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Aktivitete të projektit për bashkëpunim
 

Ekipi i projektit ofroi mbështetje Komunës Qendër në përfshirjen e aktiviteteve për integrimin ndëretnik në shkollat
fillore. Me iniciative tëKomunës Qendër, ekipi i projektit u takua me përfaqësuesit e saj që të diskutojë për programet
vjetore të shkollave në shkollat fillore në territorin e tyre. Si rezultat i kësaj, ekipi i projektit siguroi mbështetje për
avancimin e programeve vjetore të shkollave dhe planeve vjetore globale të shkollave përmes propozimit të
aktiviteteve mësimore dhe jashtë mësimore që e zhvillojnë integrimin ndëretnik në arsim. Më pas, anëtarët e ekipit
përgatitën rekomandime dhe i dërguan tek përfaqësuesit e komunës dhe këshilli komunal për shqyrtim dhe miratim.

  
Komuna Qendër bëri një kërkesë të dytë për mbështetjen e shkollave të saj. Në një takim të veçantë, ekipi i projektit
u takua me përfaqësuesit e saj për ta diskutuar mirëmbajtjen e objekteve shkollore në shtatë (7) shkolla fillore në
territorin e saj. Gjatë takimit janë shqyrtuar mundësitë e ndryshme për bashkëpunim dhe metodat për prezantimin e
mirëmbajtjes së objekteve shkollore. 

  
Më 27 shtator 2018, anëtarët e ekipit të projektit për Integrim Ndëretnik të të Rinjve në Arsim u takuan edhe me
organizatën Kërkimi pas bazës së përbashkët  e cila e zbaton  Projektin për zhvillimin e kohezionit social. Qëllimi i këtij
takimi ishte të diskutohet qasja dhe të përgatitet prezantim i përbashkët i të dhënave prej hulumtimit të gjendjes 
fillestare. Në bashkëpunim, dy ekipet do t’i prezantojnë konstatimet e tyre para përfaqësuesve të USAID-it në fund të
tetorit.

 

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.

  
Është përgatitur dhe ka filluar një fushatë në mediat sociale për promovimin e aplikacionit EduMobMK. Qëllimi i 
fushatës ishte të rritet numri i përdoruesve të rregullt të aplikacionit dhe të sigurohet se shkollat rregullisht
informohen për rrjedhën e aktiviteteve të projektit.

  
U përgatit edhe video informative për ngjarjen#YEIforPeaceDaydhe e njëjta u nda në të gjitha veglat onlajn për
komunikim me opinionin. Përveç kësaj, videoja u promovua gjatë paraqitjes së projektit në TV Sitell dhe mund të
gjendet në linkun vijues:https://www.youtube.com/watch?v=f2-sQBL-Adw.  Gjithashtu, ekipi i projektit është duke
punuar në finalizimin e videos së animuar për promovimin e integrimit ndëretnik.

 

#YEIforPeaceDay
 

Më 21 shtator, 2018 me rastin e shënimit të Ditës Botërore të Paqes në Parkun e Qytetit në Shkup u mbajt ngjarje
për promovim publik të #YEIforPeaceDay, në të cilën morën pjesë mbi 100 nxënës dhe mësimdhënës nga të gjitha
shkollat fillore të komunës Butel – SHF “Aco Shopov”, SHF “Goce Dellçev”, SHF “Liman Kaba”, SHF “Panajot Ginovski”,
SHF “Petar Zdravkovski Penko”, SHF “Shën Klimenti i Ohrit” dhe SHF “Zhivko Brajkovski”. Gjatë ngjarjes, nxënësit e
bashkësive të ndryshme etnike së bashku morrën pjesë në disa nisma inovative dhe kreative qytetare.

 

Bashkëpunimi me mediat
 

Një përfaqësues i projektit dhe dy mësimdhënës të SHF Zhivko Brajkovski, Butel ishin mysafirë në programin e
mëngjesit në TV Sitell. Qëllimi i pjesëmarrjes në TV ishte të informohet opinioni për shënimin e suksesshëm të Ditës
Ndërkombëtare të Paqes dhe të ndahen arritjet më të reja të projektit në pjesën e përforcimit të integrimit
ndëretnik në shkolla. Që ta shikoni pjesëmarrjen në programin e mëngjesit, vizitoni linkun vijues:
https://www.youtube.com/watch?v=qIIVtWZIwN4&list=PLtjI0zsdTmKKiFeKxV7cL7M-swP33pITh&index=9.

