të kënaqur dhe prindërit dhe nxënësit. 

Unë mendoj se gjuha nuk paraqet barrierë sepse numri më i madh i nxënësve e flasin gjuhën maqedonase, 
ndërsa nxënësit të cilët nuk e njohin mirë gjuhën, komunikojnë me moshatarët e tyre përmes mimikave dhe 
gjestikulimeve të ndryshme. 

Nagihan Snopce, MPS Goce Delcev - Gostivar
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Gjithsesi kjo ishte një surprizë e madhe për ne për shkak se ne u inkuadruam në këtë projekt në gjysmë vjetorin e dytë 
të këtij viti shkollor dhe për një periudhë të shkurtë kohore arritëm që të kemi sukses, kuptohet së bashku me ndihmën 
dhe përkrahjen e ekipit të QDN Shkup dhe shprehim një falënderim të madh deri tek ekipi për motivimin e tyre pozitiv 
të cilin na e ofronin gjatë punës dhe shpresojmë që kjo do të vazhdojë dhe më tutje që puna jonë të jetë edhe më e 
frytshme. 

Bashkëpunimi ynë tandemik dhe ekipor ishte në nivel të kënaqshëm, bashkëpunonim shkëlqyeshëm dhe planifikonim 
realizimin e aktiviteteve të integruara jashtëmësimore dhe mendoj se energjia jonë pozitive të cilën e shprehëm me 
anë të bashkëpunimit në tandemë, u reflektua pozitivisht tek nxënësit, tani nxënësit të cilët janë të inkuadruar në këtë 
projekt pozitivisht reagojnë ndaj tandemit tonë, si një tërësi, të dyja klasat sikur janë të  një tërësi e përbashkët.

Radica Acevska, SHFK “Liria” Tetovë

Unë, sikur dhe kolegja ime, jam shumë e kënaqur nga kjo mirënjohje e cila na u nda nga Qendra për dialog Nansen 
Shkup me të cilën puna jonë e realizuar gjatë këtij tremujori u tregua në një dritë të vërtetë dhe të bukur. Puna me 
fëmijë të dy etniteteve të ndryshme është punë e cila kërkon përkushtim me qëllim që këta fëmijë të ken një ardhmëri 
më të bukur. 

Bashkëpunimi me kolegen time Radicën ishte i shkëlqyeshëm, edhe pse punojmë së bashku më shumë se 15 vite në 
të njëjtën shkollë, këtë vit, me ndihmën e projektit Nansen ne u afruam edhe më shumë dhe puna jonë ishte shumë 
produktive. Shpresoj se edhe në të ardhmen do vazhdojmë të shënojmë suksese të mëtutjeshme.

Mirsada Idrizi, SHFK “Liria“ Tetovë
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Ne jemi të nderuar dhe krenar që jemi një ndër tre tandemët më të suksesshëm për këtë vit shkollor. Kjo mirënjohje 
do të jetë një kujtesë dhe motivim për zbatimin e mëtejshëm të suksesshëm të aktiviteteve në të ardhmen, ne do të 
përpiqemi që të inkuadrojmë nxënësit sa më shumë, të jemi një shembull për nxënësit, mësuesit me të cilët ne punojmë, 
dhe për komunën ku ndodhet shkolla jonë.

Bashkëpunimi është e nevojshëm për tu arritur sukses, është shumë me rëndësi të ofrohet ndihma e ndërsjellë për të 
zbatuar të gjitha idetë së bashku, këto aktivitete nuk mund të realizohet nëse nuk ka bashkëpunim mes dy mësuesve 
brenda një ekipi. Ne si mësues jemi një model i sjelljes për nxënësit dhe ata mësojnë nga ne, ne jemi modelet e tyre, 
prandaj ky bashkëpunim është i domosdoshëm që të ketë një ndikim tek nxënësit për t’ju ofruar motivimin për 
bashkëpunim, të ndihmojnë njëri-tjetrin, dhe për të siguruar mbështetje të ndërsjellë. Unë mendoj se gjuha nuk duhet 
të jetë një pengesë, është e nevojshme që të ketë vullnet të mirë, përpjekje dhe respekt dhe në atë rast ne mund të 
kuptojmë njëri-tjetrin shumë mirë. Unë si një mësuese që nuk flasin turqishten, duke u përpjekur për të mësuar disa 
fjalë unë përpiqem të jem më afër tandemit tim, kështu që të mund të përfshihem në atë rrethinë folëse, edhe pse unë 
mendoj se kjo nuk është një pengesë nëse nuk njihet mirë gjuha tjetër. Mjetet e komunikimit, komunikimi joverbal, 
bashkëpunimi, përgatitjet e përditshme janë pjesë shumë e rëndësishme e një bashkëpunimi të suksesshëm. 

