
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrakt nga 

Evaluimi ekstern i 
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Përmbledhje 

Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë (MPJN) ka mbështetur vazhdimisht Qendrën 

për Dialog Nansen (QDN) Shkup në Maqedoninë e Veriut që nga viti 2008 në 

implementimin e një numri projektesh që përqendrohen në arsimin e integruar dhe 

pajtim. Projektet janë zbatuar në kontekstin e përpjekjeve dhe sfidave të Maqedonisë së 

Veriut për njohjen e diversitetit të saj kulturor, etnik dhe fetar, duke siguruar në 

ndërkohë edhe paqen dhe kohezionin shoqëror. 

Me kalimin e kohës, QDN ka aplikuar një metodologji të arsimit të integruar 

ndërkulturor MNAI (Modeli Nansen për Arsim të Integruar) në 19 komuna, duke 

përfshirë 27 shkolla fillore dhe të mesme, që organizojnë mësim paralel në dy ose më 

shumë gjuhë zyrtare. Orët e përbashkëta mësimore midis fëmijëve të grupeve të 

ndryshme etnike, që zhvillohen një ose dy herë në javë ndërmjet ndërrimeve të shkollës, 

ofrojnë një hapësirë unike për bashkëveprim dhe mësim të përbashkët në dy gjuhë. Orët 

ndihmojnë në zhvillimin e bashkëpunimit, komunikimit konstruktiv, respektimin dhe 

pranimin e diversitetit ndërmjet njëri-tjetrit dhe nxitjen e të menduarit logjik, fleksibil 

dhe kritik.  

Kapacitetet e mësuesve ndërtohen përmes një Qendre trajnimi të menaxhuar nga QDN 

në Shkup, e bashkë-financuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Në gusht 2019, 

Ministria e Punëve të Jashtme Norvegjeze (MPJN) autorizoi një rishikim (revizion) të 

jashtëm për të gjithë programin MNAI (2008-2019) me qëllim të vlerësimit nëse 

programi ka arritur objektivat e tij dhe për të dhënë rekomandime për punë të 

mëtejshme. Rishikimi është udhëhequr nga kriteret e OECD/DAC (rëndësia, efektiviteti, 

efikasiteti, ndikimi dhe qëndrueshmëria). Procesi i rishikimit përfshin një përmbledhje 

të të gjitha politikave dhe dokumentacionit të programit, dhe një mision në terren me 

intervista personale dhe në distancë me më shumë se 100 palë të interesuara në 

Maqedoninë e Veriut, Ballkanin Perëndimor dhe Norvegji. Rishikimi zbulon se programi 

MNAI i QDN Shkup ka qenë mjaft i rëndësishëm për kontekstin e pas konfliktit dhe 

reformave të Maqedonisë së Veriut dhe përputhet me të gjitha prioritetet e MPJN, 

prioritetet strategjike të vendit në arsim, kohezionin shoqëror dhe nevojat e shkollave 

të përfshira. Prioriteti i arsimit ndërkulturor njihet nga qeveria maqedonase, autoritetet 

arsimore, komuniteti i donatorëve dhe OSHC-të, megjithatë nismat varen shumë nga 

fondet e jashtme. Hartimi i programit dhe qasja e përzgjedhur është adekuate dhe 

efektive pasi përfshinë MNAI-in në procesin e rregullt arsimor. Kjo përfshin sigurimin e 

hapësirës për bashkëveprim të fëmijëve të cilët përndryshe nuk do të kishin 

bashkëvepruar gjatë arsimit të tyre i cili është i ndarë përgjatë vijës së gjuhës mësimore 

dhe korrespondon në një masë të madhe me origjinën etnike të fëmijëve. QDN Shkup 

siguron ngritje cilësore të kapaciteteve të arsimtarëve dhe drejtorive së shkollave për 

zbatimin e MNAI-it, të shoqëruar me mentorim, plane pune, mjete për zbatim për 

shkollat fillore dhe të mesme, si dhe pajisje dhe materiale për punëtori. Për dallim nga 

programet e tjera, MNAI ka arritur të mbështesë aktivitete në të njëjtat shkolla për 5-6 

vjet, për shkak të mbështetjes së vazhdueshme nga MPJN. QDN Shkup ka mbështetur më 



tej analizën e librave shkollorë mbi multikulturalizmin dhe ndërkulturalizmin, 

rishikimin e plan-programeve shkollore dhe zhvillimin e dokumenteve të politikave për 

arsimin ndërkulturor. Megjithëse ky aktivitet ka përfunduar, ai nuk është zbatuar për 

shkak të mungesës së mbështetjes politike nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. 

Projektet e tjera madhore për arsim ndërkulturor në Maqedoninë e Veriut janë duke u 

implementuar nga USAID dhe partnerët e tij, dhe OSBE.  

