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HYRJE 

 

Modeli Nansen për arsim interkulturor (MNAI), i cili është zhvilluar nga Qendra Nansen për 

Dialog (QND) Shkup, paraqet model bashkëkohor edukativo-arsimor, që i kultivon, nxit dhe integron 

vlerat multikultrore dhe dygjuhësinë, por edhe njëkohësisht e promovon dhe mbështet marrëdhëniet 

e partneritetit ndërmjet nxënësve, arsimtarëve dhe prindërve të bashkësive të ndryshme etnike, të 

bazuara në respektimin e dallimeve.  

Njëri ndër komponentët kyçe të Modelit Nansen për arsim interkulturor janë aktivitetet e 

integruara jashtëmësimore, para së gjithash të dedikuara për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme 

multietnike, në të cilat mësimi zhvillohet në më shumë gjuhë. Këto aktivitete realizoheshin pas 

përfundimit të orarit të rregullt mësimor, i cili zhvillohet në gjuhën amtare të nxënësve, në grupet e 

formuara me nxënës të përkatësisë së ndryshme etnike, kryesisht në nivel të klasave. Këto orë 

realizoheshin nga çifte (tandemë) të arsimtarëve, ku secili arsimtar veç e veç i realizonte aktivitetet në 

gjuhën e vetë amtare, përkatëse për një pjesë të nxënësve, duke e përdorë qasjen e parafrazimit. Në 

kuadër të aktiviteteve përmes zbatimit të formave të ndryshme nxitëse të lojërave dhe hulumtimeve, 

nxënësit zhvillojnë ndjenja dhe qëndrime pozitive për kulturën “tjetër” dhe për vlerat e saja, e 

pasurojnë vokabularin e tyre elementar me nocione dhe fraza kulturore-sociale nga gjuha verbale e 

përkatësisë tjetër etnike, aftësohen për jetë të përbashkët dhe i plotësojnë, zgjerojnë dhe thellojnë 

përmbajtjet e domosdoshme për mësim.  

Për aktivitet jashtëmësimore sipas MNAN-së janë përgatitur programe vjetore, në të cilat janë 

ofruar disa lloje të seksioneve të fushave të ndryshme për secilën klasë, të cilat janë në korrelacion të 

ngushtë me përmbajtjet e programeve të detyrueshme mësimore, me çka nxënësve iu mundësohet t’i 

zgjerojnë dhe thellojnë dituritë dhe shkathtësitë e tyre. Në këtë hulumtim ishin observuar seksionet e 

realizuara me nxënësit e mësimit klasor dhe lëndor në shkollën fillore “Goce Dellçev” në Gostivar.  

Qëllimet globale të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore janë përkufizuar në dokumentin 

strategjik “Koncepti i arsimit interkulturor”1 dhe të njëjta janë përfshirë në mënyrë të modifikuar në 

programet vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore. Këto qëllime kanë qenë parime bazë 

gjatë krijimit të instrumenteve hulumtuese.   

  

 

                                                

 
1 Koncepti i arsimit interkulturor (2015). Shkup: MASH (http://www.mon.gov.mk/images/Koncepcija-mk.pdf) fq. 35   

http://www.mon.gov.mk/images/Koncepcija-mk.pdf
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METODOLOGJIA E HULUMTIMIT 

 

 Hulumtimi ishte realizuar me qëllim që të bëhet vlerësimi i cilësisë së realizimit të aktiviteteve 

jashtëmësimore sipas MNAN-së nga aspekti i qëllimeve të përkufizuara  globale. Për ndjekje të 

realizimit të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore ishin realizuar observime në terren në shkollën 

fillore “Goce Dellçev” në Gostivar gjatë tremujorit të tretë të vitit 2018. Në këtë shkollë mësimi 

zhvillohet në gjuhën shqipe dhe atë maqedonase në dy turne, atë të mëngjesit dhe të pasdites. Në 

njërin turn zhvillohet mësimi në gjuhën shqipe, ndërsa në turnin tjetër zhvillohet mësimi në gjuhën 

maqedonase.    

 Në periudhën kohore të sipërpërmendur gjithsej u observuan 11 orë të aktiviteteve të 

integruara jashtëmësimore (8 të mësimit klasor dhe 3 të mësimit lëndor). Orët realizoheshin nga çifte 

mësimore, të cilët zhvillojnë mësim në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Dinamika kohore e realizimit 

të observimeve, llojeve të aktiviteteve (seksioneve) jashtëmësimore të integruara që ndiqeshin, çiftet 

e arsimtarëve që i realizonin ato dhe përzgjedhja e nxënësve nga klasë të caktuara janë pasqyruar në 

detaje në vazhdim të këtij raporti.  

Nga të dhënat e prezantuara në shtojcë konstatohet që te seksionet e observuara, të realizuara 

me nxënësit e mësimit klasor mbretëron përzgjedhja e Eko seksionit, që është ofruar në programin 

vjetor për aktivitete të integruara jashtëmësimore për klasën e tretë, si dhe i seksionit Paqe dhe 

tolerancë, të ofruar për klasë të katërt dhe të pestë. Më e vogël është përzgjedhja e seksioneve: 

Konstruktorë të vegjël për klasë të katërt, Njihe Maqedoninë për klasën e dytë dhe të tretë si dhe 

Seksionit dramatik për klasën e dytë. Nga ana tjetër në mësimin klasor janë ndjekur Seksioni artistik, 

Klubi i sportit Nansen dhe Seksioni muzikor, të realizuar me nxënësit e klasës së gjashtë, shtatë dhe të 

tetë. Meqenëse aktivitetet e integruara jashtëmësimore në mësimin lëndor fillojnë të realizohen për 

herë të parë, madje edhe arsimtarët, realizues të këtyre aktiviteteve e kishin mbaruar vetëm nivelin 

bazë të trajnimit për Modelin Nansen, në orët e observuara realizoheshin aktivitete të lojërave për 

nxitje të atmosferës së këndshme dhe pozitive në grup. Në fakt nuk kishte filluar realizimi qenësor i 

programeve vjetore për seksionet konkrete.  

Për sa i përket krijimit të grupeve për realizim të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore, 

mund të vërehet se ato janë të formuara nga nxënës të dy paraleleve (njëra me mësim në gjuhën 

shqipe, ndërsa tjetra me mësim në gjuhën maqedonase) nga klasa e njëjtë ose nga nxënës të dy 

paraleleve të klasave vijuese.   
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Nga pasqyrimi i dhënë i arsimtarëve realizues të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore të 

obseruvara mund të konstatohet se të gjithë arsimtarët e mësimit klasor e kanë përfunduar nivel bazë 

dhe të avancuar të trajnimeve të Modeli Nansen për arsim interkulturor, madje disa prej tyre e kanë 

ndjekur edhe nivelin e specializuar. Pjesa më e madhe e arsimtarëve deri më tani kanë përvojë 

shumëvjeçare të punës në realizimin e MNAN-së, por edhe kanë realizuar më shumë lloje të seksioneve 

në shkollën, në të cilën punojnë. Për dallim nga arsimtarët e grupit klasor, arsimtarët e grupit lëndor 

kanë përfunduar nivel bazë të trajnimeve dhe janë në fazë të ndjekjes së nivelit të avancuar të 

trajnimeve për MNAN. Ata i shënojnë përvojat e para të tyre në realizimin e aktiviteteve të integruara 

jashtëmësimore. Arsimtarët lëndor, realizues të aktiviteteve të ndjekura jashtëmësimore, janë 

arsimtarë të cilët realizojnë mësim për arsimin fizik dhe shëndetësor, arsimin muzikor, gjuhën angleze 

dhe biologjinë. Po ashtu ata janë kujdestar të klasave të nxënësve me të cilët realizohen aktivitetet.  

