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Ashtu si’ç afrohej fundi i vitit  2011, fjalët 
e diplomatit norvegjez, Fridtjof Nansen, 
kurrë nuk kishin jehuar më fuqishëm për 
punën tonë në fushen e ndërtimit të paqes, 
pajtimit dhe arsimit të integruar. Aktivitetet 
programore dhe ngjarjet e theksuara në 
këtë Raport vjetor i reflektojnë angazhimet 
tona të mëdha dhe përkushtimin tonë ndaj 
misionit dhe qëllimeve tona. 
Në vitin 2008 zhvilluam “Modelin Nansen 
për arsim të integruar”, me qëllim që të 
zvoglohet hendeku në mes të sistemeve 
arsimore paralele në vëndin tonë. Ky 
model arsimor ndihmoi në zvoglimin e 
barierave gjuhësore në mes të nxënësve, i 
zvogloi stereotipet dhe paragjykimet dhe e 
ndërpreu dhunën nëpër shkollat multietnike 
nëprmjet të promovimit të aktiviteteve dhe 
bashkëpunimit të të ndërsjellë.
Gjatë vitit 2011, ky model vazhdoi të 
zhvillohet dhe sendërtohet ndërsa u 
pranua prej komunave dhe shkollave 
tjera si domosdoshmëri dhe leverdi për 
nxënësit, prindërit, arsimtarët dhe për tërë 
bashkësinë tonë. 
Ekipi i NDC Shkup, në bashkëpunim me 
partnerët dhe përkrahësit e vetë vazhdon të 
synojë plotësimin e qëllimeve të përcaktuara, 
me qëllim që Modeli Nansen për mësim të 
integruar të mundë të sigurojë përparësitë 
e tij si dhe ndikimin pozitiv të një numër 
më i madh i nxënësve, arsimtarëve dhe 
prindërve. Ne besojmë fuqishëm se vetëm 
arsimi i integruar mund të pengojë ndarjet 
e shkollave dhe se arsimimi i integruar 
mund të kontribuojë në mënyrë qenësore 
për pengimin e konflikteve dhe ndërtimin e 
paqes në Maqedoninë multietnike.

Në vitin 2011, u shpërblyem prej OSBE me 
çmimin prestigjioz Maks Van Der Shtul, si 
dëshmi për punen e suksesshme të organizatës 
sonë dhe për të arriturat e jashtëzakonshme 
për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike.  
Në sinçerisht dëshirojmë t’iu falënderohemi 
partnerëve dhe përkrahësve tanë  për 
përkushtimin e tyre ndaj vizionit të NDC Shkup.
Ne jemi të bindur se së bashku mundemi 
të vazhdojmë punën tonë për mbështetje 
të mëtutjeshme për ndërtimin e paqes dhe 
iniciativave  të integruara arsimore si dhe të  
bashkojmë bashkësitë e ndryshme.

Viti 2011 ishte me të 
vërtetë një vit i suksess-
hëm për NDC Shkup!

Miqë dhe kolegë të respektuar,

Letra ekzekutive

Sasho Stojkovski
Drejtor Ekzekutiv, Qendra për Dialog Nansen Shkup

“Për atë që është vështirë, duhet pak kohë – për atë që është e pamundur, nevoitet pakë më shumë”
Fridtjof Nansen (1861-1930)



5

Deklaratë nga Stajner Brin
Drejtori i Nansen Dilaog Rrjetit

 Bashkësia ndërkombëtare është 
jashtëzakonisht aktive në angazhimet e saj për 
ndërtimin e paqes në botë si dhe në Ballkanin 
perëndimor.  Vlerësimi qenësor është se ekziston 
nevojë e madhe për ndërtimin e institucioneve 
stabile të cilat do të sigurojnë  shtete më stabile 
ndërsa rrjedhimisht do të sigurojnë edhe paqe 
të qëndrueshme. Angazhimi kryesor është 
të përforcohen institucionet e “rënda” të 
administartës publike. sundimi i ligjit, policisë 
dhe armatës dhe stimulimi i fuqishëm i integrimit 
euro-atlantik. Nga ana tjetër, institucionet “më 
të buta”; shtëpitë dhe shkollat shpesh herë janë 
lënë pas dore. Si pasojë e gjithë kësaj, sistemet 
e ndara shkollore përhapin pasqyrë negative dhe 
në këtë mënyrë e përcjellin konfliktin deri te 
brezat tjerë. Kjo pastaj e zvoglon lojalitetin ndaj 
shtetit, posaqërisht te minoritetet.

NDC Shkup, nëpërmjet të aktiviteteve të veta dhe nëpërmjet të fokusimit te arsimimi i integruar, ballafaqohet me 
njëren prej qështjeve më serioze të politikës europiane dhe botërore. Integrimi përballë segregacionit. Ky nuk 
është problem vetëm i Ballaknit perëndimor por ndryshimet demografike, migrimi dhe të ikurit e kanë ndryshuar 
përbërjen e më shumë vëndeve të europës. Në Norvegji mund të vërejmë si shkollat në Osllo janë të ndara në 
shkolla dominante etnike norvegjeze dhe në shkolla dominante të emigrantëve.

NDC e zbuloi kodin nëpërmjet të fokusimit në integrim dhe jo në asimilim. Emërtimin e dytë shpesh herë e 
ngatërrojnë me të parin, duke e quajtur integrim atëherë kur dikush e mëson gjuhën “tjetër”, jeton sipas rregullave, 
ligjeve dhe pritjeve të shtetit tjetër, mbase edhe pasi të martohet e punësohet. NDC Shkup e definon integrimin si 
respektim të barabartë të dy gjuhëve, dy religjioneve, dy historive, dy traditave ndërsa në këtë mënyrë shkollen e 
bënë joshëse për të dy grupet. Prej askujt nuk kërkohet të heq dorë  nga sgjë; prej të dy grupeve kërkohet të bëhen 
më transparente  për grupin tjetër nëpërmjet të aktiviteteve të shumta të përbashkëta dhe nëpërmjet të programit 
jashtëmësimor  të zhvilluar mirë.

NDC Shkup e konsideroj si lider të ballafaqimit me qështjet politike të cilat mbase krijojnë presionin më të madh në 
kohën e sotme. Ai paraqet inspirim për Qendrat tjera për Dialog Nansen në tërë rrjetin. Shumica prej tyre janë të 
inspiruar dhe tanimë po zbatojnë projekte të tyre arsimore, edhe pse të përmasave më të vogla. NDC Shkup beson 
se rruga deri te një shtet më stabil është nëpërmjet të sigurimit të një shpërndarje e barabartë e resurseve dhe 
nëpërmjet të qasjes së barabartë deri te mundësitë për të gjithë qytetarët; kjo më së miri mund të bëhet nëpërmjet 
të arsimimit të integruar. Në këtë mënyrë, diploma shkollore nuk mund të shfrytëzohet si bazë për diskriminim.

Steinar Bryn
Qendra Nansen për paqe dhe dialog 

Lilehamer, Norvegji

Të arriturat e NDC Shkup i tregojnë  angazhimet e 
organizuara mirë dhe në mënyrë profesionale nga ana 
e ekipit kooperues, me moral të lartë dhe me etikë të 
fuqishme punuese. Unë jam krenar që jam partner i tyre 
dhe i angazhuar në këtë punë.
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Misioni
Qendra për Dialog Nansen Shkup (Maqedoni) është organizatë lokale, joqeveritare dhe 
jofitimprurëse, e themeluar në vitin 2000 dhe e mbështetur prej Akademisë Nansen nga 
Lilehamer, Norvegji. NDC Shkup është pjesë e Rrjetit  për Dialog Nansen (NDN), i cili përbëhet 
prej Qendrave për Dialog Nansen të Ballkanit perëndimor dhe Akademisë Nansen në Norvegji. 
NDN është inspiruar prej punës së Fridtjof Nansen, diplomat norvegjez, i emëruar  Komisar i parë 
i Lartë për refugjatë pranë Lidhjes së Popujve, i cili cmimin Nobel e fitoi në vitin 1922 për punën e 
tij në emër të viktimave të zhvendosura nga Lufta e Parë Botërore dhe konflikte të ngjajshme. Në 
vitin 2011 u shënua 150-vjetori i lindjes së tij, që na përkujtoi trashëgiminë e tij të rëndësishme, 
përfshirë këtu edhe qështjen e personave pa shtetësi.