Aktualisht nuk ka përsëritje ose koordinim midis këtyre aktiviteteve dhe atyre të MNAI-

it. Analiza zbulon se sinegjia (bashkërendimi) midis programeve mund të jetë e 

dobishme për të dyja dhe madje mund të eliminojë barrierat politike. Sa i përket 

efikasitetit, ekziston një komunikim i hapur dhe i shpeshtë në mes QDN Shkup dhe 

MPJN, dhe çfarëdo devijimesh nga plani fillestar i zbatimit janë paraprakisht të 

dakorduara dhe aprovuara. Në përgjithësi, MPJN ka dhënë reagime pozitive për 

projektin në lidhje me mbarëvajtjen e aktiviteteve dhe cilësinë e raporteve të 

prezantuara nga QDN Shkup. Bashkëpunimi, sipas MPJN, në përgjithësi ka qenë efektiv 

dhe efikas. Falë natyrës së tij afatgjatë, MNAI ka qenë në gjendje të sigurojë tregues për 

ndikimin e pritshëm në komunitetet e përfshira. Aktualisht, kjo ka të bëjë kryesisht me 

mjedisin shkollor, ndërsa ekzistojnë shembuj individualë edhe të ndikimit në 

ndërveprimin dhe organizimin e aktiviteteve të kohës së lirë. Është regjistruar një rritje 

e aktiviteteve ndërkulturore në përgjithësi, si për shembull: socializim dhe 

bashkëveprim i fëmijëve, bashkëveprim midis fëmijëve dhe mësuesve me origjinë të 

ndryshme etnike, parapëlqim për të ndjekur shkolla shumëgjuhëshe, pjesëmarrje të 

prindërve në aktivitete ndërkulturore dhe ulje e intolerancës, armiqësisë dhe dhunës. 

Sa u përket prindërve, MNAI ka zvogëluar rezistencën e tyre ndaj aktiviteteve 

ndërkulturore, gjë që ishte e pranishme në fillim. Përderisa i është kushtuar vëmendje e 

plotë cilësisë së programit arsimor dhe ngritjes së kapaciteteve për zbatimin e tij, 

qëndrueshmëria e programit, veçanërisht politikat dhe aspektet financiare të tij, nuk 

kanë qenë prioritet në hartimin e projekteve të mëparshme. Kjo është kompensuar 

pjesërisht nga ndërhyrjet e ndryshme të politikave gjatë zbatimit. Ndërtimi i pronësisë 

lokale dhe përgjegjshmërisë, përfshirë një plan financimi dhe strategjinë e daljes, nuk 

është konsideruar kurrë në mënyrë sistematike nga ndonjë prej palëve të interesuara e 

të përfshira. Sidoqoftë, është pozitive të theksohet se gjatë dialogut mbi 

qëndrueshmërinë, shumica e të anketuarve besojnë se do të ishte e mundur të hartohej 

një plan financiar i qëndrueshëm, të mobilizohen burimet vendore dhe ndërkombëtare 

dhe të rritet gradualisht qëndrueshmëria e programit. 

2. Metodologjia dhe kufizimet e rishikimit 

Shtrirja e rishikimit përfshiu programin MNAI në tërësi për periudhën 2008-2019, 

përfshirë të gjithë komponentët e tij dhe zonat gjeografike në Maqedoninë e Veriut. Për 

më tepër, në përputhje me Përshkrimin e Detyrave (PeD), rishikimi shqyrtoi praktika të 

tjera arsimore të integruara në kontekste të ngjashme të pas konfliktit për të vlerësuar 

nëse arsimi i integruar funksionon dhe çfarë e bën atë të qëndrueshëm si model. 



Rishikimi u udhëzua nga kriteret e OECD/DAC (rëndësia, efektiviteti, efikasiteti, ndikimi 

dhe qëndrueshmëria).  

Faza fillestare përfshiu një rishikim paraprak të dokumentacionit të përzgjedhur të 

projektit dhe intervistat fillestare me MPJN në gusht të vitit 2019 për t'u njohur me 

projektet, logjikën e ndërhyrjes, për të identifikuar teorinë e ndryshimit prapa tyre dhe 

për ta përsosur metodologjinë e rishikimit. Kjo u pasua nga mbledhja e mëtejshme e të 

dhënave përmes një rishikimi të hollësishëm të misionit në Maqedoninë e Veriut dhe 

intervistave personale dhe atyre në distancë me Qendrën për Paqe dhe Dialog Nansen, 

përfaqësuesit e QDN Shkup, palët e interesuara kombëtare në sektorin e arsimit dhe 

shoqërinë civile, 9 shkollat fillore dhe të mesme ku është aplikuar MNAI (drejtoritë, 

mësuesit, prindërit dhe fëmijët), organizatat ndërkombëtare dhe donatorët e angazhuar 

në ndërtimin e paqes dhe arsim, si dhe organizatat përkatëse në rajonin e Ballkanit 

Perëndimor, si dhe ato ndërkombëtare. 