Për nevojat e observimeve është zhvilluar protokolli për evidentim dhe evaluim të parametrave 

të nevojshme, të cilat ishin ndjekur në procesin e realizimit të aktiviteteve jashtëmësimore sipas 

MNAN-së. Fill para realizimit të secilit observim, çiftet e arsimtarëve, realizues, dorëzonin me shkrim 

aktivitetin e përgatitur jashtëmësimor, i cili më pas ndiqej.  

Në kuadër të punës në terren të hulumtimit është realizuar intervistë (me karakter gjysmë të 

strukturuar) me të gjithë arsimtarët, gjegjësisht me çiftet e arsimtarëve, aktivitetet jashtëmësimore të 

të cilëve janë ndjekur, me qëllim që të vlerësohen opinionet e tyre nga përvojat e deritanishme e 

realizimit të aktiviteteve jashtëmësimore, më konkretisht dobitë nga realizimi i tyre, por edhe disa 

sugjerime të, ide për aktivitete të mëtejme në drejtim të përmirësimit të cilësisë së realizimit të tyre. 

Vetë intervista është realizuar menjëherë pas përfundimit të aktiviteteve jashtëmësimore. 

 

 

ANALIZA E REZULTATEVE TË HULUMTIMIT   

 

Të gjitha të dhënat e fituara nga aktivitetet e observuara jashtëmësimore dhe nga intervistat e 

realizuara me arsimtarët janë prezantuar dhe janë analizuar këtu nga aspekti i disa pikave kyçe, 

gjegjësisht indikatorëve për arritjen e qëllimeve globale për aktivitetet jashtëmësimore dhe realizimin 

e tyre. Kryesisht ato janë të ndërlidhura me disa elemente qenësore të aktiviteteve të integruara 

jashtëmësimore, siç janë: format dhe metodat e punës jashtëmësimore, rrjedha e realizimit, puna në 

çifte dhe puna ekipore e arsimtarëve, qasja dygjuhësore, ambienti interkulturor në klasë dhe në 
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shkollë, si dhe kontributi, gjegjësisht dobitë nga realizimi i deritanishëm i aktiviteteve të integruara 

jashtëmësimore.  

 

FORMAT DHE METODAT E VEPRIMTARISË ARSIMORE 

 

Në fokus të observimeve të realizuara ishin format dhe metodat e veprimtarisë mësimore si një 

ndër komponentët kryesor dhe strukturor të procesit mësimor përmes së cilit përcaktohet organizimi 

i mësimit; llojet e aktivitetit të arsimtarëve dhe të nxënësve; dhe procedurat, të cilat zbatohen në 

funksion të arritjes së qëllimeve të përkufizuara të programit për aktivitete jashtëmësimore.  

Hulumtimi në lidhje me këtë problem dëshmoi se në të gjitha aktivitetet e observuara 

jashtëmësimore u zbatuan pothuajse të gjitha format dhe metodat e veprimtarisë mësimore, por 

dallonte shpeshtësia e dominimit të tyre gjatë aktiviteteve. Nga aspekti i mbizotërimit të formave të 

ndara të punës mësimore, vërehej dominimi i punës grupore, pastaj edhe i punës individuale dhe 

formës së punës në çifte në suaza të veprimtarisë mësimore. Shumë më pak në raport me format tjera 

mësimore ishte e përfaqësuar forma frontale e punës mësimore.  

Formën grupore të punës mësimore arsimtarët e praktikojnë duke i ndarë nxënësit në disa 

grupe të punës, kryesisht të përbërë nga katër, pesë ose gjashtë anëtarë. Gjatë formimit të grupeve të 

punës pjesa më e madhe e arsimtarëve kishin kujdes që në secilin grup nxënësit të jenë në përbërje të 

përzier në raport me përkatësinë e tyre etnike, për shkak se dimensioni multikulturor në këtë formë të 

punës dallohet për nga përbërja etnike heterogjene e grupeve, ku nxënësit mund t’i zhvillojnë 

shkathtësitë sociale jo vetëm në raport me ata që i takojnë kulturës së tyre, por edhe në raport me të 

tjerët, të cilët në këtë mënyrë do të kenë mundësi që t’i njoftojnë edhe më mirë. Mu për këtë arsye 

duhet të apelohet deri te arsimtarët që të jenë më të vëmendshëm gjatë formimit të grupeve të punës, 

duke insistuar që secili grup i punës të jetë gjithnjë me përzierje etnike me numër të njëjtë ose 

përafërsisht të njëjtë. Në raport të zgjedhjes së anëtarëve të grupeve të punës, arsimtarët praktikojnë 

qasje të llojllojshme dhe mënyra interesante të punës. Grupet e punës pothuajse gjithnjë merrnin lloje 

të ndryshme të detyrave të punës, të cilat mundësonin debat, dëgjim aktiv, ndihmë të ndërsjellë dhe 

në ndonjë mënyrë nxisnin kureshtje e nxënësve për zbulimin dhe njohjen e dallimeve nga më shumë 

aspekte. Ishte evidente se arsimtarët gjatë sajimit të aktiviteteve për punë grupore i merrnin parasysh 

mundësitë zhvillimore dhe aftësitë e nxënësve, karakteristikat individuale, njohuritë paraprake, 

dëshirat dhe interesat e tyre. 
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Përderisa rrjedhin aktivitet në grupet e formuara të punës mund të vërehet ekzistimi i 

marrëdhënieve të bashkëpunimit ndërmjet anëtarëve të grupeve me përkatësi të ndryshme etnike, 

humori pozitiv, inkurajimi, ndarja e ideve, mendimeve, sugjerimeve, si dhe hulumtimi i ndonjë nocioni 

gjuhësor të “tjetrit”, por edhe ekzistimi i klimës socio-emocionale. Kishte përshtypje të përgjithshme 

të arritjes së kohezionit të fuqishëm ndërmjet nxënësve me përkatësi të ndryshme etnike në kuadër të 

grupeve dhe në përgjithësi në nivel të klasës, ku të gjithë nxënësit ishin të pranuar si anëtarë të 

barabartë. Nxënësit me përkatësi të ndryshme etnike praktikonin mënyra të ndryshme për t’u kuptuar 

mes vete, për të komunikuar, duke shfrytëzuar komunikim verbal dhe joverbal, respektoheshin dhe 

ndihmoheshin gjatë punës aktive, por edhe njëkohësisht luanin dhe shoqëroheshin. Në asnjë rast të 

orëve mësimore të observuara nuk është vërejtur ndonjë lloj i rrezikut potencial i tensioneve 

ndëretnike dhe konflikteve në kuadër të grupeve etnike të përziera.  

Po ashtu forma individuale e veprimtarisë mësimore ka qenë e hasur në të gjitha aktivitetet e 

observuara jashtëmësimore. Më së shpeshti ka qenë e praktikuar në pjesën hyrëse të orëve, por edhe 

gjatë realizimit të aktiviteteve në kuadër të grupeve të formuara të punës, kur secili anëtar i grupit e 

kishte për detyrë të punojë individualisht në një pjesë të detyrimeve të marrë në nivel të grupit. Në 

numër më të vogël nga gjithë aktivitetet jashtëmësimore të observuara ishte përfaqësuar puna e 

nxënësve në çifte. Kryesisht çiftet e nxënësve formoheshin me nga një nxënës shqiptar dhe një nxënës 

maqedonas. Puna mësimore frontale hasej pothuajse në të gjitha aktivitetet e realizuara 

jashtëmësimore, mirëpo është zbatuar në kohë më të shkurtër në raport me format tjera të punës 

mësimore. Puna mësimore frontale kryesisht praktikohej kur arsimtarët kishin nevojë t’iu drejtoheshin 

gjithë nxënësve, t’iu japin informacione, instruksione të caktuara për aktivitete, të cilat duhej t’i 

përpunonin. 

