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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)

Punëtori për të menduarit kritik dhe të shprehur të argumentuar

Projekti organizoi aktivitet të radhës pas ngjarjes #YEIforPeaceDay. Aktiviteti apo Punëtoria për të menduar kritik, të
shprehur të argumentuar dhe nisma të të rinjve u organizua për nxënësit të cilët morën pjesë në orë të përbashkët të
bashkësisë. Si rezultat i kësaj punëtorie u finalizua letra drejtuar Kryetarit të Qytetit të Shkupit me rekomandimet
për zbukurimin e Pakut të Qytetit në Shkup.

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.

  
EduMobMK u modifikua që t’i reflektojë nevojat e projektit. Pjesa Ngjarje (Events) u zëvendësua me një pjesë të re
Thirrje (Calls). Kjo pjesë do të përmbajë thirrje për aplikim për lloje të ndryshme të mbështetjes për shkollat,
mësimdhënësit dhe të rinjtë. Gjithashtu janë bërë ndryshime me qëllim që aplikacioni t’u përgjigjet kërkesave më të
reja të iOS dhe Android.
 
Videoja e animuar për promovimin e integrimit ndëretnik është finalizuar dhe promovuar gjatë prezantimit publik të
aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve, gjatë pjesëmarrjes së projektit në TV Alsat, si edhe përmes veglave onlajn
për komunikim me opinionin. Videoja është në dispozicion në linkun vijues: https://www.youtube.com/watch?
v=4kUxOErj_-4.
 
U përgatit edhe video informative për prezantimin publik të aktiviteteve të nxënësve dhe u nda në platformat e
projektit për komunikim onlajn me opinionin. Në video janë prezantuar produktet e shkollave prej aktiviteteve të
përbashkëta të nxënësve dhe punëtorive kreative të fazës së parë të projektit. Videoja është në dispozicion në linkun
vijues: https://www.youtube .com/watch?v=VmkBtE4MTmg&t=2s.
 
Janë përgatitur infografikë për mbështetjen që projekti ua ofron mësimdhënësve, nxënësve dhe shkollave si edhe
arritjet kryesore të projektit. Në këta inforgrafikë, projekti i prezantoi sferat në të cilat do të sigurohet mbështetje e
grupeve të synuara.
 
Përfaqësuesit e projektit morën pjesë në punëtorinë e USAID-it për zhvillimin e aftësive për komunikim dhe
marrëdhënie me opinionin, me qëllim të përforcimit të kapaciteteve të personave për komunikim dhe marrëdhënie
me opinionin për planifikimin dhe realizimin e ngjarjeve dhe përmirësimin e marrëdhënieve me opinionin përmes
mediave sociale. Drejtimet dhe informacionet e marra gjatë kësaj punëtorie do t’i sigurojnë mbështetje ekipit në
zbatimin e suksesshëm të aktiviteteve të ardhshme të projektit.

Bashkëpunimi me mediat

Për punëtorinë e theksuar më parë me nxënës të bashkësive të ndryshme etnike, me qëllim që të sigurohet mbulim
më i madh i aktiviteteve të projektit nga mediat, u organizua vizitë terrenore gazetareske. Më konkretisht,
kryeredaktori i Radio MOF mori pjesë dhe e mbuloi punëtorinë. Shkrimi është në dispozicion në linkun vijues:
https://www.radiomof.mk/so-druzhba-protiv-stereotipite-osnovcite-od-butel-gi-detektiraa-problemite-vo-
aednicata/?fbclid=IwAR1GjOw2jguPjsjFIdb7dfMWbK4l55wwzMKhfWl XtnF GSBAh0ut-UMI_rew.
 
Gjithashtu, përfaqësuesit e projektit morën pjesë në programin e mëngjesit në TV Alsat. Qëllimi i pjesëmarrjes në TV
ishte opinioni të informohet për organizimin e suksesshëm të Kampit të të Rinjve dhe të ndahen informacione për
arritjet më të reja të projektit në pjesën e përforcimit të integrimit ndëretnik në shkolla. Për ta shikuar pjesëmarrjen
në programin e mëngjesit, vizitoni linkun vijues: https://www.youtube.com/watch?v=MA_JI1VZZds.