Misioni i NDC Shkup është mbështetja aktive dhe efektive e proceseve në dilaogun ndërkulturor 
dhe ndëretnik në nivel lokal dhe  regjional me qëllim që të kontribuohet për pengimin e konfliketeve, 
pajtimin dhe ndërtimin e paqes, nëpërmjet të aktiviteteve të ndryshme programore, posaqërisht 
në fushen e arsimit.

Vizioni
Vizioni i NDC Shkup është shoqëria demokratike, në të cilen dialogu është mjeti i përditshëm për 
zgjidhjen e problemeve në mes të individëve, grupeve ose bashkësive. Shoqëri në të cilen paqa, 
kohezioni multietnik, integrimi, barazia dhe toleranca janë vlerat kryesore.

MISIONI, VIZIONI
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Pas themelimit të Qendrës për Dialog 
Nansen Shkup në vitin 2000, fokusimi i 
organizatës ishte drejtuar kryesisht kah 
studentët, politikanët e rinj dhe përfaqësuesit 
e organizatave joqeveritare dhe nxënësit 
të shkollave fillore të Republikës së 
Maqedonisë. Qëllimi i aktiviteteve ishte 
njohja e pjesëmarrësve me shkathtësitë e 
komunikimit jo të dhunshëm, dialogimi, 
analiza e konflikteve dhe aftësimi i tyre  
të bëjnë dallimin në mes të dialogut dhe 
debatit.

Në vitin 2001, aktivitetet u zgjëruan edhe në nivelin regjional, nëpërmjet të organizimit të disa 
seminareve dhe forumeve me liderë dhe politikanë të rinj nga Serbia, Kosova, Bosna dhe Hercegovina, 
Mali i Zi dhe Kroacia. Në aktivitetet programore të NDC Shkup qenë përfshirë edhe disa gazetarë 
nga Maqedonia.

Pas përfundimit të konfliktit në Maqedoni dhe pas nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 
në vitin 2001, NDC Shkup aktivitetet e veta i drejtoi kah promovimi i Marrëveshjes Paqësore të 
Ohrit dhe vazhdoi të punojë më të rinjtë të cilët jetojnë  në për vëndet të cilat ishin të goditura 
prej konfliktit. Në bashkëpunim me OSBE, u organizuan disa sesione dialogimi me të rinjtë nga 
Tetova. Përveq kësaj, u intensifikuan tribuna me politikanë të rinj, si në nivelin lokal ashtu edhe në 
atë regjional.

Gjatë viteve 2003 dhe  2004 , fokusi i aktiviteteve programore ishte drejtuar kah përforcimi i 
kapaciteteve të partive politike, gjegjësisht të organizatave të rinisë të partive politike. Atëherë qenë 
formuar katër “Shkolla për politikanë të rinj”. Ligjërues në këto shkolla qenë profesorë universitar 
nga Maqedonia dhe nga Jashtë si dhe një pjesë e liderëve të partive politike në Maqedoni.

Në vitin 2005, pas miratimit të Ligjit për ndarjen teritoriale të bashkësive lokale, NDC Shkup filloi 
me zbatimin e programit “Dialogu dhe pajtimi” në Komunen e Jegunovces e cila gjindet në pjesen 
veriperëndimore të Maqedonisë. NDC Shkup e zgjodhi këtë komunë sepse ajo gjatë konfliktit të 
armatosur të vitit 2001 ishte më e goditur. Si pasojë e drejtpërdrejtë e konfliktit, në vitin 2002 
ndodhi ndarja e shkollave fillore mbi baza etnike në këtë komunë.

Nëpërmjet të seminareve të dilaogimit dhe të trajnimeve për komunikim, bashkëpunim, tolerancë, 
punë ekipore dhe zgjidhje paqësore të konflikteve, u krijuan kushte për hapjen e gjashtë kabineteve, 
në të cilat nxënësit me përbërje të përzier etnike frekuentuan kurse dygjuhësore nga informatika, 
gjuha angleze, maqedonase dhe gjuha shqipe. Cdo vit këto kurse i përcollen rreth 200 nxënës. Në 
këtë periudhë, NDC Shkup filloi me zhvillimin e Modelit Nansen për mësim të integruar i cili për 
herë të parë praktikisht u aplikua në vitin 2007. Prej atëherë dhe deri tani, ky model po zbatohet me 
sukses nëpër disa shkolla të zgjedhura fillore dhe të mesme në komuna të ndryshme në Maqedoni 
duke treguar rezultate të shkëlqyeshme.

HISTORIA
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Modeli Nansen për arsimim të integruar 

•	 Bashkëpunim	dhe	partneritet	me	Kryetarët	e	Komunave	dhe	autoritetet	komunale	lokale
•	 Prezentime	publike	për	prindërit,	nxënësit	dhe	personelin	shkollor
•	 Trajnime	dhe	punëtori	(teorike	dhe	praktike)	për	zgjërimin	e	kapaciteteve	të	arsimtarëve,	profesorëve	dhe	
personelit shkollor
•	 Aktivitete	të	integruara	jashtëshkollore	për	nxënësit	e	shkollave	fillore	dhe	të	mesme
•	 Programe	vjetore	për	aktivitete	të	integruara	jashtëmësimore
•	 Programe	vjetore	për	bashkëpunim	me	prindër
•	 Mentorimi	dhe	vëzhgimi	i		aktiviteteve	në	teren
•	 Organizimi	i	paraqitjeve	publike	komunale	dhe	shkollore

Trajnime dhe punëtori për subjektet e interesuara në arsim

•	 Trajnime	dhe	punëtori	në	nivelin	fillestar
•	 Trajnime	dhe	punëtori	në	nivel	të	avansuar

Vizita studimore në Norvegji

•	 Vizita	studimore	për	nxënësit,	profesorët	dhe	drejtorët	e	shkollave
•	 Vizita	studimore	për	përfaqësuesit	qeveritar,	partnerët	dhe	bashkëpunëtorët

Projekte të vecanta

•	 Stimulimi	për	dy	shkollat	e	reja	fillore	dhe	për	shkollen	e	mesme	profesionale	të	cilat	e	aplikojnë	Modelin	
Nansen për arsimim të integruar
•	 Evaluime	të	brendshme	dhe	të	jashtme	periodike	të	programeve
•	 Pjesmarrja	në	konferenca	dhe	ngjarje	shtetërore	dhe	ndërkombëtare
•	 Vizita,	stazhime	dhe	tryeza	të	rrumbullakta

Përgatitja dhe diseminimi i publikimeve

•	 Programet	vjetore	për	aktivitete	të	integruara	jashtëmësimore
•	 Programet	vjetore	për	bashkëpunim	me	prindërit
•	 Doracak	për	arsimtarë,	Modeli	Nansen	për	arsim	të	integruar
•	 Doracak	për	prindër,	Modeli	Nansen	për	arsim	të	integruar
•	 Modeli	Nansen	për	arsim	të	integruar,	broshurë	informative
•	 Pako	Broshurash	informative	për	rekrutimin	e	nxënësve	në	shkollen	e	mesme	të	integruar

Partneriteti

Bashkëpunimi dhe koordinimi me agjensionet dhe organizatat lokale dhe ndërkombëtare gjatë zbatimit të 
gjitha komponentave programore; komunat lokale, Ministria e arsimit dhe shkencës, Byro për zhvillimin 
e arsimit, Inspektorati i arsimit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë – Sektori për implementimin e 
Marrëveshjes kornizë të Ohri, OSBE, KLDNJ, Akademia Nansen dhe Rrjeti për Dialog Nansen. 

Aktivitetet kryesore dhe programet për vitin  2011
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•	 Cmimi Maks van der Shtul për vititin  2011 prej Komisariatit të Lartë të OSBE 
për minoritetet

•	 Janë zyrtarizuar raportet e partneritetit me dy komuna tjera; Komuna e 
Vasileves dhe Komuna e Cairit që të përfshijnë Modelin Nansen për mësim të 
integruar në dy shkolla fillore

•	 Janë siguruar kushtet, është rekrutuar dhe regjistruar gjenerata e re e nxënësve 
(maqedon dhe shqiptarë) në shkollen e mesme profesionale “Mosha Pijade” 
në Jegunovce.

