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Program për nismat e të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta 
 

Gjatë implementimit të fazës së dytë (2), projekti do të vazhdojë t’i mbështesë shkollat në zbatimin e aktiviteteve
afatgjate jashtë mësimore me nxënësit si në nivel shkollor ashtu edhe në nivel të bashkësisë. Për këtë qëllim, gjatë
kësaj periudhe, ekipi i projektit e filloi procesin e rishikimit të kritereve për zgjedhjen e shkollave dhe formularit për
aplikim dhe i azhurnoi në pajtim me leksionet e mësuara dhe përvojën prej vitit të parë të zbatimit të projektit.
Ndryshimet përfshijnë rishikimin e procesit të aplikimit i cili tani do të zbatohet përmes veglës elektronike Survey
Monkey. Më tej, ky program do ta stimulojë dhe do ta mbështesë zbatimin e aktiviteteve afatgjate jashtë mësimore të
organizuara në kuadër të seksioneve shkollore për lëndë të ndryshme. Kjo do t’u mundësojë nxënësve që më mirë të
njoftohen, së bashku të mësojnë dhe të punojnë drejt realizimit të qëllimit/produktit të përbashkët dhe në të njëjtën
kohë duke vendosur dhe duke e përforcuar komunikimin personal.

  
Thirrje për dorëzimin e aplikacioneve për ciklin e ardhshëm do të publikohet në periudhën shtator-tetor 2018.
Shkollat e përzgjedhura do të mbështeten në zbatimin e aktiviteteve me nxënësit që do t’ju mundësojë që më mirë të
njoftohen, të mësojnë dhe të punojnë së bashku drejt qëllimit/ produkt të përbashkët, njëherësh duket vendosur dhe
duke e përforcuar komunikimin personal, si dhe vlerat multietnike dhe qytetare.

 

Me qëllim që të rritet dukshmëria e aktiviteteve të projektit, që të rritet vetëdija publike për qëllimet e projektit dhe
të rritet angazhimi i bashkësisë, projekti i përdor veglat vijuese për komunikim me opinionin:

 

Vegla onlajn për  komunikim me opinionin
 

Ueb faqja (www.mcgo.org.mk)
 

Faqja e Facebook (www.facebook.com/mcgo.mcec.mk)
 

Instagram (https://www.instagram.com/mcgo_mcec_mk/)
 

Aplikacioni celular EduMobMK (Android - https://goo.gl/9wPRjq; iOS -https://goo.gl/t6KC2B)
 

Kanali YouTube (Macedonian Civic Education Center - MCEC)
 

Të gjitha platformat onlajn për komunikim me opinionin rregullisht azhurnohen me informacione, lajme, foto galeri,
video, resurse dhe materiale për rrjedhën e aktiviteteve të projektit.

  
Përgatitja e videos së animuar për promovimin e integrimit ndëretnik është duke vijuar. Përveç kësaj, u krijua edhe
koncepti për përgatitjen e videos që i shfaq aktivitetet për promovimin e programit mësimor për edukim qytetar. Më
pas video materialet do të shfrytëzohen për informimin e opinionit lidhur me ndryshimet në sistemin arsimor që
mbështeten nga Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.  

  
U përgatit dokument me faktet më të rëndësishme lidhur me projektin i cili i përmbante arritjet kryesore të projektit
gjatë vitit të parë të zbatimit. Gjithashtu, u përgatitën informacione lidhur me konstatimet e raportit për gjendjen
fillestare për vitin e parë të zbatimit të projektit. Këto produkte do të shfrytëzohen për rritjen e vetëdijes publike
dhe për këtë qëllim do të promovohen në platformat e mediave sociale dhe do të distribuohen gjatë ngjarjeve të
projektit. 

  
Është përpunuar koncept për fushatë në mediat sociale për promovimin e aplikacionit celular EduMobMK. Fushata
do të nis në fillim të vitit të ri shkollor. 

