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Raport mujor
 

Aktivitete midis komponentëve
 

Program për nisma të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta
 

U organizua punëtori me përfaqësues të 31 pilot shkollave, të cilët aplikuan për mbështetje financiare në kuadër të
programit për nisma të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta. Gjatë punëtorisë u prezantua procedura për rregullimin
administrativ dhe financiar të granteve. Më tej, shkollat e morën mbështetjen dhe udhëzimet për zbatimin e suksesshëm
të aktiviteteve të miratuara. Para punëtorisë, ekipi i projektit mbajti takim koordinues me përfaqësues të organizatës
“Forumi Rinor Arsimor” (FRA), për të diskutuar detajet, si dhe përfshirjen e tyre në punëtori. 

  
Pas punëtorisë, shkollat filluan me zbatimin e aktiviteteve, të mbështetura nga programi për nisma rinore dhe aktivitete
të përbashkëta. Më 17 shkurt 2018, nxënësit e SHF “Marshal Tito” nga f. Murtino, Strumicë, në një grup etnikisht të
përzier, së bashku   prezantuan maskën “Kopshti i hedhur” në Karnavalin e Strumicës dhe e fituan vendin e parë në
kategorinë “maska në grup”. Përveç kësaj, nxënësit të cilët e ndjekin mësimin në gjuhën maqedonase dhe turke në SHF
“Kërste Petkov Misirkov” nga f. Bistricë, Manastir, morën pjesë në punëtorinë “Ne zgjedhim demokracinë”.

 

Me qëllim që të rritet dukshmëria e aktiviteteve të projektit, të rritet vetëdija publike për qëllimet e projektit dhe të rritet
angazhimi i bashkësisë, projekti përdor vegla për komunikim me opinionin. 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. Nga ky muaj, krahas platformave të vendosura, projekti filloi të përdor rrjet social plotësues për
ndarjen e fotografive – Instagram. Me këtë projekti i përdor veglat vijuese onlajn 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)
 

Me qëllim që ta rrisë vetëdijen për rëndësinë e integrimit ndëretnik dhe zhvillimit të vlerave qytetare tek të rinjtë dhe ta
rrisë komunikimin e projektit me opinionin, projekti filloi me përgatitjet për organizimin e garave onlajn për fotografi.
Gara do të hapet për të gjithë mësimdhënësit e të gjitha shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoni.

 

Aktivitete për monitorim dhe  vlerësim
 

Instrumentet për testimin preliminar të pilot shkollave u finalizuan. 
  

U bënë përgatitje për realizimin e fokus grupeve me nxënës, mësimdhënës dhe prindër si pjesë e testimit preliminar të
pilot shkollave.

  
U finalizua baza e të dhënave shkollore dhe ekipi i projektit do të fillojë ta përdor.

 

Aktivitete të projektit për koordinim dhe bashkëpunim
 

Për qëllimet e vizitës së Brok Birman, zëvendësdrejtues i Byrosë së USAID-it për Evropën dhe Euroazinë, QMEQ ishte
nikoqir i takimit me përfaqësues të USAID Maqedoni, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe organizatave qytetare, në
të   cilin u ndanë përvoja dhe ide për integrimin ndëretnik në shkolla, nismat e të rinjve dhe edukimin qytetar në
Maqedoni. 

 

Zëri i INRA
 

U mbajtën disa takime koordinuese edhe në kuadër të ekipit edhe me organizatën partnere, FRA, me qëllim planifikimin
dhe mbajtjen e debateve të nxënësve në 9 (nëntë) pilot shkolla. Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme që janë pjesë e
pilot vitit, do ta japin kontributin e tyre në një sërë debatesh  të emëruar “Biseda rinore”.

 



Ngjarjet e një pas njëshme do të fillojnë në komunën e Kumanovës, ku 60 pjesëmarrës të shkollave fillore “Toli Zordimus”,==
“Cirili dhe Metodij”, nga f. Romanovc, “Vëllezërit Ribar” nga f. Tabanoc, “Hristian Karposh” dhe shkollat e mesme “Kiro==
Burnaz” dhe “Pero Nakov”, do të debatojnë duke përdorur teknikën “Kafene botërore", në temën: “Të rinjtë në mënyrë të==
integruar veprojnë në nivel lokal”. Prandaj, ekipi i projektit organizoi vizitë shkollës-nikoqire “Pero Nakov” dhe e zgjodhi==
hollin e shkollës si vend për mbajtjen e ngjarjes.

Gjatë marsit, në Strumicë do të organizohet debati i dytë. Në të, Kryetari i komunës së Strumicës, përfaqësues të Këshillit==
të Komunës së Strumicës dhe Këshillit Lokal Rinor, një arsimtar i rajonit të Strumicës dhe një anëtar i projektit, duke e==
shfrytëzuar formatin Diskutimi Agora do të bisedojnë në temë: “Bashkësia lokale si faktor kyç për promovimin e integrimit==
ndëretnik dhe vlerave të qytetareve tek të rinjtë”. 15 nxënës dhe 5 (pesë) përfaqësues të shkollave, gjegjësisht drejtori i==
shkollës, përfaqësues nga bashkëpunëtorët profesional, mësimdhënës dhe prindër nga secila prej gjashtë pilot shkollave==
dhe 10 (dhjetë) përfaqësues të Këshillit Lokal Rinor nga rajoni, do të mund të parashtrojnë pyetje dhe të komentojnë për të==
gjitha çështjet e rëndësishme lidhur me shkollat dhe bashkësitë e tyre.