•	 Është promovuar Modeli Nansen për mësim të integruar në dy komuna të reja 
multietnike në Maqedoni: në komunen Vasilevo dhe në Komunen e Cairit.

•	 Janë kompletuar proceset për renovim dhe pajisje të tri klasave multifunksionale 
në shkollat e reja fillore të cilat e aplikojnë Modelin Nansen për mësim të 
integruar

•	 Është ndërtuar, pajisur dhe promovuar një kabinet bashkëkohor për mësim 
praktik në shkollen e mesme profesionale “Mosha Pijade” në Jegunovce.

•	 Janë siguruar trajnime për zgjërim të kapaciteteve në nivelin fillestar dhe të 
avansuar, punëtori dhe mentorim për arsimtarët, profesorët dhe personelin 
shkollor të cilët e promovojnë Modelin Nansen për mësim të integruar.

•	 Janë zhvilluar Programe të reja vjetore për aktivitete të integruara 
jashtëmësimore

•	 Janë përgatitur dhe diseminuar publikime programore për nxënësit, arsimtarët 
dhe prindërit

•	 Në partneritet me Sekretariatin për implementimin e Marrëveshjes paqësore 
të Ohrit (SIOFA) në kuadër të Qeverisë së republikës së Maqedonisë, NDC 
Shkup përgatiti dhe zbatoi dy seminare për subjektet e interesuara të arsimit. 

•	 Janë organizuar dy vizita studimore në Norvegji për dy grupe të ndryshme 
qëllimore

•	 Në koordinim me OSBE-KLPK, NDC Shkup ishte nikoqir i një tryeze të 
rrumbullakët me autoritetet komunale dhe me përfaqësues të inspektoratit 
arsimor të komunave të cilat e implementojnë  Modelin Nansen për mësim të 
integruar

•	 Pjesmarrje në njëren prej ngjarjeve më të mëdha në vitin 2011, të organizuar 
prej Aleances se civilizimeve pranë Kombeve të Bashkuara në Doha, Katar.

Arritjet kyçe për vinin 2011
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Qendra për Dialog Nansen Shkup është 
fituese e cmimit Maks van der shtul për 
vitin 2011. Ky cmim iu nda Qendrës 
si mirënjohje për punën  e saj në 
promovimin e mësimit të integruar dhe 
për përmirësimin e bashkëpunimit në 
mes të bashkësive të ndryshme etnike. 
Cmimi Maks van der Shtul ndahet cdo 
dy vjet nga ana e Komesariatit të Lartë 
për pakicat kombëtare (KLPK) pranë 
Organizatës për bashkëpunim dhe siguri 
në Europë (OSBE). Ky cmim emrin e 
ka marrë për respekt të Maks van der 
Shtul, i cili si Komesar i parë i lartë i 
OSBE kontribuoi në masë të madhe për 
përmireësimin e pozitës së minoriteteve. 

Ceremonia zyrtare e ndarjes së cmimit u mbajt në Hag, Holandë, më 24 tetor të vitit 2011. Cmimi u nda 
nga Ministri i punëve të jashtme i Holandes – Uri Rozental ndërsa u pranua prej Drejtorit ekzekutiv të NDC 
Shkup – Sasho Stojkovski dhe Menaxheri i projekteve Veton Zekolli. Në këtë ceremoni të ndarjes së cmimit 
morën pjesë një numër i madh diplomatësh si dhe përfaqësues të lartë të institucioneve holandeze si dhe 
anëtarë të familjes së Maks van der Shtul. Në këtë eveniment, mbajtjen fjalim dhe dhanë deklarata për 
mediumet Komesari i Lartë për pakicat kombëtare, zotëri Knut Volebek; Ministri i punëve të jashtme, Uri 
Rozental, Drejtori ekzekutiv i NDC Shkup Sasho Stojkovski dhe përfaqësuesi i përhershëm i Lituanisë në 
OBSE dhe Këshilltari i parë personal i Maks van der Shtul – Renatas Norkus.

“Juria ndërkombëtare për cmimin Maks van der Shtul, vendosi që cmimin e vet për vitin 2011 t’ia 
ndajë Qendrës për Dialog Nansen Shkup (NDC Shkup) , për punën e tyre të jashtëzakonshme për 
promovimin e mësimit të integruar dhe përmirësimin e bashkëpunimit në mes të bashkësive të 
ndryshme etnike.
 “Me angazhimet e tyre të vazhdueshme dhe me projektet inovuese, NDC Shkup vazhdon të dëshmojë 
rolin pozitiv të cilin arsimi mund ta luaj në pajtimin e tensioneve ndëretnike dhe për  integrimin e 
shoqërisë. Shkollat e tyre të integruara dygjuhësore paraqesin model për promovimin e respektit 
ndaj dallimeve, dygjuhësisë dhe për raportet e harmonizuara në mes të arsimtarëve, nxënësve dhe 
prindërve të tyre me prejardhje të ndryshme etnike. 
 “Në shumë segmente, NDC Shkup e vazhdoi trashëgiminë e rëndësishme të lënë nga i ndjeri Maks 
van der Shtul në vënd. Realizimet e arritura paraqesin burim shum të madh inspirimi për të gjithë ata 
të cilët angazhohen për tejkalimin e ndasive etnike në rajonet post – konfliktuoze”.

Në komunikaten zyrtare rreth ndarjes së këtij cmimi prestigjioz për NDC Shkup, në 
mes tjerash theksohet:

Arritjet kyçe për vinin 2011

Çmimi Maks van der Shtul për vitin 2011
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Puna rreth pengimit të konflikteve nuk mund të peshohet me asgjë. 
Nuk është e lehtë të peshohet besimi në mes të bashkësive ose niveli 
i mirëkuptimit dhe tolerancës nëpër shkolla sikur edhe  dëshira për 
të dëgjuar palen  tjetër dhe për të bashkëpunuar. Megjithate, NDC 
Shkup arriti rezultate të dukshme të cilat mund të ballafaqohen me 
cfardo analize detale. Disa shkolla, në disa komuna, nën udhëheqjen 
e disa partive politike, tanimë punojnë sipas modelit të tyre, derisa 
tendenca e vëndeve tjera nëpër pjesë tjera të vëndit, për fat të keq 
është drejtuar kah rritja e ndarjeve etnike nëpër shkolla. 

Me durim, përkushtim dhe vendosmëri, NDC Shkup sërish ka vënë mirëbesim  në mes të bashkësive 
lokale etnike, të ndara pas ngjarjeve të dhunshme në vitin 2001. Ata nuk u dëshpëruan atëherë kur iu 
mungonte mbështetja e zyrtarëve lokal e qëndror, por as nuk u dorëzuan atëherë kur nacionalistët ua 
bllokuan rrugët deri te shkollat e tyre. Në ato momente, ata hapëruan përpara edhe më të vendosur se 
më parë. Sot ne kemi disa shembuj dhe modele të mirë të cilat mund t’ua prezentojmë edhe zyrtarëve 
lokal edhe atyre qëndror. Rruga të cilën ju zgjodhët, nuk është e lehtë. Pajtimi dhe integrimi janë procese 
të cilat asnjëherë nuk do të mund t’i konsideroni të përfunduara. Bëhet fjalë për një rrugë me shumë të 
ngritura dhe rënje, me momente satisfaksioni por gjithashtu edhe me momente përplot me frustracione. 
Fuqia juaj qëndron në përkushtimin tonë ndaj pajtimit, besimi juaj në integrime dhe dëshira juaj për një të 
ardhme në paqe të vëndit që e doni dhe të cilin e quani shtëpi. Në një rast, Maks van der Shtul tha: “Nuk 
duhet të pritni mrekulli prej një lloji të këtillë të punës; duhet të armatoseni kundër dëshprimeve dhe 
kundër asaj që përjetoni si kritikë të pakuptimtë.” Ajo që u arrit nuk është mrekulli; kjo është rezultat i 
një pune të mundimshme. Asgjë nuk do të arrihet poqese vetëm pritet që punët të ndodhin.”

