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Të nderuar lexues, 

Viti 2018 ishte pjesërisht i suksesshëm për QDN Shkup. Filluam 
vitin me ambicie dhe me shpresë të madhe që kurrikulat e reja 
mësimore për arsimin fillor prej klasës së parë gjer në të tretën, që 
filluam t’i hartojmë me grupin e punës në vitin 2017, do fillonim 
t’i zbatojmë në vitin e ri shkollor të shtatorit 2018 dhe paralelisht 
në të njëjtën kohë do të vazhdojmë të hartojmë kurrikulën deri 
në klasën e nëntë të arsimit fillor. Ishim të sigurt se më në fund, 
me zhvillimin e kurrikulave të reja për arsimin fillor, do të fillojnë 
reformat e shumëpritura dhe të paralajmëruara në fushën e arsimit 
në Maqedoni. Për fat të keq, ministri i arsimit u zëvendësua në 
maj dhe ky ndryshim rezultoi me pauzimin e këtij projekti tejet të 
rëndësishëm për nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit.

Presim dhe sinqerisht shpresojmë se në vitin 2019 do të ketë vullnet 
politik për të vazhduar këtë proces siç ishte planifikuar në fillim. Gjatë gjithë vitit, fokusi kryesor 
i QDN Shkup ishte zbatimi i dokumentit të Ministrisë së arsimit dhe shkencës, i hartuar nga QDN 
Shkup - Koncepti për arsimin interkulturor, i cili zbatohet në 10 (7 shkolla fillore dhe 3 të mesme) si 
dhe 6 shkolla të tjera përmes aktiviteteve të projektit. Zbatimi i përmbajtjes dhe aktiviteteve të këtij 
dokumenti ishte shumë më i lehtë në shkollat fillore, ndërsa paksa më i ngadalshëm në shkollat 
e mesme. Ka pasur një rritje të shprehur të interesit të mësimdhënësve nga shkollat model për 
trajnimet e ofruara në suaza të Qendrës së trajnimit Nansen, si dhe rritje të interesit të prindërve që e 
mbështesin dhe marrin pjesë në aktivitetet interkulturore, si dhe rritje të numrit të nxënësve që morën 
pjesë në realizimin e aktiviteteve interkulturore.

Ishte e një rëndësie të veçantë për nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit që nga ana jonë të 
përmirësohen kushtet në shkolla, gjë që kishte një ndikim të madh në përmirësimin e cilësisë së 
mësimdhënies dhe procesit arsimor në shkolla. Në disa prej shkollave pilot/modele që zbatojnë 
modelin Nansen për arsimin interkulturor për më shumë se 3 deri në 4 vite, kemi bërë një vlerësim 
për të shqyrtuar rezultatet dhe ndryshimet në shkolla. Raportet dhe gjetjet nga vlerësimet e bëra 
nga ekspertët vendas dhe të huaj (vlerësuesit) konfirmuan edhe njëherë se modeli Nansen për arsim 
interkulturor është modeli më i mirë në Maqedoni që mund të kundërshtojë ndarjen e shkollave në 
baza etnike, të parandalojë segregimin dhe të mundësojë transformimin e shkollave multietnike në 
shkolla interkulturore. 

Shpresojmë që vlerësimi përfundimtar i të gjitha model-shkollave që është planifikuar për vitin 2019 
do të konfirmojë të njëjtën gjë dhe se arsimi interkulturor do të jetë prioriteti më i lartë për Ministrinë 
e arsimit dhe shkencës në vitet në vijim.

Së fundmi, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për ekipin e QDN Shkup, i cili ka punuar me shumë 
përkushtim gjatë vitit 2018, mirënjohje për të gjithë bashkëpunëtorët, partnerët dhe mbështetësit 
tanë si dhe donatorin e QDN Shkup – Ministrinë e punëve të jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë, pa të 
cilën nuk mund të arrijmë rezultatet e pritshme. Ju ftoj të lexoni Raportin Vjetor për vitin 2018, dhe të 
kënaqeni me leximin.

4

RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2018  Qendra për dialog Nansen Shkup



Fener deti. Ky është asociacioni i parë kur mendoj për QDN Shkup 
dhe tërë punën që kanë bërë gjatë 19 viteve të fundit. Është një 
simbol i fuqishëm që mund të thotë shumë gjëra, nga sigurimi i 
udhëzimeve për tejkalimin e sfidave. Kjo mund të thotë të qëndrosh 
i fortë dhe i drejtë gjatë çasteve të stuhishme, ose të ofrosh siguri 
përballë fatkeqësisë. Feneri sjell shpresë dhe ngushëllim se toka 
është afër; megjithatë, është gjithashtu një kujtesë për të qenë 
vigjilentë në të gjithë rrethanat.

Metafora e Fenerit shtrihet përtej vitit të kaluar, pas disa ujërave 
turbulente që duhej të kalonim. Reformat e shumëpritura 
strukturore arsimore, të besuara në duart e QDN Shkup nga Ministri 
i mëparshëm i arsimit, papritmas u vënë në pritje me strukturën e 
re. Procesi i ndërlikuar dhe gjithëpërfshirës i krijimit të kurrikulave 
nga klasa e parë gjer në klasën e tretë ka përfunduar, duke përfshirë 
elementet e modelit Nansen për arsim interkulturor në përmbajtjet 
e përgjithshme. Megjithatë, zbatimi i tyre nuk e mori vendin e 

planifikuar, me fillimin e vitit shkollor në shtator 2018.

Gjatë pesëmbëdhjetë viteve të fundit, afro 5.000 nxënës të shkollave fillore janë shpërngulur nga 
vendi. Për shumë nga familjet e tyre, qasja në arsim cilësor ka qenë një nga faktorët vendimtarë për 
largimin e tyre.

Dëshiroj që atyre, si dhe të gjithëve që mbeten këtu, t’u tregoj që procesi i ndryshimeve  sistematike 
dhe të qëndrueshme në arsim veçse ka filluar dhe shpresojmë se nuk do të kalojë shumë kohë derisa 
ky proces të njihet si një hap vendimtar për të ardhmen e vendit. Shpresoj që qeveria më në fund 
do të kuptojë arsyen kryesore prapa klasave të zbrazëta, rezultatet e ulëta kombëtare, si dhe rritjen 
e numrit të shkollave monoetnike dhe do ta vendosë arsimin lart në listën e saj të prioriteve. Nevoja 
është faktike, mjetet janë përgatitur, e vetmja gjë tani është e nevojshme një vullnet i mirë nga politik-
bërësit për të bërë të mundur që çdo fëmijë të arrijë potencialin më të lartë gjatë gjithë arsimimit të 
tyre.

Modeli i arsimit të QDN Shkup do të vazhdojë të qëndrojë si një sinjal i arsimit cilësor të integruar, 
duke mundësuar integrim të suksesshëm të nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve nga të gjitha 
grupet etnike përmes një procesi modern edukativo-arsimor.

Dhe të gjithë ne, nxënësit, prindërit, mësimdhënësit dhe mbështetësit që i kanë përjetuar dhe 
dëshmuar përfitimet e këtij “feneri”, do të vazhdojnë të ndajnë vizionin dhe pasionin për një shoqëri 
të barabartë dhe respektin e ndërsjellë, duke filluar nga procesi i arsimit. Kjo është e nevojshme jo 
vetëm në Maqedoni, por kudo në botë ku ka nevojë për një rreze drite, për të sjellë paqen, kohezionin 
multietnik dhe integrimin.

Elizabeta Zijlstra Jovanovska
Presidente e Bordit drejtues të

QDN Shkup 
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Kremtimi i 10 vjetorit të modelit Nansen për arsim interkulturor 

NGJARJE TË DALLUARA TË MODELIT NANSEN 

Nga fillimet modeste në vitin 2007, modeli 
Nansen për arsim interkulturor është zhvilluar 
gradualisht duke filluar me themelimin e shkollës 
së parë e integruar në f. Preljubishtë, Komuna e 
Jegunovcit. Modeli Nansen  u zgjerua në nivelin e 
mesëm vitin 2009 në po të njëjtën komunë, dhe 

më vonë edhe në shumë shkolla të vendit duke 
ndihmuar që ato të transformohen nga shkolla 
multietnike në model-shkolla interkulturore. Në 
Maqedoni, deri më sot, QDN Shkup ka përfshirë 
më shumë se 3,700 nxënës të përkatësive 
të ndryshme etnike dhe fetare (maqedonas, 
shqiptar, turq, vlleh) në aktivitete interkulturore.

Suksesi nuk është arritur vetëm për shkak të 
vizionit për të krijuar një model i cili ofron 
mundësi të barabarta dhe qasja në arsim për 
të gjithë bashkësitë etnike, por edhe për shkak 
të qasjes gjithëpërfshirëse duke inkuadruar 
mësimdhënësit, nxënësit, prindërit dhe 
komunitetin lokal me qëllim të promovimit të 
respektit, tolerancës dhe pranimin e të tjerëve, 
duke u liruar nga stereotipat dhe paragjykimet 
që e kanë përfshirë shoqëritë multietnike gjatë 
viteve.

Modeli Nansen për arsim interkulturor dhe 
programet për arsim interkulturor, adresojnë 
një nga çështjet më të zakonshme për 
rajonin e Ballkanit, respektivisht segregimin e 
shkollave përgjatë linjave etnike, mungesën e 
komunikimit midis nxënësve, mësimdhënësve 
dhe prindërve të përkatësive të ndryshme etnike 
dhe fetare. Iniciativa e thekson rolin e arsimit 
interkulturor dhe në përputhje me parimet 
bazë të tij i mbështet mësimdhënësit. Në këtë 
mënyrë, inkurajohen shkollat dhe shoqëria, 
si individualisht ashtu dhe kolektivisht, të 
shqyrtojnë procesin e mësimdhënies për të 
inkorporuar parimet multikulturore në kurrikulën 
e tyre për të krijuar ura midis shoqërive paralele.

Njohja e arsimit interkulturor si një komponent 
kritik për arritjen e suksesit në një ekonomi 
globale konkurruese është tejet e rëndësishme. 
Nëse duam t’i pajisim nxënësit tanë me 
shkathtësi që do t’ju mundësojnë t’iu përgjigjen 
kërkesave të shekullit 21. ku aspekti gjeografik 
nuk i përcakton kufijtë, atëherë përkufizimi dhe 
kuptimi ynë i diversitetit duhet të zgjerohet. 

“Është shumë e rëndësishme që fëmijët të takohen 
dhe të shkojnë në shkollë së bashku, të njihen mes 
veti dhe t’i kuptojnë cilësitë e njëri-tjetrit, prandaj 
arsimtarët kanë rol të rëndësishme në mbështetjen 
e këtyre vlerave dhe duhet të mësojnë nga përvojat 
më të mira. Modeli Nansen për arsim interkulturor 
nuk është vetëm një përgjigje për krizën aktuale 
në Maqedoni, është një përgjigje ndaj tendencave 
të ndarjes që janë në rritje e sipër në tërë Evropën. 
Ju e keni përgjigjen e pyetjes “si mund të jetojmë 
më mirë së bashku? Modeli Nansen është një 
udhërrëfyes drejt një të ardhmeje më humane në të 
gjithë Evropën“ 

Steinar Bryn
Këshilltar i Lartë, Qendra Nansen për paqe dhe dialog
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Modeli Nansen për arsim interkulturor i përgatit nxënësit për të jetuar dhe punuar në një botë 
e cila po bëhet gjithnjë e më globalizuar dhe e larmishme, një botë në të cilën njerëzit lëvizin dhe 
ndërveprojnë me kombësi, fe dhe kultura të ndryshme. 

Programi i trajnimit i zhvilluar sipas metodologjisë Nansen, i zhvillon kompetencat kyçe të palëve 
të interesit në fushën e arsimit interkulturor, duke përfshirë kompetencën interkulturore përmes 
aktiviteteve të strukturuara, duke përfshirë: vizita studimore, punëtori, trajnime, bashkëpunime 
ndërsektoriale, me qëllim të parandalimit të segregacioneve shkollore.

