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Program për nisma të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta
 

Gjithsej 16 shkolla zbatuan aktivitete me nxënësit, të mbështetura nga programi për nisma të të rinjve dhe aktivitete të
përbashkëta të nxënësve. Ekipi i projektit ka për qëllim t’u sigurojë mbështetje maksimale shkollave gjatë planifikimit dhe
zbatimit të aktiviteteve dhe për këtë siguroi prani dhe i vizitoi shkollat, si në procesin e planifikimit të aktiviteteve ashtu
edhe në zbatimin e aktiviteteve. Për këtë qëllim, u organizuan vizita për mbështetjen e shkollave vijuese: SHF “Aco
Shopov” nga Buteli, SHF “Zhivko Brajkovski” nga Buteli dhe SHM “Kirill Pejçinoviq” nga Tetova. 

  
Si rezultat i kësaj, rreth 200 nxënës morën pjesë në aktivitete të ndryshme jashtë shkollore, siç janë: ekskursione,
diskutime për tema të ndryshme, punëtori kreative dhe ngjashëm, të cilat mundësojnë së bashku të bashkëpunojnë dhe
komunikojnë derisa krijojnë produkte.

 

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.

  
Më tej, pas përzgjedhjes së tre fituesve të çdo kategorie të garës onlajn për fotografi për promovimin e integrimit
ndëretnik në arsim dhe vlerave qytetare dhe demokratike midis të rinjve, u ndanë çmimet gjashtë mësimdhënësve fitues.

 
Aktivitete të projektit për koordinim dhe bashkëpunim

 
U organizuan një sërë aktivitetesh dhe takimesh për qëllimet e përcaktimit të aktiviteteve të cilat duhet të zbatohen në
periudhën e ardhshme dhe që do të jenë pjesë e planit vjetor për punë për vitin e dytë të projektit. 

  
Me qëllim që të koordinohet zbatimi i planit të projektit dhe të definohen aktivitetet e ardhshme të projektit, Qendra
Maqedonase për Edukim Qytetar dhe organizata partnere Forumi Rinor Arsimor organizuan takimet për planifikim dhe
koordinim.    

  
Rekomandimet për plotësime konkrete të projekt Ligjit për arsim fillor të përgatitura prej ekipit të Qendrës Maqedonase
për Edukim Qytetar,   në këtë periudhë u dorëzuan në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Anëtarët e ekipeve të
projekteve në kuadër të organizatës propozuan ndryshime të cilat përqendrohen në kërkesat të cilat dalin nga zbatimi i
aktiviteteve dhe projekteve të shkuara dhe vijuese.

 Zëri i INRA
 

Ngjarjet e emëruara Biseda rinore, gjatë majit maj u mbajtën në katër (4) komuna tjera – Strugë, Butel, Manastir dhe
Radovish, me shkolla të përfshira në vitin e parë të projektit. 

  
Në Strugë dhe në Butel, të rinjtë e shkollave fillore dhe të mesme patën mundësi të kyçen në mënyrë aktive dhe të
diskutojnë për çështje të cilat kanë të bëjnë me integrimin ndëretnik dhe përgjegjësinë qytetare me kryetarët të
komunave të tyre. 

  
Në Manastir dhe në Radovish u përgatitën prezantime nga aktivitetet të cilat u realizuan në shkolla me mbështetjen e
INRA dhe të cilat përfshijnë avancim të kohezionit ndëretnik dhe nismave qytetare rinore. Këto prezantime mundësuan,
nxënie midis nxënësve, diskutime për aktivitete të ndryshme, duke e përfshirë edhe zbatimin e ideve të reja për nisma të
ardhshme në nivel të shkollave. 

 Monitorimi dhe vlerësimi
 

Me qëllim që të njoftohet me aktivitetet e projektit, ekipi për monitorim dhe vlerësim vizitoi ngjarje të ndryshme të
projektit: takime në Shkup të Ekipeve për Integrimin Shkollor, ceremoninë për përurimin solemn në Kavadar,  Biseda
rinore dhe prezantimeve në shkollat në Strugë, Butel, Radovish, Manastir, Kumanovë dhe Dollnen. 

