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Program për nisma të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta
 

Gjithsej 12 shkolla zbatuan aktivitete me nxënës, të mbështetura nga programi për nisma të të rinjve dhe aktivitete të
përbashkëta të nxënësve. Me qëllim që përfaqësuesve të shkollave t’u ndihmohet në planifikimin dhe implementimin e
aktiviteteve, ekipi i projektit organizoi vizita në shkollat vijuese: SHF “Panajot Ginovski“, Butel, SHF „Nikolla Vapcarov“,
Strumicë dhe SHF „Vera Ciriviri Trena“ f. Debreshte, Dollnen. 

  
Pjesa më e madhe aktiviteteve të zbatuara ishin aktivitete jashtëmësimore dhe përfshinin: gara sportive, punëtori në
tema të ndryshme, debate, eko aktivitete, aktivitete në seksionet e dramës, koncerte, etj. Rreth 120 nxënës me origjinë të
ndryshme etnike janë përfshirë në aktivitetet të cilat u mundësojnë të komunikojnë, të bashkëpunojnë, të mësojnë dhe së
bashku të 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
 

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.

  
Të gjitha fotografitë e dorëzuara në foto konkursin për (1) integrimin ndëretnik në arsim dhe (2) vlerat qytetare dhe
demokratike midis të rinjve u vlerësuan nga komisioni i përbërë prej përfaqësuesve të projektit dhe bashkëpunëtorëve të
jashtëm. Në bazë të vlerësimeve të komisionit si dhe votimit të publikut, gjegjësisht lajkave në Facebook, u zgjodhën dhe
publikuan nga tre fitues në çdo kategori. 

 

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)
 

Aktivitete të projektit për koordinim dhe bashkëpunim
 

Pas publikimit të projekt ligjit për arsim fillor nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, ekipi i projektit punoi në përgatitjen e
rekomandimeve lidhur me nene të caktuara të Ligjit dhe komente lidhur me ndryshimet e propozuara. Amendamentet e
propozuara kanë të bëjnë me kërkesat të cilat rezultojnë nga zbatimi i projekteve të kaluara dhe vijuese nga Qendra
Maqedonase për Edukim Qytetar. Pas shqyrtimit të të gjitha neneve të ligjit, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar do
ta dorëzojë dokumentin me komente dhe rekomandime në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.

 

Zëri i INRA
 

Ngjarjet e quajtura Biseda rinore vazhduan të zbatohen në komunat e përfshira në fazën e parë të projektit. Qëllimi i
këtyre ngjarjeve është të angazhojë të rinjtë dhe komunitetin më të gjerë të marrin një rol aktiv në aktivitetet për integrim
ndëretnik dhe ngritjen e përgjegjësisë qytetare. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është të dëgjohet zëri i të rinjve dhe t'u
mundësojë atyre të diskutojnë tema lidhur me komunitetin dhe të rinjtë që mundësojnë bashkëpunim të ndërsjellë,
përmirësimin e komunikimit dhe vetëdijes për përkatësinë ndaj komunitetit dhe përgjegjësinë qytetare.

  
Gjatë muajit prill, në komunat e Tetovës dhe Dollnenit u mbajtën dy ngjarje dhe në të njëjtën kohë u bënë përgatitjet për
ngjarjet në Strugë dhe Butel. Si rezultat, i kësaj, mbi 140 nxënës morën pjesë aktive në diskutimet me tema të ndryshme
që lidhen me të rinjtë dhe prezentuan se çfarë dëshirojnë të ndryshojnë në komunitetet e tyre. Në maj, do të pasojnë
ngjarjet e mbetura në Strugë, Butel dhe Manastir.

 



Aktivitete për përforcimin e kohezionit  ndëretnik
 

Aktivitete për përforcimin ekulturës demokratike dhe sjelljes qytetare
 

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

Takimet e punës me Ekipet për Integrimin Shkollor (EISH) prej shkollave në territorin e Maqedonisë vazhduan të
realizohen. Gjatë muajit prill, u mbajtën 20 takime në të cilat morën pjesë rreth 10 shkolla (fillore dhe të mesme) në çdo
takim. Më pas u diskutua lidhur me rolin e Ekipeve për Integrim Shkollor në shkolla dhe ndryshimet në rolin e tyre në
nivele të ndryshme. 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 janë planifikuar për këtë
si edhe për vitin e ardhshëm shkollor në shkollat  e tyre. Takimet e punës janë organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e
Arsimit dhe Shkencës dhe institucionet kyçe arsimore, përfaqësuesit e së cilave kanë udhëhequr takimet e tilla.