Shkollat nga vendet fqinje (Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova) me sukses e kanë zbatuar 
modelin Nansen për arsim interkulturor me mbështetjen e QDN Shkup dhe trajnimeve për arsim 
interkulturor për mësimdhënës si dhe programet vjetore për aktivitete interkulturore dhe programet 
për bashkëpunim me prindërit.

QDN Shkup vazhdon me përpjekjet e pandërprera për të përkrahur autoritetet arsimore në nivel 
kombëtar, duke kërkuar mbështetjen e tyre për inkorporimin e modelit Nansen për arsim interkulturor 
në të gjithë vendin. Modeli Nansen për arsim interkulturor ishte baza për të zhvilluar dhe hartuar 
një dokument historik me titull “Koncepti për arsim interkulturor “, i cili synon që arsimi i integruar të 
bëhet pjesë e programeve të rregullta në arsimin fillor dhe të mesëm.
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Të nderuar,

Në vitin 2018, Qendra e Trajnimit Nansen për arsim 
interkulturor përfundoi me sukses një kapitull tjetër në 
zhvillimin e etosit të arsimit interkulturor në shkollat 
fillore dhe të mesme në Maqedoni, në sajë të diversitetit 
dhe sistematizimit të programeve të krijuara për stafin 
arsimor.

Përmbajtja e programeve në Qendrën tonë të trajnimit, 
e cila është profilizuar si një brend unik edukimi, 
përveç zhvillimit dhe përmirësimit të kompetencave 
interkulturore të mësimdhënësve, kanë mision dhe 
qëllime delikate dhe afatgjata, si dhe inicimin e 
transformimit personal të secilit pjesëmarrës në trajnim.

Procesi i ndryshimit të perceptimit të rolit dhe rëndësisë 
së arsimit interkulturor si dhe rëndësinë e rij në mjedisin 
mësimor; ndryshimin e qëndrimeve, pritjeve, mundësive në procesin arsimor; ndryshimin në sistemin 
e vlerave dhe prioritetet në punën mësimore janë pjesë të komponentëve të transformimit të iniciuar 
përmes trajnimeve të organizuara në suaza të Qendrës për trajnim të QDN Shkup. 

Shtrirja e kornizës tematike të trajnimeve për trajnimet të nivelit bazik, të avancuar dhe të specializuar 
gradualisht i udhëheqin mësimdhënësit përmes procesit të fuqizimit dhe më pas pranimin e dimensionit 
interkulturor si një komponent i natyrshëm i iniciativave pedagogjike moderne, duke theksuar 
diversitetin në mjedisin mësimor si një sfidë dhe përfitim në vend të një pengese. Në të njëjtën kohë, 
mësimdhënësit kanë mundësi të drejtpërdrejtë për të ripërcaktuar në mënyrë të pavarur dallimet 
dhe trajtimin e tyre si sublimime mbi karakteristikat etnike, gjuhësore, fetare, kulturore, sociale, fizike 
dhe të tjera që janë manifestuar në mjedisin shkollor. Gjatë vitit 2018, Qendra për trajnim i kushtoi 
vëmendje të konsiderueshme promovimit të rëndësisë së qasjes së paanshme në shkolla, si një 
parakusht i rëndësishëm për përballimin me burimet e paragjykimeve dhe stereotipave, të cilat për fat 
të keq shpesh nuk njihen as trajtohen në mënyrë të përshtatshme në një numër të madh institucionesh 
arsimore.

Ky lloj i strukturës shumë shtresore të trajnimeve i krijuar përmes një prizmi të pragmatikes dhe 
zbatueshmërisë, së bashku me punëtoritë dhe ligjëratat e ndryshme, mbështet procesin e zhvillimit 
profesional si dhe individual të mësimdhënësve nga shkollat fillore dhe të mesme.

Në vitin 2018, Qendra jonë e trajnimit, përmes përmbajtjeve praktike dhe teorike, arriti të mbajë 
vëmendjen dhe pjesëmarrjen e përkushtuar në procesin e trajnimit të 250 praktikuesve nga rajone si 
dhe nga komuna të ndryshme, kontekste të ndryshme sociale dhe kulturore, gjatë të cilave temat që 
ishin në fokus e reflektonin dinamizmin dhe fluiditetin.

Ndërsa i afrohemi vitit të shtatë që nga themelimi i Qendrës së trajnimit, me shumë krenari reflektojmë 
të kaluarën dhe vlerësojmë 30 grupet e pjesëmarrësve, pra rreth 600 mësues, profesorë, bashkëpunëtorë 

I.  QENDRA PËR TRAJNIM- MODELI NANSEN PËR 
ARSIM INTERKULTUROR  
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Biljana Krsteska-Papic
Menaxhere e Qendrës për trajnim të 

QDN Shkup  

profesionalë, përfaqësues të administratës së shkollës që ishin pjesë e programeve të ndryshme të 
trajnimit. Ky numër është një tregues i fortë se Qendra për trajnim sigurisht po bëhet një resurs edukativ 
multifunksional që mbështet në mënyrë të vendosur ekuilibrin midis teorisë dhe tendencave shkencore 
si një reflektim i kontekstit të vërtetë edukativo- arsimor në Maqedoni. Kjo paraqet një orientim dhe 
udhërrëfyes të qartë në përpilimin e planeve dhe hapave të ardhshme të Qendrës për trajnim në vitin 
2019.

Kontribut të rëndësishëm në zbatimin e programeve të trajnimit u dha nga ana e ekspertëve lokalë dhe 
ndërkombëtarë nga fusha e arsimit, të cilët përfshinë këndvështrime të ndryshme dhe perspektiva të 
arsimit interkulturor si një tendencë pedagogjike globale.

Një kontribut i shquar gjatë procesit të trajnimit u sigurua nga tandemët e mësimdhënësve të cilët në 
mënyrë të përsosur e zbatojnë pjesën praktike të aktiviteteve sipas modelit Nansen gjë që e dëshmon 
zhvillimin e tyre personal dhe si tandemë në fushën e arsimit interkulturor.

Numri i 140 mësuesve të cilët morën rolin e zbatuesve të aktiviteteve interkulturore, respektivisht 
70 tandemëve të cilët vazhdimisht investojnë në rritjen e dimensionit interkulturor në realitetin e 
mësimdhënies, është një arsye shtesë për të theksuar se aplikueshmëria e trajnimeve si dhe transferimi 
i drejtpërdrejtë dhe i suksesshëm i kuptimit kryesor të modelit Nansen, është pikërisht në përputhje me 
filozofinë: nga praktikuesi në praktikues!

Shpresojmë sinqerisht që në vitin 2019, Qendra e trajnimit, në partneritet me ministrinë dhe Këshillin 
për arsim të integruar të Irlandës së Veriut, do të vazhdojë me sukses dhe pa pengesa detyrën fisnike, si 
një parakusht për shumë arritje origjinale arsimore të pasuruara me elemente interkulturore.

ARITJET KRYESORE GJATË VITIT TË RAPORTIMIT:

• Zbatimi i suksesshëm dhe përfundimi i trajnimit të nivelit bazik për arsim interkulturor 
për mësimdhënës (Grupi 19, 20, 21, 22, 23);

• Zbatimi i suksesshëm dhe përfundimi i trajnimit të nivelit bazik për arsim interkulturor 
për mësimdhënës (Grupi 24, 25, 26, 27, 28);

• Zbatimi i suksesshëm dhe përfundimi i trajnimit të nivelit të avancuar për arsim 
interkulturor për mësimdhënës (Grupi 14, 15, 16, 17, 18);

• Fillimi i trajnimit të nivelit të avancuar për arsim interkulturor për mësimdhënës (Grupi

• 19, 20, 21, 22, 23);

• Zbatimi  i suksesshëm i katër trajnimeve të specializuara të praktikuesve të MNAI dhe 
realizuesit e aktiviteteve projektuese Nansen.
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Fusha e dytë tematike e Konceptit për arsim interkulturor u zbatua përmes Qendrës së trajnimit 
Nansen, duke ofruar trajnime teorike dhe praktike për mësimdhënësit e shkollave të përzgjedhura 
të cilat e zbatojnë modelin Nansen për arsim interkulturor. Procesi i trajnimit është paraparë si pjesë 
e zbatimit praktik të fushës së dytë tematike të Konceptit për arsim interkulturor “Kompetencat për 
arsim interkulturor të kuadrit arsimor”. Gjatë vitit 2018, 250 mësimdhënës nga shkollat modele, që e 
zbatojnë Konceptin për arsim interkulturor përmes modelit Nansen për arsim interkulturor, morën 
pjesë në nivele të ndryshme të trajnimeve si dhe në shumë punëtori me anë të cilave u pajisën me 
aftësi teorike dhe praktike si dhe njohuri për mënyrën e aplikimit të metodave dhe teknikave të 
ndryshme në shkolla multietnike. Mësimdhënësit nga shkollat të cilat aplikojnë modelin e Nansen 
përmes aktiviteteve të projektit u mbështetën gjithashtu përmes programeve të veçanta për trajnim 
në suaza të qendrës. 

Gjatë procesit të trajnimit, mësimdhënësit morën pjesë në modulet praktike të modelit Nansen për 
arsim interkulturor që u organizuan në model-shkollat, ndërsa orët praktike u realizuan nga tandemë 
të mësimdhënësve me eksperiencë shumëvjeçare. Nëpërmjet moduleve praktike dhe vëzhgimit të 
aktiviteteve të integruara jashtëmësimore, mësimdhënësit patën mundësi të mësojnë më shumë në 
lidhje me metodat praktike të cilat aplikohen në shkollat e modelit Nansen dhe të njihen më shumë 
nga afër me modelin Nansen. Mësimdhënësit gjithashtu i kushtonin vëmendje përpjekjeve për të 
ndërtuar një ambient mikpritës dhe etos të integruar në shkollë që pasqyrohet në klasat dhe hapësirat 
e tjera shkollore përmes punimeve dhe produkteve të ndryshme nga aktivitetet.

Programi i trajnimit u pasurua me ligjërata të realizuara nga ekspertë lokal në tema shumë të 
rëndësishme: klima e sigurtë sociale dhe emocionale në shkolla; domosdoshmëria për zhvillimin e të 
menduarit kritik në shoqëritë multikulturore; arsimi pozitiv; dhe qasjet interkulturore në arsim.

Mësimdhënësit gjithashtu u pajisën me burime didaktike dhe literaturë shtesë që ju ndihmojnë në 
procesin e mësimdhënies së përditshme dhe gjatë aktiviteteve jashtëmësimore. 

Zbatimi praktik i fushës së dytë tematike të Konceptit për arsim 
interkulturor “Kompetencat për arsim interkulturor të kuadrit 
arsimor”
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Ligjërata me ekspertë ndërkombëtarë dhe ndarje të certifikatave për 
trajnime të nivelit bazik dhe të avancuar

Më 21 prill 2018, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi konferencë me ligjërata të ekspertëve 
ndërkombëtarë nga sfera e arsimit interkulturor si pjesë e nivelit bazik të trajnimeve për Modelin 
Nansen për arsim interkulturor. Paula Mcllwaine nga Këshilli për arsim të integruar i Irlandës Veriore 
e prezantoi programin për qasje të paanshme në shkollat e integruara, ndërsa Steinar Bryn nga 
Akademia Nansen nga Lillehammeri i Norvegji e prezantoi etosin dhe nevojën për arsim interkulturor. 

Znj. Mcllwain e prezantoi procesin e zhvillimit të programit për qasje të paanshme që ka qenë pjesë 
themelore e trajnimeve për mësimdhënësit në mënyrë që të ofrojë aftësitë dhe kompetencat për të 
punuar në mjedise të ndryshme shkollore.

Pjesëmarrësit mësuan më tepër për fokusin e programit të trajnimit për qasje të paanshme dhe 
qëllimet e tij kryesore, respektivisht pranimin e diversitetit duke promovuar barazinë dhe përfshirjen, 
duke sfiduar stereotipat dhe paragjykimet përmes kurrikulës formale, joformale dhe atë të fshehur. 

