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CILA ËSHTË KORNIZA KOHORE E PROJEKTIT? 
Projekti filloi në prill të vitit 2017 dhe do të përfundojë në 
prill të vitit 2022.

KUSH E ZBATON PROJEKTIN? 
Projektin e zbaton Qendra Maqedonase për Edukim 
Qytetar (QMEQ) në bashkëpunim me organizatën 
partnere Forumi Rinor i Arsimit (FRA). Projekti financohet 
nga USAID-i dhe Komanda Evropiane e Armatës  
së SHBA-së. 

KUSH JANË PARTNERË TË PROJEKTIT?
rojekti vendosi bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë 
e Arsimit dhe Shkencës (MASH), të gjitha institucionet 
kyçe arsimore, të gjitha komunat dhe shollat në 
Maqedoni dhe me bashkësinë donatore ndërkombëtare.  

 À U fut në përdorim aplikacioni celular “EduMobMK” me qëllim që 
të sigurohet qasje e lehtë deri tek informacionet për aktivitetet 
e projektit. 

 À “EduMobMK” i përmban lajmet më të reja në sferën e arsimit, 
informacione lidhur me thirrjet për aplikim për lloje të 
ndryshme të mbështetjes për shkollat dhe bashkësitë si dhe 
resurset për fitimin e aftësive praktike. 
Aplikacionin mund ta shkarkoni përmes linqeve vijuese:  
goo.gl/t6KC2B (iOS) dhe goo.gl/9wPRjq (Android).

 À Me rastin e shënimit të Ditës botërore të paqes u organizua 
ngjarje e quajtur #YEIforPeaceDay. Në ngjarje u grumbulluan 
mbi 130 nxënës të bashkësive të ndryshme etnike që së 
bashku të debatojnë për multikulturalizmin dhe për rolin e të 
rinjve në shoqëri, të luajnë lojëra interesante dhe rekreative 
sportive dhe të mbjellin drunj. 

 À U organizua një ngjarje solemne në të cilën zyrtarisht u shënua 
fillimi i aktiviteteve të projektit. Në ngjarje, përmes shfaqjeve 
të tyre, mbi 100 nxënës me prejardhje të ndryshme etnike e 
potencuan bukurinë e diversitetit në shoqërinë tonë. 
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CILAT JANË QËLLIMET E PROJEKTIT? 

Të përmirësohet integrimi ndëretnik përmes mundësimit 
të bashkëveprimit pozitiv midis të rinjve prej mjediseve të 
ndryshme etnike në shkolla dhe në nivel të bashkësisë, të 
përmirësohen përmbajtjet, aftësitë dhe sjelljet në kuadër 
të edukimit qytetar dhe praktikat për punë vullnetare të të 
rinjve. Gjatë kohëzgjatjes së projektit do të rinovohen mbi 50 
shkolla, si nxitje për shkollat të marrin pjesë në aktivitetet e 
projektit.

SA SHKOLLA ISHIN TË KYÇURA NË  
VITIN E PARË TË PROJEKTIT? 

40 shkolla prej 9 komunave (Manastir, Butel, Gostivar, 
Dollnen, Kumanovë, Radovish, Strugë, Strumicë dhe Tetovë). 
Në 8 shkolla të mesme të tjera janë zbatuar punëtori kreative.

 À Me qëllim që të shfaqet interesim i përbashkët, u nënshkruan 
Memorandume për Mirëkuptim me Ministrinë e Arsimit dhe 
Shkencës dhe me Byronë për Zhvillimin e Arsimit. 

 À U organizuan takime hyrëse me kryetarë dhe përfaqësues të 9 
komunave të përfshira në vitin e parë të projektit.  

 À U mbajtën takime të rregullta me Grupin e Punës për Integrimin 
Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës. 

 À Përfaqësuesit e institucioneve kryesore të arsimit u kyçën 
në procesin e përmirësimit të azhurnimit të komponentit për 
edukim qytetar për programet mësimore në arsimin fillor dhe të 
mesëm. 

 À Përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës janë të 
përfshirë në grupin e punës për aktivitete për rinovimin e 
shkollave me çka do të krijohen kushte pozitive për mësim në 
shkolla, si nxitje që shkollat ta përmirësojnë punën e tyre në 
sferën e integrimit ndëretnik dhe të demonstrojnë aftësi dhe 
sjellje qytetare.



 À U formua grup pune për 
rinovimin e shkollave i përbërë 
prej përfaqësuesve të Zyrës për 
bashkëpunim të ndërsjellë të 
armatës pranë Ambasadës së 
SHBA-ve, Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës / Sektorit për investime 
kapitale dhe përfaqësuesve të 
projektit. 

 À Si stimul që shkollat të marrin pjesë 
në aktivitetet e projektit dhe me 
qëllim që të përmirësohen kushtet 
për mësim dhe punë në objektet 
shkollore, 9 shkolla fillore dhe 3 të 
mesme u zgjodhën për aktivitete për 
rinovim.

 À U përpilua dhe u finalizua Plani 
për menaxhimin dhe monitorimin 
e mjedisit jetësor (PMMMJ), me 
qëllim që të sigurohet se të gjitha 
aktivitetet për rinovim janë në pajtim 
me rregullat e USAID-it. 