 
Bashkëpunimi me mediat

 
Për t’i ndarë arritjet e projektit lidhur me përmirsimin e programit mësimor për edukim qytetar që do të rezultojë
me zhvillimin e aftësive, sjelljeve dhe praktikave vullnetare të të rinjve, përfaqësuesit e projektit morën pjesë në
programin e mëngjesit të RTVM-së.

  
Më tej, projekti zbatoi aktivitete përgatitore për tryezën e rrumbullakët me gazetarë në temën: Roli i medieve dhe
ndikimi i tyre mbi promovimin e integrimit ndëretnik dhe vlerat demokratike midis të rinjve. Ngjarja në një vend do t’i
mbledh gazetarët, përfaqësuesit e institucioneve arsimore dhe ekipin e projektit, me qëllim që në mënyrë
plotësuese të përforcohet bashkëpunimi i ndërsjellë.

 
#YEIforPeaceDay

 
Projekti bëri përgatitjet për ngjarjen publike të radhës të titulluar #YEIforPeaceDay. Në ngjarje, mbi 130 nxënës dhe
mësimdhënës të bashkësive të ndryshme etnike do të tubohen që së bashku ta shënojnë Ditën ndërkombëtare të
paqes përmes aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve dhe nismave në nivel të bashkësisë. Përveç kësaj, kjo ngjarje
është mundësi që nxënësit të angazhohen në nismë qytetare dhe në mënyrë plotësuese t’i zhvillojnë aftësitë
qytetare. 



Monitorimi dhe vlerësimi
 

Pyetësorët për vlerësimin e gjendjes fillestare dhe gjendjes pas realizimit të aktiviteteve, të nxënësve, mësimdhënësve
dhe prindërve të cilët marrin pjesë në Programinpër nisma të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta u rishikuan prej ekipit
të projektit. Si rezultat i kësaj, pyetësorët për shkollat për vlerësimin e gjendjes pas realizimit të aktiviteteve të fazës së
parë (1) përmbajnë artikuj plotësues lidhur frekuencën e aktiviteteve dhe ndikimin e perceptuar të aktiviteteve. Në
mënyrë plotësuese, pyetësorët do të shfrytëzohen për shkollat e fazës dy (2) që përfshijnë edhe shkallë për largësinë
sociale dhe artikuj më specifik lidhur me shpeshtësinë e aktiviteteve.

  
Krahas kësaj, ekipi i projektit e përcaktoi ekzemplarin e anketës të shkollave për vlerësimin e gjendjes pas realizimit të
aktiviteteve të fazës një (1) që e zbaton Programi për nisma të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta. Ekzemplari e
përmban numrin e nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve sipas shkollave dhe gjuhëve mësimore, që do të marrin
pjesë më anketë. Me anketën do të bëhet matja e mendimeve, perceptimeve dhe sjelljeve të pjesëmarrësve në
pikëpamje të integrimit ndëretnik dhe vlerave qytetare dhe i njëjti do të zbatohet në fillim të tetorit.

  
KoBo  instrumentet për vlerësimin e aktiviteteve në terren u rishikuan në bazë të informacioneve kthyeshme të marra
nga viti i kaluar i zbatimit të projektit. Instrumentet e reja përmbajnë artikuj më specifik të cilat janë operacionalizuar
në mënyrë plotësuese. Instrumentet e azhurnuara për vlerësim duhet ta zvogëlojnë mundësinë për intepretimin e
ndryshëm të pyetjeve nga mentored për INRA.

  
U përgatit e-pyetësori për anketimin e përfaqësuesve të komunave. Qëllimi i pyetësorit është të përgatitet hartë e
qëndrimeve të përfaqësuesve të komunave lidhur me nevojën për aktivitete për integrimin ndëretnik dhe nisma
qytetare si edhe mbështetjen e siguruar nga komuna për aktivitete të tilla.

  
U   finalizua instrumenti për grumbullimin e të dhënave në pajtim me Planin për matje i Grupit të Punës për Integrim
Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH. Në vijim, më 20 gusht 2018, instrumenti u dërgua në të gjitha shkollat nga
MASH.  Që do të thotë, procesi i grumbullimit të të dhënave është në vijim.