“Arsyeja pse ky program është shumë i rëndësishëm është fakti se paragjykimet i parandalojnë fëmijët 
të zhvillohen në aspektin emocional, psikologjik dhe akademik. Prandaj, është shumë e rëndësishme 
që stereotipat dhe paragjykimet të sfidohen në mjediset dhe shkollat tona të integruara”.

Pjesëmarrësit u inkurajuan të reflektojnë dhe të mendojnë për qëndrimet e tyre personale duke 
e evidentuar udhëtimin e tyre edukativ (përvojën personale me stereotipa, paragjykime dhe 
diskriminim), duke e vënë veten në pozitën e një fëmije dhe duke marrë parasysh ndikimin negativ të 
paragjykimeve. 

EVENIMENTE TË THEKSUARA TË QENDRËS PËR TRAJNIM 
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Z. Bryn foli për sfidat globale lidhur me pyetjen kryesore “si të jetojmë së bashku pavarësisht 
dallimeve” dhe rolin vendimtar të arsimit interkulturor si përgjigja më e përshtatshme për të tejkaluar 
këtë sfidë. Bryn ndau përvojën nga procesi i planifikimit dhe zbatimin e seminareve të dialogut në 
Ballkanin Perëndimor, si një proces pajtimi, dhe nevojën e shqyrtimit të dialogut si një qëndrim ndaj 
botës. Ligjërata përfshiu një vështrim të përgjithshëm për sfidat historike dhe bashkëkohore që lidhen 
me ndërtimin shteteve kombëtare dhe në ndarjet e qytetarëve brenda shteteve në përfaqësues të 
shumicës dhe minoriteteve. 

Roli dhe rëndësia e arsimit interkulturor u theksua si një domosdoshmëri për ndërtimin e një 
shoqërie kohezive nga e cila do të përfitojnë të gjithë qytetarët për sa kohë që trajtohen në mënyrë të 
barabartë.

Njëherit grupet 19, 20, 21, 22 dhe 23 nga Qendra për Trajnim e QDN Shkup i fituan certifikatat 
për përfundimin e nivelit bazik të trajnimit. Nevoja dhe rëndësia e programeve për trajnim të 
mësimdhënësve nga arsimi fillor dhe i mesëm u theksua edhe nga z. Safet Neziri, këshilltar shtetëror 
për politika arsimore pranë MASh të R.M. i cili i përshëndeti mësimdhënësit prezent. Ngjarja e sotme u 
pasurua me ndarjen e certifikatave për përfundim të suksesshëm të trajnimeve të nivelit të avancuar 
për grupet 14, 15, 16, 17 dhe 18. 
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Konferencë ndërkombëtare në temën: “Roli dhe rëndësia e 
interkulturalizmit në arsim”

Më 27 tetor 2018, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi Konferencë ndërkombëtare me temën 
“Roli dhe rëndësia e interkulturalizmit në arsim”. Konferenca përbëhej prej ligjëratave të ekspertëve të 
shquar ndërkombëtarë të cilët janë pjesë e ekipit ndërkombëtar të trajnuesve në suaza të Qendrës së 
Trajnimit. Pas hapjes zyrtare të konferencës nga Biljana Krsteska Papiq, Paula Mcllwaine nga Këshilli 
i Irlandës së Veriut për arsim të integruar e paraqiti Programin për qasje të paanshme në shkollat e 
integruara, ndërsa Steinar Bryn nga Qendra Nansen për paqe dhe dialogu, Norvegjia i paraqiti 
perceptimet për arsimin interkulturor.
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Konferenca ishte pjesë integrale e trajnimit të nivelit bazik për arsimin interkulturor, të organizuar dhe 
realizuar në suaza të Qendrës së Trajnimit të QDN Shkup.

Duke e shfrytëzuar përvojën e gjerë dhe njohuritë e ekspertëve ndërkombëtarë nga Irlanda Veriore 
dhe Norvegjia, konferenca kishte një rol të rëndësishëm në procesin e sensibilizimit të profileve të 
ndryshme arsimore për domosdoshmërinë dhe përfitimet e edukimit interkulturor si trend, tendencë 
dhe domosdoshmëri globale.

Ky eveniment ishte një rast i shkëlqyeshëm për promovimin publik të Doracakut për arsim 
interkulturor të zhvilluar nga Qendra për dialog Nansen Shkup. Sonaj Bilall, Koordinatorja për edukim, 
trajnim dhe zhvillim e prezantoi qëllimin e doracakut.

Nevoja dhe rëndësia e arsimit interkulturor u theksua edhe nga z. Sasho Stojkovski, drejtor ekzekutiv 
i QDN Shkup, z. Safet Neziri, këshilltar shtetëror në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Znj. Irena 
Spirkovska, nga Misioni i OSBE-së në Kosovë. 

Gjatë konferencës, QDN Shkup i ndau Certifikatën e mirënjohjes z. Safet Nezirit për kontributin e 
shquar dhe mbështetjen e vazhdueshme modelit Nansen për arsim interkulturor.

Në pjesën përfundimtare të konferencës, 100 arsimtarë nga Maqedonia dhe Kosova pranuan 
certifikata për përfundimin e suksesshëm të programit të trajnimit bazik për arsim interkulturor.
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Gjatë vitit 2018, si edhe gjatë viteve të mëparshme, QDN 
Shkup vazhdoi me punën e palodhshme për të zhvilluar 
dhe promovuar arsimin interkulturor përmes programeve të 
ndryshme të trajnimit të ofruara nga Qendra për trajnim, si dhe 
nëpërmjet zbatimit të drejtpërdrejtë të modelit Nansen për 
arsim interkulturor në shkolla.

Programet e ndryshme të trajnimit të ofruara nga Qendra e 
trajnimit sigurojnë zhvillim dhe promovim të kompetencave 
interkulturore të mësimdhënësve, pedagogëve, psikologëve 
dhe profesionistëve tjerë në fushën e arsimit. Trajnimi i 
vazhdueshëm përmes niveleve të ndryshme (niveli bazik, i 
avancuar dhe i specializuar) ndihmon që mësimdhënësit të 
fitojnë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat  e nevojshme për 
zbatimin e suksesshëm të modelit Nansen përmes aktiviteteve 
jashtëmësimore në shkollat e tyre.

Zbatimi i suksesshëm i Modelit Nansen për arsim interkulturor, përveç me programe të ndryshme 
të trajnimit, mbështetet edhe me doracakë të ndryshëm për mësimdhënësit të hartuar nga QDN 
Shkup.  Në vitin 2018, ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup publikoi dhe promovoi 
Doracakun për arsim interkulturor i përpiluar për mësimdhënësit e shkollave fillore dhe të mesme.

Doracaku, i titulluar “Si deri te arsimi interkulturor” në aspektin përmbajtësor është hartuar në 
përputhje me Konceptin për arsim interkulturor, i cili në vitin 2016 u pranua si një dokument zyrtar 
nga Ministria e arsimit dhe shkencës së R. së Maqedonisë.

Koncepti për arsim interkulturor i ofron idetë dhe zgjidhjet se si të transformohet sistemi arsimor në 
vendin tonë duke i dhënë një orientim dhe dimension interkulturor. 

Prej aty, qëllimi kryesor i këtij doracaku është njohja e mësuesve me postulatet themelore të arsimit 
interkulturor dhe t’i ndihmoj ata në krijimin dhe zbatimin e përmbajtjeve me karakter interkulturor, si 
pjesë e procesit të rregullt të mësimdhënies, ashtu edhe gjatë aktiviteteve jashtëmësimore. 

Në doracak, jepen udhëzime dhe shembuj të qartë për mënyrën e përdorimit të një qasjeje 
interkulturore në zbatimin e kurrikulës aktuale dhe si të organizohen dhe realizohen aktivitete 
interkulturore jashtëmësimore. Rëndësia e kompetencave interkulturore të mësimdhënësve është 
gjithashtu e përshkruar dhe e theksuar. Gjithashtu, në doracak, një theks është vënë tek metodat e 
ndryshme dhe interaktive të cilat mësimdhënësit mund t’i adoptojnë për të nxitur një klimë pozitive 
socio - emocionale në klasat dhe shkollat me nxënës që bashkëveprojnë dhe punojnë së bashku për të 
zhvilluar ndjeshmëri, ndërgjegjësim interkulturor, mirëkuptim dhe shkathtësi bashkëpunuese.

Doracaku për mësimdhënës është në dispozicion në katër gjuhë: gjuhën maqedonase, shqipe, turke 
dhe angleze.

Ne besojmë se ky doracak do të jetë një burim i dobishëm didaktik për të gjithë mësimdhënësit që 
fillojnë ose vazhdojnë të punojnë me përkushtim të madh drejt kultivimit dhe zbatimit të vlerave 
interkulturore. 

RRUGËTIMI NGA TEORIA NË ZBATIMIN PRAKTIK TË MODELIT NANSEN 
PËR ARSIM INTERKULTUROR
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Së fundmi, rrugëtimi i mësimdhënësve nga teoria në praktikë në lidhje me interkulturalizmin do të 
vazhdojë të ketë mbështetjen e plotë të QDN Shkup në vitet që vijnë.

Sonaj Bilall
Koordinatore për edukim,

trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup 

EKIPI I TRAJNUESVE

Biljana Krsteska- 
Papic, PhD

Sonaj Bilal Osman Emin, PhD

Elena Ackovska- 
Leshkovska, PhD

Suzana Miovska- 
Spaseva, PhD

Ognen Spasovski, 
PhD

Hana Saliu, PhD

Steinar Bryn, PhD Paula Mcllwaine, 
MSc.

Cliodhna Scott Wills, 
MEd

Inge Eidsvag, PhD Zvi Bekerman, PhD

Vera Stojanovska, 
PhD
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II.  NANSEN MODEL FOR INTERCULTURAL EDUCATION 

“Më lehtë është të dërgohet një njeri në hënë se sa të 
ndryshohet sistemi arsimor.” – një thënie nga Mbretëresha e 
Granadës M.Z. Riffi.

Sfidat e ndryshme dhe problemet janë pjesë përbërëse e 
mozaikut të sistemit arsimor kudo në botë. Ato dallojnë njëra 
nga tjetra varësisht nga niveli i problemeve dhe mangësive me 
të cilat ballafaqohet sistemi arsimor në një shtet. Duke u nisur 
nga kjo pikëpamje Qendra për Dialog Nansen në portofolin e saj 
i përcjell trendet e ndryshme arsimore dhe mundohet që nga 
aspekti ndërkulturor dhe nëpërmjet Modelit Nansen për arsim 
ndërkulturor t’iu ndihmojë shkollave për të krijuar dhe ofruar 
një ambient konstruktiv dhe të shëndoshë shkollor. Ambient i 
cili bazohet në parimin e barazisë dhe solidaritetit, në parimin e 
respektimit dhe pranimit të kulturave, traditave dhe gjuhëve të 
ndryshme, ambient i cili është gjithë-përfshirës, ndërkulturor dhe inkluziv. Për të arritur këto elemente 
në një shkollë, qoftë fillore ose e mesme dhe për të filluar të punohet në këtë drejtim duhet paraprakisht 
të përmbushen dhe realizohen disa kritere të domosdoshme për të lehtësuar procesin e transformimit 
të një shkolle. Një nga ato kritere ose kushte, të cilat ne në Qendrën për Dialog Nansen Shkup i kemi 
parasysh dhe i marrim me seriozitet, është përmirësimi i kushteve infrastrukturore në një objekt shkollor. 
Thellësisht besojmë dhe jemi të vetëdijshëm që nuk mund të kërkohet nga mësimdhënësit ose nxënësit 
zbatimi i ndonjë risie ose programi në raste ku shkolla nuk mund të ofron kushtet themelore për zbatim 
të mësimit të rregullt. 

Për këtë arsye Qendra për Dialog Nansen Shkup vite me radhë punon në drejtim të përmirësimit të 
kushteve infrastrukturore dhe furnizimit të shkollave me pajisje të teknologjisë së fundit. Në vitin 
kalendarik 2018 QDN Shkup ka kryer rekonstruktimin dhe pajisjen e 38  klasave në shkollat të cilat 
zbatojnë Modelin Nansen për arsim ndërkulturor si dhe mirëmbajtjen dhe furnizimin e 7 klasave në 
shkollat të cilat implementojnë aktivitete projektuese sipas Model Nansen për arsim ndërkulturor. 