Prezantim publik i produkteve prej aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve

Më 17 tetor 2018 u organizua prezantim publik i rezultateve të aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve që u
mbajtën në Qendrën Kulturore për të Rinj në Shkup. Në ngjarje morën pjesë rreth 130 nxënës prej 11 shkollave
fillore dhe të mesme të cilat janë të përfshira në fazën e parë të zbatimit të projektit. Gjithashtu, rreth 250 mysafirë,
gjegjësisht përfaqësues të shkollave të tjera, institucioneve apo bashkësisë lokale patën mundësi të shijojnë
ngjarjen.



Në fillim të ngjarjes nxënësit e shkollave vijuese: SHF “Vëllezërit Milladinov” f. Tabanoc, Kumanovë, SHF “Zhivko
Brajkovski”, Butel, SHF “Goce Dellçev”, Manastir, SHF “Pero Nakov”, Kumanovë, SHF “Marshall Tito”, Strumicë, SHF
“Vera Ciriviri Trena” f. Debreshtë, Dollnen dhe SHF “Gjorgji Sugarev”, Manastir i prezantuan produktet e procesit të
zbatimit të nismave të të rinjve dhe aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve në tezgë të veçanta.
 
Më tej, gjatë kësaj ngjarje nxënësit e shkollës fillore “Kirill Pejçinoviq” nga Tetova dhe shkollës së mesme “Gostivari”
nga Gostivari i prezantuan produktet, gjegjësisht shfaqjet teatrale nga zbatimi i punëtorive kreative dhe forum
teatrove.

Monitorimi dhe vlerësimi

90% e komunave u përgjigjën në pyetësorin për komunat që pati për qëllim vlerësimin e perceptimeve të
përfaqësuesve të komunave lidhur me zbatimin e nevojshëm të aktiviteteve të cilat kanë të bëjnë me integrimin
ndëretnik dhe nismat e qytetarëve duke e përfshirë edhe nevojën e komunave për të siguruar mbështetje për
aktivitetet e tilla. Është bërë përpunimi preliminar i të dhënave, ndërsa raporti statistikor do të finalizohet në
periudhën që vijon.
 
Pyetësorët elektronikë për vlerësimin e gjendjes së mëvonshme të përvojave dhe mendimeve të nxënësve,
mësimdhënësve, prindërve dhe udhëheqësve/bashkëpunëtorëve profesional të shkollave janë dërguar në të gjitha 40
shkollat e fazës së parë gjatë javës së parë të tetorit. Procesi i fillimit të mbledhjes së të dhënave është në vijim dhe
pritet të përfundojë gjatë javës së dytë të nëntorit 2018.
 
Ekipi i projektit e përgatiti orarin për diskutime të fokus grupeve nëpër shkolla. Gjithashtu, ekipi i komponentit i zgjodhi
moderatorët për çdo fokus grup. Gjatë këtyre fokus grupeve, nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit e shkollave të
fazës së parë do të japin pikëpamjet e tyre për aktivitetet e zbatuara në shkollat dhe bashkësitë e tyre.
 
Është përgatitur metodologji për Vlerësimin e gjendjes fillestare të arsimit qytetar në shkollat e mesme dhe e njëjta është
miratuar nga Byroja e Zhvillimit të Arsimit (BZHA). Në pajtim me metodologjinë, janë përgatitur pyetësorë për
mësimdhënësit dhe nxënësit dhe janë dërguar në BZHA për miratim.
 
U përgatit instrument për vlerësimin elektronik të mendimeve të nxënësve lidhur me efektet nga aktivitetet e zbatuara
gjatë Kampit për të Rinj. Instrumenti u plotësua gjatë ngjarjes përfundimtare të Kampit për të Rinj.
 