Pjesë nga fjalimi i Ekselencës së tij, Knut Volebek, Komesar i Lartë për 
refugjatë pranë OSBE, kushtuar NDC Shkup, gjatë ceremonisë së ndarjes së 
cmimit Maks van der Shtul

Arritjet kyçe për vinin 2011



12

Nansen Modeli për Arsimim të Integruar
Modeli Nansen për arsim të integruar (MNAI) paraqet model të ri për 
arsimim në Republiken e Maqedonisë, i cili iu mundëson integrim të 
sukseshëm nxënësve, prindërve dhe arsimtarëve të bashkësive të ndryshme 
etnike nëpërmjet të një procesi modern edukativo-arsimor.
MNAI është model bashkëkohor arsimor i cili i kultivon, nxitë dhe integron 
vlerat multietnike, dygjuhësinë dhe në të njejten kohë i promovon dhe i 
mbështetë raportet e partneritetit në mes të nxënësve, arsimtarëve dhe 
prindërve, e nxitë pjesëmarrjen e komunitetit nëprmjet të krijimit të 
raporteve të harmonizuara të bazuara në respektimin e dallimeve.
Ky model u zhvillua dhe për herë të parë praktikisht u aplikua në vitin 
2007, pas shumë vjet të punës intenzive rreth promovimit dhe lehtësimit 
të dialogut dhe rpojekteve për pajtim në bashkësitë e ndara pas konflikteve 
në Maqedoni. Prej vitit 2007, ky model i arsimimit  iu ndihmoi komunave 
multietnike që të zvoglohet hendeku në mes të sistemeve ekzistuese paralele 
të arsimimit, të cilat kanë tendencë për ndarjen e nxënësve të përkatësive të 
ndryshme etnike, fetare dhe kulturore, si rezultat i drejtpërdrejtë i mungesës 
së besimit të ndërsjellë, komunikimit dhe aktiviteteve të përbashkëta.
 Në vitin 2011, ky model i arsimimit i zhvilluar nga ana e NDC Shkup, vazhdoi 

të fitojë mbështetjen e nevojshme dhe mirënjohje edhe prej bashkësisë vendëse edhe ndërkombëtare dhe vazhdoi të 
arrijë rezultate të shkëlqyeshme për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike nëpër komunat dhe shkollat të cilat e 
aplikojnë Modelin Nansen për arsimim të integruar.
Disa komuna miltietnike shprehen interesim të aplikojnë Modelin Nansen për arsimim të integruar nëpër shkollat 
e tyre, pasi që u bindën në rezultatet pozitive dhe efektin e arritur nëpër komunat të cilat tanimë po i zbatojnë 
aktivitetet projektuese.

Shkolla paraqet shembull të mirë si të rinjtë mund qyshë prej rinisë së tyre më të hershme 
të mësojnë gjuhen e fqinjëve të tyre, me qëllim që të njihen në mes veti dhe në këtë mënyrë  
të kontribuojnë për arritjen e një shkalle më të lartë të integrimit të shoqërsisë sonë.

Gjorge Ivanov - Kryetar i Republikës së Maqedonisë 
me rastin e vizitës së tij në shkollen fillore në Jegunovce, në pril të vitit 2011

„
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•	 Komponenta	e	përmirësuar	dhe	e	pasuruar	didaktike	në	të	gjitha	grupet,	sendërtimi	i	njohurive,	fitimi	
i shkathtësive për qasje të suksesshme ndaj kulturave tjera, dominimi i aktiviteteve interaktive dhe puna 
në grupe, qasje e individualizuar ndaj secilit nxënës dhe përparim indeividual, përmirësim dhe përsosje e 
teknikave për mësim aktiv dhe të pavarur të nxënësve.

•	 Indeks		jashtëzakonisht	i	lartë	arritur	i	kohezionit	grupor	,	kompaktësi	në	të	gjitha	grupet	e	nxënësve,	
që e dëshmon mungesa e cfarëdo qoftë rreziku potencial për tensione multietnike dhe konflikte nëpër grupe 
të përziera etnike.

•	 Promovimi	 i	 vazhdueshëm	 i	 komponentes	 inkluzive	dhe	përfshirja	 e	 vazhdueshme	dhe	pavarësia	
e nxënësve me nevoja të posaqme si dhe të nxënësve të komunitetit rom, për pjesëmarrje aktive nëpër 
aktivitetet jashtëmësimore, nëpërmjet të cilave ata janë pranuar si anëtarë të barabartë në grup. Përparimi i 
tyre është i dukshëm në të dy nivelet – socializimi dhe mësimi.

•	 Janë	zvogluar	barierat	për	mësimin	e	gjuhës	“tjetër”;	është	realizuar	me	sukses	dialogu	kulturor	në	
mes të nxënësve të bashkësive të ndryshme etnike. Përveq kësaj, u evitua braktisja e arsimimit në mes të 
nxënësve për shkak të barierave gjuhësore.

•	 Karakteri	multietnik	i	grupeve	në	mënyrë	vizuale	u	projektua	nëpërmjet	të	dizajnimit		të	suksesshëm	
multikulturor të hapësirave shkollore,  të ideuar prej vetë studentëve.

•	 Janë	përmirësuar	rezultatet	në	procesin	e	rregullt	mësimor,	nën	ndikimin	e	aktiviteteve	të	integruara	
jashtëmësimore.

•	 Janë	 zhvilluar	 shkathtësitë	 te	 nxënësit	 për	 zgjidhjen	 konstruktive	 të	 konflikteve,	mendimin	 kritik,	
qasje fleksibile ndaj problemeve, kapacitete për qasje konstruktive gjatë hulumtimeve si në aktivitete 
jashtëmësimore ashtu edhe gjatë procesit të rregullt mësimor.

•	 Është	arritur	komunikim	dinamik,	shumëkahësh	pa	bariera	gjuhësore,	e	begatuar	me	shkathtësi	për	
komunikim joverbal dhe mirëkuptim.

•	 Janë	zhvilluar	aftësitë	personale	dhe	sociale	të	nxënësit,	të	domosdoshme	për	një	jetë	në	kuptimin	
real multietnik (shkollor dhe lokal).

Sipas treguesve të rezultateve, evaluimi i programit dhe përcjellja e aktiviteteve programore 
gjatë vitit 2011 u arritën këto rezultate, duke e aplikuar Modelin Nansen për arsim të integruar:

Te nxënësit                       
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Toni Koceski
Kryetar i Komunes Jegunovce, Shtator 2011

•	 Është	 arritur	 punë	 e	 suksesshme	 në	 cifte	
dhe ekipore në procesin e planifikimit, organizimit, 
zbatimit dhe vlerësimit të aktiviteteve të integruara 
jashtëmësimore në mjedise dygjuhësore si model 
reprezentativ për nxënësit.
•	 Është	 përmirësuar	 njohja	 e	 gjuhës	 joamtare,	 si	
dhe është shënuar përparim në aplikimin e teknikës së 
parafrazimit.
•	 Është	sendërtuar	njohja	didaktike	metodologjike	e	
arsimtarëve, me efekte pozitive në laryshinë e metodave 
mësimore, formave, teknikave, strategjive në preocesin 
mësimor.

•	 Janë	 përforcuar	 aftësitë	 	 për	 zgjidhjenn	 e	 sitiatave	 konfliktuoze,	 zhvillimin	 e	 tolerancës,	 tejkalimin	 e	
stereotipeve, paragjykimeve te nxënësit
•	 Materialet	për	Programet	vjetore	për	aktivitetet	jashtëmësimore
•	 Përvojë	më	e	madhe	dhe	njohuri	për	shembujt	pozitiv,	praktikë	e	mirë	dhe	njohuri	specifike	nëpërmjet	
vizitës studimore në Norvegji dhe njohja me sistemin arsimor të Norvegjisë.