Zujca Stojanova, SHFK “Goce Dellçev“- Konçe

Unë jam shumë i lumtur që marr pjesë në këtë projekt, sepse kam vërejtur sukses të madh në mesin e fëmijëve. Ne jemi 
dëshmitar që fëmijët i duan shumë këto aktivitete, shumë preferojnë të jenë së bashku, këto aktivitete mundësojnë që 
nxënësit më të lehtë të kuptojnë njëri-tjetrin, më parë nuk e kishin aq lehtë për të komunikuar me njëri-tjetrin. Tani që 
njihen mirë mes veti nuk ngurojnë kur duhet të kërkojnë diçka, flasin hapur, në qoftë se ka ndonjë problem, ai  zgjidhet 
bashkërisht. Me mësuesen Zujca kemi mirëkuptim të ndërsjellë, bashkëpunojnë, në qoftë se paraqitet ndonjë vështirësi 
e zgjidhim së bashku. Me këtë ne jemi një shembull për nxënësit dhe bashkëpunimi ynë është një shembull i mirë për ta 
që ta zbatojnë gjatë kohës që e kalojnë së bashku. Bashkëpunimi është i domosdoshëm kur ju doni të bëni ndonjë gjë të 
nevojshme për të aktivitetet, kur ekziston bashkëpunimi i ndërsjellë gjërat bëhen më mirë dhe më shpejtë, dhe nxënësit 
e shohin këtë, e kuptojnë dhe ndjehen mirë. Ne përdorim metoda të caktuara në mënyrë që nxënësit të mësojnë fjalë 
të caktuara të cilat i dëgjojnë çdo ditë, pyesin se çfarë do të thotë ndonjë fjalë e caktuar, etj. Për shembull, nxënësit turq 
dhe maqedonas, tani nuk e kanë aq të vështirë për të kuptuar një fjalë të veçantë apo frazat që dëgjojnë, sepse duke i 
përsëritur çdo ditë- i mësojnë. Unë mendoj se kurrë nuk do të ketë ndonjë problem për sa kohë që ata të vazhdojnë të 
bashkëpunojnë, kanë respekt të ndërsjellë dhe sillen mirë me njëri- tjetrin.       

Deniz Rexhepov, SHFK “Goce Dellçev“- Konçe



19

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.

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.

Fondacioni për arsimim të integruar 
ndau çmimet për tandemët e dalluar të 
mësimdhënësve për vitin shkollor 2014/2015
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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 e ndanë eksperiencën e tyre lidhur me arsimimin e integruar si mjet për dialog 
dhe parandalim të konflikteve.

Studentë nga Holanda në vizitë të QDN Shkup

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.

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

Përfaqësues të SHMP “Kuben” në vizitë pune të SHMP 
“Mosha Pijade” në Tetovë
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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.

Bashkëpunim me shoqatën Piccolo Fiore - 
vizitë studimore në Itali
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Në periudhën mars- qershor 2015, Qendra për dialog Nansen Shkup në bashkëpunim me Ministrinë e 
arsimit dhe shkencës realizuan një sërë aktivitetesh në suaza të projektit “Koncepti multietnik në arsimin”. 
Projekti është financiarisht i përkrahur nga Ministria e punëve të jashtme e Norvegjisë dhe është i përbërë 
prej tri komponenteve:

• 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
• Komponenti 3 – Iniciativa për hartimin e koncepcionit për arsimim ndërkulturor
Qëllimi i Komponentit 1 është të mundësojë integrimin e suksesshëm të nxënësve, prindërve dhe mësim-
dhënësve 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. 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 kompe-
tencave të pjesëmarrësve të kyqur lidhu me arsimimin multikulturor, inkluzionin dhe qasjes së paanshme 
në arsimin.

