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Hyrje
Viti 2022 e shënoi dhjetëvjetorin e krijimit të Qendrës së parë të Trajnimit për Arsim Ndërkulturor. Duke bërë një retrospektivë të
rolit dhe rezultateve të Qendrës së Trajnimit gjatë një dekade punë me përkushtim, bëmë një retrospektivë mbi rëndësinë e Qendrës
në raport me spektrin e aktiviteteve të realizura nga ekipi i QDN Shkup në më shumë fusha, duke i ndjekur postulatet:

Në të gjitha nismat dhe hapat që u zbatuan në vitin e njëzet e dytë të funksionimit të organizatës sonë, e inkorporuam
misionin e QDN Shkup për të ofruar mbështetje dhe kontribut në zhvillimin e arsimit, duke fuqizuar kapacitetet e
institucioneve dhe subjekteve arsimore, duke iniciuar politika dhe praktika arsimore ndërkulturore dhe inovative, si
dhe duke promovuar dhe zbatuar dialogun në drejtim të parandalimit të konflikteve, pajtimit dhe ndërtimit të paqes
në shoqëri.

Ne e shprehim mirënjohjen tonë të sinqertë për të gjithë partnerët, mbështetësit, bashkëpunëtorët tanë me të cilët kemi shënuar të
arriturat në dymbëdhjetë muajt e fundit.

Ekipi i QDN Shkup

mbështetje preventivë transformim avancim promovim



Një dekadë e
Qendrës së Trajnimit
për ArsimNdërkulturor

Retrospektiva

Qendra e trajnimit është themeluar në vitin 2012 në partneritet me
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës së R. së Maqedonisë së Veriut,
ndërsa që nga viti 2013 është krijuar një partneritet me Këshillin
për Arsim të Integruar të Irlandës Veriore.

Duke shfrytëzuar përvojën shumëvjeçare nga puna në zhvillimin
dhe zbatimin e iniciativave të ndryshme edukativo-arsimore
ndërkulturore, ekipi i Qendrës për Dialog Nansen Shkup në
partneritet me ekspertë dhe institucione relevante vendore dhe
ndërkombëtare krijoi disa lloje të programeve të trajnimit, të
fokusuara në ndërkulturalizmin si koncept dhe qasje në sferën
edukativo-arsimore.



Të arriturat në vitin 2022

200 arsimtarë të rinj, bashkëpunëtorë profesionistë, studentë,
me përkushtim dhe motivim e ndoqën trajnimin e organizuar në
kuadër të: Modulit A, Modulit B dhe Modulit C. Vitin e kaluar, 15 grupe
pjesëmarrësish ishin të përfshirë në vazhdimësi në 70 punëtori, të
dedikuara për përmirësimin e njohurive, aftësive dhe kompetencave
mbi arsimin ndërkulturor.

Në dhjetë vitet e fundit, vazhdimisht e kemi përmirësuar dhe
modifikuar ofertën arsimore të Qendrës sonë të trajnimit, duke
ndjekur pulsin, nevojat, sfidat dhe pritshmëritë e stafit arsimor në
vend dhe rajon. Përgjatë gjithë viteve, pjesëmarrës në trajnimet e
ofruara nga Qendra për Trajnim, përveç kuadrove edukativo –
arsimore nga vendi, kanë marrë pjesë edhe punonjës të arsimit nga
rajoni, përkatësisht: R. e Bosnjë dhe Hercegovinës, R. e Kosovës, R.
e Serbisë.

Jemi krenarë për krijimin e rrjetit prej mbi 1,500 mësimdhënës,
bashkëpunëtorë profesionistë, edukatorë parashkollorë, drejtorë
shkollash dhe studentë, të cilët i kanë përfunduar me sukses ciklet e
planifikuara të trajnimit, në mbështetje të rritjes dhe zhvillimit
personal dhe profesional.