Gjatë kësaj periudhe, ekipi për monitorim dhe vlerësim siguroi mbështetje për komponentët tjerë në zbatimin e
aktiviteteve të tyre. Do të thotë, u sigurua mbështetje për komponentin për integrimin ndëretnik në arsim me sigurimin
e ndihmës Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në zhvillimin e formularit elektronik për aplikim për programin për
ndihmë financiare të Ministrisë.

Aktivitete 
 vijuese

Azhurnimi i rregullt i të gjitha platformave onlajn të projektit me informacione, lajme, foto galeri,
video, resurse dhe materiale.
 
Vërja në përdorim dhe shkarkim e versionit të fundit EduMobMK .
 
Promovimi i platformave onlajn të projektit për marrëdhënie me opinionin para shkollave të
përfshira në vitin e dytë të zbatimit të projektit.
 
Finalizimi i videos për promovimin e Kampit për të Rinj dhe hapërdaje e videos në opinionin.
 
Organizimi i pjesëmarrjeve në TV.
 
Organizimi i takimit të nxënësve me Kryetarin e Qytetit të Shkupit.
 
Zbatimi i diskutimeve në grupe të fokusit me nxënës, mësimdhënës dhe prindër në kuadër të
vlerësimit të gjendjes së mëvonshme të shkollave të fazës së parë.
 
Përgatitja e procedurave për zbatimin e vlerësimit të gjendjes fillestare dhe të mëvonshme të
shkollave të fazës së dytë lidhur me: zgjedhjen e të anketuarve, kornizën kohore për përgjigje,
emërimin e përfaqësuesve përgjegjës të shkollave, etj.
 
Zbatimi i hulumtimit dhe fokus grupeve për Vlerësimin e gjendjes fillestare të arsimit qytetar në
shkollat e mesme.
 
Përgatitja e pyetësorëve elektronikë dhe letrave informuese për gjendjen fillestare të shkollave të
fazës së dytë.
 
Analiza e të dhënave të hulumtimit të komunave.
 
Analiza e të dhënave të hulumtimit për vlerësimin e gjendjes së mëvonshme të shkollave të fazës
së parë.

Aktivitete për përforcimin e kohezionit  ndëretnik

Bashkëpunimi me institucione kyçe arsimore

Ekipi i projektit në bashkëpunim me OSBE-në i mbajti disa takime koordinuese me përfaqësuesit e Grupit të Punës për
Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH dhe Inspektoratin Shtetëror të Arsimit që të diskutohet dhe
planifikohen takimet vijuese rajonale me Inspektorët Shtetërorë të Arsimit në Maqedoni. Në bazë të aktiviteteve të
planifikuara të Grupit të Punës për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH do të mbahen 5 (pesë) takime
rajonale në periudhën prej 2 deri më 16 nëntor në Shkup, Tetovë, Shtip, Ohër dhe Manastir. Gjatë këtyre takimeve, të
gjithë Inspektorët Shtetërorë të Arsimit do të informohen dhe do marrin informacione të azhurnuara për procesin e
integrimit ndëretnik në arsim si edhe për qëllimet, rezultatet e arritura dhe aktivitetet e ardhshme të Grupit të Punës
për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH. Gjithashtu, do të diskutohet për rolin e inspektoratit dhe
vlerësimit integral në sigurimin e mbështetjes sistemore për procesin e integrimit ndëretnik në arsim.



Punëtori për ndërtimin e kapaciteteve të mentorëve të INRA për komunikim strategjik dhe efikas