Pyetësorë gjysmë të strukturuar u përdoren në intervista (pyetësor gjithëpërfshirës) 

dhe në grupet e fokusit (5 pyetje udhëzuese për aspektet kryesore të rishikimit). 

Rishikimi përfshiu gjithsej 107 të intervistuar kryesorë, 77 gra dhe 30 meshkuj. 

Mosbalancimi gjinor rezultoi për shkak të përfshirjes së një numri të madh të mësuesve 

dhe stafit të shkollës, të cilat janë profesione të kryera kryesisht nga gratë. Vizitat në 

terren në pesë lokacione në Maqedoninë e Veriut u organizuan duke sjellë punonjës 

arsimorë për intervista nga një numër edhe më i madh i komunave dhe fshatrave 

përreth. 

3. Gjetjet kryesore  

3.1 Rëndësia 

3.1.1 Rëndësia për kontekstin e vendit, prioritetet kombëtare arsimore dhe 

prioritetet e programit të MPJN 

Marrëveshja Kornizë e Ohrit e vitit 2001 (MO) ndërmjet Qeverisë së Maqedonisë së 

Veriut dhe përfaqësuesve etnikë shqiptarë ka qenë e suksesshme në lidhje me 

ndërprerjen e armiqësive, çarmatimin vullnetar të grupeve të armatosura shqiptare, 

reformën e qeverisë dhe avancimin e të drejtave politike dhe kulturore të pakicave. MO 

parasheh që çdo gjuhë që flitet nga të paktën 20% e popullsisë në një nivel kombëtar 

konsiderohet një gjuhë zyrtare. Gjuhët që fliten nga të paktën 20% e popullsisë në nivel 

komunal konsiderohen gjithashtu gjuhë zyrtare brenda asaj komune. MO krijoi 

mundësinë e arsimimit në gjuhët që fliten nga më shumë se 20% e popullsisë. Që 

atëherë, kjo është integruar në reformat kombëtare, përfshirë reformat arsimore, dhe 

është bërë një pjesë e zakonshme e diskutimit politik mbi arsimin. Sigurimi i të drejtave 

kulturore dhe i të drejtës për arsimim në gjuhët amtare për njerëzit që jetojnë në 

Maqedoninë e Veriut solli një sfidë tjetër - rritjen e numrit të shkollave mono-etnike dhe 

ndarjen brenda shkollave multi-etnike me qëllim të organizimit të proceseve paralele 

mësimore në gjuhë të ndryshme. Pothuajse 100% e fëmijëve etnikë maqedonas mësojnë 



në gjuhën maqedonase, 98,3% e fëmijëve etnikë shqiptarë mësojnë në gjuhën shqipe 

dhe 67,5% e turqve etnikë mësojnë në turqisht, ndërsa fëmijët e grupeve të tjera etnike 

(romë, serbë, vlleh, boshnjakë) kryesisht regjistrohen në arsim në maqedonisht. 

Rrjedhimisht, ndërveprimi dhe komunikimi midis fëmijëve me origjinë të ndryshme 

etnike është sfiduar. Shumica e tyre kanë njohuri shumë të kufizuara për gjuhën e njëri-

tjetrit dhe, kur komunikojnë, ata priren të përdorin anglishten sesa ndonjë nga gjuhët 

lokale. Ndarjet në disa shkolla mbështeten nga organizimi i proceseve arsimore në gjuhë 

të ndryshme në ndërrime të ndryshme, organizimi i ekskursioneve dhe aktivitete 

kulturore të ndara, etj. Shkollat mono-etnike nuk ofrojnë shumë mundësi për 

bashkëveprim. Një analizë e teksteve shkollore të përdorura në shkolla, e realizuar nga 

ekspertë të QDN Shkup tregoi se librat shkollorë shpesh nuk promovojnë 

interkulturalizmin ose multikulturalizmin dhe bashkëpunimin, dhe janë mjaft neutrale 

(si në shkencat natyrore), ose ato promovojnë kulturën dhe trashëgiminë e grupit etnik 

që do t’i përdorë ato (në gjuhë/letërsi dhe shkenca shoqërore). Sidoqoftë, në art, 

kryesisht paraqitet kultura dhe artistët maqedonas dhe librat janë përkthyer në gjuhë të 

tjera pa përshtatje. 

