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Më lejoni të shpreh kënaqësinë time me arritjet që kishim si 
organizatë gjatë vitit 2017, bazuar në angazhimin, këmbënguljen 
dhe besimin në misionin dhe vizionin e vendosur para nesh si  ekip 
i QDN Shkup.

Në vitin 2017, vëmendjen e drejtuam në zbatimin e Konceptit për 
arsim interkulturor -  dokument strategjik i Ministrisë së arsimit 
dhe shkencës, i cili duhet të zbatohet në 10 pilot/model-shkolla. 
Zbatimi filloi me sukses në shtatë nga dhjetë shkollat pilot dhe 
besoj se në janar të vitit 2018 do të përzgjidhen edhe tre shkolla 
të reja.

Në përputhje me aktivitetet e Konceptit për arsim interkulturor, kemi realizuar hulumtime në model-
shkollat, Qendra e Trajnimit Nansen i ka ofruar të gjitha trajnimet e nevojshme për mësimdhënësit 
nga model-shkollat (niveli bazik dhe i avancuar), kushtet për mësim janë përmirësuar sipas nevojave 
dhe dinamikës së planifikuar, klasat janë pajisur me materialet e duhura dhe me mjete didaktike 
për zbatimin e suksesshëm të programeve Nansen për arsim interkulturor për nxënësit e shkollave 
multietnike.

Përfunduam analizën e teksteve shkollore (nga aspekti interkulturor) për arsimin fillor nga klasa 
e parë deri në të nëntën, ndërsa raportet u dorëzuan dhe u pranuan nga Ministria e arsimit dhe 
shkencës.

Është interesant të ndajmë me ju se, ndërsa ishim duke punuar në programin për aktivitete 
interkulturore ndër-kurrikulare në procesin e rregullt të mësimdhënies për arsimin fillor, ne u ftuam 
nga Ministria e arsimit dhe shkencës për t’u përfshirë në procesin e reformave në arsimin fillor dhe të 
mesëm, gjegjësisht në hartimin e planeve dhe programeve të reja mësimore.

Ftesa për të qenë pjesë e një procesi të tillë të rëndësishëm dhe kompleks, për ne ishte një nder dhe 
kënaqësi e madhe, si dhe mirënjohje për punën gjatë viteve dhe rezultatet e arritura.

Të dashur miq, bashkëpunëtorë, mbështetës,

2

Qendra për Dialog Nansen Shkup
RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2017



Drejtor ekzekutiv i Qendrës për dialog Nansen   

Sasho Stojkovski

Më vjen mirë që po thellojmë bashkëpunimin që e kemi pasur me Ministrinë e arsimit dhe shkencës 
në 14 vitet e fundit dhe jam i bindur se ekipi i QDN Shkup në përputhje me kapacitetin që e ka në 
dispozicion do t’i përgjigjet maksimalisht dhe profesionalisht kësaj sfide.

Përfshirja e ekipit të QDN Shkup në reformat, pra në hartimin e planeve dhe programeve të reja 
është me rëndësi të madhe për ne dhe për modelin Nansen për arsim interkulturor. Deri në fund 
të vitit 2017, grupi i ekspertëve, që punon në planet dhe programet e reja, ka përfunduar planet 
dhe programet nga klasa e parë deri në klasën e tretë, ndërsa përfitimi i veçantë nga  ky proces 
kompleks të reformimit të veprimtarisë edukative në sferën e arsimit fillor është inkorporimi i 
elementeve, veçorive dhe përfitimeve të modelit Nansen për arsim interkulturor përmes përmbajtjes 
së përgjithshme të programit dhe aspekteve të procesit arsimor në arsimin fillor nëntëvjeçar në 
Republikën e Maqedonisë.

Viti i ardhshëm do të jetë shumë sfidues për ne. Planifikojmë të zbatojmë plotësisht dhe me përkushtim 
Konceptin për arsim interkulturor, për t’iu përgjigjur maksimalisht dhe profesionalisht angazhimit që 
kemi ndërmarrë në fushën e reformave në arsimin fillor dhe të mesëm dhe presim që sfida më e 
madhe për ne të jetë zbatimi i planeve dhe programeve të reja në shkollat fillore që pritet të fillojnë 
në shtator 2018 në rast se plotësohen kushtet e nevojshme.

Jam i bindur se me zbatimin e plotë të Konceptit për arsim interkulturor, përmes planeve dhe 
programeve të reja për arsimin fillor dhe të mesëm, do të kontribuojmë në përmirësimin e jo vetëm 
interkulturalizmit në sistemin arsimor, por edhe në reduktimin e ndarjes së shkollave në bazë 
etnike, si dhe në krijimin e një sistemi të ri arsimimi të cilësisë së lartë bazuar në vlerat dhe parimet 
bashkëkohore arsimore evropiane.

Së fundi, dëshiroj të falënderoj ekipin e QDN Shkup, bashkëpunëtorët tanë, drejtorët dhe 
mësimdhënësit nga model-shkollat, mbështetësit tanë dhe të shprehi mirënjohjen tonë donatorit, 
Ministrisë së punëve të jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë, pa të cilën nuk do arrinim të gjitha këto 
rezultate.
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“Ishte shumë emocionuese të jem dëshmitar i rezultateve të arritura të 
QDN Shkup në vitin 2017 dhe se si puna e tyre gjatë viteve ka përparuar 
nga rregullimi i problemeve infrastrukturore të shkollave në Jegunovcë 
deri tek bashkëpunimi me Ministrinë e arsimit në nivel të politikave, 
gjegjësisht ndikimi në zhvillimin e planeve dhe programeve mësimore për 
të gjithë vendin . Sfida që lidhet me zhvillimet e vazhdueshme është se 
QDN Shkupi përveç se komunikimin me model-shkollat ka marrë detyrën 
sfiduese për të komunikuar me tërë vendin.

Për të luftuar segregacionin, ne duhet të krijojmë hapësira ku njerëzit 
mund të takohen dhe ajo që shohim në tërë Evropën është se segregacioni 
po rritet. Nuk është vetëm se njerëzit nuk janë së bashku në shkolla, ata 
jetojnë në lagje të ndara, shkojnë në kafene të ndara, etj. Kjo nuk ndodh 

vetëm në Maqedoni, kam filluar të shoh të njëjtën tendencë në Oslo, Norvegji. Pyetja e natyrshme që lind 
është: Si të krijojmë hapësira takimi? Natyrisht, hapësirat më të mira për takime janë shkollat. Sfida në 
Maqedoni nuk është vetëm organizimi i aktiviteteve jashtëmësimore, por është mundësimi i ndërrimeve 
të përziera në shkolla, më shumë klasa të përziera në lëndë të caktuara që do të mundësojnë dialogun 
interkulturor dhe mirëkuptimin”.

Këshilltar i lartë, Nansen qendra për paqe dhe dialog 
Steinar Bryn

“Unë jam shumë i impresionuar nga arritjet e QDN Shkup gjatë vitit 2017 
pavarësisht nga mjedisi i vështirë politik në vend. Jam tejet i bindur për 
rëndësinë e mbështetjes dhe promovimit të modelit Nansen për arsim 
interkulturor dhe vënies së theksit në dialogun interkulturor dhe arsimin 
interkulturor në edukimin dhe arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë për 
shkak të përfitimeve të shumta për nxënësit dhe komunitetin lokal, sepse 
ky model i arsimit krijon partneritet mes mësimdhënësve, nxënësve dhe 
prindërve, kështu që ajo që zhvillohet në shkolla pasqyrohet edhe në 
komunitetet dhe familjet lokale.

E gjithë kjo që është zhvilluar si pjesë e modelit Nansen është 
jashtëzakonisht e dobishme për nxënësit gjatë rritjes së tyre dhe gjithashtu 
për prindërit dhe familjet e tyre që janë dëshmitarë të qasjes shumë më 

të madhe dhe më të hapur në arsim, gjë që gjithashtu përmirëson standardet e mësimdhënies. Është 
thelbësore të sigurohet që modeli Nansen të mbetet një tipar i përhershëm, duke pasur parasysh faktin 
se ka një mbështetje të fortë nga Ministria e arsimit dhe se mbështetja reflektohet në menaxhimin e 
shkollave dhe bëhet pjesë normale e procesit arsimor. Problemi që ka qenë i dukshëm në vend është se nuk 
kishte vëmendje të mjaftueshme për karakterin multietnik të shoqërisë dhe për krijimin e një mjedisi që do 
të eliminonte paragjykimet dhe stereotipat që ekzistojnë midis bashkësive të ndryshme etnike. Qendra për 
dialog Nansen Shkup dhe modeli arsimor të cilin e ofron, synon t’i adresojë ato paragjykime, stereotipa dhe 
krijon një ambient më të favorshëm për sistemin arsimor, si dhe siguron respekt për të gjitha bashkësitë 
etnike, duke theksuar kështu një nga përfitimet e mëdha që Maqedonia ka nga karakteri multietnik i 
shoqërisë. Në këtë drejtim, besoj se ka potencial të madh për të ardhmen e QDN Shkup dhe për procesin 
e arsimit në Maqedoni.

Roli im në të ardhmen do të përqendrohet në përpjekjen për të rritur ndërgjegjësimin rreth potencialit të 
madh që ofron Maqedonia si dhe rëndësinë kritike të mbështetjes së një programi si modeli Nansen për 
arsim interkulturor si shembull i një qasjeje të integruar arsimore në një shoqëri multietnike.”

Ish ambasador i Delegacionit të UE në Maqedoni 
Erwan Fouéré 
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“QDN Shkup janë shumë profesional dhe tejet të përkushtuar. Ata janë në 
rrugën e duhur kur bëhet fjalë për të arritur ndikim në arsimin interkulturor. 
Unë me kënaqësi do të përcjell punën e tyre, si në të ardhmen e afërt ashtu 
edhe në periudhat afatgjata. Mendoj se bashkëpunimi i tyre me Ministren 
e re të arsimit dhe shkencës është një shenjë shumë e mirë. Shpresoj se 
ndikimi i modelit Nansen për arsim interkulturor do të përfshijë të gjitha 
shkollat në Maqedoni në kornizë afatgjate, tani ka pak shkolla, shpresoj që 
ky model të zbatohet në të gjitha shkollat.“

Bente Knagenhjelm

“Puna e QDN Shkup në nivelin e politikave ka qenë i jashtëzakonshëm, 
për të qenë në gjendje të transferojë punën e një OJQ-je relevante si dhe 
përvojën e tyre në nivelin e politikave është unike dhe jashtëzakonisht e 
rëndësishme për Maqedoninë. QDN Shkup është organizata kyçe që punon 
në arsimin interkulturor dhe qasja e tyre është njohur në nivel të lartë në 
Ministri, sepse është qasja e duhur, është e vlerësuar në bazë të rezultateve 
dhe është zhvilluar detajisht. Arsimi interkulturor siç zbatohet në shkollat 
e modelit Nansen është rruga përpara për Maqedoninë.“

Ingrid Vik
Anëtare e Bordit Drejtues të Fondacionit 

për arsim të integruar 

Anëtare e Bordit Drejtues të QDN Shkup
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NGJARJET KRYESORE 

Më 29 shtator 2017, QDN Shkup organizoi takimin të Bordeve drejtuese të QDN Shkup dhe Fondacionit 
për arsim të integruar. Në takim morën pjesë Elizabeta Zijlstra Jovanovska – Kryetare e Bordit Nansen, 
Bente Knagenhjelm – Qendra Nansen për Paqe dhe Dialog, Oslo, Norvegji, Noreen Campbell – ish. 
Drejtoresha e NICIE,  Zvi Bekerman – Shkolla e Arsimit, Qendra Melton, Universiteti Hebraik, Jeruzalem, 
Simone Filippini – Drejtoreshë e Institutit Holandez për Demokraci, Ervan Fouere – ish ambasador në 
Delegacionin e BE-së në Shkup, Steinar Bryn – Themeluesi i rrjetit të dialogut Nansen, Lillehammer, 
Norvegji dhe Najxhel Arnold – Drejtor i Shkollës Fillore të Integruar Glengormley, Belfast, Irlandë e 
Veriut dhe stafi i QDN Shkup.

Gjatë takimit u realizuan prezantimet e aktiviteteve, arritjeve dhe rezultateve të QDN Shkup nga 
periudha mars 2016 deri kohët e fundit. Puna e QDN Shkup u prezantua para anëtarëve të Bordit 
nga Sasho Stojkovski – Drejtor Ekzekutiv i QDN Shkup, Biljana Krsteska Papic- Drejtuese e Qendrës 
së Trajnimit dhe Veton Zekolli, Menaxher i Projektit të QDN Shkup. Pas prezantimeve, anëtarët e 
Bordeve drejtuese diskutuan për aktivitetet e ardhshme dhe objektivat strategjike të QDN Shkup dhe 
Fondacionit për arsim të integruar.