  
Që të merren informacione të sakta dhe informacione të azhurnuara lidhur me shkollat, ekipi i projektit përpiloi bazë
të  të dhënave për të gjitha shkollat në vend. Përveç asaj, u përpilua edhe baza e të dhënave për praninë e personave që
punojnë si bashkëpunëtorë profesional (gjegjësisht pedagogë, psikologë, sociologë etj.) në takimet e punës të
organizuara gjatë fazës një (1).

 

Aktivitete për përforcimin e kohezionit  ndëretnik
 

Aktivitete 
 vijuese

 

Azhurnimi i rregullt i të gjitha platformave onlajn të projektit me informacione, lajme, foto galeri,
video, resurse dhe materiale. 

  
Përgatitja dhe finalizimi i paketës së projektit për aplikim për aktivitete afatgjata jashtëshkollore.

  
Publikimi i thirrjes për aplikim për të gjitha shkollat fillore dhe të mesme për aktivitete
jashtëmësimore afatgjata.

  
Zhvillimi, finalizimi dhe publikimi i videos për promovimin e integrimit ndëretnik dhe video për
edukim qytetar.

  
Realizimi i fushatës për mediat sociale për promovimin e EduMobMK. ®Përgatitja dhe shpërndarja
e informatorit mediatik lidhur me arritjet dhe tregimet e suksesshme të projektit me të gjitha
mediat. 

  
Organizimi i tryezës së rrumbullakët lidhur me Rolin e medieve dhe ndikimin e tyre në promovimin e
integrimit ndëretnik dhe vlerave demokratike midis të rinjve.

  
Organizimi i ngjarjes publike #YEIforPeaceDay më 21 shtator 2018. 

  
Zbatimi i trajnimit për moderatorë dhe procesverbalistë të grupeve të fokusit për vlerësimin e
shkollave të fazës dy (2).

  
Zbatimi i e-anketës që të përgatitet hartë e qëndrimeve të përfaqësuesve të komunave. 

  
Zbatimi i e-anketës për vlerësimin gjendjes pas realizimit të aktiviteteve me nxënësit,
mësimdhënësit dhe prindërit ne 40 shkollat e fazës një (1).

 

Takim pune me anëtarët e Grupit të Punës për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH dhe drejtorët e
 institucioneve arsimore

 
Më 23 gusht 2018, Grupi i Punës për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH, me mbështetjen e INRA dhe
OSBE-së inicoi dhe mbajti takim pune me drejtorët e institucioneve arsimore. Qëllimi i këtij takimi ishte të diskutohet
procesi i integrimit ndëretnik në sistemin arsimor dhe të informohen drejtorët e institucioneve për rolin e Grupit të
Punës në kuadër të MASH. 

  
Përveç kësaj gjatë këtij takimi pune u prezantua edhe plani për aktivitetet e Grupit të Punës në kuadër të MASH për
vitin 2018/2019. Më tej, ky grup pune do ta ketë mbështetjen e INRA dhe OSBE-së në zbatimin e aktiviteteve në
periudhën e theksuar paraprakisht. Drejtorët dhe anëtarët e Grupit të Punës për Integrimin Ndëretnik në Arsim në
kuadër të MASH diskutuan edhe për përfshirjen aktive dhe mbështetjen mentore që përfaqësuesit e këtyre
institucioneve do të sigurojnë për aktivitetet në nivel shkollor dhe komunal. Të gjithë drejtorët e institucioneve
arsimore u obliguan se në të ardhmen e afërt do të jenë më të involvuar dhe më aktiv në implementimin e aktiviteteve
që do të ndihmojnë në procesin e integrimit ndëretnik në sistemin arsimor.



Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare
 

Takim pune me Ekipet për Integrim Shkollor(EISH)
 

Pesë shkolla të mesme nga komuna e Prilepit formuan dhe zgjodhën anëtarë të rinj të Ekipeve për Integrim Shkollor
(EISH) gjatë prillit dhe majit 2018. Për këtë qëllim, ekipi i INRA në bashkëpunim me MASH, Inspektoratin Shtetëror të
Arsimit dhe komunën e Prilepit organizoi dhe mbajti punëtori hyrëse për anëtarët e ekipeve për integrim shkollor. Në
këtë punëtori u prezentuan kriteret për integrimin ndëretnik në sistemin arsimor, procesin e implementimit të
aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve, bashkëpunimin me mësimdhënësit gjatë planifikimit dhe zbatimit të
aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve, partneriteteve midis shkollave, rolin e Ekipeve për Integrim Shkollor (EISH)
dhe komunave në sigurimin e mbështetjes për shkollat për realizimin e INA dhe institucionalizimin e aktiviteteve për
integrimin ndëretnik me mbështetjen e MASH dhe institucioneve arsimore. Në periudhën e arshshme, ekipi I INRA dhe
mentorët do të sigurojnë mbështetje plotësuese për Ekipet për Integrim Shkollor (EISH) gjatë përgatitjes, planifikimit
dhe zbatimit të aktiviteteve në nivel të shkollës.

 

Puntori për komunikim strategjik dhe efikas
 

Plani i aktiviteteve për vitin 2018/2019 i Grupit të Punës për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH e
parashikon dhe identifikon nevojën për zhvillimin e aftësive për komunikim më të mirë me të gjithë faktorët relevant në
nivel kombëtar dhe lokal për të gjithë anëtarët e saj. Më pas në periudhën prej 29 deri më 31 gusht 2018 u realizua
punëtoria e planifikuar për komunikim efikas dhe strategjik. Punëtoria pati për qëllim zhvillimin e aftësive dhe
shfrytëzimin e tyre gjatë komunikimit me faktorët dhe institucionet kyçe. Gjithashtu punëtoria ofroi lloje të ndryshme
të simulimeve dhe ushtrimeve me qëllim që t’ju ndihmojë anëtarëve të Grupit të Punës për Integrimin Ndëretnik në
Arsim në kuadër të MASH në përgatitjen e mesazheve të shkurtra, koncize dhe të unifikuara gjatë komunikimit me
opinionin, organizimin e konferencave për mediat dhe ngjarjet e tjera publike etj. Këto aftësi pritet ta përforcojnë dhe
zhvillojnë rolin e Grupit të Punës për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH në opinion, duke e pasur
parasysh rëndësinë e procesit për INA dhe se si promovohet ai në nivel nacional dhe institucional.

 

Aktivitete 
 vijuese

 

Planifikimi dhe përgatitja e prezantimeve publike prej punëtorive kreative për shkollat e mesme.  
 
Planifikimi dhe përgatitja e takimeve me përfaqësues prej të gjitha komunave në Maqedoni. 

  
Takime koordinuese të Grupit e Punës për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH.

  
Mbështetja e Ekipeve për Integrim Shkollor të sapoformuara në shkollat në Maqedoni. 

  
Organizimi i takimit informativ të punës me mentorët për INRA.  

 

Rishikimi i planeve mësimor dhe programeve për lëndën edukimi qytetar
 

Përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Byrosë për Zhvillimin e Arsimit (BZHA), Qendrës për Arsim
Profesional dhe Trajnim, profesorë universitarë, përfaqësues të shoqërisë qytetare dhe praktikantë punuan në
azhurnimin dhe zhvillimin e programit mësimor për edukim qytetar për klasën e tetë (8) dhe të nëntë (9) në shkollat
fillore dhe vitin e parë (1) në shkollat e mesme. Si rezultat, grupet e formuara të punës përgatitën dokumente
esenciale të cilat do ta zhvillojnë procesin e zbatimit të lëndës së edukimit qytetar në shkolla.  