Një studim i kohëve të fundit i OSBE-së mbi perceptimet e integrimin ndëretnik në 

arsim në Maqedoninë e Veriut, nxjerr në pah se përgjithësisht ekzistojnë perceptime, 

qëndrime dhe mendime pozitive në lidhje me aktivitetet e integrimit ndëretnik në arsim 

ndërmjet stafit të shkollës, nxënësve dhe prindërve. Të gjithë shprehin qëndrime 

pozitive ndaj idesë për aktivitete të përbashkëta midis nxënësve, megjithatë tek të gjitha 

palët e interesuara nga të gjitha grupet etnike, ka një qëndrim negativ ndaj mësimit të 

gjuhëve të tjera lokale. Raporti kërkon më shumë mundësi për kontakte, veçanërisht 

midis dy komuniteteve më të izoluara (maqedonasve dhe shqiptarëve) dhe përfshirjen e 

romëve. Strategjia Kombëtare e Arsimit dhe Plani i Veprimit 2018-2025 përqendrohet 

në përmirësimin e cilësisë së arsimit, modernizimin dhe përshtatjen me tendencat e 

zhvillimit, mbështetjen e të menduarit kritik te fëmijët dhe zhvillimin e kompetencave 

për pjesëmarrje aktive dhe përkatëse në jetën shoqërore, investimet në infrastrukturë, 

përfshirë hapësirat e objekteve, pajisjet dhe teknologjitë mësimore dhe mbështetëse, 

dhe burimet njerëzore në shkolla. Strategjia i jep përparësi gjithëpërfshirjes dhe 

integrimit ndëretnik në arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm (prioriteti II nën 

secilën shtyllë). Megjithatë, në një mjedis të dobët ekonomikisht dhe të brishtë 

politikisht, kësaj strategjie, si dhe dokumenteve të politikave për arsimin ndërkulturor 

dhe ndëretnik që pasuan, u mungon një plan i qartë financiar për zbatimin e masave të 

identifikuara. Në një kontekst të tillë, QDN Shkup ka implementuar programin MNAI që 

nga viti 2008, duke siguruar një program të vetëm të shpeshtë dhe të vazhdueshëm 

ndërkulturor që shtrihet përgjatë gjithë vitit shkollor. 

Deri më tani, metodologjia e MNAI-it është aplikuar në 19 komuna, duke përfshirë 27 

shkolla fillore dhe të mesme që organizojnë arsim në dy ose më shumë gjuhë zyrtare (të 

ashtuquajturat shkolla të përziera ose multietnike). Kjo është bërë përmes orëve të 

përbashkëta me fëmijë të grupeve të ndryshme etnike ndërmjet ndërrimeve të shkollës, 

duke siguruar një hapësirë unike për fëmijët për ndërveprim dhe mësim të përbashkët 



në dy gjuhë, një ose dy herë në javë. Klasat e përbashkëta zhvillojnë bashkëpunim, 

komunikim konstruktiv, respektim dhe pranim të diversitetit midis fëmijëve dhe nxitje 

të të menduarit logjik, fleksibil dhe kritik. Shkollat përzgjidhen nga një thirrje publike 

dhe kërkesa për MNAI-in është më e madhe se sa fondet ekzistuese që mund t'i 

përgjigjen asaj. Përveç fëmijëve, MNAI synon të prekë si mësuesit ashtu dhe prindërit. 

Tema e diversitetit, gjinisë dhe grupeve të margjinalizuara është integruar në të gjithë 

plan-programin e MNAI-it. Përmes Qendrës së Trajnimit të MNAI-it, e krijuar 

bashkërisht nga QDN Shkup dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës, mësuesve u është 

ofruar trajnim i standardizuar praktik dhe teorik, mentorim, plane pune dhe mjete 

vjetore për zbatim për çdo klasë të shkollës fillore dhe të mesme. Për më tepër, QDN 

Shkup u siguron shkollave pajisje dhe materiale punëtorie (zam, letra, pëlhurë, shënues, 

ngjyra etj.) për realizimin e orëve, materiale këto që në përgjithësi u mungojnë 

shkollave në Maqedoninë e Veriut. Pajisjet përdoren gjithashtu për të modernizuar 

mësimin e rregullt në shkollat e përfshira. Për dallim nga programet e tjera, programi 

MNAI ka arritur të mbështesë aktivitete në të njëjtat shkolla për 5-6 vjet radhazi, falë 

mbështetjes së qëndrueshme nga MPJN. Përveç MNAI-it, QDN Shkup ka mbështetur 

analizën e librave për multikulturalizmin dhe ndërkulturalizmin, rishikimin e plan-

programeve shkollore dhe zhvillimin e dokumenteve të politikave për arsimin 

ndërkulturor. Edhe pse tashmë ekzistojnë, ndërhyrjet e QDN Shkup në politika janë më 

tepër në nivelin e diskutimeve konceptuale për temën e arsimit ndërkulturor sesa të 

orientuara drejt zbatimit dhe qëndrueshmërisë, dhe duhet të shihen si të tilla gjatë 

raportit. Të gjithë informatorët kryesorë e konsideruan arsimin ndërkulturor mjaft të 

rëndësishëm për kontekstin e Maqedonisë së Veriut, ndërsa palët e interesuara në 

sektorin e arsimit (Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe drejtoritë e shkollave dhe 

punonjësit), prindërit dhe fëmijët treguan qartë se, sa u përket shkollave të përziera, 

MNAI është qasja më e rëndësishme në të cilën ata ndonjëherë janë përfshirë. 