Takimet me Bordet drejtuese të Qendrës për dialog Nansen Shkup dhe 
Fondacionit për arsim të integruar 

1
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Ministrja e arsimit dhe shkencës Renata Deskoska, realizoi takim me anëtarët e Bordeve drejtuese të 
QDN Shkup dhe Fondacionit për arsim të integruar. 

Anëtarët e Bordeve drejtuese informuan Ministren Deskoska për zhvillimet e përgjithshme në lidhje 
me punën dhe aktivitetet e QDN Shkup, rolet individuale dhe angazhimin e anëtarëve të bordit dhe 
u diskutua për perspektivat për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit me MASH.

Ministrja e arsimit dhe shkencës, Renata Deskoska i njoftoi anëtarët e Bordit Drejtues për 
bashkëpunimin e nisur me QDN Shkup dhe planet për të përfshirë QDN Shkup si një partner aktiv 
në reformat e arsimit. U diskutua gjithashtu për domosdoshmërinë e mbështetjes dhe forcimit të 
komponentit ndërkulturor në procesin arsimor në Maqedoni dhe se ky proces duhet të jetë një qasje 
gjithëpërfshirëse dhe thelbësore.

“Grupi i ekspertëve, që do të formohet dhe mbështetet nga QDN Shkup dhe MASH, do të përpiqet 
të përcaktojë se në cilën fazë të arsimit duhet të fillojmë me reformat. Ndryshimet në planet dhe 
programet mësimore do të pasqyrohen edhe në tekstet shkollore, deri tani kemi hapur një proces 
në të cilin mësuesit nga shkollat fillore dhe të mesme kanë dhënë mendimet e tyre lidhur me disa 
përmbajtje që ata i kanë identifikuar si problematike (gjuha e urrejtjes, diskriminimi, stereotipat 
dhe paragjykime, etj.) Deri tani, dy libra shkollorë janë tërhequr për shkak të fjalorit diskriminues 
dhe stereotipave. Ne jemi shumë mirënjohës për bashkëpunimin me QDN Shkup gjatë këtij procesi”, 
theksoi ministrja Deskoska.

Bisedat kryesore mes ministres dhe anëtarëve të bordeve drejtuese ishin rreth domosdoshmërisë 
për reforma thelbësore për të cilat nevojitet kohë, depolitizim i sektorit të arsimit, veçanërisht 
gjatë emërimit të drejtorëve të shkollave dhe strukturave drejtuese, me qëllim që të ketë persona 
kompetentë në funksionet përkatëse në sistemin arsimor.

“Ne përpiqemi që procesi i reformave të jetë gjithëpërfshirës. Kjo është arsyeja përse në grupet e 
punës kemi ftuar përfaqësues të OJQ-ve, sindikatave, përfaqësues të plenumeve të mësimdhënësve, 
plenumeve të nxënësve etj. Këto hapa e zgjasin procesin, por nga ana tjetër kursejnë kohë nga e 
ardhmja. Politizimi i arsimit është një problem shumë i madh në Maqedoni. Një nga prioritetet e 
qeverisë së re është mbrojtja e mësimdhënësve nga presionet e partive politike duke identifikuar 
hapa konkretë se si të mbrohet statusi i punëtorëve arsimorë. Hapi i parë në këtë proces ishte anulimi 
i vlerësimeve dhe testeve eksterne të shtetit që paraqesin një presion jo vetëm për mësimdhënësit, 
por edhe për nxënësit”, tha ministrja Deskoska.

Anëtarët e bordeve drejtuese theksuan rëndësinë e cilësisë së mësimdhënies dhe gjithashtu rëndësi-
në e udhëheqësisë kualitative në shkolla, si dhe mundësinë për të vendosur standarde kombëtare për 
udhëheqje cilësore në arsim me qëllim të sigurimit të menaxhimit të bazuar në cilësi.

Ministrja e arsimit realizon takim me anëtarët e bordeve drejtuese të 
QDN Shkup dhe FAI
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“Nuk ka pasur kurrë çast më të qëlluar se tani për të promovuar Konceptin 
për arsim interkulturor”

Qasja aktuale që merr Ministria e arsimit, përkatësisht duke përfshirë të 
gjithë partnerët dhe palët e interesuara për të formuar një strategji të 
mirë për arsimin e ardhshëm në Maqedoni, është një hap shumë i mirë 
para. Fakti që QDN Shkup është pjesë e këtij procesi është shumë me 
rëndësi për t’u siguruar që modeli i integruar arsimor ndërkulturor po 
inkorporohet vazhdimisht. Duke marrë këto hapa, ju keni kontekstin politik 
për të ardhmen dhe sigurisht që është e nevojshme të fuqizohen shkollat, 
mësimdhënësit të përkrahen që të bëjnë zgjedhjen e duhur në përmbajtje 
dhe gjithashtu të përmirësohen kushtet infrastrukturore me qëllim që 
shkolla të bëhet një mjedis frymëzues ku fëmijët mund të lulëzojnë dhe të 
bëhen versioni më i mirë i vetes për të ardhmen.

Drejtoreshë e Institutit Holandez për demokraci shumëpartiake 
Anëtare e Bordit Drejtues të Fondacionit për Arsim të integruar

Simone Filippini 

Një nga aktivitetet kryesore gjatë vitit raportues është puna dhe përpjekjet e QDN Shkup në nivelin 
e politikave, veçanërisht përfshirja në procesin e reformave në arsimin fillor. Gjatë inicimit të procesit 
të reformave, Ministria e arsimit dhe shkencës ftoi QDN Shkup të inkuadrohet në mënyrë aktive në 
procesin e reformave në arsimin fillor dhe të mesëm, për të marrë pjesë në rishikimin e planeve dhe 
programeve ekzistuese dhe hartimin e planeve dhe programeve të reja mësimore për arsimin fillor .

Arritjet për periudhën raportuese përfshijnë:

- Përfundimi i analizës së teksteve shkollore nga klasa e parë deri në klasën e nëntë (nga aspekti 
interkulturor), hartimi dhe dorëzimi i raporteve me rekomandime për Ministrinë e arsimit dhe shkencës;

- Pjesëmarrja në grupin e punës të ekspertëve për hartimin e planeve dhe programeve të reja mësimore 
për arsimin fillor nga klasa e parë deri në të tretën, (ekipi i QDN Shkup kryesisht përgjegjës për përfshirjen 
e komponentit interkulturor).

Qendra për dialog Nansen Shkup e inkuadruar në procesin e reformave 
në arsimin fillor
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“Gjatë reformave të përgjithshme arsimore në Maqedoni, është shumë e 
rëndësishme që të përfshihet një model i arsimit interkulturor dhe i njëjti 
të bëhet përgjegjësi nacionale.

QDN Shkup posedon njohuritë dhe përvojën, andaj duhet të veprojnë në 
rolin këshillues në të gjitha nivelet si ekspertë të  lëmisë me qëllim që të 
përkrahin dhe promovojnë komponentin interkulturor.

QDN Shkup kanë qenë tejet aktiv gjatë këtij viti, përparimi është i dukshëm 
kur vizitojmë shkollat, është emocionuese të shohim mësimdhënësit që 
angazhohen në modelin Nansen për arsim interkulturor me qasjen 
dygjuhësore. Është gjithashtu e qartë se ekziston një pedagogji e 
shkëlqyeshme e cila është e dëshmuar dhe e testuar dhe jep rezultate të 
shkëlqyera.”

Drejtor i shkollës fillore të integruar “Glengormley”  Belfast, Irlanda e Veriut
Anëtar i Bordit Drejtues të QDN Shkup

Najxhel Arnold

“Në vitin 2017, ka pasur zhvillime të rëndësishme të politikave të cilat 
janë avancuar në propozime konkrete. QDN Shkup ka qenë organizata 
udhëheqëse që bashkëpunon me Ministrinë e arsimit, e që është tejet me 
rëndësi për procesin e reformave.

Mendoj se një nga objektivat themelore të reformave në arsim duhet 
të jetë promovimi i arsimit interkulturor dhe marrëdhënieve të mira në 
bashkësi, si një pikënisje për të avancuar më tej sektorin e arsimit.

Gjatë procesit, ka nivele të ndryshme të sfidave që lidhen me inkorporimin 
dhe mbështetjen e arsimit interkulturor të tilla janë problemet e 
infrastrukturës në shkolla, arsimi dhe trajnimi i mësimdhënësve - për shkak 
të qasjes krejtësisht të ndryshme duke pasur parasysh që mësimdhënësit 
kanë nevojë për mbështetje në shqyrtimin e paragjykimeve të tyre dhe 
analizën se si ata mund të modelojnë një mënyrë të re të të mësuarit për fëmijët dhe të inkurajojnë 
aktivitetet interkulturore. Unë gjithashtu mendoj se përfshirja e prindërve dhe konsultimet me prindërit 
dhe komunitetin lokal janë kritike për suksesin.”

Ish drejtoreshë e Këshillit të Irlandës së Veriut për arsim të integruar
Anëtare e Bordit Drejtues të QDN Shkup  

Norin Kempbel
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Gjatë vitit 2017, Qendra për dialog Nansen Shkup përfundoi publikimet nga hulumtimet e titulluara 
“Multikulturalizmi dhe interkulturalizmi në tekstet shkollore prej klasës së parë deri në të pestën në 
arsimin fillor në Republikën e Maqedonisë” dhe “Multikulturalizmi dhe interkulturalizmi në tekstet 
shkollore prej klasës së gjashtë deri në të nëntën në arsimin fillor në Republikën e Maqedonisë”. 
Hartimi i dokumenteve u realizua me përkrahje financiare nga Ministria e Punëve të Jashtme të 
Mbretërisë së Norvegjisë përmes Qendrës për Dialog Nansen – Shkup dhe Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës të Republikës së Maqedonisë.

Hulumtimi i teksteve shkollore, të cilat përdoren në procesin mësimor me nxënësit prej klasës së 
parë deri në të nëntën në arsimin fillor nëntëvjeçar, u zbatua me qëllim që të bëhet një analizë 
rreth përfaqësimit dhe mënyrës së pasqyrimit të karakteristikave kulturore dhe interaksionit midis 
bashkësive të ndryshme etnike të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë, lidhur me përfaqësimin 
e përmbajtjeve multikulturore sa i përket kontekstit më të gjerë global. Gjendjet e identifikuara 
mundësojnë të perceptohet nëse dhe sa tekstet shkollore i sensibilizojnë nxënësit nga mosha e 
hershme shkollore, lidhur me diversitetet me të cilët rrethohen dhe stimulimin e dialogut dhe 
bashkëpunimit interkulturor. Në këtë mënyrë, nga njohuritë e fituara do të rezultojnë udhëzime për 
avancimin e cilësisë së teksteve shkollore nga aspekti i multikulturalizmit dhe interkulturalizmit, 
ndërkaq me këtë do të paraqesin kontribut në ndërtimin e ambientit interkulturor edukativ-arsimor 
në Republikën e Maqedonisë.

Në hulumtim janë përdorur metoda dhe procedura të kombinuara kualitative dhe kuantitative, ndërsa 
rezultatet janë pasqyruar përmes përshkrimit narrativ, tabelave dhe ilustrimeve me shembuj. Raportet 
me rekomandime janë dorëzuar deri tek Ministria e arsimit dhe shkencës. 

Publikimi i hulumtimeve “Multikulturalizmi dhe interkulturalizmi në 
tekstet shkollore në arsimin fillor në Republikën e Maqedonisë”
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Më 11 mars 2017 QDN Shkup u nderua me çmimin e njohjes nga Këshilli i Irlandës së Veriut për 
arsimim të integruar (NICIE), që u dhurua nga Paula Mcllwaine. Çmimi u prezantua gjatë Konferencës 
Ndërkombëtare për arsimim të integruar dhe interkulturor që u organizua nga QDN Shkup.

“Është kënaqësi që në emër të Këshillit të Irlandës së Veriut për arsimim të integruar të jap këtë çmim për 
QDN Shkup. 

Ne jemi jashtëzakonisht të impresionuar nga profesionalizmi dhe përkushtimi i tërë stafit të QDN Shkup, 
prandaj prezantojmë këtë çmim për të gjithë stafin e QDN Shkup për përkushtimin e tyre ndaj zhvillimit  
të arsimit të integruar dhe interkulturor“- theksoi Paula Mcllwaine.

Çmimi u pranua nga Drejtori Ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski, i cili shprehu mirënjohjen për 
bashkëpunimin e frytshëm dhe mbështetjen e ofruar nga Këshilli i Irlandës së Veriut për arsimim të 
integruar në sferën e arsimit të integruar dhe interkulturor, veçanërisht mbështetjen për zhvillimin 
profesional të Qendrës për trajnim për arsimim të integruar të QDN Shkup.

QDN Shkup dhe NICIE kanë ndërtuar marrëdhënie të shkëlqyera të partneritetit me qëllim të 
shkëmbimit të ekspertizës dhe eksperiencës në fushën e arsimit të integruar. Memorandumi zyrtar i 
bashkëpunimit ndërmjet QDN Shkup dhe NICIE u nënshkrua në vitin 2013.