  
Më tej, janë tubuar të dhëna nga vlerësimi i 26 nxënësve të cilët morën pjesë në ngjarjet Biseda rinore në Manastir dhe
Radovish. 

  
Gjithashtu, të dhënat e e-anketës dhe diskutimet e fokus grupeve u analizuan dhe integruan në projekt versionin e
hulumtimit të gjendjes fillestare për vitin e parë të  zbatimit të projektit.



Aktivitete për përforcimin e kohezionit  ndëretnik
 

Aktivitete 
 vijuese

 

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

  
Përfundimi i hulumtimit të gjendjes fillestare pas kyçjes së informatave kthyese të ekipit të INRA.

  
Zhvillimi i veglave Kobo për monitorimin dhe vlerësimin e aktiviteteve të prezantimeve
përfundimtare prej punëtorive kreative dhe forum teatrove.

  
Përfundimi i futjes së të dhënave në bazaën shkollore të të dhënave.

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

 

Takime të punës me Ekipe për Integrim  Shkollor nga të gjitha shkollat
 

Në maj vazhduan të realizohen takimet punuese me Ekipet për Integrim Shkollor (EISH) nga të gjitha shkollat në vend. Si
rezultat i kësaj, u mbajtën tetë (8) takime të cilat përfshinin nga dhjetë (10) shkolla fillore dhe të mesme në çdo takim. Si
edhe në takimet punuese paraprake të cilat u mbajtën gjatë marsit dhe prillit me shkolla të tjera, u diskutua për rolin e
Ekipeve për Integrim Shkollor në kuadër të shkollave dhe për ndryshimin e rolit të tyre në nivele të ndryshme. Disa
shkolla në mënyrë aktive vazhduan t’i kultivojnë partneritetet me shkolla të tjera me mbështetjen e komunave ndërsa
disa shkolla të caktuara nuk kanë mundur të vazhdojnë me organizimin e aktiviteteve për shkak të mungesës së mjeteve
dhe për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme nga komunat. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Ekipeve për Integrim
Shkollor u pajtuan njëzëshëm se roli i tyre është me rëndësi të veçantë në sigurimin e mbështetjes për mësimdhënësit dhe
nxënësit për integrimin ndëretnik në procesin arsimor. Më tej, ata deklaruan se aktivitetet duhet të jenë më kreative dhe
t’i stimulojnë nxënësit të kyçen në krijimin e aktiviteteve gjatë përpilimit të planeve vjetore, më shumë t’i përfshijnë
prindërit në aktivitete, të kenë mbështetje më të madhe prej komunave, etj.

  
Gjithashtu, në këto takime, përfaqësuesit e Ekipeve për Integrim Shkollor i ndanë planet e tyre lidhur me aktivitetet
mësimore dhe jashtë mësimore për aktivitete të përbashkëta të nxënësve të cilat planifikohen për këtë dhe për vitin e
ardhshëm shkollor në shkollat e tyre. Takimet e punës organizohen në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe
Shkencës dhe institucionet kyçe arsimore, përfaqësuesit e së cilëve janë përfshirë në realizim e takimeve të tilla.

 

Mentorim i aktivitetet  mësimore dhe jashtë mësimore nga mentorët e INRA
 

Zbatimi i aktiviteteve të përbashkëta mësimore dhe jashtë mësimore të nxënësve, të mbështetura nga projekti për
Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim (INRA),  u vizituan nga ekipi i INRA. 

  
Në shkollën fillore “Zhivko Brajkovski” nxënësit së bashku i identifikuan problemet me të cilat çdo ditë ballafaqohen dhe
përgatitën portofol të problemeve të identifikuara. Në çdo portofol përshkruan sfida të ndryshme me të cilat
ballafaqohen të rinjtë dhe ofruan zgjidhje potenciale. Në bazë të propozimeve të tyre, të rinjtë përpunuan afishe,
mesazhe edukative dhe figura njerëzore nga kartoni dhe i prezantuan rezultatet e punës së tyre në ekspozitë të
organizuar në hapësirë publike para ndërtesës së Komunës së Butelit. Kryetari dhe përfaqësues të komunës morën pjesë
në prezantimin publik dhe me kujdes i ndoqën prezantimet e të rinjve. Në këtë shkollë, të rinjtë dhe mësimdhënësit së
bashku organizuan aktivitet ekologjik. Gjithashtu, nxënësit krijuan sistem solar i cili u vendos në korridorin e shkollës.