  
Me qëllim që të përforcohet roli i mediumeve në procesin e promovimit të integrimit ndëretnik në shkolla si edhe
zhvillimi i vlerave qytetare dhe demokratike tek të rinjtë, u organizua tryezë e rrumbullakët me gazetarë. Gjatë
ngjarjes u prezantuan edhe të dhënat  e  hulumtimit  për  gjendjen  fillestare  të  shkollave  të  fazës 1.   Prandaj,  rreth 



Aktivitete për përforcimin e kohezionit  ndëretnik
 

Monitorimi dhe vlerësimi
 

Ekipi i projektit gjithashtu përgatiti pyetësorë elektronik i cili u adresua 80 komunave dhe përfaqësuesve të tyre.
Qëllimi i këtij hulumtimi është të vlerësohen perceptimet e përfaqësuesve të komunave lidhur me nevojën e
implementimit të aktiviteteve të cilat kanë të bëjnë me integrimin ndëretnik dhe nismat qytetare, përfshirë edhe
nevojën komunat të sigurojnë mbështetje për aktivitetet e tilla. Deri në fund të shtatorit, janë marrë përgjigje nga 44
komunave.

  
U përgatit dhe u përkthye pyetësori elektronik për përfaqësuesit e shërbimeve profesionale dhe drejtorët e shkollave
dhe i njëjti së shpejti do t’u dërgohet shkollave. Qëllimi është të hetohen perceptimet e shërbimeve profesionale dhe
drejtorëve të shkollave për integrimin ndëretnik dhe nismat qytetare në shkolla, si dhe sugjerimet e tyre për
përmirësimin e realizimit të aktiviteteve.

  
Procesi për përkthimin të instrumenteve për vlerësimin e efektit të aktiviteteve mbi nxënësit, mësimdhënësit,
prindërit, shërbimet profesionale dhe drejtorët e shkollave të fazës 1, ka përfunduar. Pyetësorët janë vendosur në
Survey Monkey, ndërsa procesi për përgatitjen e listave për grumbullimin e pyetësorëve për çdo shkollë dhe nën-
ekzemplarë (nxënës, mësimdhënës, prindër, shërbime profesionale dhe drejtorë) është në vijim. 

 

Mbështetje e nismës së Qytetit të Shkupit për zhvillimin e integrimit ndëretnik në arsim në shkollat e mesme
 

Projekti, në bashkëpunim me OSBE dhe në koordinim me Grupin e Punës në kuadër të MASH për Integrimin Ndëretnik
në Arsim dhe kryetarin e Qytetit të Shkupit përgatitën plan veprues për nismën e ngritur nga Qyteti i Shkupit, për
mbështetjen e orëve të përbashkëta mësimore me nxënës të gjuhëve të ndryshme mësimore në tre shkolla të
përzgjedhura të mesme në Shkup.

  
Për këtë, në fillim të shtatorit u organizua takim me përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit, përfaqësuesit e tre shkollave të
mesme (Arseni Jovkov, Boro Petrushevski dhe Zdravko Cvetkovski) dhe ekipin e projektit me qëllim që të diskutohet
për nismën dhe të planifikohen orë të përbashkëta.  

  
Shkollat dorëzuan plan për implementimin e orëve të përbashkëta në çdo vit (gjeneratë) në shkollat e tyre, duke
përfshirë edhe ekipet e mësimdhënësve dhe lëndët në të cilat do të realizohen orë të përbashkëta. Krahas kësaj, ekipi i
INRA mbajti takim koordinues me përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit dhe MASH për të biseduar për hapat e ardhshëm,
aktivitetet dhe mbështetjen e nevojshme për realizimin e orëve të përbashkëta të iniciuara në periudhën e ardhshme.  