Çmimi i mirënjohjes nga Këshilli i Irlandës së Veriut për arsim të 
integruar 
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Menaxhere e Nansen Qendrës për trajnim 
Biljana Krsteska-Papiq

Të dashur përkrahës,

Duke rishikuar vitin 2017, jemi të lumtur të kujtojmë dhe të 
reflektojmë për arritjet dhe rezultatet e rëndësishme që kanë lënë 
shenjë në aktivitetet e Qendrës së Trajnimit për arsim të integruar dhe 
interkulturor pranë QDN Shkup.

Viti 2017 ishte në shenjë të përvjetorit pesëvjeçar të Qendrës 
së Trajnimit, i cili në mënyrë simbolike shënoi vazhdimësinë, 
përqendrimin dhe përpjekjet për promovimin e etosit dhe filozofisë 
së arsimit interkulturor si një prirje globale arsimore, por edhe një 
nevojë reale e sistemit arsimor në Republikën e Maqedonisë.

Ky rast dhe ngjarje e rëndësishme ishte gjithashtu një mundësi për të 
reflektuar mbi 25 grupet e mësuesve, profesorëve, bashkëpunëtorëve 

profesional dhe drejtorëve të shkollave, të cilët morën pjesë aktive në programet dhe ciklet e 
ndryshme të trajnimeve, të dedikuara për qasjet e Nansen dhe iniciativat e ndryshme edukative-
interkulturore. Përmes prizmit të figurave, këto janë mbi 400 mësimdhënës, praktikues nga sfera 
e arsimit fillor dhe të mesëm, nga pothuajse të gjitha komunitetet etnike, kategorive të moshës, 
profileve arsimore, si dhe nga rajone të ndryshme të vendit.

Gjatë vitit 2017, Qendra e Trajnimit ofroi disa kategori paralele të trajnimit, nga niveli bazë dhe i 
avancuar, si dhe niveli i specializuar i trajnimit (moduli i parë dhe i dytë), duke kontribuar kështu në 
promovimin dhe përmirësimin e shkathtësive dhe kompetencave të mësimdhënësve të nevojshme 
për zhvillimin e një mjedisi të pasur dhe stimulues interkulturor në ambientet shkollore.

Mirënjohja e punës së Qendrës së Trajnimit bazohet gjithashtu në partneritetin e frytshëm afatgjatë 
me Këshillin e Irlandës së Veriut për arsimin të integruar, si dhe bashkëpunimin me Ministrinë e 
arsimit dhe shkencës të Republikës së Maqedonisë, të cilat në mënyrë të vazhdueshme e mbështesin 
misionin, si dhe hapat e aktivitetet konkrete të Qendrës sonë të Trajnimit. Me këtë, Qendra e Trajnimit 
konfirmoi dukshmërinë dhe njohjen e saj vendore dhe ndërkombëtare, bazuar kryesisht në një qasje 
sistematike, të planifikuar dhe afatgjatë të zhvillimit për të zhvilluar strategjitë, qasjet dhe iniciativat 
e zbatueshme ndërkulturore.

Sigurisht që bashkëpunimi shumështresor është zhvilluar me shumë ligjërues dhe ekspertë vendor 
dhe ndërkombëtarë në sferën e arsimit interkulturor, të cilët e kanë ndarë përvojën, perspektivat 
dhe njohuritë e tyre të pasura në ligjërata dhe punëtori të ndryshme, duke  e pasuruar përmbajtjen e 
trajnimeve dhe ofertën arsimore të Qendrës së Trajnimit. Ishte nder dhe kënaqësi për pjesëmarrësit 
tanë të kenë mundësi të drejtpërdrejtë të marrin pjesë në ligjëratat e profesorëve nga Irlanda e 
Veriut, Izraeli, Norvegjia dhe Maqedonia.

Gjatë gjithë vitit 2017, qëllimi kryesor i të gjitha aktiviteteve në Qendrën e Trajnimit ishte orientimi 
drejt promovimit të platformës për arsim interkulturor (i përfshirë në dokumentin strategjik Koncepti 
për arsim interkulturor), i kuptuar si edukimi për unitet, solidaritet, respekt, tolerancë reciproke, 
ndihmë, mirëbesim dhe vlerave tjera universale dhe humane.

Ky paraqet një proces tejet kompleks dhe të ndjeshëm, me një dimension afatgjatë dhe shpresojmë 
sinqerisht që viti 2018 do të hapë një mori horizontesh për veprime të mëtejshme të planifikuara në 
këtë drejtim.

QENDRA PËR TRAJNIM
MODELI NANSEN PËR ARSIM INTERKULTUROR2
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Në qershor të vitit 2017, QDN Shkup shënoi përvjetorin e pestë nga themelimi i Qendrës së Trajnimit 
për modelin Nansen për arsim interkulturor. Qendra e Trajnimit u themelua më 28 qershor 2012 në 
partneritet me Ministrinë e arsimit dhe shkencës të Republikës së Maqedonisë.

Nevoja për themelimin e Qendrës së Trajnimit u bazua në mungesën e kuadrove profesionale 
të kualifikuara për të punuar sipas programeve për arsim interkulturor në shkollat dhe komunat 
multietnike. Për zbatimin e trajnimeve, ekipi i QDN Shkup në bashkëpunim me ekspertë vendas 
dhe ndërkombëtarë për arsim të integruar dhe interkulturor hartoi programe të veçanta që ofrojnë 
përmbajtje unike teorike dhe praktike.

Qendra e Trajnimit vazhdimisht vepron në bazë të misionit dhe synimit për përmirësimin e cilësisë së 
procesit arsimor në Republikën e Maqedonisë; përmirësimin e njohurive interkulturore dhe zhvillimin 
e kompetencave dhe shkathtësive interkulturore; përhapjen e idesë dhe filozofisë së qasjes Nansen; 
nxitjen e transformimit profesional dhe personal të mësimdhënësve, si dhe mbështetjen e qasjes së 
paanshme në mjediset shkollore multietnike.

NGJARJET KRYESORE TË QENDRËS PËR 
TRAJNIM GJATË VITIT 2017

Pesë vjet zhvillim profesional inovativ për mësimdhënësit 
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Më 11 mars 2017, Qendra për dialog Nansen Shkup organizoi një Konferencë ndërkombëtare me 
temë “Roli dhe rëndësia e interkulturalizmit në arsim”. Konferenca u organizua në Shkup dhe si pjesë 
e programit të nivelit bazik për arsimin ndërkulturor dhe të integruar pranë Qendrës për trajnim të 
QDN Shkup. Konferenca përbëhej nga ligjërata nga tre ekspertë të shquar ndërkombëtar të cilët janë 
pjesë e ekipit ndërkombëtar të ligjëruesve në kuadër të Qendrës për trajnim për arsimim ndërkulturor 
dhe të integruar: Paula Mcllwaine, Këshilli i Irlandës së Veriut për arsimim të integruar (NICIE), Paul 
Rowe – Drejtor ekzekutiv i “Educate Together”, Republika e Irlandës dhe Steinar Bryn – Nansen qendra 
për paqe dhe dialog, Norvegji. Konferenca mblodhi së bashku 140 mësimdhënës, drejtorë të shkollave, 
pedagogë dhe psikologë nga shkollat fillore dhe të mesme të R. së Maqedonisë.

Pjesëmarrësve në konferencë iu drejtua drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, z. Sasho Stojkovski, i cili dha 
një pasqyrë të sfidave gjatë zhvillimit të modelit Nansen për arsim të integruar në shoqërinë e ndarë 
post-konfliktuoze.

 “Mësimdhënës dhe drejtorë të nderuar të model-shkollave të përzgjedhura për zbatimin e Konceptit për 
arsimim interkulturor, njëlloj si roli dhe rëndësia e shkollave të para të integruara, sot, ju keni mundësinë 
dhe sfidën historike për të bërë hapat e parë dhe të jeni ndër shkollat e para, të cilat do të zbatojnë 
Konceptin për arsimim interkulturor. Qëllimi i këtyre dokumenteve si dhe obligimi ynë i ndërsjellë përmes 
realizimit të tyre është të kontribuojmë drejt ndryshimeve sistematike dhe afatgjata, si dhe përmirësimin e 
praktikave dhe politikave arsimore në R. e Maqedonisë përmes transformimit personal dhe institucional si 
parakusht për ndryshime më thelbësore në shoqëri.”

Gjatë fjalimit, drejtori ekzekutiv i QDN Shkup e theksoi rëndësinë e themelimit të Qendrës për trajnim 
për arsimim të integruar në partneritet me Ministrinë e arsimit dhe shkencës, veçanërisht partneritetin 
dhe bashkëpunimin e shkëlqyeshëm me Këshillin për arsimim të integruar të Irlandës Veriore. 

Sa i përket përpjekjeve të përgjithshme për avancimin e arsimit interkulturor në Maqedoni, u theksua 
se Koncepti për arsimim interkulturor si dhe modeli Nansen për arsimin e integruar u përfshinë në 
Raportin për vlerësimin e mbështetjes në fushën e qasjes së barabartë për arsim cilësor - projekt 
i zbatuar nga një konsorcium i pavarur me përkrahje financiare nga Bashkimi Evropian, në të cilin 
modeli Nansen rekomandohet si modeli më i pranueshëm për arsimin e integruar dhe interkulturor 
për përfshirje në sistemin arsimor të R. së Maqedonisë.

Ligjërata me ekspertë ndërkombëtar, niveli bazik i trajnimit 
interkulturor 
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 “Në bazë të nevojave aktuale për reforma strukturore në arsim, si dhe nevojën për mbështetjen institucionale 
dhe realizimin e arsimimit interkulturor në shkollat fillore dhe të mesme, koncepti është zhvilluar nga 
grupi i ekspertëve i formuar nga QDN Shkup, në partneritet me Ministrinë e arsimit dhe shkencës. Fokusi 
kryesor i këtij dokumenti respektivisht fushat tematike janë: planet dhe programet mësimore, si dhe tekstet 
shkollore; kompetencat për arsim interkulturor të kuadrove edukative-arsimore; aktivitetet jashtëmësimore; 
ambienti në institucionet arsimore; marrëdhëniet e institucioneve arsimore me komunitetin e gjerë.”

Sesioni i parë i konferencës ishte ligjërata interaktive e përgatitur nga znj. Paula Mcllwaine (NICIE) 
në temën “Qasja e paanshme në shkollat e integruara dhe interkulturore”. 

Znj. Mcllwain prezantoi procesin e zhvillimit të programit për qasje të paanshme i cili ka qenë 
pjesë themelore e trajnimeve për mësimdhënësit në mënyrë që të ofrojë zhvillimin e aftësive dhe 
kompetencave të nevojshme për të punuar në mjedise diverse shkollore. 

“Dokumenti u botua për herë të parë në vitin 1998 dhe doli si iniciativë e një grupi të prindërve dhe 
mësimdhënësve të cilët ndihmuan në themelimin e shkollave të para të integruara tek të cilat kishte 
nevojë për vendosjen e disa parimeve të qëndrueshme. Mësimdhënësit mendonin se ishte e rëndësishme 
te kenë një qasje të adoptuar për shkak të diversiteteve brenda shkollave - dhe pikërisht kjo u zhvillua në 
qasjen e paanshme. Dokumenti u ribotua në vitin 2002 dhe u rishikua nga NICIE për shkak të zhvillimit të 
një kurrikule të re në Irlandën e Veriut, për t’u përshtatur me legjislacionin e cilësisë.”

Pjesëmarrësit mësuan më shumë rreth qëllimeve të programit për qasje të paanshme në arsim si dhe 
qëllimet e tij kryesore për njohjen e diversitetit, promovimin e barazisë dhe inkluzionit, si të sfidohen 
anshmëritë dhe paragjykimet përmes kurrikulës formale, informale dhe të fshehtë. 

“Ky program është tejet i rëndësishëm për shkak se anshmëria dhe paragjykimet parandalojnë fëmijët 
të zhvillohen emocionalisht, psikologjikisht dhe akademikisht. Prandaj, është shumë e rëndësishme që 
anshmëritë dhe paragjykimet të sfidohen në mjediset në të cilat kemi zhvilluar shkollat tona të integruara”

Pjesëmarrësit u inkurajuan të reflektojnë dhe të mendojnë për rrugëtimin e tyre edukativ (përvojat 
personale me anshmëritë, paragjykimet dhe diskriminimin) duke marrë parasysh ndikimin negativ të 
paragjykimeve ndaj fëmijëve. 

konferenca vazhdoi me ligjëratën e z. Paul Rowe - Drejtor ekzekutiv i Educate Together nga Republika 
e Irlandës me temën: “Përvojat dhe praktikat pozitive nga Republika e Irlandës”. Ligjërata filloi me një 
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pasqyrë të sfidave historike me të cilat populli i Republikës së Irlandës është ballafaquar gjatë viteve, 
si dhe një pasqyrë të plotë të strukturës dhe zhvillimeve të kaluara si dhe zhvillimet dhe reformat 
në sektorin e arsimit në Irlandë. Prezantimi përbëhej nga tri pika kryesore: historia dhe zhvillimi i 
“Educate together”, konceptet themelore në të cilat mësimdhënësit dhe edukatorët duhet t’i bazojnë 
politikat dhe praktikat e tyre, dhe çështjet të cilat lidhen me mësimdhënësit në një kontekst global.