Zgjedhja adekuate e metodave mësimore dhe zbatimi i tyre i suksesshëm gjatë orëve 

jashtëmësimore ka rëndësi të veçantë në promovimin e interkulturalizmit dhe arritjen e qëllimeve të 

aktiviteteve jashtëmësimore. Në veçanti rol të tillë në këtë rast ka zbatimi i metodave të lojës; bisedës; 

ilustrimit; demonstrimit; punës praktike; që mundëson interaksion; empatisë; komunikimit të 

drejtpërdrejtë në disa kahje; krijimtarisë artistike; dukshmërisë; kritikës; nxitjes së kureshtjes; 

kreativitetit e te ngjashme.      

Njëra ndër specifikat e aktiviteteve të integruara jashtëmësimore, siç është edhe vetë Modeli 

Nansen për arsim interkulturor është dhënia e rolit primar të metodës së lojës në realizimin e 

aktiviteteve. Në pajtim me këtë kërkesë është evidente se në të gjitha orët jashtëmësimore të 

observuara përdorimi i metodës së lojës mbizotëronte te të gjithë arsimtarët. Në fakt arsimtarët 
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përdornin aktivitete të llojllojshme, motivuese dhe kreative, të cilat nxënësit i pranonin dhe me 

kënaqësi më të madhe merrnin pjesë në to. Në aktivitet e lojërave nxënësit e përkatësive të ndryshme 

etnike bashkëpunonin mes vete, si dhe respektoheshin dhe afroheshin. Këto aktivitete në shumicën e 

rasteve ishin të shoqëruara edhe me muzikë, e cila krijonte atmosferë shumë të këndshme, relaksuese 

dhe të ngrohtë. Nganjëherë në klasat më të ulëta ndodhte që pas luajtjes së aktivitetit të lojës, nxënësit 

të kërkojnë që ajo të përsëritet edhe njëherë. Vetvetiu kjo flet se ky lloj i aktivitetit i fisnikëron nxënësit, 

gjegjësisht ata relaksohen, thjesht ndjehen të lumtur, të këndshëm dhe të lirë.   

 Në realizimin e orëve të observuara jashtëmësimore ishin përdorë edhe metoda të ilustrimit, 

metoda e punës praktike dhe demonstrimit, në veçanti me nxënësit e mësimit klasor, ndërsa metoda 

e elaborimit gojor dhe metoda e dialogut haseshin në të gjitha orët. Në orët e observuara 

jashtëmësimore kryesisht përdoreshin metoda mësimore, të cilat nxisnin mësim aktiv, empirik, 

operativ dhe kritik të nxënësve dhe ofronin mundësi për interpretimet e ndryshme dhe marrëdhënie 

me më shumë perspektiva në raport me përmbajtjet, të cilat punoheshin në kuadër të seksioneve të 

caktuara jashtëmësimore. Te nxënësit ishte nxitur mendimi kritik si aspekt i rëndësishëm i 

kompetencës interkulturore në funksion të zhvillimit të aftësive të nxënësve për kuptim kritik dhe 

analitik të kulturës së vetë dhe kulturës së “tjetrit”. 

Nga konstatimi i bërë në përgatitjet me shkrim të arsimtarëve në lidhje me aktivitetet 

jashtëmësimore të observuara vërehet se zgjedhja e formave dhe metodave, të cilat ata i kanë 

planifikuar t’i praktikojnë në procesin e realizimit të aktivitetit, korrespondon me qëllimet e 

parashtruara për aktivitetin që e kanë realizuar, si dhe me parimet e përgjithshme të arsimit 

interkulturor.     

 

 

RRJEDHA E REALIZIMIT TË ORËVE JASHTËMËSIMORE  

 

 Rrjedha e realizimit të të gjitha orëve të observuara jashtëmësimore  ishte strukturuar në tre 

vepra globale rrjedhëse: hyrja, pjesa kryesore dhe pjesa përfundimtare, të cilat mes vete ishin të 

ndërlidhura në mënyrë funksionale. 

 Në pjesën hyrëse të orës, arsimtarët praktikonin qasje të ndryshme dhe realizonin përmbajtje 

të llojllojshme, të cilat ishin në lidhje të ngushtë me atë që punohej në pjesën kryesore të secilit aktivitet 

konkret. Pothuajse secila orë jashtëmësimore e observuar kishte qasje karakteristike të realizimit të 

pjesës hyrëse, por me një qëllim të përbashkët, nxitje të interesit dhe vëmendjes së nxënësve në 

temën, të cilën duhej ta punojnë dhe krijim të atmosferës socio-emocionale në klasa. Në këtë etapë 
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mësimore, arsimtarët i motivonin nxënësit për punën që i priste, duke përdorë aktivitete të 

llojllojshme, përmbajtje dhe resurse didaktike. Ata organizonin aktivitete të llojllojshme lojërash, 

dramatizime, prezantoni proverba, fotografi të përshtatshme, reproduksion të shënimeve audio-

vizuale, disa evenimente interesante të cilat ishin në lidhje me të drejtpërdrejtë me temën, që e 

punonin. Ndërkohë arsimtarët kishin kujdes që në aktivitete të përfshihen në mënyrë të barabartë 

nxënësit përfaqësues të të dy përkatësive etnike. Nga realizimi i aktiviteteve mund të vërehet edhe 

fakti që arsimtarët kishin qasje të individualizuar ndaj nxënësve, në pajtim me potencialet dhe aftësitë 

e tyre individuale. 

 Pjesa kryesore e aktiviteteve jashtëmësimore pothuajse në të gjitha rastet ishte realizuar 

përmes zbatimit të formës grupore të punës mësimore. Nxënësit në kuadër të grupeve të formuara të 

punës angazhoheshin kryesisht në mënyrë të pavarur dhe me interes dhe kënaqësi të madhe e ndanin 

me të tjerët atë që e kanë punuar me nxënësit tjerë brenda ose jashtë grupit amë. Detyrat e llojllojshme 

të punës të disenjuara, të cilat i merrnin grupet mundësonin interaksion dhe avancim të lidhjeve 

komunikuese në grupet e punës, e nxisnin mësimin kooperativ, mendimin kritik dhe fleksibil, empatinë 

dhe kureshtjen e nxënësve. Detyrat e punës korrespondonin me përmbajtjet e detyrueshme, 

mundësonin zgjerim dhe thellim të diturive të përvetësuara të nxënësve nga lëndë të caktuara 

mësimore dhe ofronin mundësi për zhvillim të kompetencave të llojllojshme dhe shkathtësive jetësore 

të nxënësve, të domosdoshme për bashkëjetesë cilësore në shoqëri multietnike.  

  Në funksion të kryerjes së detyrave të parashtruara nga nxënësit kërkohej të përpunojnë, 

krijojnë, dekorojnë gjësende të caktuara, të cilat kishin të bëjnë me temën që ata e punonin në çdo orë 

mësimore. Prandaj nxënësve iu jepeshin materiale të pasur dhe të llojllojshëm didaktik, si për shembull: 

hamerë, kartonë dhe letra në ngjyrë, ambalazhe plastike, plastelinë, gjësende të ndryshme nga natyra, 

kashta, polistiren (stiropor), argjilë, aplikacion të krijuar, balonë, ngjitëse, triko etj. Përpos kësaj gjatë 

realizimit të aktiviteteve përpos materialeve të punës për nxënësit, arsimtarët përdornin edhe disa 

mjete mbikëqyrëse si dhe njëfarë teknologjie informatike-komunikuese. 