“Komuna jonë ishte e njohur për problemet me të cilat ballafaqoheshim në shkollen fillore në 
fshatin Shemshovë në vitin 2001. Atëherë ekzistonte një konflikt i jashtëzakonshëm në mes 
të	maqedonasve	dhe	grupeve	etnike	shqiptare.	Kishim	probleme	të	mëdha	edhe	me	nxënësit	
edhe me prindërit. Ne arritëm që gjendjen ta përmirësojmë me këtë Projekt, sepse ai i edukon 
jo	vetëm	nxënësit	por	edhe	prindërit	e	tyre	në	komunen	tonë.	Ashtu	si	zhvillohej	Projekti.	të	
gjithë, edhe fëmijët dhe e tërë vetëqeverisja lokale e pranuan si të vetin dhe unë duhet të 
theksoj se të gjithë ne jemi krenarë me këtë Projekt i cili po zbatohet në fshatin Prelubishtë, 
në	komunen	e	 Jegunovces.	Vetë	 fakti	se	nxënësit	po	shoqërohen	në	mes	veti,	për	ne	do	të	
thotë shumë.“

Te prindërit
•	 Inkuadrim	aktiv i suksesshëm dhe përfshirje vull-
netare e prindërve në aktivitete rrjedhëse programore

•	 Mirëbesimi	i përforcuar dhe përmirësuar në mes 
të prindërve dhe Këshillit të shkollës  

•	 Vetëiniciativë	e shtuar e nënave në mjedise të fs-
hatit, në shkollë dhe në aktivitetet jashtëmësimore

•	 Shkathtësi	 të zhvilluara për mbështetjen e pro-
ceseve dhe fazave zhvillimore te fëmijët e tyre, për ndih-
më në procesin e mësimit të fëmijëve etj. 

Në shkollë
•	 Janë	përmirësuar	aftësitë	e	arsimtarëve	për	zbatimin	e	konceptit	për	arsimim	interkulturor.
•	 Janë	aplikuar	standarde	për	Programet	vjetore	në	të	cilat	bazohen	aktivitetet	jashtëmësimore.
•	 Janë	aplikuar	standarde,	kritere	për	vëzhgim	dhe	evaluim	të	aktiviteteve	jashtëmësimore	me	karakter	të	
integruar dhe dygjuhësor
•	 Qëllime	të	qarta	dhe	 të	definuara	saktë	për	mbështetje	 të	proceseve	 të	 interakcionit	dhe	 integrimit	në	
kuptimin shkollor.
•	 Partneritet	 i	 përmirësuar	 aktiv	 me	 prindërit,	 familjet,	 bashkësitë	 lokale,	 nëpërmjet	 të	 aktiviteteve	
jashtëmësimore.

Te arsimtarët
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Gjatë vitit 2011, NDC Shkup siguroi stimulime për shkollat e reja të cilat filluan të zbatojnë  Modelin 
Nansen, si edhe për shkollen e mesme  profesionale të integruar.
Në shkollen fillore “Rajko Zhinzifov”, Komuna Cair, NDC Shkup investoi për renovimin dhe për pajisjen 
e tërësishme të dy klasave multifunksionale dhe siguroi mjete të ndryshme didaktike dhe literaturë të 
nevojshme për zbatimin e aktiviteteve të integruara jashtëmësimore.
Në shkollen fillore “Atanas Niviqanski”, Komuna Vasilevo, një klasë multifunksionale u renovua dhe u 
pajis tërësisht. Përveq kësaj, NDC Shkup siguroi edhe mjete të domosdoshme didaktike dhe literaturë.

Në shkollen e mesme profesionale të integruar “Mosha Pijade” u ndërtua dhe pajis tërësisht një kabinet 
i ri dhe bashkëkohor për mësim praktik. Ky kabinet iu mundësoi nxënësve të fitojnë njohuri praktike nga 
fusha e elektro-teknikes dhe automatikes ndërsa në të njejten kohë iu ndihmoi atyre që praktikisht t’i 
implementojnë përmbajtjet teorike të lëndëve profesionale. Ky kabinet është i pajisur me kumpjutorë 
industrial të njohur si PLC (kontrollorë logjik të cilët mund të programohen) dhe roboti Lego.

Projekte të veçanta dhe envenimente

Stimulimet për shkollat

Vizita e Kryetarit të Republikës së Maqedonisë
Kryetari i Republikës së Maqedonisë – Gjorge Ivanov, i vizitoi shkollen fillore dhe të mesme të cilat e 
implementojnë Modelin Nansen për arsim të integruar në fshatin Prelubishtë, Komuna e Jegunovces. 
Kryetari u prit prej arsimtarëve dhe profesorëve të dy shkollave, drejtori i shkollës aë mesme profesionale 
qëndrore “Mosha Pijade” – Petar Gligorov, drjtori i shkollës qëndrore fillore “Shemshova” – Burhan 
Ejupi, drejtori i Rrjetit Nansen për Ballkanin, Steinar Brin dhe nga ekipi i NDC Shkup. Për nder të 
Kryetarit, nxënësit e klasave të dyta dhe të treta të shkollës fillore përgatiten këngë dhe poezi në gjuhën 
maqedone dhe shqipe. 
Pas vizitës në shkollë, u realizua një takim i përbashkët i Kryetarit me drejtorin e Rrjetit Nansen për 
Ballkanin – Steina Brin, Kryetarin e komunës Jegunovcë – Toni Kocevski, Drejtorin ekzekutiv të NDC 
Shkup dhe drejtorët e shkollave, me qëllim që të bisedojnë për përparësitë dhe përvojat pozitive nga 
aplikimi i këtij modeli të arsimimit nëpër regjionet e përfshira nga konflikti. 

Ngjajret e rëndësishme
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Me mbështetje finansiare nga 
Sekretariati për zbatimin e 
Marrëveshjes kornizë të Ohrit (SIOFA) 
në kuadër të Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë, NDC Shkup organizoi 
seminare treditore për arsimtarët dhe 
profesorët të cilët i implementojnë 
aktivitetet e integruara jashtëshkollore 
nëpër shkolla dhe të cilat e zbatojnë 
Modelin Nansen për arsimim të 
integruar. Në këto seminare morën 
pjesë arsimtarë, profesorë, menaxhues 
të shkollave, përfaqësues të Byro për 
zhvillimin e arsimit, inspektorë të 
arsimit dhe përfaqësues të SIOFA. 

Seminari i parë treditor u mbajt në periudhen prej  11-13 mars, 2011 në Ohër me temë: „Komponenta 
dygjuhësore në aktivitetet jashtëmësimore“. Prof. Dr. En Keleher dhe Keli Rajan nga Pacific Lutheran 
University nga Tahoma (Sietl, SHBA) dhe Genc Goranci – Koordinator projektesh në Nansen Dialog 
Center në Sarajevë (Basna dhe Hercegovina) ishin të ftuar si ligjërues në këtë seminar. Përfaqësuesit e   
PLU e prezentuan sistemin arsimor në disa shtete të SHBA dhe ajo që është bërë lidhur me integrimin 
në arsim. Përfaqësuesi i NDC Sarajevë, i prezentoi aktivitetet  e Projektit i cili po implementohet në 
komunat Srebrenica dhe Bratunac, sfidat me të cilat po ballafaqohen në këto dy komuna, segregacionin 
në sistemin arsimor nëpër shkollat e Bosnjes dhe Hercegovines dhe aktivitetet të cilat janë ndërmarrë nga 
ana e NDC Sarajevë nëpër shkollat e këtyre dy komunave. Gjatë mbajtjes së seminarit, Ekipi për arsim 
dhe zhvillim e mbajti punëtorinë interaktive: “Komponenta dygjuhësore në aktivitetet jashtëmësimore”, 
nëpërmjet së cilës qenë trajtuar specifikat e qasjes dygjuhësore dhe roli i parafrazimit si lidhje në mes 
dy gjuhëve.

Seminari i dytë u mbajt në periudhen prej 15-17 prill, 2011 me temë: „Komponenta e lojes në aktivitetet 
jashtëmësimore“. Ky seminar u hap nga ana e përfaqësuesit të SIOFA, zonjes Hajrije Elezi. Gjatë mbajtjes 
së seminarit, arsimtarët dhe profesorët të cilët janë të përfshirë në implementimin e aktiviteteve të 
integruara jashtëmësimore, patën mundësi të marrin pjesë në ligjëratat e Prof. Dr. En Keleher dhe Keli 
Rajan nga Pacific Lutheran University, Prof. Dr. Steinar Brin – Udhëheqës i Rrjetit për dialog  Nansen, 
Suzana Agotiq – përfaqësuese e NDC Osijek,  Zëvendës drejtoresha e Byro për zhvillimin e arsimit, 
zonja Ajshe Selmani si dhe zotëri Jashar Kasami nga Inspektorati shtetëror i arsimit. Pjesëmarrësit patën 
mundësinë në mënyrë të drejtpërdrejtë (nëpërmjet të një numri të madh të detyrave praktike) të 
sendërtojnë njohuritë dhe shkathtësitë e tyre gjatë aplikimit të lojës si metodë themelore gjatë zbatimit 
të aktiviteteve në grupe me përbërje të përzier etnike.