Si pjesë e aktiviteteve të "Zërit të INRA" të planifikuara në kuadër të planit vjetorë për punë, ekipi i projektit gjithashtu filloi==
me aktivitete për organizimin e diskutimit tematik me kryetarë apo përfaqësues të 9 (nëntë) pilot komunave. Ekipi i==
projektit është duke i shqyrtuar skenarët e mundshëm për ngjarjen, që do ta përfshijnë temën për politikat lokale arsimore==
të komunave.

Aktivitete 
vijuese

Organizimi i debateve të nxënësve me titull „Biseda rinore“ në Kumanovë më 6 mars 2018 dhe në
Strumicë më 9 mars 2018.

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

Organizimi i konkursit onlajn për fotografi për promovimin e integrimit ndëretnik në arsim dhe
zhvillimin e vlerave qytetare dhe demokratike tek të rinjtë. 

Vendosja e bazës së të dhënave shkollore për monitorim dhe vlerësim dhe zbatimi i trajnimit për
ekipin e projektit për mënyrën e përdorimit të bazës së të dhënave.

Realizimi i fokus grupeve  me nxënës, mësimdhënës dhe prindër të pilot shkollave.

Zbatimi i hulumtimit kuantitativ me nxënës, mësimdhënës, drejtor të shkollës, bashkëpunëtorët
profesional dhe prindër të pilot shkollave. 

Aktivitete për përforcimin e kohezionit  ndëretnik

Takim koordinues me mentorë për INRA lidhur me aktivitetet e planifikuara me Ekipet për Integrim  Shkollor dhe
mbështetjen e shkollave

Takimi me mentorë për INRA u organizua me qëllim që të diskutohen edhe të definohen hapat vijues dhe aktivitetet të
cilat janë planifikuar të realizohen me shkollat në periudhën që vijon. Kështu, u dakorduan disa aktivitete, dhe do të
ndërmerren hapat vijues: Grupi Punues për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH do të kontaktojnë me
shkollat me qëllim që të merren informacione të sakta për anëtarët aktiv të Ekipeve për Integrim Shkollor në shkolla, do
të përgatiten përmbajtje për takime pune/punëtori me Ekipet për Integrim Shkollor të të gjitha shkollave fillore dhe të
mesme, mentorët për INRA në mënyrë aktive do të kyçen në mentorimin e aktiviteteve mësimore dhe jashtë mësimore
të cilat do të zbatohen në shkolla, etj.

Punëtori kreative në shkolla

Gjatë kësaj periudhe, në 8 (tetë) shkolla të përzgjedhura të mesme, mësimdhënësit formuan grupe (prej 25-35
nxënësish) dhe zbatuan 21 punëtori . Këto punëtori kreative zbatohen çdo javë në çdo shkollë. Nxënësit fitojnë aftësi të
ndryshme për punë ekipore, përforcimin e frymës ekipore, zhvillimin e komunikimit dhe aftësive për bashkëpunim,
punës në grup për shfrytëzimin e ideve kreative, etj. Në periudhën në vijim, nxënësit do të krijojnë dhe zhvillojnë
koncepte për produkte të përbashkëta e që do të prezantohen në prezantimet e tyre përfundimtare publike në
bashkësitë e tyre.  

Trajnim për forum  teatër

Mësimdhënësit e 8 (tetë) shkollave të mesme të cilët u trajnuan të zbatojnë punëtori kreative u tubuan sërish dhe u
trajnuan t’i zhvillojnë aftësitë e tyre për ta përdorur metodologjinë e forum teatrit me nxënësit e tyre. Trajnimi u ofroi
mësimdhënësve simulime dhe praktika të ndryshme që të zhvillojnë aftësi për ballafaqim me çështje të ndryshme dhe të
mësojnë se si të ofrojnë zgjidhje të ndryshme kur punojnë me nxënës. Metodologjia është praktike, inkluzive dhe
stimulon pjesëmarrjen. 

Takime punuese me Ekipet për Integrim Shkollor prej të gjitha  shkollave

Filluan përgatitjet me qëllim që të tubohen Ekipet për Integrim Shkollor prej të gjitha shkollave në Maqedoni. Kjo
përfshin definimin dhe dizajnimin e përmbajtjes për takimet e punës, aktivitetet koordinuese me mentorët për INRA,
kontaktimin e shkollave në bashkëpunim dhe koordinim me Grupin Punues për Integrim Ndëretnik në Arsimin në kuadër
të MASH, etj. Këto takime pune do të mbahen nga muaji mars deri në qershor 2018 dhe do t’i përfshijnë të gjitha shkollat
fillore dhe të mesme nga Maqedonia të sistemuara në 44 grupe.