Që nga viti 2000, OJQ Educate Together ka hapur 72 shkolla në Irlandë dhe është bërë një zgjedhje e 
popullarizuar për prindërit e rinj. Në kohën e fundit është ofruesi kryesor i shkollave të reja në vend, 
ka mbështetjen e qeverisë dhe është sektori me rritje më të shpejtë në arsimin irlandez. 

“Prindërit e grupit themelues të Educate Together ishin të vendosur për të ofruar diçka më të mirë për 
fëmijët e tyre. Shkolla e parë u themelua në vitin 1978 ku prindërit dhe mësuesit dëshironin një shkollë 
të lirë nga indoktrinimet fetare, një shkollë moderne dhe novative e cila do t’u mundësonte fëmijëve të të 
gjitha prejardhjeve të rriteshin të sigurt në një atmosferë respekti dhe barazie. Ata miratuan emërtimin 
Educate Together (Edukojmë së bashku) dhe një parullë që asnjë fëmijë nuk duhet të jetë i përjashtuar.” 

Z. Rowe foli për parimet e detyrueshme ligjore të modelit. Këto parime nënkuptojnë që të gjitha 
shkollat dhe veprimtaritë edukative duhet të jenë: Të bazuara në barazi- ku të gjithë fëmijët kanë të 
drejta të barabarta për qasje në arsim pa dallim të prejardhjes shoqërore, kulturore dhe fetare duke u 
respektuar në mënyrë të barabartë; ko-edukative dhe të angazhuara për të inkurajuar të gjithë fëmijët 
të eksplorojnë gamën e plotë të aftësive dhe mundësive; të drejtuara në mënyrë demokratike me 
pjesëmarrje aktive të stafit të shkollës, prindërve, nxënësve dhe komunitetit në jetën e përditshme. 

“Shumë prindër të rinj e shohin modelin si një mjedis optimal mësimi për fëmijët e tyre. Modeli i përgatit 
fëmijët për një jetë në të cilën ata do të jetojnë dhe punojnë në një shoqëri të globalizuar, duke bashkëvepruar 
me njerëz me prejardhje dhe kultura të ndryshme, duke menaxhuar teknologjinë e gjithanshme, duke 
udhëtuar ndërkombëtarisht dhe duke kontribuar pozitivisht ndaj komuniteteve, shteteve, kontinenteve dhe 
botës harmonike dhe të qëndrueshme “.

Ligjërata e fundit e konferencës u realizua nga prof. Steinar Bryn nga Qendra Nansen për Paqe dhe 
Dialog nga Lillehammeri, Norvegjia, i cili prezantoi ligjëratën me temën “Perceptimet për arsimim 
interkulturor”. Ligjërata filloi me një rezyme të historisë së bashkëpunimit me QDN Shkup dhe 
angazhimin e prof. Bryn që nga themelimi i qendrës dhe sfidat lidhur me krijimin dhe mbështetjen e 
arsimit të integruar dhe interkulturor në Maqedoni. Z. Bryn foli për sfidat globale lidhur me pyetjen 
kryesore “si të jetojmë së bashku, pavarësisht dallimeve” dhe rolin vendimtar të edukimit interkulturor 
si përgjigja më e përshtatshme për të adresuar atë sfidë.
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z. Bryn ndau përvojën dhe mësimet kryesore të derivuara nga procesi i planifikimit dhe zbatimit të 
dialog- seminareve në Ballkanin Perëndimor, si një proces pajtimi dhe shkëmbimit të informacioneve 
rreth njëri-tjetrit dhe perceptimi i dialogut si qëndrim ndaj botës. Ligjërata përfshiu një vështrim 
të përgjithshëm për sfidat historike dhe bashkëkohore që ndërlidhen me ndërtimin e shteteve 
kombëtare dhe në ndarjen e shteteve në përfaqësues të komuniteteve shumicë dhe pakicë.

Roli dhe rëndësia e arsimimit interkulturor u theksua si 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. 

“Është tejet e rëndësishme që fëmijët të takohen dhe të shkojnë në shkollë së bashku, të mësojnë të njohin 
cilësitë e njëri-tjetrit, prandaj mësuesit kanë rolet më të rëndësishme në mbështetjen e këtyre vlerave 
dhe duhet të mësojnë nga përvojat më të mira. Modeli Nansen për arsimim të integruar nuk është vetëm 
një përgjigje ndaj krizës aktuale në Maqedoni, por është një përgjigje ndaj ndarjes në rritje në të gjithë 
Evropën. Ju keni para jush përgjigjen e pyetjes “si mund të jetojmë më së miri së bashku? Modeli Nansen 
është një udhë rrëfim drejt një të ardhme më humane në tërë Evropën”

Sesioni i fundit ishte i planifikuar për pjesëmarrësit nga grupi 12 dhe 13 të cilët me sukses përfunduan 
ciklin e trajnimit bazik në Qendrën e trajnimit për arsimim të integruar të QDN Shkup. Pjesëmarrësve 
në konferencë ju drejtua Këshilltari i Ministrit për arsim dhe shkencë të Maqedonisë dhe përgjegjës 
për arsimin e mesëm z. Safet Neziri i cili theksoi se arsimimi interkulturor është një domosdoshmëri 
për sistemin arsimor të Maqedonisë dhe se praktikat ndërkombëtare duhet të ndiqen nga afër.

Z. Neziri gjithashtu theksoi bashkëpunimin me QDN Shkup në drejtim të zhvillimit të Konceptit për 
arsimim interkulturor i cili u adoptua vitin e kaluar si dokument zyrtar i Ministrisë së arsimit dhe 
shkencës. 

“Qendra për dialog Nansen Shkup ka zhvilluar dokumente të rëndësishme strategjike në sferën e arsimit si 
mbështetje për Ministrinë e arsimit dhe shkencës së Republikës së Maqedonisë duke përfshirë disa analiza 
strategjike në një nivel shumë profesional. Model-shkollat e përzgjedhura do të vazhdojnë me punën dhe 
aktivitetet e tyre përkundër sfidave që mund të ndodhin, sepse ne jemi të vendosur të ndërmarrim hapa të 
vendosura drejt trendeve dhe tendencave bashkëkohore për arsimim interkulturor”.

Në fund të fjalimit, z. Neziri përgëzoi pjesëmarrësit e grupeve 12 dhe 13 të cilëve në mënyrë solemne 
ju ndanë certifikata për përfundim të suksesshëm të nivelit bazik të trajnimit për arsimim të integruar. 
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Më 30 shtator 2017, Qendra e Trajnimit pranë QDN Shkup organizoi ligjëratë me ekspertin e shquar 
ndërkombëtar, prof. Zvi Bekerman, i cili është pjesë e ekipit ndërkombëtar të trajnerëve në suaza të 
Qendrës së Trajnimit për arsimim të integruar.

Ligjërata u ndoq nga 120 mësimdhënës, që janë pjesë e trajnimit të nivelit të avancuar. Pjesëmarrësve 
të pranishëm iu drejtuan ministrja e arsimit dhe shkencës Renata Deskoska, Erwan Fouere – ish 
ambasador në Delegacionin e BE-së në Shkup, Simone Filippini – Drejtore e Institutit Holandez për 
Demokraci dhe Nigel Arnold – Drejtor i shkollës fillore të Integruar Glengormley, Belfast, Irlandë 
Veriore.

Ligjërata u përgatit dhe u realizua nga prof. d-r. Zvi Bekerman nga Shkolla e arsimit në Jerusalem me 
temën “Edukimi ndërkulturor si një metaforë për një realitet tjetër”. 

“Falënderoj Qendrën për dialog Nansen Shkup e cila me misionin e tyre në Maqedoni i afron njerëzit 
që të pranojnë dallimet, nëpërmjet promovimit të dialogut dhe arsimit të integruar. Mësimdhënësit e 
kanë rolin më të rëndësishëm në arsimin e fëmijëve për të respektuar diversitetin dhe jo për të urryer 
atë që është e ndryshme, mësimdhënësit janë përgjegjës për edukimin e gjeneratave që do të jenë 
të lira nga stereotipat, paragjykimet, të cilat gjithmonë do të jenë të gatshme për të ndihmuar dhe 
bashkëpunuar dhe jo për të urryer. Ju jeni kontakti kryesor i nxënësve dhe në partneritet me prindërit 
ju mund t’i inkurajoni fëmijët të ndihmojnë njëri-tjetrin, të nxisin bashkëjetesën dhe të reduktojnë 
stereotipat dhe paragjykimet që çojnë në ndarje “, tha ministrja Deskoska.

“Arsimi nuk mund të ofrojë zgjidhje për problemet strukturore politike. Zgjidhjet për problemet e mëdha 
duhet të ofrohen nga sistemet politike gjatë ballafaqimit me problemet strukturore të shoqërisë. Arsimi 
ka shumë që mund të bëjë, dhe misioni i arsimit ka të bëjë me përpjekjet për të mbështetur një diskutim 
human për problemet e shoqërisë. Shumica e sistemeve të arsimit vuajnë nga qëllimet e deklaruara të 
arsimit dhe atë që ne në fund të fundit e bëjmë në arsim. Mësimdhënësit duhet t’i kushtojnë vëmendje 
gjithmonë asaj që bëjnë, dhe jo atë që ata thonë se bëjnë.” theksoi  prof. Bekerman.

Ligjërata u pasua nga një sesion për pyetje dhe përgjigje si dhe diskutime me pjesëmarrësit e 
programit të cilët ndanë perspektivat dhe përvojat e tyre personale.

Ligjëratë me ekspertë ndërkombëtar, niveli i avancuar i trajnimit për 
arsim interkulturor
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Koordinatore për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup 

Sonaj Bilal

R. e Maqedonisë është një shoqëri multietnike dhe multikulturore. 
Multikulturalizmi si një term përshkruan shumëllojshmërinë 
kulturore të një shoqërie. Ajo jo vetëm që i referohet elementëve të 
kulturës etnike ose kombëtare, por gjithashtu përfshin diversitetin 
gjuhësor, fetar dhe socio-ekonomik. Multikulturalizmi dhe edukimi 
multikulturor vë theksin në diversitetin kulturor në të cilin ruajtja e 
identitetit kulturor dhe pranimi i tjetrit dhe/ose zhvillimi i tolerancës 
ndaj tjetrit është me rëndësi parësore. Interkulturalizmi, nga ana tjetër, 
është një proces dinamik i ndërtimit të marrëdhënieve midis kulturave 
të ndryshme. Si rezultat, arsimi interkulturor synon të shkojë përtej 
bashkëjetesës pasive. Synon të zhvillojë marrëdhënie interaktive dhe 
harmonike ndërmjet grupeve të ndryshme kulturore të bazuara në 
mirëkuptimin dhe respektin reciprok. Arsimi interkulturor ndihmon 
për të transformuar jo vetëm individin por edhe institucionin si një mekanizëm për transformimin e 
shoqërisë. Prandaj, zhvillimi i arsimit interkulturor, gjegjësisht zhvillimi i kompetencave interkulturore 
të mësimdhënësve është shumë me rëndësi.

Nëpërmjet aktiviteteve të shumta, QDN Shkup kontribuon në zhvillimin dhe promovimin e arsimit 
interkulturor. Programet e ndryshme të trajnimit të ofruara nga Qendra e Trajnimit sigurojnë 
zhvillimin dhe promovimin e kompetencave interkulturore të mësuesve, pedagogëve të shkollave, 
psikologëve, drejtuesve të shkollave dhe profesionistëve të tjerë në fushën e arsimit. Gjatë procesit 
të vazhdueshëm dhe afatgjatë të trajnimit në nivele të ndryshme (niveli bazik, i avancuar dhe i 
specializuar), mësimdhënësit zhvillojnë kompetenca personale, ndër-personale, kognitive, kros-
kurrikulare dhe krijuese. Ata përfitojnë njohuri dhe aftësi që janë të nevojshme për të punuar me 
sukses me nxënës të prejardhjeve të ndryshme. Njohuritë, aftësitë dhe kompetencat e fituara përmes 
programeve të trajnimit lehtësojnë zbatimin e suksesshëm të aktiviteteve interkulturore në shkolla 
dhe gjithashtu e përmirësojnë procesin e përgjithshëm të mësimdhënies.