Gjatë realizimit të aktiviteteve jashtëmësimore të observuara vërehej se çiftet e arsimtarëve 

vazhdimisht i ndiqnin aktivitetet e nxënësve në secilin grup të formuar. Aty ku kishte nevojë ata iu 

jepnin udhëzime shtesë nxënësve, i nxisnin të jenë të durueshëm gjatë zbatimit të aktiviteteve, iu 

ndihmonin dhe i inkurajonin në kryerjen e detyrave të dhëna të punës, i udhëzonin nxënësit në 

bashkëpunim konstruktiv ekipor. Zakonisht pas kryerjes së detyrave të punës së grupeve, vijonte 

prezantimi i tyre, diskutimi konstruktiv, ndërsa në disa raste bëhej edhe vlerësimi i cilësisë së punës. 
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Në pjesën më të madhe të aktiviteteve jashtëmësimore të ndjekura, pjesa përfundimtare e 

aktiviteteve jashtëmësimore të integruara ishin realizuar përmes aktiviteteve të llojllojshme të 

lojërave,  të cilat zakonisht në klasat më të ulëta kishin karakter të katalizatorit (p.sh. lojëra me lëvizje), 

ku merrnin pjesë pothuajse të gjithë nxënësit, madje në disa raste lojërat kishin karakter garues. 

 

 

PUNA NË ÇIFTE DHE PUNA EKIPORE E ARSIMTARËVE  

 

 Vetë modeli i aktiviteteve të integruara jashtëmësimore siç është Modeli Nansen për arsim 

interkulturor në parim e promovon punën në çifte dhe atë ekipore të arsimtarëve, për shkak se 

interkulturaliteti përpos tjerash nënkupton dialog dhe shkëmbim të ideve, përvojave, diturive dhe 

këndvështrimeve. Në fakt, njëri ndër faktorët kryesor për implementim të suksesshëm të përmbajtjeve 

programore interkulturore është aftësimi i arsimtarëve, të cilët punojnë në mjedise multikulturore, që 

të bashkëpunojnë dhe të komunikojnë në mënyrë efikase me kolegët e bashkësive tjera etnike.   

 Nga të dhënat e fituara nga hulumtimi në terren, më konkretisht nga observimet e realizuara 

dhe intervista me arsimtarët, me të drejtë mund të konstatohet se arsimtarët janë të aftësuar të 

punojnë në mjedis ndëretnik, të bashkëpunojnë dhe të komunikojnë në mënyrë efikase me kolegët e 

bashkësive tjera etnike. Kjo do të thotë se ata kanë të zhvilluar vetëdije për kulturën e tyre, posedojnë 

dituri dhe manifestojnë kureshtje për kulturat e të tjerëve, si dhe kanë përvetësuar shkathtësi për 

përballje me sfidat, të cilat burojnë nga dallimet kulturore. Pothuajse të gjitha çiftet e mbikëqyrura të 

arsimtarëve me shumë sukses i organizonin aktivitetet e integruara jashtëmësimore, bënin punë të 

sinkronizuara, ndërlidheshin, plotësoheshin mes vete, me shumë vëmendje ndiqeshin, por edhe 

njëkohësisht i orientonin, nxisnin, motivonin dhe iu ndihmonin nxënësve gjatë përmbushjes së 

detyrave të dhëna të punës. Në këtë mënyrë krijonin klimë pozitive në klasën, ku punonin me nxënësit 

e përkatësisë së ndryshme etnike dhe ndihmonin në sensibilizimin e nxënësve në respektimin e 

dallimeve të ndërsjella. 

 Në pajtim me pohimet e dhëna nga arsimtarët në kuadër të intervistës konstatohet se 

arsimtarët si partnerë në çifte bashkëpunojnë në fazën përgatitore të aktiviteteve jashtëmësimore, 

gjegjësisht gjatë planifikimit të aktiviteteve Nansen  brenda realizimit, por në kuadër të përfundimit të 

tyre në funksion të evaluimit të cilësisë së punës së bërë. Raporti i tyre bashkëpunues në veçanti vinte 

në shprehje gjatë sajimit të realizimit të aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve me përkatësi të 

ndryshme etnike, ku duhej të tejkalohej jazi kulturor dhe gjuhësor ndërmjet nxënësve. Po ashtu puna 

e arsimtarëve në çifte ishte shprehur edhe gjatë përpunimit të materialeve të nevojshme didaktike për 
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realizim të aktiviteteve të planifikuara. Vërehej lidhja e krijuar e sinergjisë ndërmjet çifteve-partnerëve 

në procesin e realizimit të orëve jashtëmësimore. Afërsia e çifteve të arsimtarëve, respektimi i 

ndërsjellë dhe puna e përbashkët reflektohej edhe në sjelljen e nxënësve. Pra shihej qartë se nxënësit 

sillen me respekt të madh ndaj arsimtareve, të cilat nuk iu jepnin mësim në kuadër të mësimit të rregullt 

dhe ishin me përkatësi tjetër etnike. 

Për punën ekipore vlen të potencohet edhe fakti që arsimtarët me përvojë të madhe të punës 

në realizimin e aktiviteteve të integruar jashtëmësimore me zemërgjerësi iu ndihmojnë çifteve të reja 

në sajimin e aktiviteteve jashtëmësimore dhe ua përcjellin përvojat e tyre pozitive. Sipas pohimeve të 

arsimtarëve, ata shpeshherë i kanë ftuar kolegët e tyre ta ndjekin realizimin e orëve të tyre të 

integruara jashtëmësimore dhe i kanë pyetur për opinionin e tyre në lidhje me pikat pozitive dhe pikat 

e dobëta të orëve të realizuara. Këta aktivitet si dhe llojet tjera të aktiviteteve nga sfera e realizimit të 

MNAN-së, të cilat implikojnë bashkëpunimin ndërmjet arsimtarëve, me qëllim që të kryhen me sukses, 

në fakt e fuqizojnë punën ekipore të arsimtarëve në kuadër të shkollës.        

 

 

QASJA DYGJUHËSORE NË REALIZIMIN E AKTIVITETEVE TË INTEGRUARA JASHTËMËSIMORE  

 

 Duke pasur parasysh, që sipas konceptit të MNAN-së në shkollat multietnike me mësim në më 

shumë gjuhë fokusi është vënë në planifikimin dhe realizimin dygjuhësor dhe në çifte të aktiviteteve të 

integruara jashtëmësimore nga arsimtarët, ku natyrisht përfshihet përkatësia e ndryshme etnike dhe 

prejardhja e ndryshme gjuhësore, me interes të veçantë ishte të mbikëqyret cilësia e zbatimi praktik të 

këtyre aktiviteteve. 

 Në përgjithësi nga aktivitetet e ndjekura jashtëmësimore ishte evidente që qasja dygjuhësore 

në realizimin e tyre bëhej me shumë sukses dhe cilësi nga çiftet e arsimtarëve, të përbëra nga arsimtarë 

shqiptar dhe maqedonas. Gjatë realizimit të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore secili arsimtar 

ka komunikuar me nxënësit në gjuhën e tyre amtare, ndërsa në situatën e dhënë arsimtarët me shumë 

mjeshtri parafrazonin nga njëra gjuhë në gjuhën tjetër, me qëllim që nxënësit të mund t’i kuptojnë. 