Takim koordinues me Grupin Punues për Integrim Ndëretnik në Arsimin në kuadër të MASH

U organizua takim në të cilin u fol për rolin dhe aktivitetet e Grupit Punues për Integrim Ndëretnik në Arsimin në kuadër
të MASH. Ekipi i INRA, një përfaqësues i USAID-it dhe përfaqësues të OSBE-së së bashku me kryetarin dhe nënkryetarin
e Grupit Punues diskutuan për shumë çështje të cilat mund të ndihmojnë gjatë përforcimit të rolit të tyre, rritjes së
dukshmërisë së tyre dhe mbështetjes së përmirësimeve të cilat mund ta avancojnë integrimin ndëretnik në sistemin
arsimor në nivel institucional dhe lokal.

Aktivitete 
vijuese

Organizimi i takimit koordinues me mentorët për INRA.

Organizimi i takimeve të punës/punëtorive me Ekipet për Integrim Shkollor. 

Mbajtja e takimeve të rregullta koordinuese me Grupin Punues për Integrim Ndëretnik në Arsimin në
kuadër të MASH.

Organizimi i vizitave dhe mentorim i aktiviteteve shkollore dhe jashtë shkollore në shkolla. 

Mbajtja e punëtorive kreative në shkollat e mesme.  

Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare

Mbështetje e INRA për revizionin e përmbajtjeve  mësimore të edukimit qytetar

Ekipi i projektit zbatoi takime me përfaqësues të MASH dhe BZHA, gjatë të cilave u dakordua edhe korniza përkatëse
kohore për avancimin e lëndës së edukimit qytetar.   Procesi i revizionit të edukimit qytetar përfshin zhvillimin e
aftësive kyçe qytetare dhe përmirësimin e   planit mësimor dhe programeve, të cilat do t’i përforcojnë kulturën dhe
sjelljen qytetare midis të rinjve. Gjatë këtij procesi, ekipi i ekspertëve bëri shqyrtimin e “Analizës së qasjes ndaj
mësimit të edukimit qytetar”. Dokumenti   jep pasqyrë të strukturës së edukimit qytetar në vende të ndryshme dhe
nxiti diskutim lidhur me çështjet në vijim: 

A duhet fokusi të vihet në njohuri akademike/teorike apo në aftësi praktike; 

A duhet edukimi qytetar të organizohet si lëndë e veçantë apo të përfshihet në më shumë lëndë të programit
mësimor; dhe 

A duhet edukimi qytetar të drejtohet nga diskutimi në klasë apo të zgjerohet drejt aktiviteteve në jetën reale. 

Nëngrupi për krijimin e kompetencave kyçe qytetare zhvilloi kompetenca për nxënës të cilat ata duhet t’i fitojnë në
klasë të tretë, gjashtë dhe të nëntë të shkollës fillore dhe pas përfundimit të arsimit të mesëm të obligueshëm.
Dokumenti për kompetenca qytetare do të sigurojë që gjatë përgatitjes së planit mësimor dhe programeve, fokusi të
vihet në përmirësimin e rëndësisë, aftësive, vlerave dhe sjelljeve midis të rinjve. Kjo do të kontribuojë drejt ndërtimit
të qytetarëve të ardhshëm, aktiv, të përgjegjshëm dhe të përfshirë në bashkësi.   

Aktivitete 
vijuese

Publikimi i thirrjes publike për ekipin e ekspertëve për përgatitjen e programeve mësimore në lëndën=
e edukimit qytetar.  

Organizimi i takimeve të punës me anëtarët e grupit të ekspertëve.

Finalizimi i analizës krahasuese të praktikave më të mira rajonale dhe ndërkombëtare.

Aktivitete për stimulimin e shkollave/rinovim

Rinovimi  i shkollave

Ekipi i komponentit është në proces të përgatitjes së letrave informative për shkollat dhe për nëntë pilot komunat lidhur=
me rezultatet e procesit të vlerësimit. 

Gjithashtu, në vijim janë përgatitjet për takimin e parë me përfaqësues të shkollave të përzgjedhura dhe pilot komunat=
në të cilat ekipi i komponentit do t’i prezantojë hapat e ardhshëm.

Më tej, në vijim është përgatitja e materialeve për trajnimin e ekipeve për rinovimin e shkollave nga shkollat e=
përzgjedhura, për përcaktimin e nevojave dhe prioriteteve për rinovim. 

Këmbimi i informacioneve me përfaqësues të UNICEF-it zhvillohet rregullisht, lidhur me përgatitjet e moduleve për punëtori 
për kuadrin në shkolla, nxënësit dhe prindërit, që kanë të bëjnë me ndërtimin e aftësive për menaxhim me rrezikun  nga 
katastrofat.

Organizimi i vizitave terrenore në shkollat e përzgjedhura.

Formimi i ekipeve për rinovimin e shkollave në shkollat e përzgjedhura.

Përgatitje për trajnimin e ekipeve për rinovimin e shkollave. 

Ofrimi i mbështetjes shkollave, gjatë zbatimit të aktiviteteve të mbështetura nga programi për nisma
të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta të nxënësve. 

Aktivitete 
vijuese