  
Pas miratimit të programit mësimor për lëndën edukimi qytetar  për klasën e tetë (8) nga Ministria e Arsimit dhe
Shkencës, MASH dhe Byroja për  Zhvillimin e Arsimit (BZHA) e paralajmëruan reformën në edukimin qytetar në
ueb  faqen zyrtare të BZHA-së dhe dërguan shkresë zyrtare për informim në çdo  shkollë fillore në vend. Në këtë
mënyrë, shkollat janë informuar për aktivitetet e ardhshme siç janë: përgatitja e Broshurës për edukimin qytetar për
klasën e tetë (8), trajnimi i të gjithë mësimdhënsëve të shkollave fillore dhe njoftimi i tyre me ndryshimit në programin
mësimor për edukimin qytetar dhe përgatitja e konceptit të ri për mësimin e lëndës edukimi qytetar. Për informacione
më të detajuara ju lutemi na vizitoni në linqet në vijim:  http://bro.gov.mk/docs/aktuelno/Izvestuvanje-
Gragjansko_obrazovanie.PDF dhe http://bro.gov.mk/docs/osnovno-obrazovanie/nastavni_programi/VIII-IX/Nastavna

 programa -Gragjansko_obrazovanie-VIII.pdf. 
  

Gjatë kësaj periudhe, grupi i punës i formuar nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit (BZHA) përgatiti program mësimor
për edukimin qytetar për vitin e parë (1) në shkollë të mesme. Më pas, projekt programi mësimor iu dërgua anëtarëve
të ekipit të ekspertëve me qëllim që të shqyrtojnë dhe japin informacione kthyese. Pas realizimit të këtij procesi, ekipi
i INRA mbajti takime pune me anëtarët e grupit të punës për përgatitjen e programit mësimor për lëndën e edukimit
qytetarë për vitin e parë (1) të shollës së mesme me qëllim të shqyrtimin dhe inkorporimin ë dokument të
informacioneve të marra kthyese nga ekipi i ekspertëve i cili është përgjegjës për rishkimin e lëndës edukimi qytetar.
Si rezultat, dokumenti u finalizua. Pas lekturës së bërë, dokumenti iu dërgua Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për
miratim.

 

Broshurë për lëndën e edukimit qytetar për klasën e tetë (8)
 

Në muajin gusht, projekti u fokusua në përgatitjen e Broshurës për edukim qytetar për nxënësit e klasës së tetë (8). Për
këtë qëllim u përforcua komunikimi me ekspertët e emëruar të cilët në kuadër të afatit të dhënë i dorëzuan komentet
e tyre dhe rekomandimet lidhur me përmbajtjen e broshurës deri tek ekipi i projektit. 

  
Më pas, më 14 gusht 2018, u mbajt takim pune me autorët e Broshurës për edukim qytetar me qëllim që të diskutohet
për informacionet kthyese të marra prej ekspertëve të emëruar dhe të përcaktohet afati për përmirësimin e
përmbajtjes së broshurës.üPastaj, prej 23 deri më 25 gusht 2018 ekipi i INRA organizoi takim treditor pune me
autorët e Broshurës për edukim qytetar gjatë të cilit janë shqyrtuar temat e broshurës. Deri në fund të muajit, ekipi
punoi në mënyrë individuale dhe në grupe me qëllim që të fitohet projekti final i përmbajtjeve të broshurës. 

 



Aktivitete për stimulimin e shkollave/rinovim
 

Aktivitete 
 vijuese

 

Finalizimi i procesit të përgatitjes së Broshurës për edukim qytetar për nxënësit e klasës së tetë (8). 
 
Zbatimi i aktiviteteve fillestare për fillimin e procesit të zbatimin të Hulumtimit të gjendjes
fillestare për përmbajtjet e lëndës edukim qytetar në shkollat e mesme. 

  
Zbatimi i aktiviteteve përgatitore për procesin e zhvillimit të moduleve për trajnim të
mësimdhënësve për edukim qytetar në shkollat fillore.
 