Programet e trajnimit mundësojnë që mësimdhënësit të kalojnë nëpër një proces transformimi 
personal. Ato e mundësojnë pranimin dhe mirënjohjen e dallimeve me qëllim që të mos i shohin 
ato si pengesa, por si një sfidë dhe mundësi për zhvillim personal. Me këtë, mësimdhënësit dhe të 
gjithë profesionistët e tjerë në fushën e arsimit janë në gjendje të zbulojnë burime të ndryshme të 
stereotipave dhe paragjykimeve dhe të punojnë për tejkalimin e tyre dhe krijimin e një ambienti 
të sigurt, mbështetës, të pasur dhe stimulues të shkollës interkulturore. Një mjedis shkollor që e 
reflekton diversitetin etnik, fetar, kulturor, gjuhësor dhe gjinor në kontekstin lokal dhe global.

Kuadri arsimor, sidomos mësuesit, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën e nxënësve të tyre. 
Me veprimet dhe sjelljet e tyre mësuesit janë model për nxënësit. Ata kanë rol kyç në zhvillimin e 
një klase interkulturore me nxënësit që bashkëveprojnë dhe punojnë për të zhvilluar ndjeshmëri, 
vetëdije interkulturore, mirëkuptim dhe shkathtësi të tjera bashkëpunuese. Një mësues kompetent 
interkulturor ka efekt pozitiv në edukimin dhe arsimin e nxënësve të cilët kanë perspektivë 
interkulturore në një botë multikulturore dhe që e shohin diversitetin si pjesë të rregullt të jetës së 
përditshme. Duke i përcjell vlerat interkulturore tek nxënësit, nga një brez në tjetrin, mësimdhënësit i 
inkurajojnë nxënësit që të përhapin etikën dhe filozofinë e arsimit interkulturor në mjedisin shkollor 
dhe me këtë të krijojnë themelet për transformimin e komunitetit dhe shoqërisë në të cilën jetojnë .

Rëndësia e ndërtimit të kapaciteteve të mësimdhënësve për arsimin 
interkulturor
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Gjatë vitit 2017, Qendra e Trajnimit pranë QDN Shkup vazhdoi të ofron programe për ngritjen e 
kapaciteteve për mësimdhënësit e shkollave fillore dhe të mesme. 

Arritjet kryesore gjatë vitit raportues ishin:

- Përfundimi i suksesshëm i programit për trajnim sub-specialisitik;

- Përfundimi i suksesshëm i trajnimit të specializuar për modelin Nansen për arsim interkulturor (Grupi 2);

- Përfundimi i suksesshëm i programit të trajnimit të nivelit bazik (Grupi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18);

- Fillimi i suksesshëm dhe zbatimi i programit të trajnimit të nivelit të avancuar për arsim të integruar dhe 
interkulturor (Grupi 14, 15, 16, 17, 18);

- Fillimi i suksesshëm dhe zbatimi i trajnimit të nivelit bazik për arsim të integruar dhe interkulturor (Grupi 
19, 20, 21, 22, 13).

Më 18 maj 2017, pjesëmarrësit në trajnimet e specializuara për modelin dhe qasjen Nansen morën 
pjesë në trajnimin e fundit të paraparë në suaza të programit. Ligjërata u realizua nga prof. dr. Suzana 
Miovska- Spasova nga Instituti i Pedagogjisë, Fakulteti i Filozofisë në temën “Qasjet interkulturore 
në arsim”. 

Pas ligjëratës, pjesëmarrësve ju drejtuan këshilltari i ministrit të arsimit dhe shkencës, Safet Neziri dhe 
drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski të  cilët ju uruan pjesëmarrësve për përfundimin e 
suksesshëm të programit dhe i ndanë certifikatat. Modulet e specializuara janë fokusuar në zhvillimin 
e vazhdueshëm të shkathtësive dhe zhvillimin profesional për mësimdhënësit e inkuadruar në 
program.

Realizimi i suksesshëm i trajnimeve të specializuara
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Më 23 maj, 2017, Qendra për trajnim pranë QDN Shkup e shënoi përfundimin e suksesshëm të 
trajnimit të specializuar për modelin dhe qasjen Nansen. Pjesëmarrësit nga Grupi 2, morën pjesë 
në ligjëratën e fundit në suaza të programit. Pas ligjëratës, pjesëmarrësve iu drejtuan këshilltari i 
ministrit të arsimit dhe shkencës, Safet Neziri dhe drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski 
të  cilët i uruan pjesëmarrësit për përfundimin e suksesshëm të programit dhe iu ndanë certifikatat.

Krijimi i trajnimit të specializuar për modelin Nansen në arsimin fillor dhe të mesëm është 
iniciativë e cila ka për qëllim plotësimin e njohurive, ndërtimin e shkathtësive dhe kompetencave 
të mësimdhënësve të cilët janë realizues shumëvjeçar të modelit Nansen për arsimim të integruar, 
të dalluar në punën dhe realizimin e tyre në tandem, si dhe për mësimdhënësit të cilët vazhdimisht 
marrin pjesë në organizimin e aktiviteteve projektuese shkollore sipas modelit Nansen për arsimim 
të integruar.

Transformimi personal i tandemëve të inkuadruar shpresojmë se do të paraqesë bazë për 
transformimin pozitiv të shkollave, duke falënderuar dobitë e identifikuara të modelit Nansen për 
arsimin të integruar për procesin e përgjithshëm edukativo-arsimor në Maqedoni. Grupi 2 e filloi 
trajnimin e specializuar në muajin nëntor 2016.

Përfundimi i suksesshëm i trajnimit të specializuar për modelin Nansen 
(grupi i dytë)
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Gjatë muajit maj 2017, pesë grupe të pjesëmarrësve (Grupi 14, 15, 16, 17 dhe 18) me sukses e 
përfunduan trajnimin bazik për arsimim të integruar me pjesëmarrje në ligjëratën e fundit të 
paraparë për këtë program. Pjesëmarrësve iu drejtuan këshilltari i ministrit të arsimit dhe shkencës, 
Safet Neziri dhe drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Sasho Stojkovski të  cilët i uruan pjesëmarrësit për 
përfundimin e suksesshëm të programit dhe i ndanë certifikatat.

Pjesëmarrësit e këtyre grupeve të inkuadruara në nivelin bazik të trajnimeve përbëheshin prej 
mësimdhënësve të cilët vijnë nga shkollat e përzgjedhura për zbatimin e Konceptit për arsim 
interkulturor: Sh.f.K. “Toli Zordumis” Kumanovë, Sh.f.K. “Goce Delçev” Manastir, Sh.f.K. “Bashkim 
Vëllazërim”, Dibër, SHM “Braka Miladinovci” Shkup dhe Sh.f.K. “Vëllazërimi” Shkup. Në gupet gjithashtu 
morën pjesë edhe mësimdhënës të cilët zbatojnë modelin Nansen për arsimim të integruar përmes 
aktiviteteve projektuese nga shkollat: Sh.f.K. “Nikola Karev” Krushevë, SH.F. Kiril i Metodij” Kuçevishtë, 
Sh.f.K.”Kiril i Metodij” Kanatlarcë, Sh.f.K. “Bratstvo-Migjeni” Tetovë, Sh.f.K. “Avram Pisevski” Bardovc  
dhe Sh.f.K. “Goce Delçev” Konçe. Pesë grupet e pjesëmarrësve procesin e trajnimit e filluan në dhjetor 
2016.

Zbatimi praktik i fushës së dytë tematike të Konceptit për arsim in-
terkulturor “Kompetencat e kuadrit mësimor për arsim interkulturor”

Pesë grupe të mësimdhënësve përfundojnë me sukses trajnimin e nivelit bazik për 
arsimim të integruar dhe interkulturor
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Gjatë muajit shtator 2017, në suaza të Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup, procesin e trajnimit 
e filluan pesë grupe të reja të pjesëmarrësve, respektivisht Grupet 19, 20, 21, 22 dhe 23. Gupet e 
reja të pjesëmarrësve në nivelin bazik të trajnimeve përbëhen prej mësimdhënësve të cilët vijnë 
nga shkollat e përzgjedhura për zbatimin e Konceptit për arsim interkulturor: Sh.f.K. “Toli Zordumis” 
Kumanovë, Sh.f.K. “Goce Delçev” Manastir, Sh.f.K. “Bashkim Vëllazërim” Dibër, SHM “Braka Miladinovci” 
Shkup dhe Sh.f.K. “Vëllazërimi” Shkup, Sh.f.K. “Bratstvo-Migjeni” Tetovë, SHMP “8 shtatori” dhe Sh.f.K. 
“Avram Pisevski” Shkup.

Procesi i trajnimit është paraparë si pjesë e zbatimit praktik të fushës së dytë tematike të Konceptit 
për arsim interkulturor “Kompetencat e kuadrit arsimor për arsim interkulturor”.

Pesë grupe të reja të mësimdhënësve filluan nivelin bazik të trajnimit për arsim 
inerkulturor 

Grupet e mësimdhënësve regjistrohen në nivelin a avancuar pas përfundimit të 
nivelit bazik 

Gjatë muajit gusht 2017, pesë grupe të pjesëmarrësve (Grupi 14, 15, 16, 17 dhe 18) të cilët me sukses 
përfunduan trajnimin bazik për arsimim të integruar filluan me procesin e trajnimit në suaza të nivelit 
të avancuar të trajnimit për arsimim të integruar. 

Zbatimi i programit për trajnim vazhdoi gjatë tërë vitit me një sërë përmbajtjesh teorike dhe praktike 
të parapara në suaza të programit. 
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Kalendari i aktiviteteve në suaza të Qendrës për trajnim për vitin 2017 

Data Aktivitetet e realizuara 

9 janar, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 14- punëtoria 2

10 janar, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 15- punëtoria 2

11 janar, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 16- punëtoria 2

12 janar, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 17- punëtoria 2

13 janar, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 18- punëtoria 2

16 janar, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 12- punëtoria 10 

17 janar, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 13- Ligjërata me ekspertë lokal 

23 janar, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 12- Ligjërata me ekspertë lokal

7 shkurt, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 14- punëtoria 3

8 shkurt, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 15- punëtoria 3

9 shkurt, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 16- punëtoria 3

10 shkurt, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 17- punëtoria 3

14 shkurt, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 18- punëtoria 3

20 shkurt, 2017 Trajnimi i specializuar, Grupi 2- punëtoria 3

27 shkurt, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 14- punëtoria 4

28 shkurt, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 15- punëtoria 4

1 mars, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 16- punëtoria 4

2 mars, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 17- punëtoria 4

3 mars, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 18- punëtoria 4

11 mars, 2017 Ligjërata me ekspertë ndërkombëtar (Grupi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 
dhe ndarja e certifikatave për nivelin bazik Gupi 12 dhe 13

17 mars, 2017 Trajnimi i specializuar, Grupi 2- punëtoria 4

22, 24, 27 mars, 2017 Modulet praktike në model shkollat Nansen, Grupi 14, 15, 16, 17, 18

4 prill, 2017 Trajnimi sub-specialisitik, Grupi 1 

19 prill, 2017 Trajnimi i specializuar, Grupi 2- punëtoria 5

20 prill, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 14- punëtoria 5 

21 prill, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 15- punëtoria 5

24 prill, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 16- punëtoria 5

25 prill, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 17- punëtoria 5

26 prill, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 18- punëtoria 5

27 prill, 2017 Trajnimi sub-specialisitik, Grupi 1- moduli 2

5 maj, 2017 Trajnimi sub-specialisitik, Grupi 1- moduli 3

12 maj, 2017 Ligjërata e fundit dhe ndarja e çertifikatave, Grupi 14

15 maj, 2017 Ligjërata e fundit dhe ndarja e çertifikatave, Grupi 15

16 maj, 2017 Ligjërata e fundit dhe ndarja e certifikatave, Grupi 16

18 maj, 2017 Trajnimi sub-specialisitik, ndarja e certifikatave

19 maj, 2017 Ligjërata e fundit dhe ndarja e certifikatave, Grupi 17

22 maj, 2017 Ligjërata e fundit dhe ndarja e certifikatave, Grupi 18

23 maj, 2017 Përfundimi i suksesshëm i trajnimit të specializuar, Grupi 2
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22 gusht, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 14- punëtoria 1