Nxënësit komunikonin në gjuhën e tyre amtare me arsimtarin e përkatësisë së tyre etnike, por 

njëkohësisht kishin mundësi ta pasurojnë fjalorin e tyre me terme dhe fraza kulturore-sociale nga gjuha 

joamëtare. Me realizimin e kësaj qasje së këtillë dygjuhësore në çift në kuadër të aktiviteteve 

jashtëmësimore arsimtarët e stimulonin interesin e nxënësve për njohjen e gjuhës dhe kulturës së 

tjerëve, më konkretisht gjuhën e nxënësve nga rrethi i tyre më i afërt. Në momente të caktuara vërehej 

se nxënësit veç më i njohin disa fraza nga gjuha joamëtare i dallonin ato dhe vepronin në bazë të 
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udhëzimeve të marra nga ajo gjuhë. Përpos kësaj me rëndësi është të theksohet se në realizimin e 

aktiviteteve të observuara jashtëmësimore çiftet e arsimtarëve me shkathtësi dhe me sukses të madh 

i përpunonin paralelisht në te dy gjuhët përmbajtjet dhe aktivitetet e planifikuara programore. Në këtë 

mënyrë nxënësit kishin mundësi që përpos në gjuhën e tyre amtare të dëgjojnë fjalë edhe në gjuhën 

tjetër, që është në favor të realizimit të kuptimit interkulturor dhe dialogut.    

 Përpos komunikimit verbale të çiftit të arsimtarëve, qasja dygjuhësore vërehej edhe në 

materialet, të cilat iu jepeshin nxënësve në funksion të kryerjes së detyrave të dhëna të punës, të marra 

në kuadër të grupeve të formuara të punës. Pra, instruksionet me shkrim, udhëzimet për punë, tekstet 

e përdora, fletët e punës dhe lloji tjetër i materialeve të shtypura të punës ishin të shënuara në të dy 

gjuhët. Në këtë mënyrë nxënësit kishin mundësi të njoftohen me të dy alfabetet dhe me shkrimin e 

ndonjë fraze socio-kulturore që përdoret shpeshherë. Në fakt përmes qasjes së këtillë dygjuhësore të 

punës në çift me qëllim të realizimit të aktiviteteve jashtëmësimore stimulohej interesi i njohjes së 

gjuhës dhe kulturës së “tjetrit” . 

 

 

AMBIENTI INTEREKULTUROR I SHKOLLËS  

 

 Njëri ndër themelet mbi të cilat ngitet “Koncepti i arsimit interkulturor” është përmirësimi,  

krijimi i ambientit interkulturor në klasa, hapësirën përreth tyre dhe në përgjithësi në shkolla në të cilat 

zbatohet Modeli Nansen për arsim interkulturor. Nga gjetjet konstatuara në lidhje me rregullimin e 

hapësirës së shkollës, në të cilën realizohen aktivitetet e observuara jashtëmësimore shikuar nga 

aspekti i krijimit të ambientit interkulturor, mund të konstatohet se ai në masë të madhe paraqet 

mjedis stimulues, në të cilin paraqiten dallimet në kontekst pozitiv dhe si të tilla promovohen në 

mënyra më të ndryshme. Në muret e klasave mund të lexoheshin porosi të ndryshme pozitive dhe 

stimuluese të shënuara në të dy gjuhët, të shihen fotografi, simbole, ilustrime, aplikime dhe gjësende 

dhe punime të llojllojshme të nxënësve, të cilat vetvetiu promovonin simbole dhe vlera të ndryshme 

kulturore. Ambienti i këtillë pedagogjik i klasës i disenjuar dhe pasuruar me përmbajtje, ku nxënësit 

qëndrojnë gjithë ditën, në mënyrë subtile ndikon dhe kontribuon në zhvillimin e vetëdijes dhe 

ndjeshmërisë së tyre interkulturore.  

    Në lidhje me ambientin shkollor vlen të konstatohet se korridoret, gjegjësisht hapësira para 

klasave ishte e stolisur me pano, në të cilat ishin paraqitur punime origjinale të nxënësve, të punuara 

në kuadër të aktiviteteve jashtëmësimore. Po ashtu kishte punime të ekspozuara dhe të renditura në 

kënde të posaçme, me çka ndjehej ambienti interkulturor qysh në hyrje të klasave. Vëreheshin pano, 



13 

 

në të cilat në dy gjuhët, pra atë shqipe dhe maqedonase, ishin shënuar logoja dhe motoja e llojit të 

seksionit, i cili realizohej në çdo klasë ndaras, por edhe emrat e nxënësve, pjesëmarrësve në seksione 

të ndryshme. Në korridor tërhiqnin vëmendjen edhe hamerët, në të cilët ishin theksuar temat, të cilat 

duhej të realizoheshin gjatë gjysmëvjetorit të vitit shkollor në kuadër të seksioneve të caktuara dhe në 

pajtim me programet ekzistuese. Në këtë mënyrë secili subjekt i përfshirë në veprimtarinë edukativo-

arsimore do të mund në mënyrë transparente të merrte informacione për përmbajtjet, të cilat 

shtjellohen në kuadër të seksioneve përkatëse. Këto informacione mund të nxisin interes për 

bashkëpunim edhe nga prindërit, më konkretisht lidhur me pjesëmarrjen e tyre të drejtpërdrejtë ose 

të tërthortë në realizimin e disa prej aktiviteteve të theksuara. 

  Për dallim nga klasat në të cilat realizoheshin aktivitetet jashtëmësimore në mësimin klasor, me 

ambient të theksuar interkulturor, klasat në të cilat realizohej mësimi lëndor2 nuk i posedonin ato 

simbole. Ato ishin të rregulluara me ambient dukshëm tradicional, me konkretisht thënë nuk kishin 

kurrfarë simbole të interkluturalizmit dhe fare nuk ishin të dekoruara, ose të stolisura. Supozimi i ynë 

është se me siguri aty mbizotëron një atmosferë e tillë sepse për herë të parë nga ky vit shkollor në 

mësimin lëndor kanë filluar të realizohen aktivitetet e integruara jashtëmësimore.  

 

 

ANËT POZITIVE TË REALIZIMIT TË DERITANISHËM TË AKTIVITETEVE TË INTEGRUARA 

JASHTËMËSIMORE 

 

Mes tjerash, qëllimi i këtij hulumtimi ishte të njihen anët pozitive, gjegjësisht përfitimet nga 

realizimi i aktiviteteve jashtëmësimore sipas Modelit Nansen për arsim interkulturor, nën prizmin e 

opinioneve të shprehura të arsimtarëve, orët jashtëmësimore të të cilëve ishin të observuara. Në 

vazhdim do t’i theksojmë opinionet e tyre. 

 

• Me realizimin e aktiviteteve jashtëmësimore sipas Modelit Nansen për arsim interkulturor 

japim kontribut të madh për shoqërinë tonë drejt arritjes dhe avancimit të bashkëjetesës. 

Fillimisht e avancojmë veten nën frymën e respektimit, bashkëpunimit, tolerancës, tejkalimit të 

paragjykimeve, mënjanimin e stereotipave... Të njëjtat vlera vazhdimisht përpiqemi t’i 

                                                

 
2 Dy klasa, në të cilat realizohej seksioni i artit dhe ai i muzikës, ndërsa seksioni i klubit sportiv Nansen realizohej në sallën 
e shkollës me nxënës të mësimit lëndor.    
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zhvillojmë te personaliteti i nxënësve tanë. Përpos kësaj japim kontribut të madh në zhvillimin 

e fantazisë së fëmijëve, kreativitetit dhe aftësive te tyre krijuese.... 

• Realizimi i këtyre aktiviteteve mundëson që nxënësit e të dy etnive të njoftohen më mirë mes 

vete dhe t’i pranojnë dallimet e ndërsjella në mënyrë spontane dhe pa imponime. Nxënësit e 

klasës sillen me respekt ndaj mësueses tjetër, njësoj sikurse sillen edhe ndaj mësueses së tyre, 

si dhe kërkojnë ndihmë prej saj kur kanë nevojë. Nxënësit e etniteteve të ndryshme 

komunikojnë mes vete dhe arrijnë raporte miqësore. Gjatë aktiviteteve mbretëron atmosferë 

e këndshme, ndërsa nxënësit janë të lumtur dhe të kënaqur. Mësimi përmes lojës nxit te 

nxënësit interes të madh për mësim, shoqërim dhe bashkëpunim.  