Sfidat e arsimit ndërkulturor

Tejkalimi i stereotipave dhe paragjykimeve në
mjediset shkollore multikulturore

Qasjet e aktiviteteve të suksesshme ndërkulturore

Komunikimi dhe dygjuhësia

Arsimi pozitiv

Qasja e paanshme në arsim

Përvojat dhe praktikat e mira
ndërkombëtare

Ndërtimi i mjedisit gjithëpërfshirës
(inkluziv) shkollor

Atmosfera e sigurt shkollore

Qasjet ndërkulturore edukativo-
arsimore

Qasja e paanshme

Vlerësimi dhe notimi në mjediset
shkollore ndërkulturore

Dhuna e bashkëmoshatarëve dhe
parandalimi i saj

Zhvillimi i inteligjencës emocionale

Arsimi gjithëpërfshirës (inkluziv)

Kolazh i temave, të cilat nëmënyrë programore imbulonQendra për Trajnim eQDNShkup

MODULIA
MODULI B

MODULI C



Trajnimet karakterizohen me mënyrë interaktive të punës, të pasuruar nga një qasje dygjuhëshe/tre gjuhëshe, si dhe nga puna në
grupe të vogla, diskutimi në grup, simulimet, mësimi me zgjidhje të problemeve dhe luajtja e roleve.

Ofertën arsimore të Qendrës për Trajnimnë vitin 2022 e realizuan:

- ekipi për edukim pranë QDN Shkup:M-r Sonaj Bilal, Prof. Dr. Osman Emin, Dr. Biljana Krsteska-Papiq

- ligjerues nga vendi: Prof. Dr. Elena Açkovska Leshkovska, Prof. Dr. Suzana Miovska – Spaseva, Prof. Dr. Ognen Spasovski, Prof. Dr.
Vera Stojanovska

-ligjerues ndërkombëtarë: Prof. Dr. Stajner Brin, Dr. Lin Xhonston

Refleksione

• Befasi pozitive! Çdo takim, përvojë e re, hapje e horizonteve të reja.

• Shumë e këndshme, frymëzuese – “убаво, bukur, güzel, beautiful”.

• Hapësirë e relaksuar dhe e këndshme. Të gjithë pjesëmarrësit janë aktivizuar. Trajnerë tëmrekullueshëm! EKIPI I
ËNDRRAVE!

• Pozitiviteti / Relaksimi / Përfshirja e të gjithëve / Aktivitetet

• Trajnim i shkëlqyeshëm,me shembuj praktikë.

• Trajnim produktivme ide të reja dhe shembuj tëmirë dhe interesantë, që do t’i përdorim në të ardhmen. Vazhdoni
kështu, jeni tëmrekullueshëm.

• Gjithçka ishte shpjeguar nëmënyrë të përkryer, nëse vazhdohet kështu do të kemi ndryshime pozitive në procesin
arsimor.

• Ju jeni tëmrekullueshëm! Prezantimet dhe shembujt tuaj i dëgjojme dashuri!



Publikime,
hulumtime
njohuri të reja
në vitin 2022

„Hapat drejt ndërkulturalizmit”

Publikimi i fundit i QDN Shkup – „Hapat drejt
ndërkulturalizmit” është përpiluar me qëllim të mbështetjes së
stafit arsimor, shkollave, prindërve në zhvillimin e një atmosfere
ndërkulturore, gjithëpërfshirëse dhe të ngrohtë në klasa, në
mënyrë që secili individ të ndihet i mirëpritur, i njohur dhe
pranuar.

Publikimi është një udhërrëfyes i vogël i sfidave dhe çështjeve
ndërkulturore dhe ka ardhur si rezultat i iniciativës dhe nevojës
për tejkalimin e dilemave të shumta, madje ndonjëherë edhe të
perceptimeve të gabuara për aspektet ndërkulturore të procesit
arsimor. Ky publikim ofrohet falas në katër gjuhë (maqedonisht,
shqip, turqisht dhe anglisht).

Skano ose kliko kodin

https://ndc.mk/publications/manuals
https://ndc.mk/publications/manuals
https://ndc.mk/publications/manuals


Hulumtim: Transformimi ndërkulturor i
procesit arsimor

Në dy vitet e fundit shkollore, ekipi për edukim, trajnim dhe
zhvillim pranë QDN Shkup ka bërë analizë të përmbajtjes së mbi
500 ndërhyrjeve ndërkulturore të realizuara në arsimin fillor, në
kuadër të disa lëndëve mësimore.