23 gusht, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 15- punëtoria 1

24 gusht, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 16- punëtoria 1

29 gusht, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 17- punëtoria 1

30 gusht, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 18- punëtoria 1

20 shtator, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 19- punëtoria 1

21 shtator, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 20- punëtoria 1

22 shtator, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 21- punëtoria 1

25 shtator, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 22- punëtoria 1

26 shtator, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 23- punëtoria 1

30 shtator, 2017 Ligjërata me ekspertë ndërkombëtar, Grupi 14, 15, 16, 17, 18

12 tetor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 19- punëtoria 2

13 tetor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 20- punëtoria 2

16 tetor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 21- punëtoria 2

18 tetor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 22- punëtoria 2

19 tetor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 23- punëtoria 2

24 tetor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 14- punëtoria 3

26 tetor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 15- punëtoria 3

27 tetor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 16- punëtoria 3

30 tetor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 17- punëtoria 3

1 nëntor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 18- punëtoria 3

10 nëntor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 19- punëtoria 3

13 nëntor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 20- punëtoria 3

15 nëntor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 14- punëtoria 4

16 nëntor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 21- punëtoria 3

17 nëntor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 15- punëtoria 4

21 nëntor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 18- punëtoria 4

23 nëntor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 23- punëtoria 3

24 nëntor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 16- punëtoria 4

27 nëntor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 17- punëtoria 4

29 nëntor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 22- punëtoria 3

6 dhjetor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 19- punëtoria 4

11 dhjetor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 14- punëtoria 5

14 dhjetor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 20- punëtoria 4

15 dhjetor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 15- punëtoria 5

18 dhjetor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 21- punëtoria 4

20 dhjetor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 22- punëtoria 4

21 dhjetor, 2017 Trajnimi bazik, Grupi 23- punëtoria 4

22 dhjetor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 16- punëtoria 5

25 dhjetor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 17- punëtoria 5

26 dhjetor, 2017 Trajnimi i avancuar, Grupi 18- punëtoria 5
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EKIPI I LIGJËRUESVE PËR VITIN 2017

Ekipi i QDN Shkup

Dr. Biljana Krsteska- Papiq

Sonaj Bilal

Dr. Osman Emin

Ekspertë lokal 

Prof.Dr. Enver Abdullahi

Prof.Dr. Elena Açovska- Leshkovska

Prof.Dr. Suzana Miovska- Spaseva

Prof.Dr. Ognen Spasovski 

Prof.Dr. Vera Stojanovska

Ekspertë ndërkombëtar 

Prof.Dr. Steinar Bryn 

Dr. Zvi Bekerman

Prof.Dr. Paul Rou

Mr. Paula Mcllwaine
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MODELI NANSEN 
PËR ARSIM INTERKULTUROR 3

Menaxher i Projektit pranë QDN Shkup

Veton Zekolli

Një nga shtyllat bartëse të Konceptit për arsim ndërkulturor është 
përmirësimi i kushteve dhe ambientit në shkollat e përzgjedhura për 
implementim të Modelit Nansen për arsim ndërkulturor. Nga përvoja 
disa vjeçare në këtë fushë na është dëshmuar që procesi i integrimit 
ndërkulturor në arsim si dhe transformimi i shkollave multietnike në 
shkolla të integruara kërkon detyrimisht përmbushjen e disa kushteve 
bazike të cilat e ndihmojnë procesin për pranim të natyrshëm dhe 
më të lehtë të transformimit. Përveç përgatitjeve dhe trajnimit të 
mësimdhënësve dhe të udhëheqësisë së shkollës, përveç takimeve dhe 
prezantimeve me prindërit e nxënësve, doemos duhet të respektohet 
dhe zbatohet intervenimi në dukjen fizike të klasave dhe hapësirave 
shkollore. 

Qendra për Dialog Nansen Shkup vitin e kaluar filloi zyrtarisht zbatimin e Konceptit për arsim 
ndërkulturor në shkollën fillore “Goce Dellçev” në Gostivar në të cilën intervenuam në përmirësimin 
e kushteve në gjithsej 10 klasa dhe 2 korridore. Një nga shkollat tjera të cilat aplikuan për zbatimin e 
Konceptit për arsim interkulturor është shkolla e mesme profesionale “Braka Milladinovci” në lagjen 
Draçevë, Shkup. Në këtë shkollë QDN Shkup intervenoi në rikonstruktimin e plotë të tre klasave në të 
cilat do të zbatohen aktivitete ndërkulturore mirëpo edhe programi i rregullt mësimorë. Pas shqyrtimit 
të aplikacionit të shkollës fillore “Goce Dellçev” në Manastir, QDN Shkup inkuadroi edhe këtë shkollë 
si një nga shkollat “model” për arsim ndërkulturor. Në këtë shkollë për shkak të kushteve të rënda dhe 
të pavolitshme, kemi përfshirë 5 klasa dhe dy korridore në procesin e rikonstruktimit. Shkolla fillore 
“Toli Zordumis” në Kumanovë gjithashtu iu bashkëngjit shkollave tjera për implementim të Konceptit 
dhe për këtë rast, gjatë pushimit veror të nxënësve përmirësuam kushtet në 7 klasa dhe dy korridore. 
Qendra për Dialog Nansen Shkup, përzgjodhi edhe shkollën fillore “Liria” në Tetovë e cila gjithashtu 
ka filluar procesin e transformimit dhe zbatimin e aktiviteteve sipas Konceptit për arsim ndërkulturor. 
Në këtë shkollë kemi përmirësuar kushtet në 4 klasa dhe një korridor. 

Procesi i rikonstruktimit në këto shkolla zbatohet sipas protokolleve dhe kritereve të krijuara nga QDN 
Shkup. Të gjitha shkollat dhe klasat të cilat janë përfshirë në procesin e rikonstruktimit ballafaqohen 
me kushte të rënda infrastrukturore dhe mungesë të pajisjeve mediatike dhe didaktike. Ekipi i QDN 
Shkup bën skenim të gjendjes infrastrukturore në të gjitha shkollat dhe pasi që të arrin te gjendja 
faktike përgatit plan për implementim të rikonstruktimit dhe pajisjen e shkollave. Në shkollat e 
lartpërmendura janë rregulluar dhe ngjyrosur muret e klasave dhe korridoreve, janë rregulluar dhe 
ndërruar dyshemetë e klasave, janë ndërruar dritaret e klasave, janë ndërruar dyer të klasave. Klasat 
janë pajisur me banka dhe karrige të reja shkollore ndërsa në disa shkolla janë përpunuar bankat e 
vjetra shkollore. Kemi pajisur të gjitha klasat me tabela të bardha magnetike duke i ndërruar tabelat 
e zeza “tradicionale”, kemi pajisur të gjitha klasat me LCD projektor, mbajtës për projektor dhe perde 
për projektim. Secila klasë ka fituar printer me ngjyra, laptop, fotoaparat dhe autoparlanta. Në suaza 
të klasave është siguruar hapësirë e veçantë për ekspozimin e punimeve të nxënësve. 

Me këtë qasje gjithëpërfshirëse e cila zbatohet në shkollat tona, mësimdhënësit, nxënësit dhe 
prindërit e pranojnë porosinë tonë për barazi dhe trajtim të barabartë dhe gjithashtu synimin tonë 
për të ofruar klasa dhe ambiente shkollore të cilat ofrojnë mundësi për realizim efikas të procesit 
edukativo-mësimor, qoftë gjatë aktiviteteve ndërkulturore ose mësimit të rregullt. QDN Shkup 
thellësisht beson se procesi i përmirësimit të ambientit shkollor është i rëndësishëm dhe jep 
rezultate pozitive dhe synimi jonë është që së paku në shkollat tona “model” të kyçim të gjitha klasat 
dhe hapësirat shkollore në këtë proces. 
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Nga data 6-7 nëntor 2017, Qendra për Dialog Nansen Shkup organizoi një vizitë studimore në 
Irlandën e Veriut, në ftesë nga Këshilli për arsimim të integruar i Irlandës së Veriut. Në vizitën 
studimore morën pjesë: Veton Zekolli, Biljana Krsteska Papiq, Sonaj Bilal nga QDN Shkup, Safet Neziri 
– Këshilltar Shtetëror nga Ministria e arsimit dhe shkencës, Sasho Shareski- drejtor i SH.f.K “Goce 
Dellçev” Gostivar, Sefer Elmazi zëvendës-drejtor në Sh.f.K. “Goce Dellçev” Gostivar, Biljana Rahmanova 
– Taseva drejtore e Sh.f.K “Goce Dellçev” Manastir, Jadranka Popovski-drejtore e SH.f.K “Vëllazërimi” 
Shkup, Radica Acevska dhe Misrada Idrizi –mësimdhënëse dhe realizuese të MNAI në SH.f.K “Liria” 
Tetovë dhe Zujca Stojanova –pedagoge në SH.f.K “Goce Dellçev” Konçe.

Qëllimi i kësaj vizite ishte rritja e ndërgjegjësimit për punën e NICIE, forcimi i lidhjeve ndërmjet NICIE 
dhe QDN Shkup dhe vizita e një sërë shkollash të integruara në mënyrë që të fitojnë një pasqyrë më 
të thellë për integrimin në praktikë dhe udhëheqjen për integrim.

Në ditën e parë të vizitës studimore, delegacioni pati takime në ambientet e NICIE, të organizuara 
nga Roisin Marshall dhe Paula McIlwaine dhe gjithashtu u takuan me Këshillin drejtues të Shoqatës 
së drejtorëve të shkollave të Integruara (APTIS): Patricia Murtagh (Hazelwood), Nigel Arnold 
(Glengormley), Christine Boal (Crumlin). Dita e parë e vizitës u përmbyll me prezantimet e QDN Shkup 
dhe seancën me pyetje dhe përgjigje në ndërtesën e Parlamentit.

Prezantimet u realizuan nga Biljana Krsteska- Papiq, menaxhere e Qendrës së Trajnimit të QDN Shkup, 
Veton Zekolli, menaxher i projektit të QDN Shkup dhe Sonaj Bilal, koordinatore për edukim, trajnim 
dhe zhvillim pranë QDN Shkup.

Në ditën e dytë të vizitës studimore, delegacioni vizitoi shkollën fillore të integruar “Loughview” 
ku u pritën nga Michael McKnight, drejtori i Loughview. Delegacioni pati mundësi të mësojë më 
shumë për historinë e shkollës, si dhe të takohet me nxënësit dhe stafin e shkollës. Dita e dytë e 
vizitës studimore vazhdoi me takimin me Paul Caskey, menaxher i fushatave të Fondit për arsimim të 
Integruar (IEF). Informacionet e prezantuara para delegacionit ishin tejet të rëndësishme për ndarjen 
e praktikave më të mira rreth mbledhjes së fondeve dhe menaxhimin e fushatave për mbështetje dhe 
promovim të arsimit të integruar.

MODELI NANSEN - NGJARJET KRYESORE   
Vizitë studimore në Irlandën e Veriut 
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“NICIE dhe puna e tyre e përkushtuar për të ndarë përvojën e tyre të gjerë nga sistemi arsimor në shkollat e 
integruara është mbresëlënëse. Drejtorët dhe mësuesit e shkollave të integruara që vizituam në Irlandën e 
Veriut, ndanë përvojën e tyre me ne. Ishte gjithashtu e mrekullueshme të shihje atmosferën në shkolla dhe 
të gjitha dekorimet frymëzuese në klasat dhe sallat e shkollës. Dua të zbatoj shumë ide në shkollën tonë 
dhe shpresoj se do të jem në gjendje të transferoj disa nga elementet frymëzuese në punën time”

Jadranka Popovski, Drejtoreshë e Sh.f.K “Vëllazërimi”, Komuna Karposh, Shkup

“Gjatë vizitës në shkollat e integruara në Belfast kisha dëshirë të isha përsëri nxënëse. Ambienti mikpritës 
dhe produktiv, i mbushur me mesazhe dhe mendime motivuese, inkurajuese. Organizimi i një procesi të 
tillë arsimor kërkon shumë përkushtim, profesionalizëm dhe përpjekje. Është e qartë se një proces i tillë 
kërkon shumë planifikim të detajuar në mënyrë që shkolla të pasqyrojë një ambient të tillë të integruar”

Zujca Stojanova, Pedagoge pranë Sh.f.K “Goce Delçev”, Komuna Konçe

Më 29 shtator 2017 në hapësirat e Qendrës së Trajnimit të QDN Shkup, drejtorët nga Nansen model-
shkollat mbajtën prezantime për anëtarët e QDN Shkup dhe Fondacionit për arsim të integruar. 

Drejtorët realizuan prezantime rreth situatës në shkollat e tyre, problemet me të cilat ballafaqohen, 
zgjidhjet e mundshme, si dhe mundësitë e QDN Shkup dhe Fondacionit për të kontribuar në tejkalimin 
e atyre sfidave me fokus në interkulturalizmin dhe përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies. 
Pas prezantimeve pasoi seanca me pyetje dhe përgjigje dhe diskutime të frytshme në lidhje me 
perspektivat dhe planet e ardhshme për bashkëpunim dhe mbështetje të shkollave model- Nansen.