Projekte të veçanta dhe envenimente

Seminare për subjektet e interesuara të arsimit
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NDC Shkup i ka zyrtarizua raportet e 
partneritetit me Komunen Vasilevo më 29 
qershor 2011 me nënshkrimin e Marrëveshjes 
për bashkëpunim me Kryetarin e Komunës.  

Pas nënshkrimit të Marrëveshjes, NDC Shkup, 
në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës dhe 
grupet e ekspertëve, i zgjodhën arsimtarët 
të cilët do të ngarkohen për zbatimin e 
aktiviteteve të integruara jashtëmësimore 
ndërsa Ekipi për arsim, trajnim dhe zhvillim i 
NDC Shkup mbajti një seri trajnime fillestare 
për arsimtarët e rinj.

Lansimi I Nansen modelit për arsimim të integruar 
në Komunen Vasilevo 

Në muajin shtator të vitit 2011, ky Projekt u prezentua para prindërve të nxënësve (të kombësisë 
maqedone dhe turke) dhe u shpreh mbështetja e nevojshme për përfshirje të nxënësve në këtë Projekt 
si dhe u mor qëndrim për fillimin e zbatimit të tij.
Projekti “Modeli Nanse për arsim të integruar” zyrtarisht filloi në SHFK “Atanas Niviqanski” (më parë 
“Goce Dellcev”), Nova Maala, Komuna Vasilevo, më 12 tetor 2011. Në këtë eveniment, mysafirë të 
shumtë patën rastin të dëgjojnë komentete e drejtores së shkolles Gordana Janevska, Sasho Stojkovski, 
Drejtor ekzekutiv i NDC Shkup, Vanco Stojanov, Kryetar i Komunës Vasilevo dhe Pance Kralev, Ministër 
i arsimit dhe shkencës. Me këtë rast, nxënësit u prezentuan me një program kulturor-artistik. Përveq 
mysafirëve tjerë në ceremoninë e hapjes ishin edhe: Hadi Nezir, Ministër në Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë, Burak Gurkan, Sekretar i tretë në Ambasaden e Turqisë në Republiken e Maqedonisë, 
Jakup Arsllan, Drejtor ekzekutiv në Kolegjin turk në Maqedoni, drejtoria e shkollës dhe personeli i Sh.F. 
“Goce Dellcev” përfaqësues të pushteti lokal në Visoka Maala, ekipet e arsimtarëve dhe profesorëve 
të shkollave të integruara të Komunave Jegunovcë dhe Strumicë dhe një numër i madh i prindërve dhe 
nxënësve nga Komuna Vasilevo.
Arsimtarët, prindërit dhe autoritetet komunale treguan interesim të madh për Projektin, i cili deri tani 
tregoi rezultate të jashtëzakonshme nëpër të gjitha komunat në të cilat po implementohet.

Projekte të veçanta dhe envenimente

Multietniciteti i Maqedonisë reflektohet edhe në procesin arsimor; për këtë 
arsye, implementimi i këtij modeli nëpër komunat tjera të vëndit tonë tregoi 
rezultate të dukshme për tejkalimin e dallimeve dhe barierave të ndryshme 
në mes të dy bashkjësive etnike. Me këtë Projekt, i cili do të implementohet 
nëpër klasa të përziera prel klasës së gjashtë, nëpërmjet të bashkëpunimit të 
ndërsjellë në mes të prindërve, arsimtarëve dhe nxënësve, dallimet në traditë, 
religjion dhe kulturë, do të shëndërrohen faktorë kohezioni.” – theksoi Ministri 
për arsim dhe shkencë, Pance Kralev gjatë ceremonisë së hapjes. 
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Më 20 tetor 2011, projekti Modeli Nansen për 
mësim të integruar zyrtarisht u promovua në 
SHFK “Rajko Zhinzifov” në Komunen Cair, 
Shkup. Kjo komunë është e para në qytetin 
e Shkupit, e cila filloi të implementojë këtë 
Projekt.
Ky Projekt u mbështet prej Kryetarit të 
Komunës cair dhe Këshillit të Komunës, i cili 
miratoi shfrytëzimin e  mjeteve të buxhetit 
të komunës për nevojat e këtij projekti. 
Marrëveshja për bashkëpunim në mes të 
Qendrës për Dialog Nansen Shkup dhe 
Komunës së Cairit, zyrtarisht u nënshkrua më 
3 gusht 2011. Ky projekt e mori mbështetjen e 
nevojshme nga prindërit e nxënësve të bashkësive të ndryshme etnike (shqiptare, maqedone, boshnjake dhe 
rome).   

Në hapjen e kësaj ngjarje, përveq prindërve, nxënësve dhe arsimtarëve, të parnishëm ishin edhe Zëvendës 
Kryetari i Qeverisë Musa Xhaferi, Ministri i arsimit dhe shkencës, Pance Kralev, Zëvendës ministri i arsimit 
dhe shkencës, Safet Neziri, Kryetari i Komunës Cair, Izet Mexhiti, Komesari i Lartë për pakicat kombëtare, 
Knut Volebek, Ambasadori i OSBE në Maqedoni Ralf Bret, Drejtori i Rjjeti për Dialog Nansen, Steinar Brin, 
Drejtori ekzekutiv i NDC Shkup Sasho Stojkovski si dhe drejtoria e shkollës dhe ekipet e arsimtarëve dhe 
profesorëve të shkollave të integruara në komunat Jegunovce, Strumicë dhe Vasilevë. Mysafirët patën mundësi 
të dëgjojnë deklaratat e drejtorit të shkollës, të drejtorit ekzekutiv të NDC Shkup, zëvendës ministrit për 
arsim dhe shkencë dhe të Kryetarit të Komunës Cair. Gjatë ceremonisë që u zhvillua këtu, nxënësit e klasës 
së parë të cilët do të regjistrohen në këtë Projekt, u prezentuan me një performansë të shkurtër muzikore.

Në koordinim me Komesarin e Lartë të OSBE për pakicat 
kombëtare, Ekselenca e Tij Knut Volebek dhe ambasadori 
i OSBE në Shkup Ralf Bret, NDC Shkup ishte nikoqir 
i një tryeze të rrumbullakët me autoritetet komunale, 
përfaqësuesit e Byros për zhvillimin e arsimit të cilët janë 
pjesë të komunave që implementojnë Modelin Nansen për 
arsim të integruar. Të pranishmit theksuan shembujt, sfidat 
dhe përvojat lidhur me fazat e para dhe fillimet e zbatimit 
të Projektit.

Projekte të veçanta dhe envenimente

Lansimi i Nansen modelit për arsim të integruar 
në Komunen Cair

Tryeza e rrumbullakët me partnerët për implementim
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NDC Shkup, i përfaqësuar prej Menaxhuesit 
të Projekteve, Veton Zekolli, mori pjesë në 
një prej ngjarjeve më të mëdha  në vitin 2011, 
organizuar prej Aleanses së civilizimeve 
pranë Kombeve të Bashkuara në Doha, 
Katar – Forumi i 4 i UNAOC (prej 11 deri 
13 dhjetor). Aleanca e mbajti Forumin e vet 
vjetor, duke i mbledhur liderët politik dhe 
korporativ botëror, Kryetarët e Komunave, 
Shoqërinë civile, rininë, gazetarët, 
akademikët, fondacionet dhe organizatat 
ndërkombëtare nga e tërë bota. Ky Forum 
siguroi mundësi për pjesëmarrësit që të 
njihen, të këmbejnë ide dhe të realizojnë 

projekte të reja dhe iniciativa të përbashkëta si dhe të diskutojnë  për temen e gjërë të migrimit dhe 
integrimit, dialogun ndërfetar dhe lëvizjet e të rinjëve. UNAOC po mundohet të krijojë vullnet kolektiv 
politik  dhe të mobilizojë aksion të përbashkët në nivel institucional dhe të shoqërisë civile, me qëllim që 
të përmirësohen mirëkuptimi dhe raportet e bashkëpunimit në mes të popujve dhe njerëzve, në mes të 
kulturave dhe religjioneve ndërsa gjatë procesit të ballafaqohen dhe të zbuten tensionet dhe konfliktet, si 
dhe t’iu kundërvihen forcave të cilat i stimulojnë ndasitë, polarizimet dhe ekstremizmin.