Është vënë re se arsimtarët krijojnë një mori zgjidhjesh për
përfshirjen e hollësishme të dimensionit ndërkulturor në
pothuajse të gjitha lëndët mësimore, për dallim nga mendimi
gjerësisht i pranuar se ato janë më të shpeshta në përmbajtjet që
ndërlidhen me gjuhët, artin, sportin. Sensibilizimi i
mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional është një
parakusht kryesor për njohjen dhe promovimin e aftë dhe të
vazhdueshëm të mundësive të përfshira në kurrikulën nacionale
dhe në korrelacion të ngushtë me filozofinë e ndërkulturalizmit.

Hulumtimi e vë në pah qartë domosdoshmërinë e mbështetjes së
stafit pedagogjik, e cila duhet të projektohet si në drejtim të
transformimit profesional ashtu edhe në rrafshin personal.
Kuadri arsimor është parakushti kryesor për kultivimin e
paanshmërisë dhe çiltërsisë së mësimdhënësve, si projeksione
themelore për veprim ndërkulturor.

Skanoni ose klikoni kodin për të
vizituar faqen e Facebook-ut të

QDNShkup

https://www.facebook.com/ndcskopje
https://www.facebook.com/ndcskopje


Eduresurs – burimi digjital ndërkulturor

Platforma arsimore ndërkulturore Eduresurs.mk është krijuar
dhe zhvilluar si një thesar i përmbajtjeve dhe burimeve arsimore
të disponueshme, të cilat mund të zbatohen gjerësisht për ta
mbështetur procesin edukativo-arsimor në arsimin fillor.
Përmbajtja është zhvilluar nga ekipi për edukim, trajnim dhe
zhvillim pranë QDN Shkup, në partneritet me një grup më të
madh të mësimdhënësve të shquar dhe ekspertëve të suksesshëm.
Platforma është e dedikuar për të gjithë mësimdhënësit,
bashkëpunëtorët profesional, prindërit dhe personat e tjerë të
interesuar dhe si e tillë ofron një numër të madh të ideve, lojërave,
aktiviteteve, audio dhe video materialeve, fletëve të punës dhe
shumë burimeve tjera me një dimension shtesë ndërkulturor. E
gjithë përmbajtja e ofruar në platformë është në dispozicion në
gjuhët maqedonase, shqipe dhe turke. Ato janë të organizuara në
gjashtë fusha për mësimin klasor dhe atë lëndor.

Këtë vit platforma Eduresurs.mk është zgjeruar me mbi 20
përmbajtje të reja nga lëndët zgjedhore: Gjuha dhe kultura e
romëve dhe Gjuhë dhe kultura e vllahëve. Përmirësimi i
vazhdueshëm i platformës është në proces e sipër, së shpejti të
gjitha përmbajtjet të cilat janë në dispozicion do të ofrohen edhe
në gjuhën serbe dhe atë boshnjake.

Aktualisht platforma numëron/ka mbi 1100 përdorues aktivë.
Është falas dhe ofron qasje të lehtë për të gjithë.

Skano ose kliko kodin për të
vizituar faqen

eduresurs.mk

https://eduresurs.mk
https://eduresurs.mk
https://eduresurs.mk
https://eduresurs.mk


Libër bashkëbisedimesh – zgjidhje inovative
katërgjuhëshe

Si rezultat i bashkëpunimit të frytshëm shumëvjeçar ndërmjet
zyrës së Komisionerit të Lartë për Pakicat Kombëtare të OSBE-së
dhe Qendrës për Dialog Nansen Shkup, libri i bashkëbisedimeve
i dyanshëm maqedonisht-shqip dhe shqip-maqedonisht këtë vit
u plotësua edhe me dy gjuhë tjera lokale.

Fraza.mk është një platformë unike shumëgjuhëshe që
mundëson njohje të lehtë, audio-vizuale dhe interaktive me
gjuhën maqedonase, shqipe, turke dhe serbe. Platforma ofron
disa kategori fjalësh dhe shprehjesh bazë për bashkëbisedim që
përdoren në jetën e përditshme, si: përshëndetje, shprehje për
adresim të sjellshëm, ditët e javës, muajt e vitit etj. Gjithashtu
ofron edhe 42 dialogë interesantë nga situata konkrete me pjesë
të thjeshta të zgjedhura të gramatikës në të katër gjuhët, si dhe
një fond të zgjedhur fjalësh të nevojshme për situatën e dhënë.
Fjalët e urta dhe lojërat argëtuese të ofruara e pasurojnë edhe më
shumë mësimin dhe e bëjnë atë më argëtues.