Ekipi i projektit filloi me përgatitjet dhe organizoi punëtori treditore për ndërtimin e kapaciteteve të mentorëve të
projektit për komunikim strategjik dhe efektiv. Nga 17 deri më 19 tetor 2018, të udhëhequr nga trajnues me përvojë,
mentorët e projektit diskutuan dhe zhvilluan aftësi për komunikimin strategjik dhe efikas si aspekt kryesor për
mbështetjen e anëtarëve të Ekipeve për Integrim Shkollor, mësimdhënësve tjerë dhe nxënësve gjatë zbatimit të
aktiviteteve për integrimin ndëretnik në arsim në nivel shkollor. Punëtoria pati për qëllim të ofrojë forma të ndryshme të
simulimeve dhe ushtrimeve siç janë: organizim i pres konferencave, debateve dhe të tjera. Si rezultat i kësaj, mentorët e
INRA patën mundësi në mënyrë plotësuese të zhvillojnë aftësi për komunikim me faktorët relevantë në nivel komunal
dhe shkollor. Gjithashtu, ata fituan njohuri se si t’i bartin në opinion mesazhet e përbashkëta për rëndësinë e procesit
për integrimit ndëretnik në arsim në vend.

Sigurimi i mbështetjes së shkollave dhe anëtarëve të Ekipeve për Integrim Shkollor

Ekipi i projektit organizoi dhe zbatoi vizita dhe takime me drejtorët, bashkëpunëtorët profesional dhe anëtarët e
Ekipeve për Integrim Shkollor të disa shkollave nga Shkupi dhe Kratova. Qëllimi ishte të diskutohet për aktivitetet, rolin
dhe përgjegjësitë e anëtarëve të Ekipit për Integrim Shkollor, aktivitetet jashtë mësimore dhe aktivitetet partnere, si
edhe për mënyrën se si të kyçen të rinjtë në procesin e planifikimit por gjithashtu edhe të ndihmohen mësimdhënësit e
këtyre shkollave ta planifikojnë dhe zbatojnë integrimin ndëretnik në aktivitetet shkollore. Përveç kësaj, janë ndarë
udhëzime dhe informata me shkollat lidhur me mbështetjen e MASH përmes ndihmës financiare për aktivitetet
mësimore për integrim ndëretnik. Këto vizita do të vazhdojnë të mbahen në periudhën që vijon për mbështetjen e
shkollave të tjera të cilat në të ardhmen e afërt do të zbatojnë aktivitete në partneritet me shkollat e tjera.

Mbështetje e iniciativës së Qytetit të Shkupit për zhvillimin e integrimit ndëretnik në arsimin në shkolla

Ekipi i projektit mbajti disa takime koordinuese me përfaqësuesit e OSBE-së, përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit dhe
përfaqësuesit e organizatës partnere të projektit Forumin Rinor të Arsimit dhe i bëri përgatitjet për tryezën e
rrumbullakët të radhës me drejtorët e shkollave të mesme dhe me përfaqësuesit e Ekipeve për Integrim Shkollor, e cila
do të mbahet më 6 nëntor 2018. Tryeza e rrumbullakët është paraparë si mundësi që pjesëmarrësit të mësojnë më
shumë për rëndësinë e procesit të integrimit ndëretnik në sistemin arsimor, të mësojnë për praktikat e mira për
mbështetjen të cilën e sigurojnë MASH dhe bashkësia e donatorëve dhe t’i ndajnë qëndrimet e tyre dhe të diskutojnë
për përvojat dhe sfidat gjatë zbatimit të aktiviteteve në nivel shkollor.

Trajnim për punëtori kreative për tetë (8) shkolla të mesme të fazës së dytë

Në koordinim me mentorët, filluan përgatitjet për organizimin e trajnimit për mësimdhënësit të cilët do të zbatojnë
punëtori kreative në shkolla. Ekipi i komponentit shkollave u siguroi të gjitha informacionet e nevojshme dhe
përzgjodhën mësimdhënësit pjesëmarrës në nivel shkollor. Përveç kësaj, janë përgatitur modulet dhe përmbajtja e
trajnimit në koordinim me mentorët dhe lehtësuesit. Trajnimi për profesorë do të mbahet prej 14 deri më 16 nëntor në
Shkup dhe do të shërbejë për ndërtimin e kapaciteteve të 16 mësimdhënësve të rinj prej tetë (8) shkollave të mesme për
zbatimin e metodologjisë me nxënësit në nivel shkollor.