• Fëmijët e dy bashkësive etnike respektohen mes vete dhe nuk ushqejnë urrejtje ndaj njëri 

tjetrit, por kanë filluar të bashkëpunojnë dhe të konsultohen, madje edhe mund të thonë fjalë 

në të dy gjuhët. Ata me kënaqësi marrin pjesë në aktivitete. 

• Është arritur komunikimi dhe bashkëpunimi ndërmjet nxënësve të përkatësisë së ndryshme 

etnike, është mundësuar të njihet kultura dhe gjuha e tyre, është shfaqur interes për ndonjë 

fjalë nga gjuha tjetër, të cilën nganjëherë e thonë fëmijët. Ata i dinë emrat e njëri tjetrit dhe 

përshëndeten në oborrin e shkollës, ku edhe shoqërohen, madje shoqërohen edhe jashtë 

shkollës. Ata sillen më lirshëm, pasi që në fillim nuk dëshironin të ulen me shokun e klasës tjetër, 

por tani kanë dëshirë të ulen me ta.   

• Është i madh interesi i nxënësve në realizimin e këtij lloji të aktiviteteve jashtëmësimore. Ata 

me padurim presin të vijë radha për zhvillim të këtyre orëve. Fëmijët iu tregojnë shokëve tjerë 

nga klasat tjera për mënyrën e realizimit të këtyre orëve dhe për dobitë e tyre. Vërehet që 

nxënësit, të cilët në vitet e kaluara nuk kanë ndjekur lloj të këtillë të mësimit, kanë shprehur 

interes të përfshihen që nga ky vit shkollor. Në fakt në fillim ka pasur rezistencë nga prindërit 

dhe nxënësit, por tani e tërë ajo është tejkaluar.  

• Nxënësit janë të kënaqur dhe me padurim i presin aktivitetet e Modelit Nansen për arsim 

interkulturor. Ata gjejnë mënyra të ndryshme të kuptohen mes vete, duke përdorë gjuhën 

verbale dhe joverbale. Nxënësit respektohen dhe ndihmohen gjatë punës praktike, por 

gjithashtu luajnë dhe shoqërohen të buzëqeshur.  

• Përkundër faktit që bëhet fjalë për nxënës të përkatësisë së ndryshme etnike dhe të 

grupmoshave të ndryshme, megjithatë këto aktivitete janë pranuar njësoj me shumë dashuri 

dhe interes nga të gjithë. Mësimi përmes lojës paraqet kënaqësi të madhe për ta. Ata me 

padurim i presin takimet e ardhshme, që të realizojnë aktivitete të reja. Ajo që e shton 
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kënaqësinë është se nxënësit e etnive të ndryshme i pranojnë dallimet mes vete. Nxënësit 

komunikojnë mes vete në mënyrë miqësore.    

• Këto aktivitete kontribuojnë në krijimin e bashkëpunimit më intensiv ndërmjet çifteve-

partnerëve dhe në përgjithësi me arsimtarët e tjerë të kolektivit. Gjithnjë ka marrëveshje të 

ndërsjellë në lidhje me përgatitjen e aktiviteteve dhe ndarjen e detyrave të punës. Fillimisht në 

lidhje me sajimin e orës, e pastaj gjatë ndarjes së aktiviteteve në varësi nga interesat, afinitetet, 

mundësitë e secilit arsimtar. Arsimtarët bashkëpunojnë shumë mes vete, ndihmohen, 

shkëmbejnë mendime, bashkërisht e sajojnë rrjedhën e realizimit të aktivitetit, marrin dhe 

krijojnë materiale të nevojshme për secilën orë përkatëse.  

• Arsimtarët e angazhuar në çifteve kanë filluar më shumë të bashkëpunojnë mes vete, ata 

ndihmohen mes vete edhe në kontekst të mësimit të rregullt, madje kanë marrëdhënie të mira 

edhe në rrafshin privat. Po ashtu bashkëpunojnë edhe me çiftet tjera. 

• Bashkëpunimi mes nesh si kolege është thelluar dhe na ka mundësuar të njihemi edhe më 

shumë mes vete dhe të ndajmë më shumë njohuri dhe përvoja nga mësimi i rregullt dhe përvoja 

jonë shumëvjeçare e punës. Përdorimi i teknikave të ndryshme të mësimit, materialeve të 

llojllojshme dhe teknologjisë e bën shumë interesant për ne projektin e punës dhe na mundëson 

që me lehtësi t’i përmbushim qëllimet e përcaktuara të aktiviteteve. 

• Prindërit iu kanë dhënë jehonë masive të këtyre aktiviteteve të integruara. Ata ndihmojnë gjatë 

përgatitjes së disa prej këtyre aktiviteteve dhe vijnë në punëtoritë e organizuara për prindër. 

Pikësëpari ata duhet t’i shpjegojnë fëmijës së tyre se të gjithë njerëzit kanë nevoja, interesa dhe 

dëshira të ngjashme pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike.  

• Nga përvoja e deritanishme e realizimit të aktiviteteve jashtëmësimore rezultatet e arritura janë 

pozitive, për shkak se edhe ne arsimtarët zbavitemi gjatë realizimit të aktiviteteve 

jashtëmësimore. Klasa duket shumë më ndryshe prej se kemi filluar me Modelin Nansen, madje 

kemi gjithçka që na nevojitej, jo vetëm për aktivitetet jashtëmësimore, por edhe për realizimin 

e mësimit të rregullt. 
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KONKLUZIONI 

 

 Në bazë të konstatimit të observimeve të kryera të realizimit të aktiviteteve (seksioneve) të 

integruara jashtëmësimore dhe intervistës me arsimtarët, realizues të këtyre aktiviteteve, mund të 

nxirren disa konstatime globale. 

 Në lidhje me krijimin e kushteve të domosdoshme për planifikimi dhe realizim të suksesshëm 

të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore konstatohet se në shkollën, në të cilën ishin mbikëqyrur 

aktivitetet jashtëmësimore janë siguruar të gjitha kushtet e domosdoshme. Në fakt, klasat posedonin 

kushte të mira për punë dhe ishin të pajisura mirë me mjete të ndryshme didaktike, gjegjësisht paraqet 

ambient të përshtatshëm për këtë lloj të aktivitetit. Të gjithë arsimtarët, realizues të aktiviteteve 

jashtëmësimore, kishin nivel të konsiderueshëm të kompetencave profesionale interkulturore, të 

përvetësuara përmes ndjekjes së trajnimeve të organizuara dhe të realizuara nga QND-ja. Po ashtu, 

janë zhvilluar dhe siguruar programe përkatëse vjetore për seksionet e parapara për realizim të modelit 

për aktivitete të integruara jashtëmësimore, si dhe pako didaktike dhe praktika për arsimtarët, të cilat 

përmbajnë modele të ndryshme të përgatitjes së orëve jashtëmësimore, kompatibile me programet 

ekzistuese vjetore. 

Realizimi i aktiviteteve të integruara jashtëmësimore në shkollë realizohej në kushte të 

volitshme dhe shumë cilësore, në pajtim me parimet dhe kërkesat themelore didaktike dhe në pajtim 

me qëllimet globale në Konceptin për arsim interkulturor dhe qëllimet dhe përmbajtjet e programeve 

vjetore. 