Procesi i rekonstruktimit dhe pajisjes zhvillohet në disa faza: 

- Identifikimi dhe selektimi i klasave, nxënësit e të cilave marrin pjesë në aktivitetet jashtëmësimore;

- Rekonstruktimi i klasave: korrigjimi dhe lyerja e mureve me ngjyra adekuate sipas standardeve të 
parapara, rregullimi ose korrigjimi i dyshemesë, ndërrimi dhe instalimi i ndriçimit me LED panele në 
klasa, furnizimi i klasave me dollapë për ruajtje dhe sistemim të materialeve shkollore, rregullimi i 
bankave shkollore, instalimi i tabelave të bardha magnetike në vend të tabelave të gjelbra.

- Furnizimi i klasave me pajisje të teknologjisë së fundit: laptop personal me sistem operativ të licencuar 
për secilin tandem, instalimi i LCD projektorëve në klasa, instalimi i mbajtësve për LCD projektorë, 
instalimi i perdeve për projektim në klasa, furnizimi i tandemëve me printer me ngjyrë, furnizimi i 
tandemëve me fotoaparat, furnizimi i klasave me audio-zmadhues, etj.

Në vitin 2018 QDN Shkup ka furnizuar shkollat, të cilat implementojnë Modelin Nansen për arsim 
ndërkulturor, me gjithsej 50 LCD projektor, 50 perde për projektim, 50 mbajtës për projektor, 43 
laptop, 50 audio – zmadhues, 40 fotoaparat, 50 printerë me ngjyrë, etj. Përveç shkollave të cilat 
konsiderohen si ‘model’, QDN Shkup bashkëpunon individualisht me mësimdhënës të cilët kanë 
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dëshirë dhe me vetiniciativë zbatojnë aktivitete ndërkulturore sipas Modelit Nansen në shkollat e tyre. 
Këta mësimdhënës si dhe mësimdhënësit tjerë në kontinuitet gjatë tërë vitit shkollorë furnizohen 
me materiale të ndryshme të nevojshme për zbatim të aktiviteteve jashtëmësimore, për shembull: 
literaturë profesionale, literaturë për fëmijë, lojëra të ndryshme sociale, furnizohen me lojëra për fëmijë, 
aplikacione të ndryshme zbavitëse, ngjyra, lapsa, perde për klasa, etj. 

Kjo është vetëm një pjesë nga shumë pajisjet të cilat do të ndihmojnë në realizimin e suksesshëm të 
procesit të rregullt arsimor si dhe në zbatimin e aktiviteteve dhe seksioneve sipas Model Nansen 
për arsim ndërkulturor. Pa dyshim se ky është vetëm një element i cili e përbën punën tonë drejt 
transformimit të shkollave multietnike në shkolla të integruara dhe ndërkulturore. QDN Shkup do të 
vazhdon në të ardhmen të inkuadron më shumë, shkolla, mësimdhënës dhe nxënës të cilët kanë dëshirë 
të jenë pjesë e këtij rrugëtimi.

Veton Zekolli
Menaxher i projektit pranë QDN Shkup 

Zbatimi praktik i fushës së tretë, të katërt dhe të pestë tematike të 
Konceptit për arsim interkulturor përmes modelit Nansen për arsim 
interkulturor

Gjatë vitit 2018, QDN Shkup vazhdoi të përqendrohet në zbatimin e Konceptit për arsim interkulturor 
(KAI) nëpërmjet zbatimit praktik të modelit Nansen për arsim interkulturor, respektivisht fushat 
tematike si vijojnë: Aktivitetet jashtëmësimore; Ambienti (Etosi) në institucionet arsimore; 
Marrëdhëniet e institucioneve arsimore me komunitetin më të gjerë. 

Më 15 janar 2018, Qendra e për dialog Nansen Shkup i shpalli rezultatet lidhur me të gjitha shkollat 
fillore dhe të mesme të cilat kishin dorëzuar aplikacione të plota brenda afatit të thirrjes së shpallur më 
10 dhjetor 2017. Thirrja u shpall nga Qendra për dialog Nansen Shkup në bashkëpunim me Ministrinë 
e arsimit dhe shkencës me qëllim të përzgjedhjes së 3 shkollave fillore dhe/ose të mesme – model 
shkolla të cilat do të zbatojnë Konceptin për arsim interkulturor.

Në përputhje me kriteret e përcaktuara për zgjedhjen e model- shkollave, në të cilat do të zbatohet 
Koncepti për arsim interkulturor shkollat të cilat u përzgjodhën janë:

• Shkolla e mesme teknike komunale “Gostivar” - Gostivar

• Shkolla fillore komunale “Krste Petkov Misirkov” - Radovish

• Shkolla e mesme komunale “Gostivar” – Gostivar
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Çfarë thonë prindërit për aktivitetet e modelit Nansen?

“Deri më tani, ne e pëlqejmë këtë projekt për shkak se nxënësit shoqërohen, shkëmbejnë përvoja, 
mendime, gjithashtu e mësojnë gjuhët e njëri-tjetrit dhe besoj se gjatë arsimimit të ardhshëm kjo 
do të jetë shumë e dobishme, aq më shumë do të vazhdojnë të shoqërohen dhe do ta kenë më 
lehtë gjatë jetës së tyre, kur ata do të punojnë pasi që do të kenë më pak vështirësi në shoqëri.”

“Sinqerisht, unë pata një përfitim të madh nga ky lloj mësimi për shkak të integrimit midis 
nxënësve dhe se si fëmija im shoqërohet gjatë aktiviteteve të përditshme në shkollë dhe jashtë 
shkollës”.

“Ata i ndjekin aktivitetet me kënaqësi, kur kanë orë Nansen janë shumë të lumtur, mësojnë shumë 
nga njëri-tjetri, shoqërohen me lojëra, vizatime dhe aktivitete të tjera, marrin pjesë me sukses në 
projektin e Nansenit”.

“Vajza ime është e përfshirë në këtë projekt pothuajse katër vite dhe unë mendoj se ky është një 
projekt shumë i suksesshëm, sepse përveç faktit që nxënësit zbaviten, i mësojnë faktet themelore 
rreth etnive të tjera”.

“Dua që projekti të vazhdojë deri në klasat e larta, sepse fëmijët e kërkojnë atë, për shkak se 
gjithçka paraqitet përmes lojës dhe me kënaqësi mund të them që fëmijët presin me padurim të 
ndjekin aktivitetet e Nansenit”.

Fusha e tretë tematike e Konceptit për arsim interkulturor u zbatua përmes zbatimit praktik të modelit 
Nansen për arsim interkulturor, respektivisht aktivitetet interkulturore në shkolla sipas programeve 
vjetore për aktivitete interkulturore për shkolla fillore dhe të mesme. Aktivitetet u zbatuan rregullisht 
nga ana e mësimdhënësve të trajnuar, duke përdorur qasjen dygjuhësore dhe metodën e lojës.

Gjatë vitit 2018, modeli Nansen për arsim interkulturor u zbatua në këto shkolla:

Shkolla Komuna/ Qyteti Numri i tandemëve Numri i klasave

Sh.f.k. “Liria” Tetovë 6 12

Sh.f.k  “Goce Delçev” Gostivar 15 31

Sh.f.k  “Goce Delçev” Manastir 18 36

Sh.f.k.  “Bratstvo” Karposh, Shkup 10 21

Sh.f.k “Toli Zordumis” Kumanovë 8 16

Sh.M.P “Braka Miladinovci” Draçevë, Shkup 6 12

Sh.f. “Penestija” Dibër 12 22

Sh.f. “Krste Petkov Misirkov” Radovish / /

Sh.m.k.t “Gostivar”  Gostivar 1 2

Sh.m.k “Gostivar” Gostivar / /
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BEFORE AFTER

Gjatë vitit 2018, si pjesë e fushës së katërt tematike të Konceptit për arsim interkulturor, respektivisht 
“Ambienti (Etosi) në institucionet arsimore” QDN Shkup e përfundoi procesin e rinovimit në 11 shkolla 
të cilat e zbatojnë modelin Nansen për arsim interkulturor. Një numër mbresëlënës i 45 klasave 
të pajisura ishte një nga arritjet, në vitin raportues, që i përmirësoi ndjeshëm kushtet e mësimit në 
shkollat e synuara.

Përveç kësaj, QDN Shkup ka siguruar materiale didaktike, orendi shkollore dhe pajisje informatike 
për të gjitha klasat e rinovuara dhe gjithashtu ka rikonstruktuar, rinovuar dhe pajisur hapësirat e tjera 
shkollore si: korridoret e shkollës, zyrat dhe hapësirat shtesë sipas nevojës.

Rikonstruktim, pajisje dhe mirëmbajtje 

Emri i shkollës Qyteti Numri i klasave të 
rinovuara/pajisura

Sh.f.k “Bratstvo” Shkup 9

Sh.f.k “Liria” Tetovë 4

Sh.f.k. “Goce Delçev” Gostivar 9

Sh.f.k “Penestia” Dibër 8

Sh.f.k “Goce Delçev” Manastir 6

Sh.f.k “Toli Zordumis” Kumanovë 2

Sh.f “Goce Delçev” Konçe 1

Sh.f “Kongresi i Manastirit” f. Llopate, Kumanovë 1

Sh.m.q.Sh. “Georgi Dimitrov” Shkup 1

Sh.f. “Kiril i Metodij” f. Kanatlarci, Prilep  1

Sh.f. “Nikola Karev” Krushevo 3
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Gjatë vitit 2018, modeli Nansen për arsim interkulturor u zbatua përmes 
aktiviteteve të projektit në shkollat në vijim:

Shkolla Qyteti/Komuna 

Sh.f. “Goce Delçev” Konçe

Sh.m.q.Sh “Georgi Dimitrov” Shkup

Sh.f.k “Nikola Karev”  Krushevë (dhe shkolla rajonale në f. Borinë)

Sh.f. k “Kongresi i Manastirit” Kumanovë

Sh.f.k “Kiril i Metodij” Kanatlarcë, Prilep

Realizimi i aktiviteteve të lira dhe të projektit sipas modelit Nansen për arsimim të integruar 
nënkupton zbatimin e një pjese të veçantë nga një program vjetor Nansen (sipas moshës së 
nxënësve), respektivisht seksione që realizohet me grupe nxënësish që flasin gjuhë të ndryshme dhe 
janë përfaqësues të komuniteteve të ndryshme etnike.

Mësimdhënësit-zbatuesit e aktiviteteve u përfshinë gjithashtu në një shumëllojshmëri të trajnimeve 
në Qendrën për trajnim me atë të cilave i avancuan aftësitë dhe njohuritë e tyre në fushën e arsimit 
interkulturor.

Mirënjohje për psikologen shkollore pranë Sh.f.K “Goce Dellçev” Gostivar 

Më 10 tetor, 2018 Qendra për Dialog Nansen 
Shkup ndau mirënjohje për znj. Gordana 
Nastovska psikologe në shkollën fillore “Goce 
Dellçev” në Gostivar. Mirënjohja u prezantua nga 
drejtori ekzekutiv i QDN Shkup Sasho Stojkovski 
në shenjë falënderimi për bashkëpunim të 
vazhdueshëm, angazhimin dhe mbështetjen e 
aktiviteteve të realizuara në kuadër të modelit 
Nansen për arsimim interkulturor në suaza të 
shkollës fillore “Goce Dellçev” në Gostivar. 