  
Si rezultat i kësaj, ekipi i INRA ndihmoi në përgatitjen e planit aksionar me qëllim që të sigurojë mbështetje të plotë për
shkollat dhe institucionet kyçre arsimore, që do t’u ndihmojnë mësimdhënësve në planifikimin dhe organizimin e orëve
të përbashkëta. Plani u nda me Grupin e Punës në kuadër të MASH për Integrimin Ndëretnik në Arsim dhe Qytetin e
Shkupit dhe do të përfshijë disa faza para fillimit të orëve të përbashkëta në shkolla, të cilat janë parashikuar të fillojnë
në gjysmë vjetorin e dytë të këtij viti shkollor.   

 

Aktivitete 
 vijuese

 

Ruajtja e bashkëpunimit dhe koordinimit me institucionet kyçe arsimore.
  

Azhurnimi i rregullt i të gjitha platformave onlajn të projektit me informacione, lajme, foto galeri,
video, resurse dhe materiale. Promovimi i EduMobMK në shkollat e përfshira në vitin e dytë të
projektit.

  
Përgatitja e infografikut për seksione të integruara shkollore.

  
Shpërndarja e videos për promovimin e integrimit ndëretnik me opinionin.

  
Përgatitja e videos për vlera qytetare dhe demokratike midis të rinjve.

  
Organizimi i vizitës terrenore për përfaqësuesit e mediave.

  
Organizimi i pjesëmarrjes në TV.

  
Finalizimi i metodologjisë dhe instrumenteve për zbatimin e hulumtimit të gjendjes fillestare për
mënyrat e implementimit të arsimit qytetar në shkollat e mesme.

  
Zbatimi i hulumtimit elektronik vlerësimin e efektit të aktiviteteve mbi nxënësit, mësimdhënësit,
prindërit, shërbimet profesionale dhe drejtorët e 40 shkollave të fazës 1.

  
Përfundimi i hulumtimit elektronik me përfaqësuesit e komunave dhe përgatitjen e projektit
konstatimeve të para.

  
Finalizimi i metodologjisë dhe instrumenteve  për Hulumtim të gjendjes fillestare për mënyrën së
implementimit të arsimit qytetar në shkollat e mesme.

  
Trajnim për moderatorët dhe procesverbalist për grupe të fokusit për zbatimin e hulumtimit të
efektit të aktiviteteve në shkollat e fazës 1 dhe  Hulumtimin e gjendjes fillestare për mënyrën e
implementimit të arsimit qytetar në shkollat e mesme.

 

tridhjetë gazetarë, përfaqësues të institucioneve arsimore dhe përfaqësues të bashkësisë ndërkombëtare donatore
të cilët ishin të pranishëm në tryezën e rrumbullakët morën pjesë në diskutimin në temën vijuese: Roli i mediumeve
dhe ndikimi i tyre ndaj promovimit të integrimit ndëretnik dhe vlerave demokratike midis të rinjve.

  
Më tej, që të përforcohet bashkëpunimi me mediat dhe të sigurohet se ato kanë informacione të azhurnuara lidhur
me rrjedhën e aktiviteteve të projektit dhe arritjet, u përgatit informator mediatik dhe i njëjti u nda me to.

 



përbashkëta shkollore. Gjithashtu mentorët u ndihmuan anëtarëve të njoftohen me ndryshimet institucionale dhe
zhvillimin e ngjarjeve lidhur me integrimin ndëretnik si proces esencial në sistemin arsimor. Në periudhën e ardhshme
do të sigurohet mbështetje për këto shkolla. Si rezultat, shkollat munden në mënyrë aktive të kyçen në proceset për
integrimin ndëretnik në arsim dhe të fillojnë me implementimin e aktiviteteve për integrimin ndëretnik në shkolla.