Karakteristikat më të rëndësishme që e dallojnë atë nga programet e tjera të zbatuara 

përfshijnë: vazhdimësinë dhe shpeshtësinë e orëve që ofrojnë mundësi për ndikim, një 

program të avancuar dhe të përshtatur për nevojat dhe moshën e fëmijëve, të pasuar me 

plan-programe, rregullim të klasave, udhëzues, mjete, pajisje dhe materiale për zbatim. 

MNAI gjithashtu perceptohet se po përdor një qasje të ngadaltë dhe të thelluar që 

premton ndryshime të pritura. Të gjithë të anketuarit vlerësojnë se angazhimi i 

profesorëve universitar për zhvillimin e politikave, vlerësimi dhe ofrimi i disa 

trajnimeve, sipas tyre vetëm se rrit rëndësinë dhe mbështetjen për konceptin. 

Efikasiteti  

 Efikasiteti është vërejtur përmes menaxhimit të programit, koordinimit të aktiviteteve 

dhe efektivitetit të kostos së burimeve të alokuara. Ka pasur një bashkëpunim me MPJN, 

institucionet dhe palët e tjera në Maqedoninë e Veriut për të shmangur përsëritjen. 

Analiza e buxheteve dhe shpenzimeve tregon se kostot reale të planifikuara ishin të 

arsyeshme dhe në përputhje me normat dhe çmimet lokale në Maqedoninë e Veriut dhe 

kontekstin e funksionimit (reformat arsimore, menaxhimin e një qendre trajnimi dhe 

programeve në shkolla). Kostot ishin proporcionale me nivelin e përpjekjeve të 



nevojshme për zbatimin e një programi të tillë. Megjithatë, duke identifikuar angazhim 

të pamjaftueshëm të QDN Shkup në përpjekjet për ta bërë modelin e qëndrueshëm dhe 

për të ndërtuar pronësinë nacionale mbi të njëjtin, mbështetjen e komunitetit, si dhe një 

varësi të lartë të organizatës nga financimi i MPJN, ekziston një hapësirë për të rritur 

efektivitetin e kostos. Kjo kryesisht ka të bëjë me riorganizimin e brendshëm dhe 

angazhimin e një pjese të stafit ekzistues në këto komponentë të tjerë që kërkojnë 

vëmendje në të ardhmen, përveç përqendrimit të thelluar në zbatimin e aspektit 

arsimor të MNAI-it. Sa i përket zbatimit dhe progresit të përgjithshëm, projekti i fundit 

pati një vonesë fillestare prej 9 muajsh, që si pasojë shkaktoi një riorganizim të të gjitha 

aktiviteteve të planifikuara. Para kësaj, zakonisht kishte zbrazëtira të vogla midis 

projekteve të cilat u tejkaluan me miratim dhe pa kosto të shtuar ose burime të tjera. 

Nuk ka asnjë devijim të madh nga ana e QDN Shkup në procesin e përfshirjes së 

shkollave të reja, trajnimin e mësuesve dhe zbatimin e programeve, dhe përgjatë 

procesit vonesa kryesisht është kompensuar. Vonesat më e gjata midis projekteve 

shkaktuan shqetësime tek përfituesit. 

 

Ndikimi  

Ndërsa QDN Shkup ka monitoruar dhe vlerësuar vazhdimisht aktivitetet e saj të MNAI-

it, që nga fillimi i kontratës më të fundit, ajo ka investuar në studimin e situatës 

multikulturore në shkollat partnere dhe kontributin e MNAI-it në ndikimin e arritur. 

Janë kryer studime bazë për situatën ndërkulturore në pesë shkolla multietnike. Në këtë 

fazë, një studim krahasues është në dispozicion për shkollën fillore “Goce Dellçev” në 

Gostivar, duke krahasuar situatën ndëretnike në vitin 2017 dhe 2018. Janë vërejtur 

aspekte të socializimit midis nxënësve maqedonas dhe shqiptarë, aktiviteteve të tyre të 

përbashkëta, interesimit për të mësuar gjuhën dhe kulturën e tjetrit, gatishmërisë dhe 

interesimit për bashkëjetesë, intolerancës dhe armiqësisë, komunikimit dhe 

bashkëpunimit, ndërkulturalizmit në procesin mësimor, pjesëmarrjes së prindërve në 

aktivitete shkollore ndërkulturore, bashkëpunimit me shërbimin profesional dhe 

dimensionin ndërkulturor të hapësirës shkollore. Tendencat pozitive mund të shihen në 

rritjen e veprimtarive ndërkulturore, socializimin, preferencën për të ndjekur një 

shkollë shumëgjuhëshe, pjesëmarrjen e prindërve në aktivitete ndërkulturore, uljen e 

intolerancës dhe armiqësisë, etj. Shumë nga efektet ishin të lidhur me klasat e MNAI-it 

në fokus grupin që ndoqi sondazhin. Rishikimi konfirmoi një ndikim të ngjashëm të 