Projekte të veçanta dhe envenimente

Pjesëmarrja në Forumin e 4 të UNAOC

Përcjellja dhe evaluimi i rezultateve ishin pjesë përbërëse e programit të NDC Shkup për vitin 2011. Kjo 
punë kërkonte inkuadrim aktiv në procesin e të gjithë atyre që  kishin marrë pjesë në program, përfshirë këtu 
edhe shfrytëzuesit, partnerët, trupat qeveritar dhe sektorin e arsimit. Me qëllim që në mënyrë permanente 
të përmirësohet ndikimi i programit, NDC Shkup e përcillte avansimin e saj edhe nga brenda edhe nga 
jasht. Evaluimi dhe përcjellja e brendshme e programit u kryen prej personelit të NDC Shkup nëpërmjet 
të vëzhgimit të drejtpërdrejtë, por duke shfrytëzuar edhe metodologjinë participative të hulumtimit, me 
qëllim që të grumbullohen të dhënat dhe rezultatet specifike të programit.

Evaluimi i jashtëm i programit u zbatua nga ana e ekspertëve ndërkombëtar dhe lokal, të cilët vlerësuan dhe 
evaluuan ndikimin e programit me një qasje të lartë integrale dhe profesionale. Evaluimi i jashtëm i programit 
u mbajt në periudhen maj – qershor 2011 ndërsa u zbatuanga ana e profesor Pjotr Dutkieviq – Drejtor i 
Qendrës	për	udhëheqje	dhe	menaxhment	publik	në	Carleton	University,	Оtava,	Kanada	dhe	profesor	Zoran	
Velkovski nga Instituti për pedagogji në Shkup, Maqedoni. Edhe rezultatet prej këtyre evaluimeve treguan 
ndikim pozitiv dhe cilësi të lartë të komponenteve programore të NDC Shkup dhe i dhanë udhëzimet e 
nevojshme dhe rekomandimet për sendërtimin dhe përmirësimin e tyre.

Evaluimi dhe përcjellja e brendshme dhe e jashtme e programeve
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Udhëtimet studimore në Norvegji patën ndikim të theksuar në përvojat në fushen e arsimit të integruar. 
Pjesëmarrësit në programin tonë të cilët ishin në udhëtimet studimore, u bënë përkrahësit tonë më të 
mëdhej të programit dhe ithtarë të idesë për aktivitete të integruara arsimore. Në vitin  2011 NDC Shkup 
realizoi dy vizita studimore në Mbretërinë e Norvegjisë për dy dy grupe të ndryshme qëllimore.

Vizita e parë studimore në Norvegji për vitin 2011 u realizua në periudhen prej  10 deri 14  maj, 2011, për nxënësit e 
shkollës së mesme profesionale të integruar “Mosha Pijade” në Jegunovce, sëbashku me profesorët të cilët i realizojnë 
aktivitetet jashtëmësimore, drejtorin dhe kryetarin e Këshillit të shkollës të shkollës së mesme profesionale “Mosha 
Pijade” si dhe për përfaqësues të Sektorit qeveritar për implementimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit dhe personeli 
i NDC Shkup.

Gjatë qëndrimit në Norvegji u vizituan më shumë lokacione kulturore dhe historike, atraksione turistike dhe institucione 
edukativo-arsimore në Osllo dhe Lilehamer duke iu ndihmuar nxënësve të mësojnë më shumë për leverditë e sistemit 
edukativo-arsimor të Mbretërisë së Norvegjisë, si dhe për trashëgiminë kulturore dhe traditen  e popullit norvegjez. 
Kjo vizitë studimore kishte rëndësi të madhe për krijimin e raporteve të partneritetit në mes të shkollave të mesme 
profesionale në Jegunovce dhe Osllo ndërsa shqyrtohej mundësia për këmbimin e nxënësve dhe personelit.

Vizita e dytë studimore u realizua në periudhen prej 28.11 deri më  02.12.2011. Grupi përbëhej prej përfaqësuesve 
të Ministrisë së arsimit dhe shkencës, Kryetarëve të Komunave, përfaqësuesve të komunave, përfaqësuesve të 
inspektorëve të arsimit dhe ekipeve të arsimtarëve të shkollave të cilat e implementojnë Modeli Nansen për arsim të 
integruar. 

Qëllimi i kësaj vizite në Norvegji  ishte të fitohen më shumë informata për karakteristikat e sistemit arsimor dhe politik 
në Norvegji, të arriturat në fushen e arsimit të integruar si dhe të vizitohen më shumë  institucione të larta shtetërore 
të nivelit lokal dhe qëndror,  institucione dhe organizata  arsimore, përfshirë këtu edhe: Ministrinë e punëve të jashtme 
të Norvegjisë, Ambasaden e Republikës së Maqedonisë në Osllo, komunat Lilehamer, rajonin Opland, Akademinë 
Nansen, shkollat fillore Tojen dhe Sore Al etj.

Vizitat studimore në Norvegji ishin mundësi e mirë për thellimin e bashkëpunimit në mes të partnerëve dhe 
bashkëpunëtorëve të NDC Shkup ndërsa u vlerësua edhe si shumë pozitive prej të gjithë pjesëmarrësve në këtë 
program.

Vizita studimore në Norvegji



Shkollat të cilat e aplikojnë Modelin Nansen për arsim të integruar kanë leverdi nga zhvillimi i partneriteteve pozitive 
me prindërit, nëpërmjet të inkuadrimit të tyre në të gjitha vendimet të cilat ndikojnë në arsimimin dhe mësimin e 
fëmijëve të tyre. Inkuadrimi i prindërve ofron mundësi të kuptohet roli të cilin ata realisht e kanë në të gjitha fazat e 
procesit të nxënjes dhe zhvillimit të fëmijëve të tyre.
Gjatë vitit 2011, NDC Shkup vazhdoi të organizoj prezentime publike për prindërit, me qëllim që ata ti informojë në 
mënyrë të drejtpërdrejtë për leverditë e arsimit të integruar dhe pse duhet mbështetur Modelin Nansen për mësim 
të integruar ndërsa fëmijët e tyre  të marrin pjesë në aktivitetet e integruara arsimore. Prezentimet publike u bënë 
para fillimit të vitit mësimor, me qëllim që prindërit të informohen me përmbajtjet e aktiviteve jashtëmësimore dhe 
qëllimet e tyre kryesore ndërsa në të njejten kohë ti nxisin ata të jenë partnerë aktiv gjatë tërë vitit mësimor. Me secilin 
prezentim, prindërit më mirë e kuptuan dhe pranuan Modelin Nansen për arsim të integruar.

Përveq kësaj, ekipi për arsim, trajnim dhe zhvillim  i NDC Shkup i krijoi dhe me sukses i zbatoi Programet për 
bashkëpunim dhe partneritet vjetor me prindërit. Qëllimi kryesor i Programeve vjetore për bashkëpunim me prindërit 
ishte që të përforcohet interaksioni, bashkëpunimi dhe besimi në mes të arsimtarëve, prindërve dhe nxënësve të 
bashkësive të ndryshme etnike ndërsa në të njejten kohë të nxitet një komunikim i hapur dhe fleksibil gjatë tërë vitit 
mësimor.
Programi vjetor për bashkëpunim me prindërit përfshinte: trajnime, 
kurse për IT, punëtori edukative dhe kreative, ditë të hapura, 
manifestime festive  dhe përfshirje të prindërve në aktivitete 
vullnetare në shkollë.
Gjatë periudhës së informimit , NDC Shkup e përgatiti Doracakun 
për prindër për Modelin Nansen për arsim të integruar, i cili 
prindërve iu ofron elaborim themelor dhe përshkrim të përparësive 
dhe leverdive nga ky model i ri i arsimit.
NDC Shkup beson fuqishëm se shkollat duhet të jenë të hapura 
për përfshirjen e  prindërve në punën të cilen e zbatojnë  dhe të 
shqyrtojnë mundësitë për nxitjen e pjesëmarrjes së theksuar dhe 
aktive të prindërve në të gjithë procesin arsimor.