 

Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare
 

Takim me të gjithë kryetarët e komunave dhe me përfaqësues komunal të obliguar për arsimin në Maqedoni
 

Me qëllim që të përforcohet bashkëpunimi me komunat, ekipi i INRA është duke përgatitur dhe gjatë tetorit do të
organizohoj takim me kryetarët e komunave dhe me përfaqësuesit komunal nga e gjithë Maqedonia. Gjatë takimit, do
të ndahen informacione për proceset vijuese për integrimin ndëretnik në arsim dhe aktivitetet e projektit për
integrimin ndëretnik të të rinjve në arsim. Gjithashtu do të ndahen informacione për ndryshimet institucionale dhe
arritjet në sistemin arsimor, mirëmbajtja e objekteve shkollore, përmirësimi i kushteve të punës dhe të sigurisë për
nxënësit dhe mësimdhënësit. Në mënyrë plotësuese, përfaqësuesit e Grupit të Punës në kuadër të MASH për
Integrimin Ndëretnik në Arsim do t’i informojë kryetarët e komunave dhe përfaqësuesit komunal në lidhje me grantin e
MASH që siguron mbështetje për shkollat për implementimin e aktiviteteve të përbashkëta të nxënës.

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

 
Ekipi i INRA i bëri përgatitjet e nevojshme për punëtorinë vijuese për komunikim strategjik dhe efikas për mentorët e
INRA. Gjatë punëtorisë. Mentorët e INRA do të diskutojnë dhe zhvillojnë aftësi për komunikimin strategjik dhe efikas si
aspekt kryesor për mbështetjen e anëtarëve të Ekipeve për Integrim Shkollor (EISH), mësimdhënësve dhe shkollave
gjatë zbatimit të aktiviteteve për integrim ndëretnik në arsim në nivel shkollor. Punëtoria ka për qëllim të ofrojë forma
të ndryshme të simulimeve dhe ushtrimeve. Si rezultat, mentorët e INRA në mënyrë plotësuese do të zhvillojnë aftësi
për komunikim me faktorë relevant në nivel komunal dhe shkollor. Gjithashtu, do të fitojnë njohuri se si t’i bartin në
opinion mesazhet e përbashkëta për rëndësinë e procesit pët integrimit ndëretnik në arsim në vend.

 
Aktivitete afatgjate jashtë mësimore në shkolla

 
Më 7 shtator 2018 u publikua thirrja për aplikim dhe të gjitha shkollat shumëgjuhëshe fillore dhe të mesme u ftuan që
të paraqiten për mbështetje për implementim të aktiviteteve afatgjata jashtë mësimore në seksionet e tyre shkollore.
Shkollat i dorëzuan aplikacionet e tyre onlajn, në kuadër të afatit të dhënë që i mundësoi ekipit të projektit sa më
shpejtë t’i mbledh rezultatet.  

  
Periudhën e ardhshme, aplikacionet e marra do të vlerësohen nga komisioni i projektit sipas kritereve të përcaktuara.
Më pas, projekti do t’i publikojë rezultatet për shkollat.  

  
Shkollat e përzgjedhura do të marrin mbështetje në zbatimin e aktiviteteve me nxënës që do t’u mundësojë që më mirë
të njoftohen së bashku të mësojnë dhe të punojnë me qëllim që të arrijnë ndonjë qëllim të përbashkët/të bëjnë produkt
të përbashkët, njëherësh duke vendosur dhe duke e përforcuar komunikimin personal si edhe vlerat ndëretnike dhe
qytetare. 

 

Punëtori për mbështetjen e anëtarëve të rinj të Ekipeve për Integrim Shkollor (EISH)
 

Ekipi i INRA përgatiti dhe organizoi dy (2) punëtori për mbështetjen e anëtarëve të rinj të Ekipeve për Integrim 
shkollor (EISH). 24 shkolla kanë anëtarë të rinj të Ekipeve për Integrim Shkollor (EISH) dhe u është dashur mbështetje
për t’i njoftuar me përgjegjësitë e tyre dhe proceset në nivel shkollor, komunal dhe shtetëror. Mentorët për INRA ishin
lehtësuestë procesit në të cilin anëtarët e Ekipeve për Integrim në Shkollë (EISH) fituan njohuri dhe aftësi të nevojshme
për  respektimin   e   kritereve   për   integrimin  ndëretnik   në  arsim  gjatë  organizimit  dhe  zbatimit  të  aktiviteteve  të 

 

Aktivitete 
 vijuese

 

Organizimi i tre (3) takimeve të punës me kryetarë dhe përfaqësues komunal të obliguar për
arsimin në Maqedoni.

  
Zbatimi i punëtorisë për ndërtimin e kapaciteteve të mentorëve të INRA për komunikim strategjik
dhe efikas. 