Libri i bashkëbisedimeve është i disponueshëm falas dhe
lehtësisht i zbatueshëm për lloje të ndryshme të pajisjeve
elektronike dhe mundëson njohje të lehtë dhe argëtuese me të
katër gjuhët.

Skano ose kliko kodin për të
vizituar faqen

fraza.mk

https://fraza.mk
https://fraza.mk


Modeli Nansen për arsimndërkulturor
qasje dhe praktika inovative
Modeli Nansen për arsim ndërkulturor në vazhdimësi e kryen misionin e tij në fisnikërimin e procesit edukativo-arsimor përmes
përfshirjes ndërkurrikulare të komponentit ndërkulturor, si dhe përmes një sërë aktivitetesh jashtëmësimore, si në arsimin fillor
ashtu edhe në atë të mesëm.

Të gjitha nismat ndërkulturore të realizuara në mënyrë të planifikuar, sistematike
dhe me shumë përkushtim, u pasuruan me vlerat dhe parimet plotësuese:

• Mundësi të barabarta

• Mosdiskriminimi

• Shumëgjuhësia

• Ambienti pozitiv dhe gjithëpërfshirës

• Kreativiteti, fleksibiliteti, origjinaliteti

• Komunikimi konstruktiv dhe i hapur

• Puna ekipore

• Toleranca

• Përgjegjësia

Viti i kaluar u karakterizua membi 1000aktivitetendërkulturore, në të cilat në mënyrë aktive morën pjesëmbi6000
fëmijëdhenxënës, nënmentorimine 300mësimdhënësve, bashkëpunëtorëveprofesionalë, edukatorëve
parashkollorënga të gjitha rajonet e vendit.

Kërçovë

Prilep
Kavadarë

Radovish

Berovë

Vallandovë

Kanatllarë

Probishtip

Kumanovë
Tetovë Shkup

VelesGostivar

Çegran

Konçe

Llopat

Krivogashtanë

Krushevë

Manastir

Mogillë

Dibër

Bansko
Demir Kapi



Partneritete
arritje dhe iniciativa
të reja

Bashkëpunimi ndërkombëtar

• Është avancuar bashkëpunimi me Zyrën e Komisionerit të Lartë të
OSBE-së për Pakicat Kombëtare, z. Kairat Abdrakhmanov, përmes
një sërë aktivitetesh që kanë të bëjnë me zhvillimin, krijimin dhe
promovimin e librit të bashkëbisedimeve në katër gjuhë, i cili
është i disponueshëm falas në gjuhët maqedonase, shqipe, turke
dhe serbe.

• Është mbajtur një takim konstruktiv pune ndërmjet ekipit të
Qendrës për Dialog Nansen Shkup dhe drejtoreshës ekzekutive të
Qendrës Oslo, Karolina Olofson, me fokus në mundësitë për
bashkëpunim në të ardhmen ndërmjet dy organizatave.



• Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Veton Zekolli, zhvilloi një sërë
takimesh pune konstruktive dhe të frytshme me institucionet dhe
organizatat partnere në Norvegji. U mbajt një ligjëratë me
studentët e Akademisë Nansen, Lillehammer, kushtuar temës:
„Rëndësia e arsimit ndërkulturor për ndërtimin e një shteti
demokratik”. Një takim pune u zhvillua edhe me drejtoreshën e
Qendrës Vergeland, Oslo, Ana Perona-Fjeldstad, gjatë së cilës u
ndanë përvojat dhe praktikat e mira të dy organizatave. U
organizua një takim produktiv me deputeten dhe anëtaren e
Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Norvegjez, Dag
Inge Ulstein.

• Punëtoria e katërt për dy grupe mësuesish u realizua nga Dr. Lin
Xhonston me temën „Qasja e paanshme në arsim”. Ky trajnim
është rezultat i bashkëpunimit afatgjatë ndërmjet QDN Shkup dhe
Këshillit për Arsim të Integruar të Irlandës Veriore.