Mbështetja dhe ndërtimi i kapaciteteve të profesorëve për mësim të përbashkët

Së bashku me Qytetin e Shkupit dhe në koordinim me OSBE-në, ekipi i komponentit filloi me përgatitjet për
mbështetjen e mësimdhënësve të katër (4) shkollave të mesme në Shkup për zbatimin e orëve të përbashkëta në
shkollat e tyre. Në këtë periudhë diskutohen dhe dizajnohen modulet dhe përmbajtjet. Punëtoria për integrimin
ndëretnik në procesin arsimor dhe zbatimi i orëve të përbashkëta do të bëhet në fund të nëntorit.

Aktivitete jashtë mësimore afatgjate në shkolla

Në thirrjen për aplikim për të gjitha shkollat fillore dhe të mesme ku mësimi realizohet në më shumë gjuhë për
mbështetjen e zbatimit të aktiviteteve afatgjata jashtë mësimore në seksionet e tyre shkollore u paraqitën 28 shkolla.
Brenda javës, aplikacionet e marra janë vlerësuar në pajtim me kriteret e definuara nga komisioni i projektit i cili
përbëhet nga koordinatorët e projektit, përfaqësues të organizatës partnere Forumi Rinor i Arsimit, anëtarë të Grupit të
Punës për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASh dhe një përfaqësues i mentorëve të projektit.
 
Në periudhën që vijon, projekti do t’ua kumtojë rezultatet shkollave dhe shkollat e përzgjedhura do të ftohen në takim
orientues. Gjatë këtij takimi, do të prezantohet rregullimi administrativ i procedurës për pagesë. Do të thotë, përmes
punës në grupe shkollat do të fitojnë mbështetje dhe drejtime për zbatimin e suksesshëm të aktiviteteve të miratuara. Si
rezultat i kësaj, nxënësit dhe profesorët e shkollave të përzgjedhura do të zbatojnë aktivitete të cilat do t’u mundësojnë
të njoftohen së bashku më mirë, të mësojnë dhe të punojnë drejt një qëllimi të vendosur bashkërisht/produkti të
përbashkët, njëherësh duke vendosur dhe duke e përforcuar komunikimin e ndërsjellë, si edhe vlerat ndëretnike dhe
qytetare.

Aktivitete 
 vijuese

Organizimi i pesë (5) aktiviteteve rajonale me Inspektorët Shtetëror të Arsimit në Maqedoni në
koordinim me Grupin e Punës për Integrimin Ndëretnik në kuadër të MASH dhe OSBE-në.
 
Mbajtja e diskutimit në tryezë të rrumbullakët me drejtorët e shkollave të mesme dhe
përfaqësuesit e Ekipeve për Integrim Shkollor nga Qyteti i Shkupit.
 
Organizimi i trajnimeve për punëtori kreative për profesorë zbatues të programit prej 8 (tetë)
shkolla të reja në Maqedoni.
 
Mbështetja dhe ndërtimi i kapaciteteve të mësimdhënësve të katër (4) shkollave të mesme nga
Shkupi për zbatimin e orëve të përbashkëta.
 
Sigurimi i mbështetjes së anëtarëve të Ekipeve për Integrim Shkollor në shkolla.



Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare

Zhvillimi i moduleve për trajnimin e mësimdhënësve që ligjërojnë arsim qytetar 

Në këtë periudhë raportuese, ekipi i projektit i finalizoi modulet për trajnim të cilat janë përkatëse me reformën
gjithëpërfshirëse të arsimit qytetar dhe metodat dhe teknikat e reja të mësimit. Ky paraqet proces gjithëpërfshirës i
cili zbatohet nën udhëheqjen e BZHA-së si institucion përgjegjës, me mbështetjen e ekipit të projektit. Në
bashkëpunim me BZHA, ekipi i projektit e përgatiti përmbajtjen hyrëse, rendin e ditës për trajnimet e ardhshme për
mësimdhënësit dhe prezantimet për çdo temë. Më konkretisht, modulet përfshijnë përmbajtje lidhur me programin e
ri të përmirësuar mësimor, krijimin e nismave dhe modeleve për mundësimin e pjesëmarrjes së nxënësve në proceset
e vendimmarrjes.
 