  
Përgatitja e mbështetjes së shkollave nga Qyteti i Shkupit për zhvillimin e procesit të integrimit 
ndëretnik në arsim përmes zbatimit të nismës së tyre për orë të përbashkëta.  

  
Mbajtja e takimeve të rregullta koordinuese dhe aktiviteteve me Grupin e Punës në kuadër të
MASH për Integrimin Ndëretnik në Arsim.

  
Përgatitja e takimit për vëzhgimin e orëve dhe orëve të përbashkëta mësimore. 

  
Organizimi i prezantimeve publike nga punëtoritë kreative dhe takimeve me tetë (8) shkolla të
zgjedhura të mesme për implementimin e punëtorive kreative dhe forum teatrit në vitin 2019.

  
Përfundimi i vlerësimit të aplikacioneve për mbështetjen e implementimit të aktiviteteve jashtë
mësimore afatgjate dhe publikimin e rezultateve. 

  
Sigurimi i mbështetjes për shkollat gjatë implementimit të aktiviteteve afatgjate jashtë mësimore. 

 

Broshurë për arsimin qytetar për klasën e tetë (8)
 

Gjatë shtatorit, ekipi i projektit punoi në finalizimin e përmbajtjeve dhe temave konkrete të cilat janë pjesë e
broshurës Arsimi qytetar për nxënësit e klasës së tetë (8). U bë rishikimi, lektura, dizajnimi dhe përkthimi i dy temave të
para të broshurës. Gjithashtu, u bë rishikimi i katër temave të tjera dhe autorët punuan në finalizimin e tyre.  

  
Si mbështetje e implementimit të arsimit qytetar në shkolla dhe mbështetje gjatë procesit të mësimit, tema e parë e
broshurës u publikua në faqen e BZHA dhe është në dispozicion në linkun vijues:  http://bro.gov.mk/?q=mk/node/256.

 



Zhvillimi i moduleve për trajnimin e mësimdhënësve që ligjërojnë arsim qytetar 
 

Me qëllim të krijimit të qasjes gjithëpërfshirëse drejt arsimit qytetar, ekipi i projektit në fillim filloi të zhvillojë module
për trajnimin e mësimdhënësve të arsimit qytetar. Për këtë, më 16-18 shtator 2018, ekipi i projektit organizoi takim
pune treditor me anëtarët e grupit të punës përgjegjës për zhvillimin e moduleve që përfshinte këshilltarë të BZHA-
së, praktikantë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Si rezultat, u vendos baza për zhvillimin e moduleve sipas
programit të ri mësimor të arsimit qytetar.  

  
Modulet përfshijnë përmbajtje lidhur me programin e ri të përmirësuar mësimor, metoda dhe instruksione për
ndërtimin e kompetencave qytetare midis nxënësve, krijimin e nismave dhe modeleve për mundësimin e
pjesëmarrjes së nxënësve në proceset e vendimmarrjes. Grupi i punës përgjegjës për zhvillimin e moduleve vazhdon
me punën e vet dhe pjesëmarrjen në një sërë takimesh. Si rezultat i këtyre aktiviteteve, pritet projekt modulet të
zhvillohen deri në fillim të muajit të ardhshëm.

 

Aktivitete për stimulimin e shkollave/rinovim
 

Vizita në terren të shkollave të përzgjedhura për rinovim në vitin e parë të implementimit të projektit
 

Ekipi i komponentit organizoi vizita terrenore për t’i analizuar aspektet teknike të projekteve të kërkuara për rinovim
në: SHF Vera Ciriviri Trena në fshatin Debresht, Komuna e Dollnenit; SHF Goce Dellçev dhe SHM Kuzman Shapkarev
në Manastir, SHF Andreja Savevski Qiqish në Tetovë, SHF Edinstvo Bashkimi Birlik në Gostivar, SHF Nikolla Karev në
Radovish, SHF Marshall Tito dhe SHM Jane Sandanski në Strumicë dhe SHF Aco Shopov në Butel. Në çdo shkollë, në
bashkëpunim me Ekipin për Rinovimin e Shkollave u definua projekti prioritar për rinovimin e objekteve shkollore.