  
Në shkollën fillore “Aco Shopov” në Butel, nxënësit kanë punuar së bashku dhe kanë dizajnuar murale në shkolla. Në
shkollën e mesme “Kirill Pejçinoviq” në Tetovë, nxënësit së bashku organizuan aktivitet sportiv – garë në hendboll.

 

Takim koordinues i Grupit të Punës për Arsimin e Integruar Ndëretnik në kuadër të MASH
 

Një përfaqësues i ekipit të INRA dhe kryetari i Grupit Punues për Arsimin e Integruar Ndëretnik mbajti takim me
kryetarin e bashkisë së Shkupit, z. Petre Shilegov.   Qëllimi i takimit ishte të diskutohet roli i Grupit Punues, të rritet
pjesëmarrja aktive e shkollave të mesme në Shkup dhe të ndërmerren masa të cilat do të ndihmojnë procesin e integrimit
ndëretnik në shkolla. Në takim,    Qyteti i Shkupit, së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe ekipin e
projektit INRA vendosën të iniciojnë orë të përbashkëta në një pilot shkollë të përzgjedhur të mesme. Duke filluar nga
shtatori, kjo do të vazhdojë të diskutohet dhe të iniciohet së bashku me Qytetin e Shkupit. 

  
U mbajt takim koordinues me përfaqësues të Grupit Punues. Në këtë takim u ndarë informata për aktivitetet vijuese, siç
janë takimet e punës me Ekipet për Integrim  Shkollor, zbatimin e aktiviteteve mësimore dhe jashtë mësimore të
shkollës përmes mbështetjes së INRA dhe programit për ndarjen e granteve të MASH. 

 

Punëtori kreative në shkolla
 

Nga mesi i majit u organizua ngjarje përfundimtare publike që rezultoi nga punëtoritë kreative të cilët u mbajtën në
periudhë prej tetë muajve në tetë (8) shkolla të mesme në Maqedoni në kuadër të Projektit të USAID-it për Integrimin
Ndëretnik të të Rinjve në Arsim. Ngjarja e parë publike u mbajt në shkollën e mesme “Rilindja” në fshatin Zhitoshe,
Dollnen. Grupi i nxënësve të cilët morën pjesë në punëtoritë kreative zbatoi shfaqje teatrale. Shfaqja e prezantoi
problemin me martesat minore dhe u ndoq nga mbi 100 mysafirë, duke e përfshirë edhe kryetarin e Komunës së
Dollnenit. 

  
Qëllimi i punëtorive kreative të cilat i përfshijnë të rinjtë është të ofrojë vegla kreative dhe qasje inventive të cilat do të
kontribuojnë për përforcimin e pjesëmarrjes së tyre në dialogun ndëretnik dhe ngritjen e vetëdijes së tyre qytetare dhe
sjelljes demokratike në shkollë dhe në bashkësinë më të gjerë.

 



Aktivitete për stimulimin e shkollave/rinovim
 

Aktivitete për përforcimin ekulturës demokratike dhe sjelljes qytetare
 

Aktivitete 
 vijuese

 

Organizimi i takimit të punës me Grupin Punues për Arsim të Integruar në kuadër të Ministrisë së
Arsimit dhe Shkencës në Strugë.

  
Mbajtja e takimeve përgatitore dhe koordinatave me përfaqësues të   komunave dhe organizimin e
punëtorive për ndërtimin e kapaciteteve të përfaqësuesve të komunave.  

  
Përgatitje për sigurimin e mbështetjes plotësuese të Ekipeve për Integrim Shkollor të shkollave në 
Maqedoni.

 

Rishikimi i planeve mësimor dhe programeve për lëndën edukimi qytetar
 

Byroja për Zhvillimin e Arsimit zgjodhi ekspertë të jashtëm si anëtarë të grupit të punës që është përgjegjëse për
rishikimin e programit mësimorë për lëndën edukimi qytetar për klasën e tetë (8). Këta anëtarë janë zgjedhur prej
grupit të ekspertëve, të cilët u paraqitën në thirrjen e publikuar të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit. Më pas, aktivitetet e 
grupit u drejtuan në avancimin e përmbajtjeve për edukimin qytetar përmes realizimit të takimeve të punës dhe punës
individuale. Si rezultat i kësaj, u përgatit programi mësimor për edukim qytetar për klasën e tetë (8).

