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µµ Me pjesëmarrjen e mbi 4.000 nxënësve të përkatësive 

të ndryshme etnike, u mundësuan mbi 800 aktivitete të 
përbashkëta të nxënësve dhe nisma të të rinjve siç janë 
orë të përbashkëta mësimore, seksione të përbashkëta, 
aktivitete në partneritet, aksione të të rinjve, punëtori 
kreative dhe prezantime publike.

µµ Në partneritet me Qytetin e Shkupit janë realizuar mbi 700 
orë të përbashkëta në katër shkolla të mesme profesionale, 
që u mundësoi rreth 450 nxënësve të cilët mësojnë në gjuhë 
të ndryshme mësimore të bashkëveprojnë, të mësojnë së 
bashku dhe t’i avancojnë njohuritë e tyre.

µµ U vendosën partneritete të fuqishme me pesëmbëdhjetë 
komuna të zgjedhura me qëllim të mbështetjes së zhvillimit 
të politikave lokale për përforcimin e kohezionit ndëretnik 
dhe arsimit qytetar, si edhe mobilizimit të resurseve lokale 
që të sigurohet qëndrueshmëri e nismave të projektit.

µµ U organizuan pesë aksione konkrete për të rinj në tre 
komuna të përzgjedhura për bashkëpunim të thelluar, 
me çka rreth 500 nxënës u angazhuan t’i përmirësojnë 
bashkësitë e tyre. Shpenzimet për aksionet u ndanë midis 
projektit, komunave dhe sektorit privat.

µµ Me qëllim që të përmirësohet cilësia e aktiviteteve për 
integrim ndëretnik në shkolla, indikatorët për cilësinë 
e punës së shkollave u rishikuan dhe u plotësuan, në 
partneritet me Këshillin për Integrim Ndëretnik në Arsim  
pranë Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (MASH) dhe 
Inspektoratin Shtetëror të Arsimit.

µµ U rishikuan programet mësimore për 
arsim qytetar për klasën e tetë dhe të 
nëntë në arsimin fillor, si edhe programi 
mësimor për vitin e parë në arsimin e 
mesëm profesional.

µµ Mbi 350 mësimdhënës të të gjitha 
shkollave fillore vizituan trajnim për 
programin e ri mësimor për arsim qytetar 
për klasën e tetë dhe të nëntë.

µµ Programi i ri mësimor për arsim 
qytetar për klasën e tetë u pilotua në 
vitin shkollor 2018/2019. Mbi 160 
mësimdhënës, 550 nxënës dhe 40 
prindër dhanë informacione kthyese për 
programin mësimor, që do të shërbejnë 
si drejtime për zbatimin e programit 
mësimor viteve të ardhshme.

µµ Programi mësimor për klasën e nëntë do 
të pilotohet në vitin shkollor 2019/2020.

µµ 120 shkolla integruan nisma të të rinjve, 
aktivitete vullnetare dhe aktivitete për 
pjesëmarrje qytetarëve në programet 
e tyre vjetore të punës, me qëllim të 
përforcimit të klimës shkollore.

µµ Në vitin 2018 u rinovuan 12 
shkolla me mbështetje financiare të 
Komandës Evropiane të Armatës së 
SHBA-së. 

µµ Pjesëmarrja e shkollave dhe 
komunave në shpenzimet për rinovim 
është rreth 36%.

µµ Si përfitim prej aktiviteteve për 
rinovim, mbi 8.200 nxënës dhe 800 
mësimdhënës kanë mjedis më të mirë 
për të mësuar dhe punuar. 

µµ Përfaqësuesit e shkollave të rinovuara 
u trajnuan për mirëmbajtjen e 
ndërtesave shkollore dhe menaxhimin 
me rreziqet prej katastrofave. 
Shkollave u janë siguruar edhe vegla 
për mirëmbajtje.  

µµ Dymbëdhjetë shkolla plotësuese u 
zgjodhën për rinovim në vitin 2019.
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Komponenti 1: 
PËRFORCIMI I KOHEZIONIT NDËRETNIK NË 
SISTEMIN ARSIMOR

Komponenti 2: 
AKTIVITETE PËR PËRFORCIMIN E 
KULTURËS DEMOKRATIKE DHE 
SJELLJES QYTETARE

Komponenti 3: 
STIMULIMI I SHKOLLAVE/
RINOVIMI

ZBATUES: 
Qendra Maqedonase për 
Edukim Qytetar (QMEQ)

PARTNERË: 
Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës (MASH), 
institucione kyçe arsimore, të 
gjitha komunat dhe shkollat 
në Maqedoninë e Veriut.

QËLLIMI: 
Përmirësimi i integrimit ndëretnik 
përmes mundësimit të bashkëveprimit 
pozitiv midis të rinjve të bashkësive 
të ndryshme etnike në shkolla 
dhe në bashkësi dhe përmirësimi i 
përmbajtjeve, aftësive dhe sjelljes 
lidhur me arsimin qytetar dhe praktikat 
vullnetare të të rinjve.

 

KOMPONENTË:     
(1) Përforcimi i kohezionit 
ndëretnik në sistemin arsimor
(2) Përforcimi i kulturës 
demokratike dhe sjelljes 
qytetare midis të rinjve
(3) Stimuli i shkollave/
rinovimi.