Përveç bashkëpunimit me nxënësit, arsimtarët 
dhe prindërit, QDN Shkup i jep rëndësi të veçantë 
bashkëpunimit dhe konsultimeve me shërbimet 
profesionale të shkollave, si thelbësore për 
mbështetjen e procesit të rregullt arsimor dhe të 
të gjitha aktiviteteve jashtëmësimore me karakter 
interkulturor.
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Konferenca në Oslo: Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut

III. BASHKËPUNIMI LOKAL, RAJONAL DHE 
NDËRKOMBËTAR 

Më 19 qershor 2018 Menaxherja e Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup, znj. Biljana Krsteska Papiq 
dhe themeluesi i Rrjetit të Dialogut Nansen, z. Steinar Bryn morën pjesë në Konferencën: “Deklarata 
Universale e të Drejtave të Njeriut në 70 vjetorin. Të Drejtat e Njeriut dhe qytetaria gjithëpërfshirëse: 
Kushtet për bashkëjetesë në shoqëritë konfliktuoze “.

Konferenca u mbajt në Institutin norvegjez të Nobelit dhe filloi me fjalimet hyrëse të znj. Ine Eriksen 
Søreide, Ministre e punëve të jashtme të Norvegjisë, z. Guri Hjeltnes, Drejtor i Qendrës për Studimin e 
Holokaustit dhe Pakicave Fetare dhe z. Henrik Syse, profesor në Institutin e hulumtimeve të paqes në 
Oslo.

“Qytetaria gjithëpërfshirëse, ku individët gëzojnë mundësi dhe të drejta të barabarta, pavarësisht 
nga gjinia, feja, gjendja ekonomike dhe sociale ose prejardhja etnike, është thelbësore për shoqërinë 
tonë” - theksoi Ministrja e punëve të jashtme të Norvegjisë gjatë fjalimeve të hapjes.

Në panelin kushtuar temës “Kushtet për bashkëjetesë në shoqëritë me konflikte” z. Biljana Krsteska 
Papiq dhe z. Steinar Bryn ndanë përvojën nga qasja Nansen drejt ndërtimit të shoqërive paqësore dhe 
kohezive duke përdorur dialogun dhe arsimin interkulturor si një mjet për pajtim në shoqëritë e ndara. 
Pjesëmarrësit gjithashtu patën mundësinë të dëgjonin më shumë për rezultatet dhe arritjet e modelit 
Nansen për arsim interkulturor dhe ndikimin e tij.
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Drejtorë të shkollave nga Bosnja dhe Hercegovina në vizitë të QDN Shkup 

Më 15 tetor 2018, grupi i përbërë nga drejtorë të shkollave fillore nga Bosnja dhe Hercegovina si 
dhe përfaqësuese e QDN Prijedor vizituan QDN Shkup dhe Qendrën e Trajnimit, ku u informuan më 
detajisht me punën në shkollat Nansen, leverditë nga modeli Nansen për arsim interkulturor, si dhe 
punën e Qendrës së Trajnimit për arsim interkulturor. Grupi ishte i përbërë nga Svetlana Radakoviq 
Ruzhiqiq, drejtore e shkollës fillore “Mlladen Stojanoviq”, Ljubijë, Prijedor, Maja Bjeljac, drejtore e 
shkollës fillore “Cirilo i Metodije”, Trnopolj, Prijedor, Zinajda Pasgagiq- Haxhiq, drejtore e shkollës fillore 
“Fajtovci”, Sanski Most and Tanja Milovanoviq nga zyra e QDN Prijedor. 

Grupi vizitoi një nga shkollat më të suksesshme që punon sipas modelit Nansen për arsim 
interkulturor, shkolla fillore komunale “Goce Dellçev” në Gostivar. Vizita në shkollë u organizua nga 
ekipi i QDN Shkup, mësimdhënësit dhe nxënësit e përfshirë në aktivitetet interkulturore Nansen. Të 
ftuarit patën mundësinë të ndjekin aktivitetet jashtëmësimore interkulturore të cilat zhvillohen në 
dy gjuhë, në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe në mënyrë që të njihen me metodologjinë e 
mësimdhënies të aplikuar në grupe etnikisht të përziera.
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QDN Shkup pjesëmarrës në konferencën përfundimtare të projektit 
GEAR në Spanjë

Në periudhën 26-27 tetor 
2018, Menaxheri i projektit të 
QDN Shkup, Veton Zekolli së 
bashku me një delegacion të 
mësimdhënësve dhe nxënësve 
nga Maqedonia: Darko Taleski, 
Ilina Minoska, Magbule Mersini, 
Shpresa Iseini, Garip Shaqiri, 
Radica Acevska, Gëzim Idrizi dhe 
Mirjana Petrevska morën pjesë 
në Konferencën përfundimtare 
të projektit GEAR (Edukimi global 
dhe reagimi aktiv) me titull 
“Shoqëritë inkluzive - roli i arsimit 
për promovimin e të drejtave, 
diversitetit dhe interkulturalizmit 
në Evropë”, e cila u realizua në 
Spanjë.

Menaxheri i projektit të QDN 
Shkup Veton Zekolli ndau 
përvojën e QDN Shkup dhe 
rezultatet e arritura nga zbatimi i modelit Nansen për arsim interkulturor, ndërsa mësuesi Darko Taleski 
nga Sh.f. Kiril i Metodij, Kanatllarci prezantoi përvojën nga zbatimi praktik i modelit Nansen përmes 
aktiviteteve të projektit gjatë panelit “Praktikat e mira në arsimin gjithëpërfshirës për diversitet: 
Perspektiva e mësimdhënësve”.

Projekti GEAR u zbatua në bashkëpunim me 11 partnerë - organizata të shoqërisë civile, mësues, 
nxënës dhe shkolla nga pesë vende evropiane: Kroacia, Italia, Spanja, Sllovenia dhe Maqedonia. 
Qëllimi i këtij projekti ishte promovimi i vlerave demokratike, të drejtave themelore, mirëkuptimit 
interkulturor dhe qytetarisë aktive dhe parandalimin e radikalizimit të dhunshëm.

Qëllimi i projektit GEAR – gjithashtu ishte që të kontribuon në mirëkuptimin interkulturor përmes 
bashkëpunimit të OSHC-ve me sistemet formale të arsimit, mësimdhënësve dhe nxënësve me qëllim 
të inkurajojnë shkëmbimin, përmirësimin dhe ngritjen e praktikave më të mira ekzistuese në nivel 
global duke shkëmbyer programet interkulturore midis shkollave në nivele lokale, rajonale, kombëtare 
dhe transnacionale. Kohëzgjatja e projektit ishte nga data 31 dhjetor 2016 deri më 31 dhjetor 2018 
dhe i njëjti u financua nga Programi Erasmus + i Bashkimit Evropian.
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Delegacion ndërkombëtar vizitoi Sh.f. “Bratstvo”

Më 2 nëntor 2018, një delegacion ndërkombëtar i përbërë nga z. Geir Håkon Johansen, Sekretar 
i parë i Ambasadës Norvegjeze në Beograd, z. Steinar Bryn, themelues i Nansen dialog rrjetit, 
znj. Ingrid Vik, nga Scanteam Novegji, znj. Simone Filipini, drejtoreshë e Institutit Holandez për 
Demokraci të shoqëruar nga stafi i QDN Shkup vizituan një nga shkollat e modelit Nansen, shkollën 
fillore “Bratstvo” në komunën e Karposhit, Shkup. Delegacioni u mirëprit nga znj. Jadranka Popovski, 
Drejtore e shkollës, znj. Marina Haxhipanzova, pedagoge, z. Andrej Manolev, kryetar i këshillit bashkiak 
të Karposhit, znj. Gordana S. Zafirovska nga sektorit për çështjet e interesit publik në Komunën e 
Karposhit.

Delegacioni i vizitoi klasat Nansen dhe takua me nxënësit, mësimdhënësit dhe personelin e shkollës 
për të diskutuar transformimin pozitiv të hapësirave shkollore dhe përfitimet nga zbatimi i modelit 
Nansen për arsimim interkulturor. Përmes dëshmive të mësimdhënësve dhe nxënësve të përfshirë 
në aktivitetet e modelit Nansen, delegacioni kishte mundësi të informohet për përfitimet kyçe nga 
zbatimi i modelit në krijimin e një ambienti të integruar dhe mikpritës shkollor, si dhe duke mundësuar 
integrimin e suksesshëm të nxënësve, mësimdhënësve, stafit shkollor dhe prindërve me prejardhje të 
ndryshme etnike, fetare dhe sociale.

Delegacioni përcolli mesazhe inkurajuese dhe motivues dhe shprehu mbështetjen dhe admirimin e 
tyre nga aktivitetet e zbatuara nën menaxhimin dhe mbikëqyrjen e QDN Shkup.
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Mësimdhënës dhe drejtorë nga model- shkollat Nansen në vizitë 
studimore në Irlandën e Veriut

Në periudhën 20-23 nëntor 2018 një delegacion i përbërë nga përfaqësues të QDN Shkupit, 
mësimdhënës dhe drejtorë nga model-shkollat Nansen morën pjesë në një vizitë studimore në Belfast, 
Irlandë Veriore. Delegacioni u mirëprit nga stafi i NICIE dhe mori pjesë në një prezantim të organizuar 
nga znj. Paula Mcllwaine e cila paraqiti historinë dhe zhvillimin e arsimit të integruar në Irlandën 
e Veriut. Gjatë vizitës, delegacioni vizitoi shkollën fillore të integruar “Forge” ku ata u mirëpritën nga 
drejtori i shkollës, z. Neville Watson dhe stafi i shkollës. Grupi gjithashtu vizitoi Shkollën fillore të 
integruar “Millenium”, ku drejtori i shkollës z. Barry Corrigan realizoi një prezantim dhe një turne në 
objektet shkollore. Mësimdhënësit dhe drejtorët e shkollave patën mundësi të shkëlqyer për t’u njohur 
më mirë me punën e shkollave të integruara në Irlandën e Veriut dhe përpjekjet e tyre për të avancuar 
punën e shkollave përgjatë viteve.

Si pjesë e vizitës në Belfast, Drejtori Ekzekutiv i QDN Shkup, z. Sasho Stojkovski realizoi një prezantim 
në Zyrën e Komisionit Evropian në Belfast rreth historisë dhe zhvillimit të modelit Nansen për arsim 
interkulturor dhe ndikimin e tij në sistemin e përgjithshëm arsimor në Maqedoni. Në prezantim 
morën pjesë përfaqësues të departamentit të arsimit, stafi i NICIE, Fondi për arsim të integruar dhe 
mësimdhënës.

Delegacioni i kryesuar nga QDN Shkup gjithashtu mori pjesë në ceremoninë e kremtimit “The Big 
Small Stories” (Storjet e vogla dhe të mëdha) si dhe në promovimin e librit “Nuk kishte banka” të 
organizuar nga Këshilli për arsim të integruar i Irlandës së Veriut në suaza të “Lagan College”.

Kisha nderin të udhëtoj në Irlandën e Veriut dhe të jem pjesë 
e delegacionit në një vizitë studimore të mrekullueshme 
falë Qendrës për dialog Nansen Shkup dhe ftesën nga 
Këshilli për arsim të integruar Irlandës së Veriut. Kjo vizitë 
studimore begatoi punën që bëj dhe ishte një nxitje për 
investime të mëtejshme dhe kontribut të mëtejshëm për 
sukseset në plan profesional. Nga ky udhëtim u ktheva 
me përshtypje të bukura. Isha e kënaqur nga organizimi i 
përkryer dhe rrjedha e aktiviteteve në Irlandën e Veriut, dhe 
sidomos nga përpjekjet e znj. Paula Mcllwaine, si dhe nga 
pritja që patëm në zyrën e Komisionit Evropian në Belfast 
si dhe evenimentin promovues “The Big Small Stories “. U 
impresionova nga profesionalizmi në shkollat që vizituam 
dhe nga harmonia që ndihej duke falënderuar menaxhimin 
e shkëlqyer nga drejtorët e shkollave.