Drejtorët e Nansen model shkollave realizuan takim me Bordet drejtuese të QDN 
Shkup dhe FAI
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Më 29 shtator, 2017, QDN Shkup organizoi vizitë në shkollën fillore “Goce Dellçev” në Gostivar për 
anëtarët e Bordeve drejtuese të QDN Shkup dhe Fondacionit për arsim të integruar. Qëllimi i vizitës 
ishte prezantimi i detajuar i anëtarëve të Bordit drejtues me një nga shkollat më të suksesshme të 
modelit Nansen. Gjatë vizitës, anëtarët kishin rastin të njihen me aktivitetet ndërkulturore që janë 
duke u realizuar në këtë shkollë si dhe të takohen me nxënësit, mësuesit dhe menaxhmentin e 
shkollës për të diskutuar ndryshimet dhe përfitimet që janë rezultat i bashkëpunimit të përbashkët 
ose zbatimit të modelit Nansen për arsim ndërkulturor. Gjatë takimit me menaxhmentin e shkollës, 
QDN Shkup ndau mirënjohje për drejtorin e shkollës Sasho Shareski dhe zëvendës drejtorin Sefer 
Elmazi për rezultate të jashtëzakonshme në fushën e arsimimit të integruar dhe ndërkulturor si dhe 
kontribut të jashtëzakonshëm dhe mbështetje për zbatimin e Konceptit për arsim ndërkulturor në 
SH.F.K. “Goce Dellçev”, Gostivar.

Bordet drejtuese të QDN Shkup dhe Fondacionit për arsim të integruar vizituan 
Sh.f.K “Goce Dellçev”
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Gjatë vitit 2017, QDN Shkup u përqendrua kryesisht në zbatimin e Konceptit për arsim interkulturor, 
dokument i hartuar nga QDN Shkup dhe i pranuar nga Ministria e arsimit dhe shkencës si një 
dokument strategjik për zhvillimin e arsimit interkulturor në Republikën e Maqedonisë.

Koncepti për arsim interkulturor i Republikës së Maqedonisë, si një dokument strategjik dhe 
zhvillimor në thelbin e tij ngërthen një mision kompleks dhe afatgjatë për avancimin e të drejtave 
të garantuara kushtetuese dhe ligjore për arsimim të barabartë për të gjithë, kultivimin e identitetit 
të tyre kombëtar dhe kulturor, si dhe pranimin dhe respektimin e diversitetit nëpërmjet përmbajtjeve 
dhe aktiviteteve të cilat promovojnë dimensionin ndërkulturor në procesin edukativ-arsimor. Për 
zbatimin praktik të këtij dokumenti strategjik, Ministria e Arsimit dhe e Shkencës dhe QDN Shkup 
marrin masa konkrete në:

1. Planet dhe programet mësimore, si dhe në tekstet shkollore

2. Kompetencat për arsim interkulturor të kuadrove edukative- arsimore

3. Aktivitetet jashtëmësimore

4. Ambientin në institucionet arsimore

5. Marrëdhëniet e institucioneve arsimore me komunitetin e gjerë

Fusha e parë tematike e Konceptit për arsim interkulturor u zbatua pjesërisht përmes inicimit të 
programeve kros-kurrikulare, të cilat kishin si qëllim kryesor të përfshijnë modelin Nansen për arsim 
interkulturor në procesin e rregullt mësimor. Gjatë procesit, QDN Shkup u inkuadrua në procesin e 
reformave në arsimin fillor nga ana e Ministrisë së arsimit dhe shkencës, më saktë në procesin e 
rishikimit dhe hartimit të planeve dhe programeve të reja prej klasës së parë deri në të tretën, gjatë 
të cilit roli i QDN Shkup ishte në përfshirjen e komponentit interkulturor.

Fusha e dytë tematike e Konceptit për arsim interkulturor u zbatua nëpërmjet Nansen Qendrës së 
Trajnimit duke ju ofruar mësimdhënësve trajnim teorik dhe praktik mbi modelin Nansen për arsim 
interkulturor. Përveç Qendrës së Trajnimit, Nansen model-shkollat shërbyen si një resurs i rëndësishëm 
për prezantimin praktik të përfitimeve dhe rezultateve nga realizimi i aktiviteteve interkulturore.

Zbatimi praktik i Konceptit për arsim interkulturor përmes modelit Nansen për 
arsim interkulturor 
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Fusha e tretë tematike e Konceptit për arsim interkulturor u zbatua nëpërmjet zbatimit praktik të aktiviteteve 
interkulturore sipas programeve vjetore për aktivitete interkulturore të hartuara nga QDN Shkup. Aktivitetet u 
zbatuan rregullisht nga ana e mësimdhënësve, duke aplikuar qasjen dygjuhësore.

Gjatë vitit 2017, modeli Nansen për arsim interkulturor u zbatua në këto shkolla: 

Shkolla Komuna/ Qyteti

Sh.f.K. “Liria” Tetovë

Sh.f.K “Goce Delçev” Gostivar

Sh.f.K “Goce Delçev” Manastir 

Sh.f.K. “Vëllazërimi” Karposh, Shkup

Sh.f.K. “Toli Zordumis” Kumanovë

Sh.M. “Braka Milladinovci” Draçevë, Shkup

Sh.f.K. “Bashkim-vëllazërim” Dibër

Fusha e katërt tematike e Konceptit për arsim interkulturor, u zbatua përmes përkrahjes së shkollave 
në përmirësimin e kushteve për mësim dhe promovimin e etosit inkluziv. 

Në periudhën shtator-tetor 2017, si pjesë e zbatimit praktik të fushës së katërt tematike të Konceptit 
për arsim interkulturor,  “Ambienti (Etosi) në institucionet arsimore” QDN Shkup ka përfunduar 
procesin e rinovimit në gjashtë shkolla të cilat zbatojnë Konceptin. Përveç kësaj, QDN Shkup siguroi 
materiale didaktike, orendi shkollore dhe pajisje informatike për të gjitha klasat e inkuadruara.

Ambienti i ri në shkollë do të motivojë mësuesit, nxënësit dhe prindërit e tyre, për të mbështetur dhe 
përmirësuar cilësinë e procesit të rregullt mësimor. Klasat Nansen njihen për shkak të “mjedisit të 
gjallë”, në thelb, modeli Nansen për arsim interkulturor parashikon që nxënësit të mësojnë në klasa 
adekuate dhe të pajisura mirë si dhe në mjedis miqësor për fëmijët.
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Shkolla Hapësira të 
rinovuara Mjete plotësuese 

Sh.f.K “Goce Delçev” Gostivar 10 klasa 
2 korridore

Materiale didaktike, mobile shkollore 
dhe IT pajisje për të gjitha klasat. 

Sh.f.K. “Liria” Tetovë 4 klasa 
1 korridor  

Materiale didaktike, mobile shkollore 
dhe IT pajisje për të gjitha klasat. 

Sh.f.K. “Vëllazërimi” Shkup 8 klasa Materiale didaktike, mobile shkollore 
dhe IT pajisje për të gjitha klasat. 

Sh.f.K “Goce Delçev” Manastir 5 klasa 
2 korridore 

Materiale didaktike, mobile shkollore 
dhe IT pajisje për të gjitha klasat. 

Sh.M. “Braka Milladinovci” Shkup 3 klasa Materiale didaktike, mobile shkollore 
dhe IT pajisje për të gjitha klasat. 

Sh.f.K. “Toli Zordumis” Kumanovë 7 klasa  
2 korridore 

Materiale didaktike, mobile shkollore 
dhe IT pajisje për të gjitha klasat. 

Përmes zbatimit praktik të fushës së katërt dhe të pestë tematike të Konceptit për arsim interkulturor 
“Ambienti në institucionet arsimore” dhe “Marrëdhëniet e institucioneve arsimore me komunitetin e 
gjerë” QDN Shkup ofron përkrahjen në vijim për shkollat:

- Kushtet normale dhe bazike për një mësonjëtore më efikase dhe produktive;

- Rinovime të vogla infrastrukturore si: ngjyrosje të klasave, riparime të dyshemeve (nëse nevojitet), 
rregullim të bankave, projektorë LCD, kompjuterë personalë, tabela të bardha etj.

- Materiale didaktike për aktivitete jashtëmësimore dhe procesin e rregullt mësimor: ngjyra, letër 
vizatimi, ngjitës, gërshërë etj.

- Hapësira për ekspozimin e punës krijuese të nxënësve si në klasat ashtu edhe në korridoret e 
shkollës. 
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BEFORE AFTER



Gjatë vitit 2017, modeli Nansen për arsim interkulturor u zbatua përmes aktiviteteve të projektit në 
shkollat në vijim:

Shkolla Komuna 

Sh.f.K “Goce Delçev” Konçe

Sh.m.q.Sh. “Georgi Dimitrov” Shkup

Sh.f.K. “Nikolla Karev” Krushevë (dhe shkolla rajonale në f. Borinë)

Sh.f.K. “Kongresi i Manastirit” Kumanovë

Sh.f.K “Bratstvo-Migjeni” Tetovë

Sh.f.K. “Kiril i Metodij” Kanatllarci, Prilep

Sh.m.q.Sh. “8 Septemvri” Shkup

Zbatimi i aktiviteteve të lira dhe të projektit sipas modelit Nansen për arsim interkulturor nënkupton 
realizimin e një pjese të veçantë nga programet vjetore Nansen (sipas moshës së nxënësve), një 
seksion që realizohet me grupe nxënësish që flasin gjuhë të ndryshme dhe janë përfaqësues të 
komuniteteve të ndryshme etnike.
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Mirënjohje e tandemëve, zbatues të suksesshëm të MNAI përmes 
aktiviteteve të projektit

Në korrik të vitit 2017, QDN Shkup kishte kënaqësinë të ndajë certifikata mirënjohjeje për punën e 
suksesshme të tandemëve të mësimdhënësve të cilët zbatojnë aktivitete projekti sipas modelit Nansen 
bazuar në sekcionet specifike të programeve vjetore për aktivitete të integruara jashtëmësimore.

Qendra për dialog Nansen Shkup dhe Ministria e arsimit dhe shkencës e R. së Maqedonisë shpallën 
thirrje të hapur për përzgjedhjen e tre model-shkollave fillore dhe/ose të mesme të cilat do të 
zbatojnë në mënyrë praktike Konceptin për arsim interkulturor.

Thirrja e hapur përmbante informata të detajuara lidhur me procedurën e aplikimit, dokumentet e 
nevojshme si dhe kriteret e përzgjedhjes duke përfshirë specifikat e detajuara në lidhje me fushat 
tematike nga Koncepti për arsim interkulturor i cili do të zbatohet në shkollat e përzgjedhura. Afati i 
fundit për dorëzimin e aplikacioneve ishte 29 dhjetor 2017.

Fazat e përzgjedhjes do të përfshijnë hulumtime në shkollat e përzgjedhura në bazë të të cilave QDN 
Shkup do të hartojë planin e zbatimit të aktiviteteve për secilën shkollë të përzgjedhur. Pritet që ky 
proces të fillojë gjatë muajit të shkurtit, 2018.

Shpallja e thirrjes së hapur për përzgjedhjen e tre model-shkollave për 
zbatimin e Konceptit për arsim interkulturor
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Gjatë periudhës raportuese, Qendra për dialog Nansen Shkup në bashkëpunim me zyrën e Komisarit 
të lartë për pakica kombëtare përfundoi hartimin e fjalorit për nxënësit e shkollave fillore.

Qëllimi i fjalorit shqip-maqedonisht dhe maqedonisht-shqip ishte adresimi i mangësive të identifikuar 
në disponueshmërinë e materialeve mësimore për fëmijët e shkollave fillore. Fjalori do të mbështesë 
integrimin duke rritur mundësinë për të mësuar gjuhët e dy komuniteteve më të mëdha etnike në 
vend midis nxënësve të shkollave fillore, duke rritur kështu nivelin e komunikimit mes nxënësve 
që u përkasin komuniteteve të ndryshme. Me qëllim të zvogëlimit të distancës etnike, ky fjalor do 
të shërbejë si një mjet për të ndihmuar në mënyrë aktive dhe efektive dialogun interkulturor dhe 
ndëretnik mes nxënësve të shkollave fillore.

Autorët e fjalorit janë: prof. d-r. Petar Atanasov, prof.d-r. Veselinka Labroska, prof. Haki Ymeri-Bina, doc. 
d-r. Berton Sylejmani.

Pas përfundimit të fjalorit, QDN Shkup angazhoi një ekip ekspertësh për ta shndërruar versionin 
e shtypur të fjalorit në version dixhital që do mund të përdoret dhe off-line, në format CD për 
shpërndarje në shkolla, ngarkim në faqet e internetit të zyrave të interesuara dhe përkatëse dhe si 
aplikacion për telefona celularë.

Fjalori është në dispozicion për shkarkim falas si aplikacion mobil dhe desktop. Fjalët mund të 
përkthehen edhe përmes FB chat përmes FB faqes @Recnikfjalor.

Zhvillimi i fjalorit paraqet një hap të rëndësishëm drejt integrimit dhe kontribuon në kohezionin 
afatgjatë të shoqërisë.