Gjetjet e konstatuara vërtetuan se Qendra Nansen për Dialog, Shkup e realizon misionin e vet 

në nivel të lartë profesional dhe me përgjegjësi të madhe. Me këto konstatime vërtetohet që QND-ja 

ka përgatitur programe vjetore për të gjitha llojet e seksioneve të parapara me këtë model; programe 

përkatëse për ngritje profesionale të arsimtarëve, të cilët në vazhdimësi i zbatojnë përmes më shumë 

lloje të trajnimeve dhe punëtorive; bën furnizim të vazhdueshëm dhe të rregullt të shkollave me 

materiale didaktike dhe furnizime tjera për rrjedhë normale të aktiviteteve jashtëmësimore; dhe në 

mënyrë permanente përgatit resurse dhe materiale për mbështetje profesionale të arsimtarëve për 

nevojat e planifikimit dhe realizimit të aktiviteteve. Përpos kësaj bën konsultime dhe vizita të shpeshta 

në terren, zbaton observime me qëllim që të përmirësohen fusha të caktuara programore, si dhe 

ndërmerr aktivitete për ndjekje dhe vlerësim të cilësisë së realizimit të aktiviteteve jashtëmësimore të 

zbatuara. Thënë në përgjithësi krijohet përshtypja se QND-ja punon me shumë përkushtim, 

përkujdeset për të krijuar kushte dhe ofron mbështetje të vazhdueshme si për arsimtarët, por edhe 
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për të gjitha subjektet e përfshira në procesin e realizimit të këtij modeli, me qëllim që të sigurohet 

implementimi cilësor dhe promovimi i praktikave më të mira.  

Nga observimet dhe komunikimi me arsimtarët, realizues të aktiviteteve të integruara 

jashtëmësimore, konstatohet se në shkollë ky model ka kontribuar shumë në kontekstin më të gjerë. 

Në fakt, implementimi i këtij modeli ka kontribuar në: zhvillimin e klimës pozitive socio-emocionale te 

grupet me përbërje heterogjene, tejkalimin e stereotipave dhe paragjykimeve në mjedisin e shkollës, 

zhvillimin e sensibilsimit për respektim dhe tolerancë të karakterit etnik dhe kulturor, nxitjen dhe 

mbështetjen e interesit të kulturës dhe gjuhës së “tjetrit”, thellimin e bashkëpunimit ndërmjet 

nxënësve dhe arsimtarëve të përkatësisë etnike maqedonase dhe shqiptare, integrimin e prindërve në 

procesin e realizimit, si dhe ka mundësuar përfitime tjera përmes implementimit.    

Në bazë të të dhënave të potencuara dhe konstatimet e këtij raporti, me qëllim të përmirësimit 

të cilësisë së realizimit të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore dhe përmbushjes së qëllimeve në 

kontekst më të gjerë shoqëror duhet të ndërmerren hapa në këtë drejtim: 

• Të gjenden mundësi dhe të mbështetet qëndrimi, që realizimi i aktiviteteve të integruara 

jashtëmësimore të bëhet më shpesh jashtë shkollës, përmes vizitave të muzeve, lokaliteteve 

arkeologjike dhe monumenteve, me çka nxënësve do t’iu mundësohet që drejtpërsëdrejti dhe 

me përpikëri të njoftohen me historinë dhe veçoritë e tyre kulturore dhe me veçoritë kulturore 

të etnive tjera. 

• Të zgjerohet praktika pozitive për përkryerje permanente dhe profesionale të arsimtarëve 

realizues të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore. 

• Edhe më tej të kultivohet, por edhe të fuqizohet praktika e ndarjes së praktikave pozitive në 

veçanti ndërmjet shkollave, në të cilat realizohen aktivitetet e integruara jashtëmësimore. 

• Të bëhen përpjekje që ky model me përvojat e veta pozitive të përdoret në një numër më të 

madh të institucioneve edukativo-arsimore, me qëllim që dobitë e dala të gëzojnë verifikim më 

të gjerë shoqëror, në veçanti në mjediset me përbërje etnike heterogjene. 

• Si modeli i mirë dhe pozitiv në më shumë aspekte, çështja e aktivitetet e integruara 

jashtëmësimore do të ishte mirë të zgjidhet në mënyrë sistematike, gjegjësisht ky model të 

bëhet si pjesë përbërëse e sistemit e edukativo-arsimor. 
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SHTOJCË 

Lista e aktiviteteve/seksioneve të integruara jashtëmësimore të realizuara në shkollën fillore 

“Goce Dellçev” në Gostivar 

 

• 24.10.2018 observim të aktivitetit të integruar jashtëmësimor në seksionin: Njihe 

Maqedoninë, tema mujore: “Me muzikë nëpër Maqedoni”, aktiviteti ditor: “Instrumentet 

tona”. Ky aktivitet është realizuar nga çifti i mësueseve: Lençe Angjelovska dhe Afrime 

Durmishi. Të dy mësueset kanë përfunduar trajnime për nivel bazë dhe të avancuar të Modelit 

Nansen për arsim interkulturor. Disa muaj punojnë së bashku si çift-mësuese në aktivitete 

jashtëmësimore sipas Modelit Nansen. Ato kanë mbi 25 vite përvojë punë si mësuese të grupit 

klasor. Këtë seksion e realizojnë me grup të nxënësve të klasave III1 dhe II1.  
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• 31.10.2018 observim të aktivitetit të integruar jashtëmësimor në seksionin: Eko seksioni, 

tema mujore: “Vjeshta në vendin tim”, aktiviteti ditor: “Nga fara deri te fryti”. Ky aktivitet është 

realizuar nga çifti i mësueseve: Olivera Gjorgjioska dhe Adrijana Ziberi. Të dy mësueset kanë 

përfunduar trajnime për nivel bazë dhe të avancuar të Modelit Nansen për arsim interkulturor. 

Disa muaj punojnë së bashku si çift-mësuese në aktivitete jashtëmësimore sipas Modelit 

Nansen. Ato kanë përvojë punë disa vjeçare si mësuese të grupit klasor. Këtë seksion e realizojnë 

me grup të nxënësve të klasave III3 dhe III4.   
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• 07.11.2018 observim të aktivitetit të integruar jashtëmësimor në seksionin: Eko seksioni, 

tema mujore: “Vjeshta në vendin tim”, aktiviteti ditor: “Kush i ndot lumenjtë”. Ky aktivitet 

është realizuar nga çifti i mësueseve: Lidija Bilbiloska dhe Drita Jakupi. Të dy mësueset kanë 

përfunduar trajnime për nivel bazë dhe të avancuar të Modelit Nansen për arsim interkulturor. 

Ka dy vite që punojnë së bashku si çift-mësuese në aktivitete jashtëmësimore sipas Modelit 

Nansen. D. Jakupi ka përvojë punë 25 vjeçare si mësuese, ndërsa L. Bilbiloska ka më shumë se 

15 vite përvojë pune. Këtë seksion e realizojnë me grup të nxënësve të dy paraleleve të klasës 

III2. 
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• 12.11.2018 observim të aktivitetit të integruar jashtëmësimor në seksionin: Konstruktorë të 

vegjël, tema mujore: “Këndi ynë i konstruktorëve”, aktiviteti ditor: “Çekani”. Ky aktivitet është 

realizuar nga çifti i mësueseve: Aleksandra Naumçeska dhe Sevim Sulo. S. Sulo ka mbaruar 

trajnimin për nivel bazë, të avancuar dhe të specializuar të Modelit Nansen për arsim 

interkulturor, ndërsa A. Naumçevska ka përfunduar trajnimin për nivelin bazë dhe të avancuar 

të Modelit Nansen. Ka dy vite që punojnë së bashku si çift-mësuese në aktivitete jashtëmësimore 

sipas Modelit Nansen. S. Sulo ka tre vit që punon në realizimin e aktiviteteve jashtëmësimore, 

me pjesëmarrje në dy çifte deri më tani. Ajo ka mbi  20 vite përvojë punë si mësuese. A. 