Pastaj, prej 23 deri më 25 gusht 2018 ekipi i INRA organizoi takim treditor pune me autorët e Broshurës për edukim
qytetar gjatë të cilit janë shqyrtuar temat e broshurës. Deri në fund të muajit, ekipi punoi në mënyrë individuale dhe
në grupe me qëllim që të fitohet projekti final i përmbajtjeve të broshurës. Gjithashtu, ekipi i projektit punoi në
zgjidhjen ideore për dokumentin. 

 

Rinovimi  i shkollave
 

Më 7 gusht 2018 u mbajt takim koordinues me anëtarët e grupit të punës së komponentit. Gjatë këtij takimi u finalizua
lista e 12 shkollave që janë zgjedhur të rinovohen gjatë vitit të parë të implementimit të projektit. Rezultatet e procesit
të vlerësimit janë publikuar në ueb faqen e QMEQ, ndërsa letrat me miratimet u janë dërguar shkollave dhe komunave
të përzgjedhura. Lista e shkollave të përzgjedhura për rinovim në fazën e parë është publikuar në linkun vijues:
http://www.mcgo.org.mk/uncategorized/list-of-12-schools-selected-in-component-3-for-2018/.

  
Më 17 gusht 2018 ekipi i INRA organizoi punëtori njëditore me 32 përfaqësues të 12-të shkollave të cilat janë
përzgjedhur për rinovim në vitin e parë të implementimit të projektit. Qëllimi i punëtorisë ishte definimi i nevojave dhe
prioriteteve për rinovim dhe marrja e informacioneve për aktivitetet vijuese. Gjatë punëtorisë pjesëmarrësit u
njoftuan me procedurën për azhurnimin e të dhënave lidhur me objektet shkollore (edhe të shkollave qendrore edhe të
atyre rajonale), procedurën për vlerësimin teknik të objekteve shkollore si edhe kriteret për përcaktimin e prioriteteve
për rinovim. Gjithashtu janë dhënë instruksione precise në lidhje me hapat në vijim.

  
Pas punëtorisë, në secilën prej 12 shkollave të zgjedhura është formuar Ekip për Rinovimin e Shkollës (EISH) i përbërë
prej përfaqësuesve të shkollës, këshillit të prindërve, komunave dhe katër nxënës (përfaqësues të bashkësisë
shkollore). Më tej, të gjitha 12 shkollat i dorëzuan listat me anëtarët e Ekipt për Rinovimin e Shkollës (EISH) deri tek
ekipi i projektit. 

  
Në mënyrë plotësuese, anëtarët e Ekipit për Rinovimin e Shkollës (EISH) prej 12 shkollave e organizojnë takimin e dytë
në shkollat e tyre. Gjatë këtij takimi, anëtarët e çdo Ekipi për Rinovimin e Shkollës (EISH) diskutuan për nevojat për
rinovimin e shkollës dhe përpiluan listë të prioriteteve për rinovim. Të gjitha 12 shkollat dorëzuan listë të prioriteteve
për rinovim deri tek ekipi i projektit në kuadër të afatit të dhënë.

  
Ekipi i komponentit organizoi vizita terrenore në SHF Vëlezërit Milladinov në Strugë, SHM Niko Nestor në Kumanovë
dhe SHF Cirili dhe Metodij në fshatin Romanovc, me qëllim që të analizohen aspektet teknike të projekteve të
kërkuara për rinovim. Në çdo shkollë u përcaktua projekti prioritar për rinovimin e shkollës.

 

Organizimi i vizitave terrenore në shkollat e përzgjedhura për rinovim.
  

Nënshkrimi i Memorandumit për mirëkuptim me drejtorët e shkollave dhe kryetarët e pilot
komunave.

  
Publikimi i thirrjes së hapur për aplikim për kompani konsulente për mbikëqyrjen e punimeve
ndërtimore. 

  
Përgatitja e dokumentacionit të tenderit për projektet për rinovimin e shkollave dhe publikimin e
thirrjeve publike për përzgjedhjen e furnizuesve më të volitshëm për aktivitetet për rinovim. 

 

Aktivitete 
 vijuese

 