  
Pas vizitave terrenore, dhjetë (10) nga 12 shkolla të vizituara dorëzuan dokumentacion teknik për projektet për
rinovimin prioritar deri tek ekipi i komponentit me qëllim të vlerësimit të mëtejmë. Dokumentacioni teknik dhe pozitat
e kërkuara të dorëzuara prej gjashtë (6) shkollave janë vlerësuar nga ekipi i komponentit. 

  
Më 4 shtator 2018 u publikua thirrje për kompani të licencuara për projektimin, rishikimin dhe mbikëqyrjen e
punimeve ndërtimore në dy gazeta ditore (Nova Makedonija dhe Koha) dhe në ueb faqen e QMEQ në linkun vijues:
http://mk.mcgo.org.mk/jobs- tenders/. Pas marrjes së referencave të kompanive, ekipi i komponentit do të krijojë bazë
të të dhënave për kompani të cilat do të përdoren për projektet për rinovim në shkolla. Baza e të dhënave do të
përdoret për identifikimin e kompanive përkatëse për mbikëqyrjen e rinovimeve konkrete në shkolla.

 

Nënshkrimi i Memorandumeve për bashkëpunim me drejtorët e shkollave dhe kryetarët e
komunave.

  
Përgatitja e dokumenteve të tenderit për projektet për rinovimin e shkollave dhe publikimin e
thirrjeve publike për përzgjedhjen e furnizuesve më të volitshëm për implementimin e
aktiviteteve për rinovim. 

  
Vlerësimi i kompanive të para për zbatimin e projekteve për rinovim.

 

Aktivitete 
 vijuese

 

Vizitë e gjeneral majorit Stiven Krej në Komunën e Ohrit dhe SHF „Vëllazërim Bashkimi”
 

Më 20 shtator 2018 gjeneral majori Stiven Krej, gjeneral-adjutant i Gardës Kombëtare të   Vermontit e vizitoi shkollën
fillore “Vëllazërim Bashkimi” në Ohër dhe realizoi takim joformal me kryetarin e Komunës së Ohrit dhe përfaqësuesit e
shkollave. 

  
Në ngjarje morën pjesë mbi 40 shkolla, mësimdhënës dhe prindër si edhe kryetari i Komunës së Ohrit, Jovan
Stojanovski dhe përfaqësues të Gardës Kombëtare të Vermontit, SHBA. 

  
Të gjithë të pranishmit morën pjesë në tryezë të rrumbullakët në të cilën u diskutuan aktivitetet e përbashkëta të cilat i
zbaton shkolla me nxënësit që mësojnë në tre gjuhë mësimore si dhe ndikimin e tyre në bashkësinë më të gjerë. Të
inspiruar nga rezultatet pozitive e aktiviteteve të tilla, të rinjtë e SHF Vëllazërim Bashkimi e informuan gjeneral
majorin Stiven Krej për gatishmërinë e tyre të vendosin bashkëpunim partner me një shkollë të Vermontit, SHBA.

 

Aktivitete 
 vijuese

 

Finalizimi i procesit të përgatitjes së broshurës Arsimi qytetar për nxënës të klasës së tetë(8).
 
Zbatimi i aktiviteteve për fillimin e procesit të zbatimit të Hulumtimit të gjendjes fillestare për
përmbajtjet e lëndës arsimi qytetar në shkollat e mesme. 

  
Finalizimi i procesit të zhvillimit të moduleve për trajnim të mësimdhënësve që ligjërojnë arsimin
qytetar në arsimin fillorë. 

  
Organizimi i trajnimit për trajnues për lehtësuesit të cilët do të zbatojnë trajnime për
mësimdhënësit e arsimit qytetar në shkollat fillore. 

  
Zbatimi i aktiviteteve përgatitore për zbatimin e trajnimeve për mësimdhënësit e arsimit qytetar
në shkollat fillore.

  

Publikimi dhe vënia në dispozicion e temës së parë të broshurës që ishte zhvilluar në bazë të programit të ri të
përmirësuar mësimor për arsimin qytetar është rezultati i parë i reformës për zhvillimin e lëndës së arsimit qytetar
zbatuar me mbështetjen e Projektit për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.

 