MNAI-it në të gjitha shkollat e përfshira në proces. Fëmijët e dinë që shkojnë në të 

njëjtën shkollë, bashkëveprojnë më shumë kur takohen, ka më pak paragjykime, 

tensione dhe dhunë në shkolla, fëmijët janë të lumtur që festojnë së bashku festat dhe 

prezantojnë traditën dhe zakonet e tyre, njohin këngët tradicionale të njëri-tjetrit dhe 

përgatitin aktivitete kulturore dhe vallëzimi për ditën e patronatit të shkollës, etj. Në 

shkollat ku fëmijët nuk ndahen sipas ndërrimeve, ndërveprimi dhe luajtja është e 

dukshme gjatë pushimeve shkollore. Shumë të anketuar theksuan se fëmijët duan të 

bashkëveprojnë, por bashkëveprimi shpesh është vetëm në anglisht, pasi niveli i gjuhës 



së adoptuar të grupit tjetër është shumë elementar. Ndërveprimi gjithashtu ndodh 

ndërmjet fëmijëve dhe mësuesve me origjinë të ndryshme etnike. Mësuesit theksuan se 

MNAI u dha një mundësi fëmijëve të mësojnë edhe përmes modelit duke i parë mësuesit 

që komunikojnë gjatë dhe jashtë orëve të mësimit. Si prindërit ashtu dhe mësuesit 

shpesh përdorën fjalën "të relaksuar" për të përshkruar situatën ndëretnike në shkolla. 

Përveç përmirësimit të marrëdhënieve ndëretnike, mësuesit raportuan për më shumë 

të menduar kreativ dhe kritik, vetëvlerësim dhe vetëbesim tek fëmijët e përfshirë në 

MNAI që është e dukshme edhe në orët e rregullta. Tek prindërit, të kuptuarit e tyre për 

procesin e MNAI-it ka zvogëluar rezistencën e tyre ndaj aktiviteteve ndërkulturore që 

ishte e pranishme tek disa prej tyre në fillim të programit. Nuk janë regjistruar braktisje 

të orëve të MNAI-it përveç për shkak të migrimit të familjeve në një qytet tjetër ose 

jashtë vendit. Përveç njohjes së njëri-tjetrit, nuk janë raportuar lloje të tjera të ndikimit 

tek prindërit. Kjo korrespondon me një intensitet më të ulët të aktiviteteve të 

përbashkëta me prindërit. Disa prindër morën pjesë më intensivisht në fazën e 

prezantimit të MNAI-it në shkolla në mënyrë që ata ta kuptojnë konceptin. Ndikimi 

është parë kryesisht në mjedisin shkollor ose vizitat në terren të organizuara nga 

shkollat. Shumë pak shembuj janë identifikuar në aktivitetet e kohës së lirë. Disa 

shembuj përfshijnë raste të fëmijëve që përfshihen së bashku në aktivitete sportive dhe 

lojërash (duke qenë se ata jetojnë në të njëjtën lagje) dhe një shembull i një fëmije që 

merr mësime private në gjuhën shqipe për shkak të interesit të nxitur falë MNAI-it. Pak 

prindër shfaqen interes që fëmijët e tyre të mësojnë maqedonisht. Nuk është raportuar 

të ketë ndodhur asnjë vizitë e fëmijëve me përkatësi të ndryshme etnike në shtëpitë e 

njëri-tjetrit si rrjedhojë e MNAI-it. Janë identifikuar disa shembuj të miqësive dhe 

shkëmbimeve në rrjetet sociale. Mësuesit raportuan se ata kanë më shumë respekt për 

veten dhe ndjehen më të respektuar dhe të kuptuar nga prindërit pas përfshirjes në 

MNAI. Kjo falë cilësisë së realizimit të orëve dhe efektit të tyre, kënaqësisë së fëmijëve, 

pajisjeve, materialeve didaktike dhe punëtorive që zakonisht nuk janë të disponueshme 

në shkolla. Ata gjithashtu raportuan rritje të ndërveprimit gjatë orarit të punës, si dhe 

në kohën e lirë (shoqërim, kafe, ndërveprim përmes rrjeteve sociale, etj.), veçanërisht 

ndërmjet mësuesve në tandem. MNAI ka ndryshuar ndërveprimin e mësuesve në 

mënyrë thelbësore – më parë mësuesit që punojnë në të njëjtën shkollë për më shumë 

se një dekadë nuk e kishin njohur aspak njëri-tjetrin. Mësuesit gjithashtu raportuan 

bashkëpunim në lidhje me shkëmbimin e ideve dhe përvojës gjatë orëve të rregullta. 