  
Grupi punues e përdori Dokumentin për kompetenca qytetare të nxënësve si bazë për përgatitjen e programit mësimor për
edukimin qytetar për klasën e tetë (8). Në bazë të kësaj, u përshkruan qëllimet, përmbajtjet, nocionet, aktivitetet dhe
metodat dhe rezultatet e mësimit për secilën prej gjashtë temave të përcaktuara.

  
Më pas, projekt programi mësimor për edukimin qytetar për klasën e tetë (8) iu dërgua anëtarëve të ekipit të
ekspertëve që është përgjegjës për përmirësimin e edukimit qytetar për arsim fillor dhe të mesëm, me qëllim të marrjes
së informatave kthyese. Pas shqyrtimit të dokumentit anëtarët e ekipit ekspert do të japin komente dhe propozime për
përmirësim. Programi mësimor për edukimin qytetar për klasën e tetë (8) do të përfundohet pas kyçje së informatave të
fituara kthyese.

 
Projekt versioni i Dokumentit për kompetenca qytetare të nxënësve është finalizuar

 
Projekt versioni i Dokumentit për kompetenca qytetare të nxënësve është finalizuar dhe hapërdarë midis ekspertëve për
arsim me qëllim të marrjes së informatave kthyese. Faktorët kyç në arsim do ta shqyrtojnë dokumentin dhe do të japin
komente, me çka dokumenti do të finalizohet dhe do të përgatitet për miratim.

 

Aktivitete 
 vijuese

 

Finalizimi i programit mësimor për edukim qytetar për klasën e tetë (8).
  

Fillimi i procesit për përgatitjen e programit mësimor për edukim qytetar për klasën e nëntë (9).
  

Finalizimi i versionit të punës të Dokumentit për kompetenca qytetare të nxënësve.
  

Përcaktimi i procesit për krijimin e Doracakut për nxënës për lëndën edukimi qytetar. 
  

Fillimi i procesit të zbatimit të Hulumtimit të gjendjes fillestare për përmbajtjet e lëndës edukimi qytetar
në shkollat e mesme.  

 

Rinovimi  i shkollave
 

Ekipi organizoi vizitë terrenore në shkollën fillore të muzikës “Lazo Micev Rale” në Kavadar, që të incizojë materiale për
videon për tregimin e suksesit në të cilin theksohen aktivitetet e suksesshme për rinovimin e shkollave. 

  
U mbajt ceremonia për përurimin solemn të sallës së re të koncerteve dhe shënimin e përfundimit të rinovimit të shkollës
muzikore “Lazo Micev Rale”. Në ngjarje morën pjesë Zëvendësndihmës administratori i USAID-it për Evropën dhe
Euroazinë, z-nja Greçen Birkël, së bashku me Atashenë Ushtarak të SHBA-ve nënkolonel Erik Rajs, kryetarin e komunës
së Kavadarit Mitko Jançev, përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe përfaqësuesit e projektit të USAID-it
për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim. Salla e koncerteve dhe rinovimi i shkollave u financuan bashkërisht nga
USAID-i dhe Komanda Evropiane e Armatës së SHBA-së – EUKOM, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe
Shkencës, komunën e Kavadarit dhe bashkësinë lokale të biznesit.

  
Gjithashtu, ekipi i kësaj komponente siguroi mbështetje shkollave në zbatimin e aktiviteteve Zëri i INRA.

 

Organizimi i vizitave terrenore në shkollat e përzgjedhura për rinovim.
  

Formimi i Ekipeve për Rinovimin e Shkollave në shkollat e përzgjedhura për rinovim.
  

Përgatitje për trajnim të Ekipeve për Rinovimin e Shkollave. 
  

Ofrimi i mbështetjes së shkollave gjatë zbatimit të aktiviteteve të mbështetura nga programi për
nisma të të rinjve. 

 

Aktivitete 
 vijuese

 