Jasmina Efremovska
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“Falë bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet QDN Shkup dhe NICIE Belfast, 
kisha kënaqësinë të njihem nga  afër me punën e disa shkollave të 
integruara në Belfast dhe të takohem me stafin e mësimdhënësve, 
drejtorët dhe nxënësit në shkollat e integruara.
Vizituam dy shkolla fillore të integruara ku patëm mundësi të njihemi 
me punën e shkollave të integruara dhe përpjekjet e tyre për të avancuar 
statusin e tyre gjatë viteve. Kam mbresa të mëdha nga turneu i qytetit 
të Belfastit, gjatë të cilit kisha rastin të mësoj shumë të dhëna lidhur me 
zhvillimet historike në shoqëri.
Ishte një kënaqësi të marr pjesë në ngjarje të ndryshme të organizuara 
nga nikoqiri ynë NICIE, të tilla ishin pritja në zyrën e Komisionit Evropian 
në Belfast, ku morën pjesë përfaqësues të departamentit të arsimit ku ne 
me krenari e përcollëm prezantimin nga drejtori i QDN Shkup z. Sasho 
Stojkovski rreth historisë dhe zhvillimit të modelit Nansen për arsim 

interkulturor dhe ndikimin e tij në sistemin e përgjithshëm arsimor në Maqedoni, si dhe ishte një kënaqësi e 
madhe të shfaqnim aktivitetet e integruara dhe interkulturore në shkollën tonë.
Ne patëm kënaqësinë të vizitonim “Lagan College” dhe të merrnim pjesë në ceremoninë e kremtimit dhe 
promovimin e librit “Nuk kishte banka”.
Vizitat dhe takimet në shkollat e integruara në Belfast më mundësuan të ndjehem si një mësimdhënëse e 
suksesshme dhe cilësore, veçanërisht në fushën e arsimit të integruar, që është një përparësi në sistemin 
tonë arsimor.
Falënderime të veçanta për QDN Shkup dhe stafin e tyre për përpjekjet dhe investimet që ata bëjnë për 
avancimin tonë profesional si mësimdhënës.

Nagihan Snopçe 

Isha e nderuar te jem pjesë e delegacionit i cili mori pjesë në vizitën 
studimore në Irlandën e Veriut. Isha shumë e kënaqur para së gjithash nga 
organizimi i vizitës studimore nga ana e QDN Shkup lidhur me agjendën e 
aktiviteteve dhe mikpritjen në Irlandën e Veriut.
Ajo që më la përshtypjen më të madhe ishte këmbëngulja, durimi dhe 
entuziazmi i njerëzve që punojnë në programet dhe strategjitë për 
zgjerimin e shkollave të integruara për të kapërcyer problemet, për një të 
ardhme më të mirë të përbashkët. Kam përshtypje të mrekullueshme nga 
takimet me mësimdhënësit dhe nxënësit në shkollat e integruara si dhe 
nga ngjarja promovuese e librit “The Little Big Stories” në “Lagan College” 
në Belfast.
Vizita studimore kishte një ndikim shumë pozitiv në rritjen e besimit në 
qëllimin e këtij projekti dhe ishte një motivim i madh për të përdorur 
metoda të ndryshme gjatë procesit të rregullt mësimor. Vizita më nxiti 

gjithashtu të mendoj mënyra të ndryshme për të qenë aktive pas daljes në pension dhe për të kontribuar më 
tej në mbështetjen dhe zhvillimin e arsimit të integruar.
Në shkollën ku punoj, ne jemi tejet të kënaqur nga zbatimi i aktiviteteve për integrimin e komuniteteve të 
ndryshme etnike. Ishte e mrekullueshme të shihja se shumë gjëra që pamë në shkollat në Irlandën e Veriut 
i aplikojmë edhe gjatë aktiviteteve tona dhe ishte kënaqësi të shihet realizimi i aktiviteteve në shkolla. 
Në shkollën time, do të doja të përfshija më shumë prindërit dhe subjektet e tjera të interesuara përmes 
prezantimit të detajuar të aktiviteteve të integruara dhe rezultateve të tyre.

Aneta Kaziovska
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“Vizita në shkollat e integruara në Belfast ishte e organizuar në 
mënyrë të përsosur. Unë nuk pritja të jetë ndryshe se pasi i tërë 
organizimi i vizitës u realizua nga profesionistë me përvojë nga 
ekipi i QDN Shkup.

Falë bashkëpunimit me zyrën e NICIE dhe drejtorët e shkollave të 
integruara, ekipi i QDN Shkup më ofroi mundësinë të njihem më 
afër me punën e shkollave të integruara në Belfast.

Gjatë turit të qytetit, kisha mundësinë të mësoja më shumë për 
ndarjet historike të shoqërisë. Në anën tjetër, unë u impresionova 
nga përkushtimi i drejtorëve dhe stafit të NICIE në shkollat e 
integruara të cilat në mënyrë të kujdesshme bëjnë përpjekje për 
të kapërcyer ndarjet dhe i edukojnë nxënësit në frymën e unitetit, 

bashkëjetesës pa marrë parasysh identitetin dhe prejardhjen e tyre.

Në zyrën e NICIE morëm pjesë në një prezantim mbi zhvillimin e arsimit të integruar në Irlandën 
e Veriut, ndërsa në ambientet e Komisionit Evropian ishte kënaqësi e madhe të prezantojmë se si 
aktivitetet e integruara po zhvillohen në shkollën fillore “Goce Dellçev” në Gostivar .

Gjatë vizitave në shkollat e integruara, u impresionova nga rendi, disiplina dhe organizimi i 
përgjithshëm i mësimdhënies. Bollëku i burimeve, paraqitja e punimeve të nxënësve i meriton të 
gjitha lëvdatat. Mësimdhënës të buzëqeshur, studentë të lumtur, energjia pozitive reflektohet nga 
çdo kënd. Të gjithë janë të lumtur që i kanë zgjedhur shkollat e integruara për edukimin e fëmijëve 
dhe të rinjve. Ne pamë fëmijë të besimeve, racave dhe etnive të ndryshme, por të gjithë me krenari 
na thanë: “Në shkollën tonë jemi të gjithë të njëjtë, nuk ka rëndësi se çfarë jeni, është e rëndësishme 
të jesh një njeri i mirë”.

Kjo vizitë pati një ndikim tejet pozitiv në punën time dhe më mundësoi të përmirësohem 
personalisht dhe profesionalisht, për të vazhduar t’i identifikoj dhe reduktoj stereotipat dhe 
paragjykimet që ekzistojnë për ata që janë të ndryshëm. Vizita ishte një motiv të vazhdoj të punoj 
sipas për metodave dhe teknikave bashkëkohore, për të kontribuar në ndërtimin e një klime 
pozitive në shkollat tona duke e ndjekur shembullin e shkollave të integruara në Irlandën e Veriut.

Unë do t’i transferoj njohuritë e fituara dhe përshtypjet nga vizita në shkollën time dhe do të 
vazhdoj të punoj e frymëzuar nga historitë e suksesit që janë paraqitur në librin “Tregimet e mëdha 
të vogla” që shkruhen çdo ditë. Trajnimet e shumta të organizuara nga QDN Shkup, si dhe vizita 
në shkollat e integruara, më mundësuan të përmirësoj aftësitë dhe njohuritë e mia në çdo fushë, 
veçanërisht në fushën e arsimit të integruar i cili duhet të jetë prioritet në sistemin tonë arsimor.

Gabriela Merhxanoska
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“U ktheva me përshtypje jashtëzakonisht të mira nga vizita studimore në 
Irlandën Veriore. Ato nuk mund të përshkruhen në dy fjali. Ajo që bie në sy 
menjëherë është përkujdesja për ambientin duke përfshirë këtu edhe atë 
urban. Fokusi ynë ishte i drejtuar nga shkollat e integruara dhe funksionimi 
i tyre, duke pas parasysh se ato janë pjesë e marrëveshjes së paqes së 
vitit 1998, e cila i dha fund terrorit 30 vjeçar në atë vend. Ajo që pamë 
dhe përjetuam në shkolla ishte sikur i gjithë sistemi i atjeshëm shkollor 
ka vendosur të harrojë njëherë e përgjithmonë të kaluarën duke pasur 
primare edukimin në frymën e paqes dhe tolerancës. Diversiteti të mos jetë 
pengesë në zhvillimin e një shoqërie, e kush luan rol më të madh në këtë 
drejtim përveç fëmijëve?

Shkollat reflektonin një ambient fëmijëror dhe tërheqës ku në çdo pjesë 
dhe në çdo mur merr ndonjë mësim, këshillë, mendim pozitiv, përzgjedhje 
dhe shpërblim nga ana e drejtorisë dhe mësimdhënësve për nxënësit më 

shembullorë gjatë një periudhe, gjë e cila ndikon shumë për edukimin dhe motivimin e tyre. Reflektimi i 
kulturave të ndryshme të cilët e ndajnë së bashku dhe në mënyrë të barabartë hapësirën e shkollës si dhe 
resurset që u ofrohen. Barazia mes drejtorit të shkollës dhe stafit tjetër të shërbimeve teknike dhe mësimore, 
ishte një përshtypje e veçantë e cila duhet të na shërbejë si udhërrëfyes për shkollat tona. U njoftuam edhe 
mbi rëndësinë e investimit tek mësimdhënësit si çështje primare në avancimin e tyre duke i promovuar 
metodat më moderne të ligjërimit përmes standardeve. 

Vizita ndikoi tejet pozitivisht në perceptimin e proceseve shkollore në funksion të një shoqërie të shëndoshë. 
Ishte shumë emocionale të jesh pjesë e drejtpërdrejtë në këto procese, veçanërisht të shohësh nga afër 
funksionimin e shkollave të integruara. Sikur diçka që dikur klasifikohej si e pamundur, ta shohësh në 
funksionim të përsosur. Sigurisht se kjo e fundit na jep forcë, entuziazëm, si nga ana profesionale një ashtu 
edhe personale duke e pasuruar diapazonin tonë mbi virtytet e një shoqërie përparimtare.

Është me rëndësi që numri i nxënësve të jetë adekuat në mënyrë që mësimdhënësi të ketë kohë të 
mjaftueshme t’i përkushtohet secilit prej tyre, ata të kenë hapësirën ku mund të shprehin lirshëm mendimet 
e tyre, të punohet sa më shumë në grupe duke thelluar në vazhdimësi bashkëpunimin. Gjithashtu duhet t`i 
kushtohet rëndësi trekëndëshit mësimdhënës-nxënës-prindër si bashkëveprim social i domosdoshëm.

Zejnepe Bajrami
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“ “
Maja Miteva-Petroska

Belfasti është qyteti i muraleve, një qytet që ende ka mure, të dukshme 
dhe të padukshme, duke ndarë njerëzit e grupeve të ndryshme fetare, një 
qytet në të cilin akoma mbyllen dyert çdo mbrëmje në orën 18:00 në lagje 
të caktuara. Por ky është edhe qyteti që është një shembull i arsimit të 
integruar, ku prindërit janë më së shpeshti iniciatorët e krijimit të shkollave 
të reja të integruara, një qytet ku takojmë njerëz që nuk kanë frikë të jenë 
ndryshe nga të tjerët, por e theksojnë këtë si virtytin e tyre më të madh. 
Përshtypjet kryesore të kësaj vizite studimore kanë të bëjnë me klimën 
pozitive që ekziston në shkollat e integruara, por edhe në përgjithësi në 
funksionimin e përgjithshëm të sistemit, kulturës, respektit, vlerësimit 
të cilësisë, nxitjes për sukses, besimit të ndërsjellë që mund dhe duhet të 
vazhdojë, investimit të vazhdueshëm në mësimdhënësit dhe motivimin e 
tyre, si dhe zhvillimin dhe inkurajimin e ndjeshmërisë që nga mosha më e 
re.

Në të njëjtën kohë, shkollat ofrojnë kushte të shkëlqyera pune për mësimdhënësit, kushte të shkëlqyera të 
të mësuarit për nxënësit dhe si rezultat i kësaj janë prindërit e lumtur dhe të kënaqur që kanë motiv për 
të investuar vazhdimisht në shkollat ku mësojnë fëmijët e tyre. Ishte mbresëlënëse të dëgjonim drejtorin 
e një shkolle që vizituam, i cila i referohej nevojës për të investuar vazhdimisht në mësimdhënësit për të 
përmirësuar aftësitë dhe shkathtësitë e tyre në interes të përmirësimit të procesit të mësimdhënies. Në të 
vërtetë, me iniciativën e të njëjtit drejtor të shkollës, gjatë këtij viti akademik, të gjithë mësimdhënësve iu 
është ofruar mundësia për të ndjekur kursin kompjuterik me qëllim të përmirësimit të shkathtësive të IT dhe 
rritjes së përdorimit të ICT në mësimdhënie.