Pjesëmarrës në takimet për zhvillimin e moduleve për trajnim ishin anëtarët e grupit të punës përgjegjës për
zhvillimin e moduleve që përfshin këshilltarë nga BZHA, zbatues me përvojë praktike dhe përfaqësues të shoqërisë
qytetare.

Aktivitete 
 vijuese

Përgatitje për takimin me kryetarët e komunave dhe përfaqësuesit komunal për arsim.
 
Përgatitje për trajnimin për metodologjinë e forum teatrit për mësimdhënësit zbatues të
metodologjisë në tetë (8) shkollat e mesme në Maqedoni.
 
Organizimi i takimit orientues me shkollat e përzgjedhura për t’i zbatuar aktivitetet afatgjate
jashtë mësimore në seksione shkollore.

Broshurë për arsimin qytetar për nxënësit e  klasës së tetë (8)

Gjatë tetorit, ekipi i projektit ka punuar në finalizimin e gjashtë temave të cilat janë pjesë e broshurës së arsimit
qytetar për nxënësit e klasës tetë (8). Gjashtë temat mësimore të prezantuara në broshurë janë:
                  1. Identiteti qytetar – pasqyra për veten si qytetar
                  2. Bashkëpunim dhe lidhshmëri në shoqërinë qytetare
                  3. Qytetari dhe shoqëria
                  4. Religjioni, arti dhe mediat në shoqërinë qytetare
                  5. Qytetari dhe shteti, dhe
                  6. Qytetari dhe bota.
 
Katër nga gjashtë tema janë rishikuar, lekturuar, dizajnuar dhe përkthyer, ndërsa dy temat e fundit janë në proces të
dizajnimit.
 
Duke pas parasysh se mungon përmbajtja mësimore për lëndën arsimimi qytetar për klasën e tetë (8), tema e parë e
broshurës e cila u krijua së bashku me Byronë e Zhvillimit të Arsimit (BZHA) dhe faktorë të tjerë kryesorë arsimorë, u
publikua në ueb faqen e BZHA-së muajin e kaluar. Në këtë mënyrë, nxënësit dhe mësimdhënësit filluan menjëherë t’i
shfrytëzojnë materialet. Prandaj, me finalizimin e temës së dytë të broshurës u përsërit procesi i njëjtë. Si mbështetje
e implementimit të arsimimit qytetar në shkolla dhe mbështetje gjatë procesit të mësimdhënies dhe nxënies, tema e
dytë e broshurës u publikua në faqen e BZHA dhe është në dispozicion në linkun vijues: http://bro.gov.mk/?
q=mk/node/256.

Hulumtim i gjendjes fillestare për përmbajtjet e arsimit qytetar në shkollat e mesme

Ekipi i projektit mbajti takim koordinues me përfaqësuesit e BZHA-së në kuadër të së cilit u realizua diskutim lidhur
me vlerësimin e nevojave dhe vendosjen sistemore të arsimit qytetar në shkollat e mesme. Në bazë të
informacioneve të grumbulluara gjatë takimit do të zhvillohet metodologjia dhe korniza kohore për Hulumtimin e
gjendjes fillestare për përmbajtjet e arsimit qytetar në shkollat e mesme.
 
Hulumtimi i gjendjes fillestare do ta përfshijë: vlerësimin e temave/përmbajtjeve me interes për nxënësit, analizën e
metodave mësimore për fitimin e kompetencave të nxënësve, vlerësimin e mendimeve të mësimdhënësve për
përmbajtje relevante për programin mësimor për arsim të mesëm. Metodologjia do të përfshijë edhe vlerësimin e
nevojave të mësimdhënësve për trajnimin me qëllim ligjërimin e suksesshëm të lëndës, duke e përfshirë edhe
vetëvlerësimin e aftësive të tyre për ligjërimin e kompetencave të nevojshme nxënësve.
 