Naumçeska ka përvojë punë dhjetë vjeçare. Këtë seksion e realizojnë me grup të nxënësve të 

klasave IV1 dhe IV2.  
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• 14.11.2018 observim të aktivitetit të integruar jashtëmësimor në seksionin: Eko seksioni, 

tema mujore: “Ndotja e ajrit”, aktiviteti ditor: “Era”. Ky aktivitet është realizuar nga çifti i 

mësueseve: Hyrije Ismaili dhe Todorka Krajçeska. T. Krajçeska ka mbaruar trajnimin për nivel 

bazë, të avancuar dhe të specializuar të Modelit Nansen për arsim interkulturor, ndërsa H. 

Ismaili ka përfunduar trajnimin për nivelin bazë dhe të avancuar të Modelir Nansen. Ato punojnë 

disa muaj së bashku si çift-mësuese në aktivitete jashtëmësimore sipas Modelit Nansen. T. 

Krajçevska ka tre vite që punon në realizimin e aktiviteteve jashtëmësimore, me pjesëmarrje në 

dy çifte deri më tani. Ajo ka mbi 20 vite përvojë punë si mësuese, ndërsa H. Ismaili ka përvojë 

punë disa vjeçare. Vitin e kaluar shkollor ajo ka qenë e emëruar si pedagoge, mirëpo nga ky vit 

shkollor përsëri është mësuese. Këtë seksion e realizojnë me grup të nxënësve të klasave III3 

dhe III1. 
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• 20.11.2018 observim të aktivitetit të integruar jashtëmësimor në seksionin: Paqe dhe 

tolerancë, tema mujore: “Nëpër Ballkan (fqinjët tanë) Shqipëria, aktiviteti ditor: “Gjuha dhe 

kuzhina”. Ky aktivitet është realizuar nga çifti i mësueseve: Alpina Fejzuli Beshiri dhe Milica 

Apostolloska. Të dy mësueset kanë përfunduar trajnime për nivel bazë dhe të avancuar të 

Modelit Nansen për arsim interkulturor. Ka një vit që ato punojnë së bashku si çift-mësuese në 

aktivitete jashtëmësimore sipas Modelit Nansen. M. Apostolloska ka përvojë punë 25 vjeçare si 

mësuese e grupit klasor. Ndërsa A. F. Beshiri ka përvojë pune disavjeçare. Këtë seksion e 

realizojnë me grup të nxënësve të klasave IV1 dhe IV2. 
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• 21.11.2018 observim të aktivitetit të integruar jashtëmësimor në seksionin: Arti, aktiviteti 

ditor: “Lojëra për njoftim mes nxënësve”. Ky aktivitet është realizuar nga çifti i mësueseve: 

Xhelvezije Jakupi dhe Nikolina Nikollovska Karafillofska. Të dy janë mësuese të biologjisë dhe 

kanë përvojë punë mbi 15 vjet. Në realizimin e aktiviteteve jashtëmësimore janë përfshirë nga 

nëntori i vitit 2018. Këtë vit e kanë përfunduar trajnimin për nivel bazë të Modeli Nansen për 

arsim interkulturor, ndërsa gjatë periudhës së realizimit të observimit ishin në proces të ndjekjes 

së trajnimeve për nivel të avancuar. Ato punonin në grupe të klasës së 6-të, ndërsa specifike për 

grupin është se nxënësit kanë përvojë me Modeli Nansen nga koha kur kanë qenë në mësimin 

klasor. Këtë seksion e realizojnë me grup të nxënësve të dy paraleleve të klasës VI. 
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• 29.11.2018 observim të aktivitetit të integruar jashtëmësimor në seksionin: Paqe dhe 

tolerancë, tema mujore: “Suedia”, aktiviteti ditor: “Vikingët”. Ky aktivitet është realizuar nga 

çifti i mësueseve: Aneta Kaziovska dhe Mirushe Xhaferi. Të dy mësueset kanë përfunduar 

trajnime për nivel bazë, të avancuar dhe të specializuar të Modelit Nansen për arsim 

interkulturor. Ky është viti i katërt me radhë që punojnë së bashku si çift-mësuese në aktivitete 

jashtëmësimore sipas Modelit Nansen. Deri më tani i kanë realizuar këto aktivitete: Arti figurativ 

(në klasën II, Hulumtues të vegjël në klasën III, Paqe dhe tolerancë në klasën IV dhe Paqe dhe 

tolerancë në klasën V. A Kaziovska ka përvojë punë mbi 20 vjet, ndërsa M. Xhaferi ka përvojë 

pune dhjetë vjeçare. Këtë seksion e realizojnë me grup të nxënësve të të dy paraleleve të klasës 

V1. 
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• 06.12.2018 observim të aktivitetit të integruar jashtëmësimor në seksionin: Klubi sportiv 

Nansen, aktiviteti ditor: “Lojëra për njoftim të nxënësve mes vete”. Ky aktivitet është realizuar 

nga çifti i mësueseve: Gabriella Angjelkoska dhe Qevali Fejzullai. Të dy arsimtarët kanë përvojë 

punë mbi 15 vjet, ndërsa në realizimin e aktiviteteve jashtëmësimore janë përfshirë nga nëntori 

i vitit 2018. Këtë vit e kanë përfunduar trajnimin për nivel bazë të Modelit Nansen për arsim 

interkulturor, ndërsa gjatë periudhës së realizimit të observimit ishin në proces të ndjekjes së 

trajnimeve për nivel të avancuar. Pjesa më e madhe e nxënësve, me të cilët e realizojnë 

aktivitetin jashtëmësimor kanë përvojë, ndërsa një numër më i vogël i nxënësve deri më tani fare 

nuk kanë qenë të përfshirë në realizimin e aktiviteteve jashtëmësimore.  Këtë seksion e realizojnë 

me grup të nxënësve të dy paraleleve të klasës VI.  
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• 13.12.2018 observim të aktivitetit të integruar jashtëmësimor në seksionin: Arti Dramatik, 

tema mujore: “Babadimri”, aktiviteti ditor: “Gjyshja e dimrit”. Ky aktivitet është realizuar nga 

çifti i mësueseve: Gabriella Merxhanoska dhe Nagihan Snopçe. Të dy mësueset kanë 

përfunduar trajnimin për nivel bazë, të avancuar dhe të specializuar të Modelit Nansen për arsim 

interkulturor. Ky është viti i pestë me radhë që punojnë së bashku si çift-mësuese në aktivitete 

jashtëmësimore sipas Modelit Nansen. Ato kanë realizuar mjaft seksione. Të dyja kanë mbi  20 

vite përvojë punë si mësuese. Këtë seksion e realizojnë me grup të nxënësve të dy paraleleve të 

klasës II. 
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• 13.12.2018 observim të aktivitetit të integruar jashtëmësimor në seksionin: Muzikor, tema 

mujore: “Shekulli 21 në ritmin e muzikës”, aktiviteti ditor: “Dixhej”. Ky aktivitet është realizuar 

nga çifti i arsimtarëve: Liljana Stavreska, Bastri Rustemi dhe Gordana Mojsoska. Që të tre me 

vetëinicativë kanë shprehur interes dhe dëshirë për realizim të aktiviteteve jashtëmësimore, me 

qëllim që të ndihmohen dhe përkrahen mes vete. B. Rustemi është arsimtar i muzikës, ndërsa L. 

Stavreska dhe G. Mojsoska janë arsimtare të gjuhës angleze. Njashtu që të tre kanë përvojë 

pune 15 vjeçare. Këtë vit e kanë përfunduar trajnimin për nivel bazë të Modelit Nansen, ndërsa 

në periudhën e realizimit të observimeve kanë qenë në proces të ndjekjes së trajnimeve për nivel 

të avancuar. Këtë seksion e realizojnë me grup të nxënësve të klasave VII dhe VIII. 

 

 

  

 