 

Mentorim i aktivitetet  mësimore dhe jashtë mësimore nga mentorët e INRA
 

Gjatë zbatimit të tre aktiviteteve të ndryshme të përbashkëta mësimore dhe jashtë mësimore të mbështetura nga
Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim (INRA), u realizua vizitë nga mentorët e INRA. Aktiviteti në
shkollën “Nikolla Vapcarov” në Strumicë u organizua gjatë orëve të rregullta të fizikës, ndërsa nxënësit punuan në
përcaktimin eksperimental të rezistencës (Ligji i Ohmit). Më pas, në shkollën “Vera Ciriviri Trena” në komunën e
Dollnenit, u organizua aktivitet jashtë mësimor për përpunimin e emblemës shkollore. Nga ana tjetër, shkolla “Panajot
Ginovski” nga komuna e Butelit realizoi aktivitete sportive si aktivitet jashtë mësimor.

 

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

Grupi Punues për Arsimin e Integruar Ndëretnik në kuadër të MASH mbajti takim koordinues me mbështetjen e
Projektit për Integrimin Ndëretnik në Arsim (INRA) dhe OSBE. Në këtë takim u diskutua struktura e Grupit të Punës.
Krahas kësaj, u vendos lidhur me obligimet e anëtarëve të saj, duke i përfshirë edhe zëvendëskryetarët të cilët do t’i
sigurojnë mbështetje kryetarit të Grupit të Punës. Gjithashtu, gjatë takimit janë ndarë informacione të shumta lidhur me
pjesëmarrjen e shkollave në takime dhe aktivitete, mbështetje për grante nga MASH etj. Më pas, u dakordua edhe
organizimi i punëtorisë, në të cilën do të prezantohen konstatimet e takimeve me Ekipet për Integrimin Shkollor (EISH).
U diskutua edhe për përgatitjen e planit vjetor për punën e Grupit të Punës, duke e pasur parasysh atë se mandati i tyre
është të sigurojë mbështetje për procesin e integrimit ndëretnik në sistemin arsimor. Është planifikuar punëtoria të
realizohet në qershor 2018.

 

Punëtori kreative në shkolla
 

Proceset e mbajtjes së punëtorive kreative dhe forum teatrove në tetë shkollat   e përzgjedhura të mesme vazhdoi, me
ç‘rast mësuesit, duke zbatuar module të ndryshme, realizuan punëtori kreative me grupet e tyre të nxënësve. Në këto
punëtori, nxënësit fituan aftësi të ndryshme, të tilla si përmirësimi i punës ekipore, ndërtimi i ekipeve, zhvillimi i aftësive
të komunikimit dhe bashkëpunimit. Gjatë kësaj periudhe, si pjesë e punëtorive, nxënësit e çdo shkolle, së bashku me
mësuesit e tyre, tashmë përgatisin dhe zhvillojnë koncepte për produktin e përbashkët i cili do të prezantohet në
prezantimet e tyre përfundimtare publike në komunitetet e tyre. Prezantimi i parë publik do të mbahet në komunën e
Dollnenit më 14 maj 2018.

 

Aktivitete 
 vijuese

 

Organizimi i takimeve/punëtorive të punës me Ekipet për Integrim Shkollor.
  

Organizimi i vizitave dhe mentorimit për aktivitetet mësimore dhe jashtë mësimore në shkolla.
  

Mbështetja e realizimit të punëtorive kreative dhe prezantimeve publike në shkollat e mesme.
 

Aktivitete 
 vijuese

 

Ofrimi i mbështetjes për shkollat për zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve, të
mbështetura nga programi për nisma të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta të nxënësve.

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

  
Ndarja e çmimeve fituesve të foto konkursit për promivimin e integrimit ndëretnik në arsim dhe
zhvillimin e vlerave qytetare dhe demokratike tek të rinjtë.

  
Përfundimi i të gjitha përgatitjeve, organizimi dhe  realizimi i Bisedave rinore në komunat Strugë, Butel
dhe Manastir.

 

Rishikimi i planit mësimor dhe programeve për lëndën edukimi qytetar
 

Byroja për Zhvillimin e Arsimit është institucioni i cili është përgjegjës për rishikimin dhe përmirësimin e plan-programit
për shkollat fillore dhe shkollat e përgjithshme të mesme. Sipas kësaj, ekipi i projektit, në koordinim me institucionet
kryesore arsimore, e përcaktoi kornizën kohore për rishikimin e lëndës edukimi qytetar. Për këtë arsye, fokusi i
reformës arsimore u vendos në krijimin e një atmosfere për ndërtimin e një kulture demokratike dhe mënyrave të
sjelljes në mesin e të rinjve.   