Gjatë kësaj periudhe, ekipi i projektit në koordinim me përfaqësuesit e BZHA, përgatitën metodologji për hulumtim
terrenor për Hulumtimin e gjendjes fillestare për përmbajtjet e arsimit qytetar në shkollat e mesme.

Kampi për të rinj

Nga 20-22 tetor të vitit 2018, në Ohër u organizua Kamp i të Rinjve me 60 nxënës dhe 12 profesorë të shkollave
vijuese të përfshira në aktivitetet në vitin e parë të projektit: “Jane Sandanski”, Strumicë, “Rilindja” f. Zhitoshe,
Dollnen, “Zef Lush Marku”, Shkup, “Pero Nakov”, Kumanovë, “Niko Nestor”, Strugë dhe “Kuzman Shapkarev”,
Manastir. Përzgjedhja e shkollave u bazua në motivimin e dëshmuar nga shkollat dhe përkushtimin e tyre në zbatimin
e aktiviteteve për INRA.
 
Kampi për të rinj përmbante aktivitete të ndryshme të cilat jo vetëm se stimulojnë bashkëpunimin midis nxënësve të
përkatësive të ndryshme etnike, por edhe stimulojnë kreativitetin tek nxënësit, të menduarit kritik, komunikimin dhe
aftësitë për zgjidhjen e problemeve. Nën udhëheqjen e lehtësuesve me përvojë, pjesëmarrësit janë motivuar në
mënyrë aktive të kyçen në vendimmarrje gjatë kampit, si për shembull në zgjedhjen e temës për debatit, zgjedhjen e
një problemi dhe gjetjen e zgjidhjeve që janë në interes të tyre. Kjo përvojë pozitive u mundësoi nxënësve të
demonstrojnë sjellje demokratike dhe qytetare gjatë qëndrimit të tyre në kamp dhe të përgatiten për përfshirjen e
ardhshme aktive në bashkësi dhe shkollë.



Aktivitete për stimulimin e shkollave/rinovim

Rinovimi i shkollave

Pas realizimit të vizitave terrenore të 12 shkollave të përzgjedhura, në çdo shkollë u definua projekti prioritet për
rinovimin e objektit shkollor. Pasuan rishikime të projektit teknik përmes përgatitjes së përllogaritjes për sasitë dhe
fushëveprimit të punës, të cilat janë të domosdoshme për realizimin e kërkesës për dorëzimin e ofertave dhe që janë
kompletuar për 10 projekte për rinovimin e shkollave nga koordinatori i komponentit (inxhinieri i ndërtimit).
 
Ekipi i komponentit përgatiti Memorandum për mirëkuptim për rinovimin e 10 shkollave të përzgjedhura me qëllim që të
përcaktohen përgjegjësitë e të gjitha palëve të cilat janë të përfshira në procesin e rinovimit. Memorandumet për
mirëkuptim janë nënshkruar nga drejtori ekzekutiv i QMEQ, drejtuesi i projektit, kryetarët e komunave dhe drejtorët e
shkollave.
 
Kërkesat për oferta për rinovimin e SHF “Vera Ciriviri Trena”, f. Debreshte, komuna e Dollnenit, SHF “Andrea Savevski
Kikish”, komuna e Tetovës, SHF “Marshall Tito” komuna e Strumicës dhe SHM “Jane Sandanski”, komuna e Strumicës
janë përgatitur nga ekipi i projektit. Kërkesat për oferta për rinovimin e katër (4) shkollave janë publikuar më 29 tetor
2018 në dy gazeta ditore: „Nova Makedonia“ dhe „Koha“ dhe në ueb faqen vijuese: www.mcgo.org.mk. Afati
përfundimtar për dorëzimin e ofertave për rinovim është 13 nëntor 2018. Krahas kësaj, kërkesa për oferta për
rinovimin e gjashtë (6) shkollave: SHF “Cirili dhe Metodi” f. Romanovc, Komuna e Kumanovës, SHM “Pero Nakov”,
komuna e Kumanovës, SHF “Aco Shopov”, komuna e Butelit, SHF “Goce Dellçev”, komuna e Manastirit, SHM “Kuzman
Shapkarev”, komuna e Manastirit dhe SHF “Vëllezërit Milladinov”, komuna e Strugës është në proces të përgatitjes.
 