Sipas menaxhmentit të shkollës, mësimdhënësi është baza për funksionimin e mirë të sistemit arsimor. 
Një mësues i mirë është baza për funksionimin e mirë të shkollave të integruara, sepse vetëm një mësues i 
hapur për ndryshime mund të përshtatet për të punuar në një shkollë heterogjene. Gjatë vizitës studimore 
në Belfast vizituam dy shkolla fillore dhe përshtypja e përgjithshme është se sistemi ynë arsimor është 
larg nivelit të sistemit arsimor në Irlandën e Veriut, kryesisht në lidhje me pajisjet teknike dhe didaktike të 
shkollave, financat e zotëruara nga shkolla, shumica e nismave të prindërve, donacionet dhe projektet, si 
dhe mundësitë e ofruara nga i gjithë sistemi i mësuesve dhe nxënësve.

Ka shumë gjëra që mund të zbatohen në shkollat në të cilat punojmë, duke filluar nga mënyra e organizimit 
të klasave, rregullimi i klasave sipas nevojave të nxënësve dhe materialit mësimor që po studiohet, gjetja 
e mënyrave për të motivuar mësimdhënësit, duke e rritur numrin e klasave në të cilat do të përfaqësohen 
kultura dhe tradita të ndryshme (kryesisht në shkollat etnikisht homogjene) etj. Kjo vizitë studimore ka 
pasur një ndikim të thellë tek unë si në nivel personal ashtu edhe në atë profesional. Megjithëse sistemi 
arsimor ynë është në një nivel shumë më të ulët, mendoj se është shumë më e rëndësishme të punojmë në 
kulturën e përgjithshme, të përmirësojmë zakonet e punës dhe të përmirësojmë vazhdimisht veten tonë, 
sepse kjo është mënyra e vetme për të qenë konkurrues dhe për të vazhduar në hap me trendet globale të 
arsimit.
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Mësimdhënës nga Qendra Edukative e Lilehamerit (LLS) Norvegji vizitoi 
QDN Shkup

Më 8 nëntor 2018 QDN Shkup ishte nikoqir i një delegacioni të përbërë nga 55 arsimtarë, edukatorë 
dhe punonjës nga Qendra edukative e Lilehamerit (LLS) nga Norvegjia. Grupi i vizitoi hapësirat e QDN 
Shkup ku ata mësuan më shumë rreth historisë, aktiviteteve të kaluara dhe pikave të rëndësishme 
zhvillimore të organizatës. Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski dhe menaxheri i projektit 
Veton Zekolli, i prezantuan programet dhe aktivitetet zhvillimore që çuan në rritjen dhe zgjerimin e 
arsimit interkulturor përmes modelit Nansen për arsim interkulturor. Delegacioni vizitoi një nga 
model-shkollat Nansen në Shkup, Shkollën fillore “Bratstvo”, ku menaxherja e Qendrës për trajnim, 
Biljana Krsteska-Papiq dhe koordinatorja për arsim, trajnim dhe zhvillim Sonaj Bilall përshkruan 
rëndësinë e aktiviteteve dhe programeve në suaza të modelit Nansen për arsim interkulturor si dhe 
ndikimin e trajnimit të mësimdhënësve dhe stafit shkollor për të mbështetur dhe promovuar arsimin 
dhe vlerat interkulturore. Delegacioni u mirëprit nga nxënësit dhe stafi i shkollës, të cilët me kënaqësi i 
ndanë përshtypjet pozitive nga aktivitetet e realizuara në suaza të modelit Nansen. Qendra edukative 
e Lilehamerit është qendër edukative komunale me 350-400 nxënës dhe 70 të punësuar. Rreth 50 
kombësi dhe gjuhë janë të përfaqësuara në këtë institucion edukativ.
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QDN Shkup realizon takim me përfaqësues të komunës Sandefjord

Më 24 nëntor 2018, QDN Shkup realizoi takim pune me një grup të përbërë nga punëtorë komunalë 
nga njëri prej departamenteve të komunës Sandefjord në Norvegji të cilët ishin në udhëtim zyrtar në 
Shkup gjatë periudhës 23-26 nëntor me qëllim që të marrin informata të detajuara rreth përgjegjësive 
komunale dhe qeveritare në lidhje me programet dhe trajnimet edukative, si dhe për të marrë më 
shumë informata rreth ofertave aktuale komunale për personat me aftësi të kufizuara. 

Gjatë vizitës në QDN Shkup, grupi u informua për bashkëpunimin e QDN Shkup me komunat 
lokale përgjatë viteve, si dhe me të gjithë aktorët relevant nga sektori i arsimit. Stafi i QDN Shkup 
prezantoi historinë dhe programin për dialog dhe pajtim që çoi në rritjen e modelit Nansen për arsim 
interkulturor.
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IV. PUBLIKIMET

Programi i ri mësimor për 
klasën e parë të arsimit fillor

Programi i ri mësimor për 
klasën e dytë të arsimit fillor

Programi i ri mësimor për 
klasën e tretë të arsimit fillor

DORACAK PËR ARSIMTARË

Si deri te arsimi interkulturor 

Raport nga hulumtimi i realizuar nga 
Dr.  Anne Murray 

NDIKIMI I MODELIT NANSEN PËR ARSIM 
INTERKULTUROR NË SHKOLLËN FILLORE “GOCE 

DELLÇEV” GOSTIVAR, REPUBLIKA E MAQEDONISË
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Pjesëmarrja e QDN Shkup në grupin e ekspertëve për hartimin e 
programeve të reja për arsim fillor  

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2018, një pjesë e ekipit të QDN Shkup vazhdoi të merr pjesë në grupin 
e ekspertëve, të themeluar nga Ministria e arsimit dhe shkencës e Republikës së Maqedonisë, i cili 
kishte për qëllim rishikimin e programeve ekzistuese dhe krijimin e programeve të reja mësimore për 
arsimin fillor.

Përfshirja e QDN Shkup në procesin e hartimit të programeve të reja ka kontribuar në avancimin e 
cilësisë së tyre në aspektin e multikulturalizmit dhe interkulturalizmit, dhe me këtë ka kontribuar drejt 
ndërtimit të një mjedisi edukativ interkulturor në Republikën e Maqedonisë.

Më 30 prill 2018, programet e reja prej klasës së parë deri në klasën e tretë të arsimit fillor, të dytë u 
publikuan dhe ishin në dispozicion për lexim publik në një ueb platformë. Përmes platformës, të gjitha 
subjektet e interesuara patën mundësinë të kontribuojnë me sugjerime, opinione dhe propozime 
specifike. Qendra për dialog Nansen Shkup mori pjesë në rishikimin e programeve ekzistuese dhe 
hartimin e programeve të reja mësimore për arsimin fillor. Ekipi i QDN Shkup ishte kryesisht përgjegjës 
për përfshirjen e komponentit interkulturor.

Pas ndërrimit të ministrit të arsimit dhe shkencës në maj 2018, pilotimi i programeve në pilot-shkollat 
(siç ishte planifikuar fillimisht) u pauzua, si dhe procesi i rishikimit të programeve ekzistuese dhe 
hartimi i programeve të reja deri në klasën e nëntë të arsimit fillor.
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Vlerësimi u zbatua në një shkollë model, shkollën fillore “Goce Dellçev” në Gostivar, duke përfshirë 
mësimdhënësit, nxënësit (dhe prindërit e tyre), të cilët kanë qenë pjesë e modelit Nansen për tre vitet 
e kaluara. Kjo u bë për të vlerësuar nëse dhe në çfarë kanë ndryshuar mënyre qëndrimet, vlerat dhe 
sjelljet e tyre në lidhje me elementet e interkulturore, sidomos në raport me nxënësit, prindërit dhe 
mësimdhënësit, të cilët më parë nuk kanë pasur përvojë me këtë model.  

Hulumtimi u realizua më 20 dhe 21 shkurt të vitit 2018, në shkollën fillore “Goce Dellçev”, Gostivar, ku 
mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe ose maqedonase gjatë dy ndërrimeve - për nxënësit shqiptarë 
në mëngjes dhe nxënësit maqedonas pasdite për dy javë, pastaj nxënësit maqedonas zhvendosen në 
mëngjes ndërkaq nxënësit shqiptarë pasdite, pra vepron sipas parimit të rotacionit. Koncepti Nansen 
për Edukimin Interkulturor u realizua pas përfundimit të ndërrimit në mëngjes dhe para fillimit të 
ndërrimit të pasdites, në mënyrë që të dyja grupet e nxënësve shqiptarë dhe maqedonas të mund së 
bashku të marrin pjesë në projekt.” 

Objekt vlerësimi ishin tre grupe të nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve, të cilët ishin të përfshirë 
në projektin Nansen, të realizuar përmes programeve jashtëshkollore gjatë tre viteve të fundit. Grupi 

Publikimi i raportit nga hulumtimi i realizuar nga Dr.  
Anne Murray

NDIKIMI I MODELIT NANSEN PËR ARSIM INTERKULTUROR NË SHKOLLËN 
FILLORE “GOCE DELLÇEV” GOSTIVAR, REPUBLIKA E MAQEDONISË
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“
i parë i 40 nxënësve tani janë në klasën VI. Ata morën pjesë në Projektin Nansen për tre vjet nga 
2014/15 deri më 2016/17, por jo edhe gjatë vitit shkollor 2017/18. Grupi i dytë dhe i tretë, i përbërë 
nga 48 fëmijë tani në klasën IV dhe 45 fëmijë në klasën V, kanë marrë pjesë në modelin Nansen për dy 
vite të plota, që nga vjeshta e vitit 2015.”  

Të dhënat kualitative janë mbledhur, regjistruar dhe analizuar nga nxënësit, mësimdhënësit, prindërit 
dhe ekipi i drejtorisë së shkollës. Hulumtimi filloi ditën e parë duke intervistuar drejtorin dhe ekipin 
drejtues të shkollës. Më pas, vijuan dy vëzhgime të dy aktiviteteve të ndryshme jashtëshkollore, të cilat 
u mbajtën nga dy mësues tandem, një shqiptar dhe një maqedonas. 

Më në fund, gjashtë mësues, të përbërë nga tre tandemë mësuesish, u intervistuan lidhur me 
përvojën e tyre deri tani. Dita e dytë filloi me intervistimin e 9 nxënësve shqiptarë, nxënës të 
klasave 4, 5 dhe 6, të cilët kishin qenë të përfshirë në modelin Nansen. Më pas vijuan dy vëzhgime 
paralele të dy aktiviteteve jashtëshkollore nga dy tandemë pioniere. Pastaj u zhvilluan intervista me 
9 nxënës maqedonas nga klasat IV, V dhe VI. Një seancë përfundimtare intervistimi u mbajt me 18 
prindër maqedonas dhe shqiptarë, fëmijët e të cilëve kishin përvojë me modelin Nansen për arsimin 
interkulturor”

“Ekzistojnë shumë fakte dhe dëshmi personale 
që tregojnë se modeli Nansen për arsim të 
integruar ka pasur ndikim dhe impakt të madh, 
veçanërisht në fushën e arsimit ndëretnik dhe 
interkulturor, mbi vlerat, qëndrimet, dhe sjelljen 
e nxënësve, mësuesve dhe prindërve të shkollës 
fillore “Goce Dellçev” që është e përfshirë në 
projekt. Përmes tij, shkollat gjithashtu kanë 
përfituar nga trajnimet, sigurimi i resurseve 
dhe mbështetja e vazhdueshme. Ky projekt ka 
qenë transformues në aspektin e trajnimit të 
mësuesve dhe në inkorporimin e metodave 
bashkëkohore të të mësuarit aktiv, me një 
fokus të veçantë në mënyrat për të integruar 

në mënyrë efektive konceptet interkulturore në kurrikulë, duke rritur kështu rëndësinë e saj për 
shoqërinë multietnike në Maqedoni. Gjithë projekti në të vërtetë mund të shihet si një mjet për 
përmirësimin e shkollës duke marrë parasysh efektin e tij në të gjithë ambientin e shkollës. Ai 
është gjithashtu një model i shkëlqyer për shkollat tjera, veçanërisht ato në shoqëritë multietnike 
dhe multikulturore, të cilat mund të mësojnë prej tij.