 À Si pjesë e angazhimeve të 
përbashkëta dhe të koordinuara të 
projektit dhe UNICEF-it, UNICEF-i 
përgatiti modulet për punëtori për 
zhvillimin e aftësive për menaxhim 
me rreziqet prej katastrofave për të 
gjithë kuadrin shkollor, nxënësit dhe 
prindërit.

 À U zbatua hulumtimi për gjendjen fillestare në 40 
shkolla në vitin e parë të projektit, me kombinimin 
e metodave kuantitative (e-hulumtimit) dhe 
kualitative (diskutimeve në fokus grupe)

 À U krijua baza elektronike e të dhënave e cila 
i përmban informacionet relevante lidhur me 
aktivitetet e projektit në shkollat fillore dhe të 
mesme në Maqedoni dhe në vijim është procesi i 
futjes së të dhënave.

 À Me ndihmën e Kobo toolbox, u krijuan vegla për 
monitorim dhe vlerësim për nevojat e vizitave 
terrenore të cilat janë pjesë e aktiviteteve të 
projektit.

 À Ekipet për Integrim Shkollor (EISH) të cilat u vendosën në të 
gjitha shkollat në Maqedoni me qëllim që ta kryejnë rolin e 
katalizatorëve për integrimin ndëretnik në shkolla, u përforcuan 
në mënyrë plotësuese. U organizuan 44 takime pune me EISH prej 
të gjitha shkollave fillore dhe të mesme, duke përfshirë mbi 1,250 
përfaqësues të EISH. 

 À U mbështetën 85 nisma të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta 
të nxënësve si pjesë e aktiviteteve mësimore dhe jashtëmësimore 
në shkollat fillore dhe të mesme, me pjesëmarrjen e më shumë se 
1,300 nxënësve të bashkësive të ndryshme etnike. 

 À U zbatuan trajnime për punëtori kreative dhe metodologji të 
forum teatrit për 16 mësimdhënës nga 8 shkolla të mesme, me 
çka u mundësua organizimi i njëpasnjëshëm i më shumë se 300 
punëtorive kreative dhe forum teatrove në të cilat u kyçën rreth 
160 nxënës. 

 À U organizua një cikël prej 9 diskutimeve publike të nxënësve të 
emëruara “Biseda rinore” në të gjitha komunat e përfshira në 
vitin e parë të projektit, me pjesëmarrjen e më shumë se 800 
nxënësve, mësimdhënësve, prindërve, kryetarëve të komunave dhe 
përfaqësuesve të komunave. 

 À U zbatua analizë komparative e praktikave më të mira rajonale 
dhe ndërkombëtare lidhur me edukimin qytetar, e cila përmbante 
rezultate kyçe nga zbatimi i programit mësimor për edukim qytetar 
në 6 vende të zgjedhura (Australi, Austri, Finlandë, Mal të Zi, Slloveni 
dhe SHBA) dhe shqyrtim i rekomandimeve ndërkombëtare lidhur me 
edukimin qytetar.

 À Pas përfundimit të “Dokumentit për kompetencat qytetare të 
nxënësve”, u bë rishikimi i programit mësimor për edukimin qytetar 
për klasën e 8 në Maqedoni në bashkëpunim me Projektin për 
përforcimin e bashkëpunimit ndëretnik në komunat i financuar nga 
Fondacioni i Fëmijëve Pestaloci.

KU MUND TË GJENI MË 

SHUMË INFORMACIONE?

Telefoni +389 2 3067 981

E-mail: info@mcgo.org.mk 

Faqja e internetit: www.mcgo.org.mk/projects/usaid-yei/

Facebook: www.facebook.com/mcgo.mcec.mk 

Instagram: www.instagram.com/mcgo_mcec_mk 

Aoplikacioni celular: EduMobMK

 À Do të mbështeten aktivitete të përbashkëta 
dhe nisma në nivel të shkollës dhe në nivel 
të bashkësisë, me qëllim që të krijohen 
mundësi që shkollat të kultivojnë integrim 
më të mirë ndëretnik midis të rinjve.

 À Do të sigurohet mbështetje për përgjegjësit 
për arsim në të gjitha komunat me qëllim 
që të fillojë procesi i zhvillimit të strategjive 
për politika të fokusuara në zhvillimin 
e integrimit ndëretnik të të rinjve dhe 
mbështetjen e nismave qytetare të të rinjve 
në nivel lokal.

 À Do të sigurohet mbështetje plotësuese për 
institucionet arsimore në angazhimin e 
tyre për rishikimin e programit mësimor për 
edukim qytetar dhe angazhimin e nxënësve 
në jetën shkollore dhe jetën e bashkësisë.

 À Do të zbatohen aktivitete për ndërtimin 
e kapaciteteve drejtuar institucioneve 
arsimore dhe mësimdhënësve, me qëllim që 
të sigurohet pjesëmarrje aktive qytetare e 
nxënësve në nivel të shkollës dhe në nivel të 
bashkësisë.

 À Do të rinovohen 50 shkolla gjatë 
kohëzgjatjes së projektit.

 À Do të zbatohet hulumtim i efekteve në 
40 shkolla të përfshira në vitin e parë të 
projektit.
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EDUKIMIT QYTETAR