Bashkëpunimi me Komisarin e lartë për pakica kombëtare pranë OSBE-së  

BASHKËPUNIMI LOKAL, RAJONAL 
DHE NDËRKOMBËTAR 4

Promovimi i fjalorit për nxënës të shkollave fillore 
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Më 13 prill 2017, QDN Shkup, e përfaqësuar 
nga menaxherja e Qendrës së Trajnimit, 
znj. Biljana Krsteska Papiq mori pjesë në 
konferencën e diskutimeve të ekspertëve 
të titulluar “Arsimi shumëgjuhësor në 
rajonin e OSBE-së: përvoja dhe perspektiva 
për Ukrainën”, organizuar nga Komisari i 
Lartë i OSBE-së për pakicat kombëtare në 
partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe 
Shkencës të Ukrainës. Konferenca u mbajt 
në Kiev, dhe mblodhi së bashku zyrtarë 

qeveritarë, përfaqësues të institucioneve arsimore, akademikë dhe edukatorë.

Pjesëmarrësit në konferencë u mirëpritën nga Ministrja për Arsim dhe Shkencë e Ukrainës, znj. Lilija 
Grinjeviq dhe Këshilltari politik në kuadër të Zyrës së Komisarit të OSBE-së për Pakicat Kombëtare z. 
Zahid Movlazada.

Gjatë diskutimit të ekspertëve, znj. Biljana Krsteska Papiq prezantoi modelin Nansen për arsimim 
të integruar, duke theksuar përfitimet nga zbatimi i tij në shoqëritë e ndara post- konfliktuoze. U 
theksua se modeli Nansen për arsimim të integruar u dëshmua të jetë efektiv në afrimin e nxënësve, 
mësimdhënësve dhe prindërve me prejardhje të ndryshme.

Pjesëmarrje në Konferencën e KLPK pranë OSBE-së në Kiev, Ukrainë

Më 7 qershor 2017, QDN Shkup ishte 
nikoqir i një delegacioni të përfaqësuesve 
nga shoqata Pikolo Fiore (Piccolo Fiore) 
nga Biella, Itali. Përfaqësuesit realizuan 
takim me personelin e QDN Shkup dhe 
mësimdhënësit- zbatues të modelit Nansen 
për arsimim të integruar të cilët morën pjesë 
në vizitat studimore në Itali në suaza të 
projektit “Ponti di Solidarieta” i zbatuar nga 
shoqata Piccolo Fiore në Itali me përkrahje 
të QDN Shkup. Gjatë takimit, QDN Shkup 

i informoi përfaqësuesit e delegacionit për zhvillimet e fundit të modelit Nansen për arsimim të 
integruar ndërsa mësimdhënësit ndanë mbresat e tyre nga pjesëmarrja në vizitat studimore.

Bashkëpunimi mes Qendrës për dialog Nansen Shkup dhe Shoqatës Piccolo Fiore u themelua në 
tetor të vitit 2014 kur përfaqësuesit e shoqatës kontaktuan zyrën е QDN Shkup, në mënyrë që të 
eksplorojnë mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen si dhe për shkëmbimin e eksperiencës 
ndërmjet dy organizatave, veçanërisht në fushën e programeve arsimore. Që atëherë, janë realizuar 
dy vizita studimore për mësimdhënës në Itali si rezultat i bashkëpunimit të ndërsjellë.

Shoqata Piccolo Fiore është themeluar në vitin 1984 për të mbështetur organizatën humanitare 
Domus Leticie. Veprimet e shoqatave janë të drejtuara drejt aktiviteteve që mbështesin solidaritetin 
shoqëror, kryesisht në fushën e përfshirjes dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuar. Shoqata 
bashkëpunon ngushtë me grupet e tjera dhe organizatat vullnetare në komunitetin lokal dhe është 
anëtar i Këshillit Social të Vullnetarëve për qytetin e Biella, Itali.

Bashkëpunim me shoqatën Pikolo Fiore 
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Qëllimi i projektit GEAR është të kontribuojë ndaj mirëkuptimit ndërkulturor përmes bashkëpunimit 
mes organizatave të shoqërisë civile dhe sistemit formal të arsimit, mësmdhënësve dhe nxënësve dhe 
të inkurajojë shkëmbimin, avancimin dhe përmirësimin e praktikave pozitive ekzistuese në edukimin 
global, qytetar dhe ndërkulturor midis shkollave në nivel lokal, kombëtar dhe transnacional. Qëllimi i 
përgjithshëm i projektit është promovimi i vlerave demokratike, të drejtave themelore, mirëkuptimit 
ndërkulturor dhe qytetarisë aktive dhe parandalimit të radikalizimit të dhunshëm. 

Projekti GEAR do të mundësojë përmirësimin e programeve ekzistuese për përfshirjen sociale 
dhe edukimin qytetar/ndërkulturor në bashkëpunim mes shkollave të mesme dhe organizatave të 
shoqërisë civile. Disa programe kanë një traditë të gjatë të zbatimit në nivel kombëtar në vende 
të caktuara, por ato gjithashtu do të avancohen dhe përmirësohen në nivel transnacional sipas 
kërkesave dhe nevojave aktuale. Projekti do të mundësojë shkëmbimin ndërkombëtar të praktikave 
ekzistuese të suksesshme mes partnerëve dhe mësimdhënësve nga vendet e ndryshme. Aktivitetet 
do të përfshijnë të rinjtë, mësimdhënësit dhe edukatorët/trajnerët nga organizatat e shoqërisë 
civile. Kohëzgjatja e projektit është nga shtatori i vitit 2016 gjer në dhjetor të vitit 2018. Ky projekt 
financohet nga Programi Erasmus + i Bashkimit Evropian.

Aktivitetet e projektit janë:

• Edukimi / trajnimi i mësimdhënësve dhe edukatorëve

- Pesë sesione trajnimi (nga një për çdo vend partner) në nivel kombëtar për 20 mësimdhënës dhe 
edukatorë dhe një shkëmbim transnacional 3-ditor për edukim/trajnimin e mësimdhënësve dhe 
edukatorëve

• Trajnime për promotorë të rinj të tolerancës dhe interkulturalizmit

- Pesë sesione trajnimi (një për secilin vend partner) për promotorët e rinj të tolerancës dhe 
interkulturalizmit dhe një shkëmbim transnacional dy-ditor 

Qendra për dialog Nansen Shkup – partner në zbatimin e projektit 
“GEAR” (Edukimi Global dhe Reagimi Aktiv)
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• Projektet shkollore interkulturore dhe inkuzive

- projekte të zhvilluara nga shkollat e përfshira në projekt

(p.sh veprimet e solidaritetit / mbrojtja e të drejtave të njeriut, iniciativa të përgatitura në komunitetet 
lokale, etj)

• Rrjetëzimi kombëtar dhe transnacional dhe shkëmbimi i praktikave të mira

- Vizita midis shkollave partnere, krijimi i një rrjeti ndërkombëtar të shkollave inkluzive interkulturore, 
konferencave dhe panel-debateve të cilat do të përqendrohen në temat e vlerave demokratike, të 
drejtave themelore, mirëkuptimit interkulturor dhe qytetarisë aktive

• Sigurimi i cilësisë dhe përmirësimi i moduleve të arsimit / trajnimit

- Analizë krahasuese të shembujve ekzistues të praktikave më të mira për arsimin / trajnimin 
interkulturor në vende të ndryshme, të cilat do të përdoren për zhvillimin e kurrikulave në secilin 
vend (për të përmirësuar programet ekzistuese), si dhe për zhvillimin e kurrikulës transnacionale

• Menaxhimi / Vlerësimi i Projektit

- koordinimi i aktiviteteve, takimeve partnere, monitorimi dhe vlerësimi i projektit

Aktivitetet e zbatuara në suaza të GEAR gjatë vitit 2017:

Trajnim katër ditor për mësimdhënës në Strugë, Maqedoni

Në periudhën prej 28 qershor deri më 1 korrik në Strugë, QDN Shkup zbatoi programin e trajnimit për 
mësimdhënës në kuadër të pakos së punës të projektit GEAR për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 
përfshirjen dhe vlerat demokratike në shoqëritë interkulturore. Projekti zbatohet në bashkëpunim 
me 11 organizata të shoqërisë civile, mësimdhënës, nxënës dhe shkolla nga Kroacia, Italia, Spanja, 
Sllovenia dhe Maqedonia.

Trajnim për mësimdhënës në Spoleto, Itali

Në periudhën 12-14 tetor 2017, projekt menaxheri i QDN Shkup, Veton Zekolli dhe mësimdhënësit 
Darko Taleski, Severxhane Vishka dhe Garip Shaqiri morën pjesë në trajnimin 3-ditor për mësimdhënës 
me titull “Ndërtimi i mjediseve gjithëpërfshirëse interkulturore përmes edukimit qytetar global” në 
Spoleto, Itali.

Mësimdhënësit realizuan prezantime dhe punëtori për: Aftësitë, strategjitë dhe teknikat e komunikimit 
interkulturor për t’u ballafaquar me burimet e stereotipeve dhe paragjykimeve në mjedisin shkollor 
dhe krijimi i burimeve didaktike interkulturore.

Trajnimi ishte një shkëmbim trans nacional 3-ditor që mblodhi rreth 20 mësues, edukatorë dhe 
punonjës të rinj nga organizatat e shoqërisë civile nga Spanja, Italia, Sllovenia, Kroacia dhe Maqedonia. 
Shkëmbimi u përqendrua në mësimin nga praktikat më të mira të edukimit qytetar global për të 
promovuar vlerat demokratike, të drejtat themelore, mirëkuptimin ndërkulturor dhe qytetarinë aktive. 
Mësimdhënësit dhe edukatorët u inkurajuan të edukojnë fëmijët dhe të rinjtë në frymën e edukimit 
qytetar dhe ndërkulturor, të drejtat e njeriut, tolerancën ndaj të menduarit ndryshe, etj.

Trajnimi i promotorëve të rinj për tolerancë dhe interkulturalizëm

Në nëntor të vitit 2017, Qendra për dialog Nansen në kuadër të projektit “Edukimi Global dhe reagimi 
aktiv për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe përfshirjes në shoqëritë inerkulturore” organizoi një 
trajnim tre-ditor për të rinjtë që synon t’i ndihmojë ata të zhvillojnë potencialin e tyre për t’u bërë 
aktiv, të angazhuar dhe qytetarë të përgjegjshëm në komunitetet e tyre dhe që do të inkurajojë 
përfshirjen e të rinjve me më pak mundësi.
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Më 7 dhjetor 2017, një delegacion i përbërë nga drejtorë dhe zëvendës drejtorë (shqiptarë dhe serbë) 
nga shkollat fillore dhe të mesme nga Kosova si dhe përfaqësues të OSBEsë vizituan 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 drejtoria e shkollës, 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. Pas vizitës në shkollë, delegacioni vizitoi QDN Shkup dhe Qendrën e Trajnimit, 
ku u informuan më detajisht me punën në shkollat Nansen dhe aktivitetet e projektit, si dhe punën 
e Qendrës së Trajnimit për arsim interkulturor.

Vizitë studimore e drejtorëve të shkollave nga Kosova në Sh.f.K “Goce 
Dellçev” në Gostivar
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PUBLIKIME

Hulumtimi “ Multikulturalizmi dhe 
interkulturalizmi në tekstet shkollore prej 
klasës së parë deri në të pestën në arsimin 
fillor në Republikën e Maqedonisë”

Hulumtimi “ Multikulturalizmi dhe 
interkulturalizmi në tekstet shkollore prej 
klasës së gjashtë deri në të nëntën  në arsimin 
fillor në Republikën e Maqedonisë”

Fjalori Maqedonisht-shqip dhe Shqip-
maqedonisht për nxënës të shkollave fillore 

Publikim nga raporti “Roli dhe rëndësia e 
interkulturalizmit në arsim”
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Stafi dhe Bordi drejtues për vitin 2017 

Sasho Stojkovski – Drejtori Ekzekutiv

Veton Zekolli – Menaxher i projektit 

Biljana Krsteska-Papiq – Menaxhere e Qendrës për trajnim

Osman Emin – Koordinator për edukim, trajnim dhe zhvillim

Sonaj Bilal – Koordinatore për edukim, trajnim dhe zhvillim

Hana Memedi – Asistente  për edukim

Mirlinda Alemdar – Dep. për PR dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Elena Arsenova – Menaxhere e zyrës dhe financave

Vane Rujkov – IT Konsultatnt & Ueb  Zhvillim 

Zyra Ekzekutive

Elizabeta Jovanovska – Peace corps, Maqedoni

Bente Knagenhjelm – Nansen Qendra për paqe dhe dialog, Oslo – Norveg

Norin Kembell – ish drejtore e NICIE, Belfast- Irlanda Veriore

Zvi Bekerman – profesor, Qendra Melton, Universiteti Hebre në Jerusalem, Izrael

Steinar Bryn – themelues i Nansen dialog rrjetit, Lilehamer – Norvegji

Najxhel Arnold – drejtor i shkollës fillore të integruar “Glengormli”, Belfast – Irlanda Veriore

Enver Abdullahi – ligjërues në Universitetin “Nënë Tereza” Shkup

Bordi Drejtues
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