Rishikimi identifikoi që potenciali i MNAI-it shtrihet në shkolla ku fëmijët nuk ndahen 

në ndërrime në bazë të gjuhës mësimore dhe në shkolla ku ka aktivitete të tjera siç janë 

udhëtimet në terren dhe ekskursione të organizuara bashkërisht. 

 

 

Përfundime  

Rëndësia 



▪ Programi i Modelit Nansen për Arsim të Integruar (MNAI) i Qendres për Dialog 

Nansen (QDN) në Shkup (2008-2019) ka qenë mjaft i rëndësishëm për kontekstin e pas 

konfliktit dhe reformave të Maqedonisë së Veriut dhe përputhet me të gjitha prioritetet 

e Ministrisë për Punë të Jashtme të Norvegjisë (MPJN), prioritetet strategjike të vendit 

në arsim, si dhe kohezionin social dhe nevojat e shkollave të përfshira. 

▪ Prioriteti i arsimit ndërkulturor njihet nga Qeveria, autoritetet arsimore, komuniteti i 

donatorëve dhe OSHC-të, megjithatë nismat varen shumë nga fondet e jashtme. Disa 

politika kombëtare i japin përparësi arsimit ndërkulturor, por nuk ndiqen nga sisteme 

adekuate të menaxhimit të performancës dhe ndarjes së buxhetit. 

▪ Teoria e ndryshimit dhe hartimit të programit të MNAI-it dhe strategjitë e zgjedhura, 

të paraqitura dhe zbatuara, janë koherente në lidhje me zvogëlimin e ndarjeve në bazë 

etnike në shkollat e përfshira dhe promovimin e ndërkulturalizmit në komunitete. 

▪ Teoria e ndryshimit nuk arrin të integrojë ndërtimin e pronësisë lokale dhe 

përgjegjshmërinë e institucioneve për reformat arsimore në të gjitha nivelet, 

menaxhimin dhe financimin, dhe as nuk merr në konsideratë nisma të tjera të 

vazhdueshme në lidhje me arsimin ndërkulturor. 

Efektiviteti   

  ▪ Në një mjedis arsimor të ndarë përgjatë gjuhës mësimore që zakonisht 

korrespondon me origjinën etnike të fëmijëve, MNAI është një model unik në 

Maqedoninë e Veriut që ofron hapësirë të shpeshtë dhe afatgjatë për bashkëveprim të 

fëmijëve dhe mësuesve, të përfshirë në procesin mësimor të secilës shkolle.  

▪ QDN Shkup siguron në mënyrë efektive trajnime gjithëpërfshirëse të mësuesve, 

këshilla për ndjekje dhe mentorim, programe vjetore të MNAI-it për secilën klasë të 

shkollave dhe mësuesve të përfshirë, mjete për zbatim dhe kontribuon në organizimin e 

mjedisit ndërkulturor në shkolla dhe siguron pajisje të nevojshme dhe materiale 

didaktike dhe punëtorie që zakonisht u mungojnë shkollave. 

▪ Edhe pse jo shumë caqe sasiore janë të përcaktuara në dokumentin e projektit, 

rishikimi mblodhi prova të mjaftueshme për të përfunduar se programi kontribuon 

shumë që fëmijët të arrijnë rezultate mësimore nga orët e MNAI-it, ndër të tjera edhe 

njohje me gjuhën, kulturën, fenë dhe zakonet e njëri-tjetrit, rrit aftësitë për të menduarit 

kreativ, kritike, fleksibil, dhe zgjidhjen e problemeve. Ai gjithashtu ka rezultuar në 

përmirësimin e aftësive të mësuesve, punën ekipore të mësuesve me origjinë të 

ndryshme etnike, si dhe përmirësimin e cilësisë së orëve të rregullta mësimore. 

▪ Aspekte të tjera të projektit në lidhje me reformën e plan-programit dhe aktivitetet 

ndër-kurrikulare ndërkulturore ishin të cilësisë lartë, megjithatë, nuk janë zbatuar për 

shkak të mungesës së vullnetit politik nga Ministri aktual i Arsimit.  



▪  Projektet tjera kryesore në arsimin ndërkulturor implementohen nga USAID dhe 

partnerët e tij, dhe OSBE. Megjithëse përsëritja është shmangur në aktivitetet aktuale, 

nuk ka një koordinim mes këtyre projekteve dhe MNAI-it. Koordinimi dhe sinergjia 

mund të jenë të dobishme për të gjitha programet dhe të kontribuojnë në eliminimin e 

barrierave politike. 