Në periudhën që vijon, dokumenti teknik për rinovimin e shkollave do të dorëzohet prej këtyre dy shkollave: SHF
“Nikolla Karev”, komuna e Radovishit dhe SHF “Edinstvo Bashkimi Birlik”, komuna e Gostivarit.
 
Nga 5 shtatori deri më 5 tetor 2018 u hap thirrje publike për regjistrimin e kompanive konsulente për projektim,
rishikim dhe mbikëqyrje të rinovimit të shkollave. Thirrja u publikua në dy gazeta ditore, Dnevnik dhe Koha, në gjuhën
maqedonase dhe shqipe dhe në ueb faqen e projektit - www.mcgo.org.mk. Deri në skadimin e afatit përfundimtar janë
marrë aplikacione prej 12 kompanive konsulente.

Aktivitete 
 vijuese

Finalizimi i procesit të përgatitjes së Broshurës për arsimim qytetar për nxënësit e klasës tetë (8).
 
Përgatitja e instrumenteve për hulumtim (e-hulumtim), udhëzime për diskutime në fokus grupe
dhe për intervista për Hulumtimin e gjendjes fillestare për përmbajtjet e arsimit qytetar në shkollat e
mesme.
 
Organizimi i trajnimit për trajnues të cilët do të zbatojnë trajnime për mësimdhënësit e arsimit
qytetar të shkollave fillore.
 
Zbatimi i aktiviteteve përgatitore për realizimin e trajnimeve për mësimdhënësit e arsimit
qytetar të shkollave fillore.

Bashkëpunim me UNICEF-in

Më 2 tetor 2018, ekipi i komponentit organizoi takim të përbashkët me përfaqësuesit e UNICEF-it. Qëllimi i takimit
ishte të diskutohen përgatitja e doracakëve për menaxhim me rreziqet nga katastrofat për shkolla fillore dhe të
mesme.
 
Gjatë takimit, përfaqësuesi i UNICEF-it i ndau informacionet lidhur me shkallën në të cilën ka arritur përgatitja e
doracakëve. Doracaku për aktivitetet me nxënësit prej klasës 1-3 në shkollat fillore është finalizuar, ndërsa doracakët
për nxënësit prej klasës 4-6 dhe prej klasës 7-9 të shkollave fillore janë në proces të përgatitjes. Doracakët janë
përgatitur në bashkëpunim me këshilltarët e BZHA-së.
 
Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim do t’i përgatisë doracakët për nxënësit në shkollat e mesme
duke zbatuar metodologjisë së njëjtë. Këta doracakë do të shfrytëzohen nga projekti gjatë punëtorive për zhvillimin e
aftësive për menaxhim me rreziqet nga katastrofat nga kuadri shkollor dhe nxënësit, të cilat do të mbahen me
përfaqësuesit e 12 shkollave të përzgjedhura për rinovim dhe 10 klubeve të të rinjve.

Nënshkrimi i Memorandumit për mirëkuptim me drejtorët e dy shkollave të përzgjedhura,
gjegjësisht SHF “Nikolla Karev” nga Radovishi dhe SHF “Edinstvo Bashkimi Birlik” nga Gostivari
dhe kryetarët e komunave.
 
Publikimi i kërkesës për oferta për zgjedhjen e kompanive të ndërtimit.
 
Përzgjedhja e kompanive të ndërtimit.
 
Zgjedhja e kompanive konsulente për mbikëqyrje.
 
Përgatitja e aneksit të Planit të përbashkët për zbutjen dhe monitorimin e ndikimeve ndaj
mjedisit jetësor (EMMR) për projektet për rinovim në shkollat fillore.
 
Organizimi i takimeve para fillimit të aktiviteteve ndërtimore në shkolla.
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