• Një grup studentësh dhe profesorësh nga Universiteti i Norvegjisë
Juglindore e vizituan zyrën e QDN Shkup dhe u njohën me rrugën
e zhvillimit dhe aktivitetet e organizatës, si dhe u përcaktuan
strategjitë për bashkëpunim të shumanshëm në të ardhmen.

• Në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Kosovë, një grup
mësimdhënësish dhe përfaqësuesish të Ministrisë së Arsimit,
Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të R. së Kosovës e
përfundoi me sukses trajnimin dyditor kushtuar sfidave të arsimit
ndërkulturor si trend dhe tendencë bashkëkohore, si në kontekstin
lokal ashtu edhe në nivel rajonal dhe ndërkombëtar.

Më shumë informacione janë në
dispozicion nëweb faqen eQDNShkup

ndc.mk

https://ndc.mk
https://ndc.mk


Në vitin 2022 u nënshkrua një Memorandum i ri bashkëpunimi,
i cili i mbështet përpjekjet e QDN Shkup dhe Ministrisë së
Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë së Veriut në
zbatimin e iniciativave të ndryshme ndërkulturore në arsimin
fillor dhe të mesëm, si mbështetje në pasurimin e dimensionit
ndërkulturor në kontekstin tonë arsimor.

Ekipi i QDN Shkup mori pjesë në Konferencën shkencore
ndërkombëtare, me rastin e 75 vjetorit të Institutit Pedagogjik,
kushtuar sfidave dhe perspektivave arsimore. Punimi:
„Transformimi ndërkulturor i procesit arsimor”, i prezantuar në
konferencë e pasqyroi misionin, vizionin dhe përvojën
shumëvjeçare të QDN Shkup në fushën e arsimit ndërkulturor.

Bashkëpunimi brenda kornizave
nacionale



Në bashkëpunim me Fakultetin Filozofik, Shkup, Fakultetin
Pedagogjik „Shën Kliment Ohridski”, Shkup dhe Universitetin
Ndërkombëtar Ballkanik, Shkup kanë përfunduar me sukses
trajnimet për 4 grupe nxënësish, të cilët po përgatiten të bëhen
mësues, bashkëpunëtorë profesionalë dhe edukatorë
parashkollorë.

Në organizimin e Komisionit për marrëdhënie ndërmjet
komuniteteve, në Kuvendin e RMV-së, u mbajt seanca kushtuar
temës: Gjuha e urrejtjes si valutë e nacionalizmit: përgjigja
institucionale e RMV-së. Disa organizata të shoqërisë civile
morën pjesë aktive në këtë konferencë, përfshirë edhe Qendra
për Dialog Nansen Shkup. Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup,
Veton Zekolli, e prezantoi rrugën e zhvillimit të aktiviteteve dhe
ndikimin dhe kontributin e tyre në promovimin dhe zbatimin e
qasjes ndërkulturore në sferën e arsimit, në drejtim të
parandalimit të konflikteve dhe ndërtimit të paqes në shoqëri.



Struktura

Zyra ekzekutive

Veton Zekolli
– Drejtor ekzekutiv

Biljana Krsteska Papiç
–Menaxhere për arsim, trajnim dhe zhvillim

Sonaj Bilal
–Menaxhere për arsim, trajnim dhe zhvillim

Osman Emin
– Koordinator për arsim, trajnim dhe zhvillim

Hazbi Jusufi
– Asistent i zyres

Elena Arsenova
–Menaxhere e financave

Vane Rujkov
– Konsulent për TI

Kryetar i kuvendit

Aleksandar Dilje

Këshilli drejtues

Elizabeta Jovanovska (kryetare)
Knut Volebek
Ervan Fuere
Simone Filipine
Steinar Brin
Dragan Gjurçevski
Ingrid Vik
Bente Knagenhjelm
Xhon Horekens
Safet Neziri
Norin Kembell

Komisioni këshillëdhënës
për arsimin

Norin Kembell
Zvi Bekerman
Najxhell Arnold
Enver Abdullahi
Talat Azad
An Marej- Kavanah
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