Efikasiteti 

▪  Sfidat kryesore me të cilat përballet projekti përfshijnë vonesën fillestare prej 9 

muajsh, e cila shkaktoi një riorganizim të konsiderueshëm të aktiviteteve. QDN Shkup 

duket se ka arritur kryesisht t’u përmbahet planeve. 

▪ Një devijim tjetër nga plani ka të bëjë me reformën e plan-programeve dhe rishikimin 

e teksteve shkollore. Të gjitha rishikimet, analizat dhe raportet e nevojshme u 

përfunduan, por më pas ministri i ri tërhoqi ndryshimin e pëlqimit politik të Qeverisë 

për këtë proces. 

▪ MNAI u informua rregullisht mbi zhvillimet dhe i aprovoi këto ndryshime. 

▪ Në përgjithësi, MNAI nuk kishte kundërshtime për mbarëvajtjen e aktiviteteve, 

ndërsa cilësia e raporteve të paraqitura nga QDN Shkup dhe bashkëpunimi u vlerësuan 

si efikas. 

▪ Disa sfida operacionale shfaqen herë pas here në aplikimin e MNAI-it në shkolla. 

▪ Granti i MPJN duhet të konsiderohet jo vetëm si një grant programi, por edhe si një 

grant thelbësor. Aktualisht, një aspekt kryesor i punës së stafit të QDN është 

përqendruar në MNAI dhe reformën e plan-programit, ku ata sigurojnë angazhim dhe 

rezultate me cilësi të lartë. Për sa i përket organizimit të brendshëm, në një ambient të 

perspektivave të dobëta të qëndrueshmërisë dhe varësisë nga financimi i MPJN, 

ekziston nevoja për një riorganizim të brendshëm (nëse është e nevojshme edhe 

ndërtim i kapaciteteve) që të jetë në gjendje t'i adresojë këto sfida si duhet. 

Ndikimi 

▪ Bazuar në një studim krahasues në Shkollën Fillore “Goce Dellçev” në Gostivar, duke 

krahasuar situatën ndëretnike në 2017 dhe 2018 dhe gjetjet nga rishikimi, mund të 

përfundohet se ka tregues të arritjeve në fusha të caktuara të ndikimit të synuar. 

▪ Ekzistojnë tendenca pozitive për rritjen e aktiviteteve ndërkulturore, socializimin dhe 

ndërveprimin gjatë pushimeve shkollore, ndërveprimin midis fëmijëve dhe mësuesve 

me origjinë të ndryshme etnike, parapëlqimin për të ndjekur shkolla shumëgjuhëshe, 

pjesëmarrjen e prindërve në aktivitete ndërkulturore dhe uljen e intolerancës, 

armiqësisë dhe dhunës. 



▪ Për prindërit, të kuptuarit e procesit të MNAI-it zvogëloi rezistencën ndaj aktiviteteve 

ndërkulturore që ishte e pranishme tek disa prej tyre në fillim të programit dhe nuk u 

regjistrua asnjë braktisje e programit. 

▪ Ndikimi është parë kryesisht në mjedisin shkollor ose vizitat në terren të organizuara 

nga shkollat dhe vetëm shumë pak shembuj janë identifikuar në aktivitetet e kohës së 

lirë. 

 

Qëndrueshmëria  

▪ Përveç integrimit të modelit në procesin arsimor dhe ngritjen e aftësive të 

praktikantëve, QDN Shkup nuk ka një qasje sistematike për zhvillimin e 

qëndrueshmërisë së MNAI-it. Kjo lidhet veçanërisht me aspektin financiar dhe në një 

farë mase edhe me aspektin e politikave. 

▪ Një strategji e tërheqjes dhe transferimit ose ndarjes së pronësisë nuk u mor 

parasysh asnjëherë nga asnjë palë e interesuar dhe e përfshirë. Një aspekt pozitiv është 

se, shumica e të anketuarve besuan se do të ishte e mundur të hartohej një plan i 

qëndrueshmërisë financiare që do të përfshinte burime vendore dhe ndërkombëtare 

dhe gradualisht do të shkohej drejt tij. 

▪ QDN Shkup është e angazhuar në një dialog me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, 

por has në një angazhim dhe mbështetje të pamjaftueshme nga institucionet dhe 

organizatat tjera në sektorin e arsimit. Ndërtimi i një rrjeti më të gjerë të mbështetësve 

është i domosdoshëm në një mjedis politik shumë të trazuar të Maqedonisë së Veriut, 

pasi zyrtarët qeveritarë dhe zyrtarët e vjetër zëvendësohen lehtësisht si rezultat i 

dinamikës së brendshme politike ose ndikimeve të jashtme (p.sh. dështimi i kohëve të 

fundit i anëtarëve të BE-së për të rënë dakord për miratimin të bisedimeve zyrtare për 

pranim). Mbështetja diplomatike nga MPJN gjithashtu do të kishte qenë e mirëseardhur. 