 



Aktivitete për stimulimin e shkollave/rinovim
 

Përgatitja e Dokumentit për kompetencat qytetare të nxënësve
 

Gjatë këtij muaji, ekipi i projektit iu përkushtua përmirësimit të procesit të zbatimit të edukimit qytetar përmes
aktiviteteve mësimore dhe jashtë mësimore për lëndën edukimi qytetar.  

  
Nëngrupi përgjegjës për përgatitjen e    Dokumentit për kompetenca qytetare të nxënësve i mbajti katër takime. Gjatë
këtyre takimeve, anëtarët e grupit të punës analizuan terminologji të ndryshme dhe qasjet e shteteve tjera që kanë të
vendosura kompetenca qytetare në sistemin e tyre arsimorë. Kjo u zbatua pasi për herë të parë në Republikën e
Maqedonisë u përgatit një dokument i veçantë për kompetencat e nxënësve. 

  
Anëtarët e nëngrupit për përgatitjen e Dokumentit për kompetenca qytetare të nxënësve kanë organizuar një takim ku
morën pjesë përfaqësues të tjerë të ekipit të ekspertëve për rishikimin e edukimit qytetar. Gjatë këtij takimi anëtarët e
grupit punues dhanë mendimin e tyre, shprehën qëndrimin e tyre dhe dhanë rekomandime për dokumentin. Më tej, ata
u ndanë në dy grupe dhe diskutuan për perspektiva të ndryshme dhe ofruan udhëzime konkrete për përmirësimin e
dokumentit. Pas takimit, rekomandimet u diskutuan në detaje dhe në fund të kësaj periudhe u përgatit një version
punues i Dokumentit për kompetenca qytetare të nxënësve.

  
Dokumenti përbëhet nga njohuritë kyçe qytetare, aftësitë, vlerat, qëndrimet dhe sjelljet dhe fokusohet në pesë aspekte
të edukimit qytetar: Identiteti qytetar - imazhi për veten si qytetar; Lidhja qytetare; Qytetar në një shoqëri civile;
Qytetari dhe shteti; Qytetari dhe bota.

 

Nismë qytetare e të rinjve
 

Ekipi i projektit ka punuar në dizajnin e metodologjisë për hartografi të të rinjve dhe angazhimin e të rinjve në
komunitetit. Përmes disa takimeve u përgatit një model për krijimin e ndikimit në shkollë dhe në nivel komuniteti.
Bazuar në përvojën dhe mësimet e nxjerra nga zbatimi i aktivitetit fillestar, në të ardhmen procesi do të mund të
hapërdahet në shkollat dhe komunat si mjet për nxitjen e angazhimit dhe vënien e nevojave të të rinjve në vend të parë. 

 

Sipas kësaj, BZHA dërgoi thirrje për ekspertë, të cilët do të jenë përgjegjës për rishkimin e planit mësimor dhe
programeve për lëndën edukimi qytetar për klasën e tetë (8) dhe të nëntë (9).   

 

Aktivitete 
 vijuese

 

Organizimi i nismës qytetare për të rinj dhe hartografi e të rinjëve në nivel lokal.  
  

Fillimi i procesit për rishikimin dhe përmirësimin e planit mësimor dhe programeve për klasën e tetë
dhe të nëntë. 

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

  
Përgatitja e procesit për përgatitjen e Doracakut për nxënës për lëndën edukimi qytetar. 

  
Fillimi i procesit të zbatimit të Hulumtimit bazë për përmbajtjet e edukimit qytetar në shkollat e mesme. 

 

Rinovimi  i shkollave
 

U organizua takim koordinues me përfaqësues të shkollës fillore të muzikës “Llazo Micev Rale” nga Kavadari dhe
Komuna e Kavadarit, me qëllim që të fillojnë përgatitjet për tregimin e suksesshëm i cili i thekson aktivitetet e
suksesshme për rinovimin e shkollave. 

  
Me nismën e përfaqësuesit të Komunës Qendër, u organizua takim me kryetarin e Këshillit Komunal, me qëllim që të
diskutohen mundësitë për bashkëpunim në fushën e arsimit dhe mirëmbajtjen e objekteve shkollore. 

  
Gjithashtu, ekipi i komponentit u dha mbështetje punëtorive me Ekipet për Integrim Shkollor. 
 

Organizimi i vizitave terrenore në shkollat e zgjedhura për rinovim.
  

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

Përgatitje për trajnimin e Ekipeve për Rinovimin e Shkollave. 
  

Ofrimi i mbështetjes për shkollat gjatë zbatimit të aktiviteteve të mbështetura nga programi për
nisma të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta të nxënësve. 

 

Aktivitete 
 vijuese

 