Qëllimi i Komponentit 2 është të përforcohet dhe avancohet profesioni i 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 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.

Qëllimi i Komponentit 3 është zhvillimi i “Koncepcionit për arsimim ndërkulturor” me qëllim të hartimit të 
rekomandimeve të caktuara si dhe një sërë aktivitetesh të cilat do të implementohen në nivel nacional me 
qëllim të përkrahjes të procesit të zhvillimit dhe implementimit të arsimimit ndërkulturor në nivelin makro 
dhe mikro.

Në periudhën mars- qershor 2015 grupet e punës për tre komponentet punuan në mënyrë intenzive në 
hartimin e korinizave të aktiviteteve dhe në planifikimin e konceptit të punës në mënyrë të të sigurojnë 
implementimin në kohë të komponentëve të projektit.

Implementimi i projektit të përbashkët me MASH -
Koncepti multietnik në arsimin
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Realizimi i moduleve praktike për pjesëmarrësit e grupit 11

Më 22 maj 2015, pjesëmarrësit e grupit 11 morën pjesë në modulet praktike të nivelit bazik të trajnimit për arsimim të 
integruar. Gjatë moduleve praktik, pjesëmarrësit kishin rastin të marrin pjesë në një aktivitet të integruar dygjuhësor 
të realizuar nga Svetlana Ristoska dhe Gëzim Ibrahimi.

Modulët praktik mundësojnë një qasje të detajuar praktike në metodologjinë e modelit Nansen duke u përqendruar 
në elementet e veçanta: aplikimi i komponentit të lojës, qasja dygjuhësore me parafrazim si dje bashkëpunimi 
në tandemë. Pjesëmarrësit e Grupit 11 gjithashtu do të përfundojnë dhe pjesën e dytë të programit praktik i cili 
përbëhet nga planifikimi dhe realizimi praktik i një aktiviteti të integruar jashtëmësimor sipas modelit Nansen për 
arsimim të integruar.

Rinovimi dhe pajisja e klasave për aktivitete të 
integruara dhe kabineteve për mësim praktik

Nga fillimi i muajit qershor 2015 filloi procesi i 
rinovimit dhe pajisjes së klasave për realizimin 
e modelit Nansen për arsimim të integruar dhe 
kabineteve për mësim praktik filloi të realizohet 
në shkollat profesionale në vijim:

SHMPSH “8 shtatori” – Shkup ( 1 Nansen klasë dhe 1 
kabinet për mësim praktik – teknik kompjutorësh)

SHMKP “Mosha Pijade” – Tetovë (1 Nansen klasë dhe 
1 kabinet për mësim praktik – turizëm dhe hotelieri)

SHMKM “Nikolla Shtejn” – Tetovë (1 Nansen klasë 
dhe 1 kabinet për mësim praktik – fizioterapi)

Aktivitetet në një pjesë të shkollave përbëhen nga rinovimi i dhe pajisja e klasave të parapara për realizimin e 
aktiviteteve të integruara jashtëmësimore sipas modelit Nansen për arsimim të integruar si dhe rinovim dhe pajisje 
të kabineteve për realizimin e mësimit praktik. Aktivitetet janë pjesë e Komponentit 1 i cili ka për qëllim përmirësimin 
e kushteve infrastrukturore dhe teknike në shkollat e mesme profesionale me qëllim të përmirësimit të kualitetit të 
arsimit.
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Gjatë muajit qershor 2015  u prezantua ueb faqja e projektit dhe aktiviteteve të përbashkëta të 
realizuara në partneritet me Ministrinë e arsimit dhe shkencës së R. së Maqedonisë. 
Ueb- faqja www.moes-ndc.org është e përpunuar në gjuhën angleze, maqedonase dhe shqipe dhe 
i përmban të gjitha informacionet dhe risitë për projektet aktuale të realizuara në bashkëpunim me 
MASH, gjithashtu do ti përmbajë të gjitha informatat lidhur me aktivitetet të cilat do të realizohen 
gjatë viteve në vijim.

Prezantimi i ueb- faqes së projektit
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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. 