Dr. Anne Murray
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Promovimi i doracakut për arsim interkulturor 

Më 27 tetor 2018, Qendra për dialogut Nansen Shkup e promovoi Doracakun për arsimtarë - Si deri te 
arsimi interkulturor. Doracaku u promovua gjatë konferencës ndërkombëtare për arsim interkulturor, 
ku morën pjesë mësimdhënës - pjesëmarrës në Qendrën e Trajnimit për arsim interkulturor, si dhe 
ligjërues – ekspertë ndërkombëtarë.

Paula Melkvein nga Këshilli për arsim të Integruar të Irlandës së Veriut dhe Sonaj Bilall, Koordinatore 
për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup, e theksuan rolin dhe rëndësinë e doracakut.

Paula Meklvein e theksoi spektrin e metodologjive interaktive, të cilat mund të miratohen për të 
kultivuar klimë pozitive socio-emocionale dhe për të kontribuar në zhvillimin e shkathtësive të 
nxënësve përmes komunikimit të hapur dhe konstruktiv; përmes zgjidhjes paqësore të konfliktit; 
tejkalimit të animeve, stereotipave dhe paragjykimeve; si dhe përmes kultivimit të shkathtësive 
për mendim kritik. Paula potencoi se njëra nga dobitë e mëdha të këtij doracaku është mënyra 
sesi ai demonstron, që të gjitha shkollat dhe arsimtarët në Maqedoni do të mund të angazhohen 
në aktivitet interkulturor pozitiv dhe të planifikuar dhe që modeli Nansen për arsim interkulturor 
theksohet në pjesët e mëvonshme, ku prezantohen rezultatet jashtëzakonisht pozitive të aktiviteteve 
jashtëmësimore të këtij modeli.   

“Jam e mahnitur, që theksi është vënë në spektrin e metodologjive interaktive, të cilat mund të 
miratohen për të kultivuar klimë pozitive socio-emocionale dhe për të kontribuar në zhvillimin e 
shkathtësive të nxënësve përmes komunikimit të hapur dhe konstruktiv; përmes zgjidhjes paqësore 
të konfliktit; tejkalimit të animeve, stereotipave dhe paragjykimeve; si dhe përmes kultivimit të 
shkathtësive për mendim kritik. Njëra nga dobitë e mëdha të këtij doracaku është mënyra sesi 
ai demonstron, që të gjitha shkollat dhe arsimtarët në Maqedoni do të mund të angazhohen në 
aktivitet interkulturor pozitiv dhe të planifikuar, mirëpo patjetër duhet të potencohet se modeli 
Nansen për arsim interkulturor ka qenë i theksuar në pjesët e mëvonshme, ku janë theksuar rezultatet 
jashtëzakonisht pozitive të aktiviteteve jashtëmësimore të këtij modeli.” 

Koordinatorja për edukim, trajnim dhe zhvillim Sonaj Bilall theksoi se Doracaku për arsimtarë  -Si deri 
te arsimi interkulturor, është i shtjelluar në pajtim më Konceptin për arsim interkulturor i cili ofron 
udhëzime dhe zgjidhje të qarta për mënyrën sesi do të mund të transformohet sistemi edukativo-
arsimor në Republikën e Maqedonisë dhe si të plotësohet me orientime dhe vlera interkulturore. 
Gjithashtu u theksua se Doracaku është hartuar me qëllim që t’i njoftojë arsimtarët me postulatet 
themelore të arsimit interkulturor, por edhe t’iu ndihmojë atyre në krijimin e iniciativave të ndryshme  
edukativo-arsimore me emblemën interkulturore.  

42

RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2018  Qendra për dialog Nansen Shkup



“Në këtë doracak qartë përkufizohet arsimi interkulturor, si dhe qëllimet 
dhe objektivat e tij, të cilat do të jenë të dobishme për mësimdhënësit 
për të përshtatur qëllimet e tyre të programit duke inkuadruar 
elemente interkulturore.

Ky doracak, përveç që do të jetë i dobishëm për mësimdhënësit, ai 
gjithashtu mund të përdoret nga stafi tjetër i shkollës si dhe jashtë 
siç janë drejtorët, ekipi profesional, prindërit si një udhërrëfyes 
për mënyrën se si ata mund të kontribuojnë në përmirësimin dhe 
begatimin e sistemit edukativo-arsimor duke rezultuar me shkolla 
ku toleranca, bashkëpunimi dhe komunikimi i ndërsjellë janë shumë 
të zhvilluara, ndërsa paragjykimet, stereotipat dhe konfliktet nuk 
ekzistojnë.

Për të arritur këto qëllime, është e domosdoshme të fillohet me 
edukimin e mësimdhënësve dhe të gjithë atyre që punojnë në sferën 
edukativo- arsimore, në mënyrë që ata të mund të edukojnë breza të 
rinj, të cilët do të rriten me një mentalitet interkulturor.

Prof. Hana Saliu, Ph.D. 

Duke pasur parasysh gjithë përmbajtjen e trajtuar në Doracak, mund 
të konstatohet se ai përmban mbështetje mjaft të mirë didaktike për 
arsimtarët në ndërtimin e ideve të reja në funksion të integrimit të 
dimensionit interkulturor në procesin edukativo-arsimor. Përmbajtjet 
e përfshira dhe të shqyrtuara në të, plotësisht e japin përgjigjen në 
pyetjen – Si deri te arsimi interkulturor? Përmbajtjet në fjalë në mënyrë 
subtile i inkuadrojnë arsimtarët në arsimin interkulturor, mirëpo edhe 
në njëfarë mënyre ndikojnë në mënyrë motivuese për implementim të 
tyre në praktikën shkollore.

Njashtu në kontekstin përmbajtjesor ky Doracak paraqet burim të 
vlefshëm të informacioneve në lidhje me aspektet didaktike-metodike, 
të cilat janë relevante për realizimin cilësor dhe efikas të procesit të 
arsimit interkulturor në praktikën shkollore.  

Prof. Vera Stojanovska, Ph.D.

Në Doracakun për arsimtarë të përgatitur nga Qendra për dialog Nansen në Shkup, i paraparë 
për avancimin e punës së mësimdhënësve, qartë janë përkufizuar dhe sqaruar konceptet e 
multikulturalizmit dhe interkulturalizmit. Në mënyrë të qartë është përkufizuar arsimi interkulturor, si 
dhe qëllimet dhe objektivat e tij, të cilat do të jenë të dobishme për mësimdhënësit për të përshtatur 
qëllimet e tyre të programit duke inkuadruar elemente interkulturore.
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Data Aktiviteti

22 janar, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 19- punëtoria 5

24 janar, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 20- punëtoria 5

26 janar, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 21- punëtoria 5

29 janar, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 22- punëtoria 5

31 janar, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 23- punëtoria 5

16 shkurt, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 24- punëtoria 1

19 shkurt, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 25- punëtoria 1

21 shkurt, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 26- punëtoria 1

23 shkurt, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 27- punëtoria 1

26 shkurt, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 28- punëtoria 1

27 shkurt, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 19- punëtoria 6 

2 mars, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 20- punëtoria 6 

5 mars, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 21- punëtoria 6 

6 mars, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 22- punëtoria 6

9 mars, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 23- punëtoria 6 

12 mars, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 24- punëtoria 2

14 mars, 2018 Module praktike në Nansen model shkollat

15 mars, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 26- punëtoria 2 

16 mars, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 25- punëtoria 2

19 mars, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 27- punëtoria 2 

21 mars, 2018 Module praktike në Nansen model shkollat

22 mars, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 28- punëtoria 2

23 mars, 2018 Module praktike në Nansen model shkollat

29 mars, 2018 Punëtori për realizuesit e MNAI dhe të aktiviteteve të projektit

30 mars, 2018 Punëtori për realizuesit e MNAI dhe të aktiviteteve të projektit

10 prill, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 26- punëtoria 3

12 prill, 2018 Module praktike në Nansen model shkollat

13 prill, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 24- punëtoria 3

16 prill, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 25- punëtoria 3

18 prill, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 28- punëtoria 3

21 prill, 2018 Ligjërata e fundit dhe ndarja e certifikatave për grupet në trajnimin bazik (19, 
20, 21, 22, 23) dhe grupet e nivelit të avancuar (14, 15, 16, 17, 18)

Kalendari i aktiviteteve të realizuara në Qendrën për trajnim gjatë vitit 
2018 
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25 prill, 2018 Punëtori me mësimdhënësit të cilët zbatojnë MNAI

3 maj, 2018 Punëtori me mësimdhënësit të cilët zbatojnë MNAI

4 maj, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 25- punëtoria 4

7 maj, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 24- punëtoria 4

May 9, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 26- punëtoria 4

10 maj, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 27- punëtoria 4

11 maj, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 28- punëtoria 4

21 qershor, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 24- punëtoria 5

22 qershor, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 25- punëtoria 5

25 qershor, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 27- punëtoria 5

27 qershor, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 26- punëtoria 5

29 qershor, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 28- punëtoria 5

23 gusht, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 24- punëtoria 6

24 gusht, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 25- punëtoria 6

29 gusht, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 27- punëtoria 6

31 gusht, 2018 Trajnimi bazik, Grupi 26& 28- punëtoria 6

21 shtator, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 19- punëtoria 1

24 shtator, 2018 Module praktike në Nansen model shkollat

25 shtator, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 20- punëtoria 1

26 shtator, 2018 Module praktike në Nansen model shkollat 

27 shtator, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 21- punëtoria 1

28 shtator, 2018 Module praktike në Nansen model shkollat

17 tetor, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 19- punëtoria 2

18 tetor, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 20- punëtoria 2

22 tetor, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 21- punëtoria 2

27 tetor, 2018 Ligjërata përfundimtare dhe ndarja e certifikatave për trajnim bazik për 
mësimdhënësit

12 nëntor, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 19- punëtoria 3

14 nëntor, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 20- punëtoria 3

16 nëntor, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 21- punëtoria 3

4 dhjetor, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 19- punëtoria 4

7 dhjetor, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 20- punëtoria 4

10 dhjetor, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 22- punëtoria 1

11 dhjetor, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 21- punëtoria 4

12 dhjetor, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 23- punëtoria 1

17 dhjetor, 2018 Trajnimi i avancuar, Grupi 24- punëtoria 1
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Stafi dhe Bordi Drejtues për vitin 2018 

Zyra ekzekutive

Sasho Stojkovski – Drejtor ekzekutiv 

Veton Zekolli – Menaxher i projektit 

Biljana Krsteska- Papiq – Menaxhere e Nansen Qendrës për trajnim 

Sonaj Bilall – Koordinatore për edukim, trajnim dhe zhvillim 

Osman Emin – Koordinator për edukim, trajnim dhe zhvillim 

Hana Memedi – Asistente për edukim 

Mirlinda Alemdar – PR & Bashkëpunim ndërkombëtar 

Elena Arsenova – Menaxhere e zyrës de financave 

Vane Rujkov – IT Konsultat, dizajn grafik dhe ueb 

Bordi Drejtues

Ms. Elizabeta Jovanovska (president)

Mr. Knut Vollebaek

Mr. Erwan Fouéré

Ms. Simone Filippini

Mr. Steinar Bryn

Mr. Pance Kralev

Ms. Ingrid Vik

Ms. Bente Knagenhjelm 

Mr. John Horekens

Mr. Safet Neziri

Ms. Noreen Campbell 

Komiteti këshillëdhënës për arsim

Ms. Noreen Campbell

Mr. Zvi Bekerman 

Mr. Nigel Arnold 

Mr. Enver Abdulahi 

Mr. Talat Azad

Ms. Anne Murray-Cavanagh
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