21

Prindërit të cilët i përkrahin fëmijët e tyre në mësim kanë rol të madh në përmirësimin e rezultateve 
dhe sjelljes së fëmijëve. Përfshirja aktive e prindërve në shkollë mund të ndihmojë për promovimin 
e ambienteve për mësim në të cilat nxënësit mund të lidhen në mënyrë pozitive me personelin e 
shkollës dhe me moshatarët e tyre. 

Programe për bashkëpunim me prindërit

  “Prindërit ishin me të vërtetë të guximshëm të 
provojnë dicka të re  për fëmijët e tyre dhe të mbesin të 
fortë, atëherë kur shumë fuqi u munduan t’i pengojnë. 
Sipas meje, është bindëse kur prindërit reflektojnë kësi 
angazhimi dhe fuqie. Kjo nuk do të ndodhte poqese nuk 
do të kishin besim të plotë në mes veti dhe te Qendra 
për Dialog Nansen Shkup.” 

Bente Knagenhjelm
Këshilltar i lartë i Rrjetit për Dialog Nansen, tetor 2011

„



22

Me qëllim që të sigurohet zhvillim profesional si dhe të 
zhvillohen shkathtësitë dhe aftësitë e arsimtarëve dhe 
profesorëve të cilët janë implementues të drejtpërdrejtë 
të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore nëpër 
shkollat të cilat e implementojnë Modelin Nansen për 
arsim të integruar, NDC Shkup përgatiti dhe zbatoi 
një seri të trajnimeve dhe punëtorive profesionale 
për këtë grup qëllimor. Ekipi për arsim, trajnim dhe 
zhvillim luajti rol kyq gjatë punësimit, selektimit dhe 
trajnimit të arsimtarëve të shkollave të reja ku Modeli 
Nansen për arsim të integruar filloi të zbatohet për 

herë të parë gjatë vitit 2011, ndërsa vazhdoi të ofrojë mentorim dhe mundësi për sendërtimin  e aftësive 
të ekipeve të arsimtarëve dhe profesorëve nëpër shkolla të cilat tanimë e implementojnë këtë model të 
arsimimit. 
Programi për trajnimet dhe punëtoritë ishte i përgatitur nëpërmjet të përcjelljes së trendeve më të reja në 
fushen e arsimit të integruar dhe interkulturor. Për ekipet e arsimtarëve të punësuar rishtas u përgatiten 
trajnime dhe punëtori të nivelt fillestar, me qëllim që të fitojnë udhëzime specifike teorike dhe praktike për 
implementim të suksesshëm të Programeve vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore.
Trajnimet e nivelit të avansuar u përgatitën në bazë të  të rezultateve dhe rekomandimeve të dhëna nga 
ana e evaluuesve të jashtëm si dhe në bazë të rezultateve të fituara nga përcjellja e rregullt e  aktiviteteve 
të integruara jashtëmësimore, zbatuar nga ana e personelit të NDC.Trajnimet në nivelin e avansuar dhe 
punëtoritë sihin në mënyrë speciale të dizajnuara dhe realizuara me qëllim që të zvoglohen mangësitë e 
identifikuara dhe dobësitë e regjistruara gjatë evaluimit të programit dhe procesit të vëzhgimit.

Seria e trajnimeve në nivelin bazik dhe të avansuar dhe temat e punëtorive përfshijnë:
  
•	 Karakteristikat	e	Modelit	Nansen	për	arsim	të	integruar
•	 Organizimi	dhe	dizajni	i	ambienteve	multikulturore	në	shkollë
•	 Komponenta	dygjuhësore	në	aktivitetet	jashtëmësimore
•	 Komponenta	e	lojës	në	aktivitetet	jashtëmësimore
•	 Komunikimi	efektiv	në	mes	të	arsimtarit	dhe	nxënësit
•	 Zgjidhja	konstruktive	e	problemeve
•	 Bashkëpunimi	i	suksesshëm	me	prindër
•	 Komunikimi	joverbal	në	mësojtore
•	 Bashkëpunimi	tandem	dhe	ekipor	i	nxënësve
•	 Evidenca	pedagogjike
•	 Ngjarjet	dhe	manifestimet	e	integruara	dygjuhësore
•	 Metodat	dhe	teknikat	interaktive	në	procesin	arsimor.

Gjatë periudhës së informimit, Ekipi për arsim, trajnim dhe zhvillim i NDC Shkup përgatitit dhe publikoi 
një Doracak p[ër arsimtarë për Modelin Nansen për arsim të integruar, i cili e pasqyron metodologjinë 
e  kompletuar të punës dhe kahjet e nevojshme për zbatimin e suksesshëm të aktiviteteve të inetgruara 
jashtëmësimore.

Në vitin 2011, arsimtarët ishin të ftuar dhe nxitur të marrin pjesë në përgatitjen e Programeve të reja vjetore 
për aktivitetet e integruara jashtëmësimore me Ekipin e NDC Shkup, që iu mundësoi të kontribuojnë për 
formësimin e përmbajtjes jashtëmësimore dhe të përfshijnë idetë dhe propozimet e tyre me qëllim të 
përmirësimit dhe begatimit tëpërmbajtjes së gjithmbarshme programore.

Trajnime dhe punëtori për zhvillimin e shkathtësive
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Personeli dhe Këshilli drejtues, 2011

personeli 

Sasho Stojkovski 
- Drejtor Ekzekutiv

Veton Zekolli 
- Projekt Menaxher

Biljana Krsteska papiq 
- Menaxher për arsim, trajnim dhe zhvillim

Anica onosimoska 
- Koordinator për arsim, trajnim dhe zhvillim

Mirlinda Alemdar 
- Koordinator për arsim, trajnim dhe zhvillim 
/ personi për marrëdhënie publike

osman emin 
- Koordinator për arsim, trajnim dhe zhvillim

Vane Rujkov 
- Konsulent IT & Veb dizajner

Natasha Andreevska 
- Udhëheqës i zyres dhe finansave

Këshilli drejtues  

elizabeta Jovanovska 
- Kryetar

Bente Knagenhjelm 
- Qendra Nansen për paqe dhe dialog, 
Norvegji

ingrid Vik 
- Qendra për paqe, Oslo, Norvegji

ingunn Skurdal 
- Qendra për paqe dhe dialog, Norvegji

Veli Kreci 
- Universiteti i Europës Juglindore, Tetovë

Asistentë lokal

Gligorcho Rujkov
Bekim Nuhiu

Arsimtarë dhe profesorë të shkollave të cilat e 
aplikojnë Modelin Nansen për arsim të integruar

Snezhana Misajllovska, SH.F. “Fridtjof Nansen”, Jegunovce

elizabeta Stamenkovska, SH.F. “Fridtjof Nansen”, Jegunovce

Habibe Mustafi, SH.F. “Fridtjof Nansen”, Jegunovce

Zirafete Shaqiri, SH.F. “Fridtjof Nansen”, Jegunovce

Salajdin Behadini, SH.F. “Fridtjof Nansen”, Jegunovce

Dushko perinski, SHMP “Mosha Pijade”, jegunovce

Aleksandar petroviq, SHMP “Mosha Pijade”, Jegunovce

Muzafer Rexhepi, SHMP “Mosha Pijade”, Jegunovce

Lupqo perinski, SHMP, “Mosha Pijade”, Jegunovce

Lubinka Cvetanova, SHFK “Mareshali Tito”, Strumicë

Daniela Miteva, SHFK “mareshali Tito”, Strumicë

Mejdin Usinov, SHFK “mareshali Tito” Strumicë

iris Kumbaraqi – Kaja, SHFK “Mareshali Tito, Strumicë

Deana Koceva, SHFK “Atanas Niviqanski”, Vasilevë

Vanqo Milev, SHFK, “Atanas Niviqanski”, Vasilevë

Sejnur Durov, SHFK “Atanas Niviqanski”, Vasilevë

Maja Janevska, SHFK “Rajko Zhinzifov” Cair

Mejlan Ameti, SHFK “Rajko Zhinzifov”, Cair

Donator kryesor

Ministria e punëve të jashtme, Mbretëria e Norvegjisë 

Mbështetje finansiare

Sekretariati për zbatimin e Marrëveshjes kornizë, 
(MZMKO), 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë (logo)

Komunat partner

Komuna Cair
Komuna e  Strumices 
Komuna e Jegunovces 
Komuna e Vasileves 




