
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.

  
Në bazë të konstatimeve të analitikes së mediave sociale dhe për shkak të faktit që rrjetet sociale vazhdimisht
zhvillohen, Strategjia për përdorimin e veglave onlajn për komunikim u azhurnua me qëllim që t’i përfshijë konstatimet
relevante. Kjo do të sigurojë informim të përmirësuar, përkatës dhe konsekuent të aktiviteteve të projektit dhe
arritjeve përmes të gjitha veglave onlajn për komunikim me opinionin.
 
Përgatitje për xhirimin e videos e cila e shfaq fillimin e procesit të rinovimit të SHF “Aco Shpovo” Butel. Krahas asaj
që do t’i përfaqësojë aktivitetet e projektit për përmirësimin e kushteve për të mësuar në shkolla, videoja do ta
promovojë edhe pjesëmarrjen e bashkësisë lokale në aktivitetet e tilla.
 
Përfaqësuesit e projektit morën pjesë në punëtorinë e USAID-it për zhvillimin e aftësive për komunikim dhe
marrëdhënie me opinionin. Qëllimi i takimit ishte të koordinohen aktivitetet e vazhdueshme komunikuese të
projektit në pajtim me drejtimet më të reja të USAID-it të cilat fokusohen në rrugën drejt pavarësimit.

Aktivitete midis komponentëve
Dhjetor  2018

Projekt i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim
Raport mujor

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)

Aktivitete për bashkëpunim të projektit

Përfaqësuesit e projektit morën pjesë në Trajnimin për inkluzionin gjinor të organizuar nga Fondacioni për Fëmijë
Pestaloci që u mbajt prej 10-12 dhjetor 2018. Qëllimi i trajnimit ishte pjesëmarrësve t’u sigurohen dituri, njohuri dhe
vlera të nevojshme të cilat do t’u mundësojnë të kontribuojnë drejt zbatimit efektiv të strategjive për përfshirjen e
aspekteve gjinore në aktivitetet e projektit dhe ato komunikuese.
 
Më 19 dhjetor 2018 u organizua trajnim për inkluzion gjinor dhe social për të punësuarit dhe partnerët e projektit
E4E@mk të zbatuar nga Helvetas Swiss Intercooperation dhe Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar. Anëtarët e
ekipit të projektit për Integrimit Ndëretnik të të Rinjve në Arsim morën pjesë në trajnim dhe mësuan më shumë për
mënyrat e dhënies drejtim dhe vendosjen e inkluzionit gjinor (përfshirjes gjinore) në aktivitetet e projektit.
 
Më 17 dhjetor 2018 u mbajt takim me zëvendësministrin e Arsimit dhe Shkencës dhe udhëheqësit e projektit, në të
cilin u biseduan të gjitha risitë lidhur me zbatimin e Projektit për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim ndërsa u
diskutua edhe për bashkëpunimin midis Qendrës Maqedonase për Edukim Qytetar dhe Ministrisë së Arsimit dhe
Shkencës lidhur me integrimin ndëretnik në arsim dhe rishikimin e zbatimit të edukimit qytetar.
 
Anëtarët e ekipit të projektit morën pjesë në ngjarjen e cila e shënoi fillimin e konsultimeve për zhvillimin e
Strategjisë kombëtare për zhvillimin e konceptit për një shoqëri dhe interkulturalizëm në Republikën e Maqedonisë.
Konsultimi do të zbatohet në shtatë sfera, gjegjësisht korniza ligjore, arsimi, kultura, vetëqeverisja lokale, rinia,
kohezion dhe integrimi social, në të cilën Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar do të marrë pjesë dhe do ta japë
kontributin e vet.

Vizitë e përfaqësuesit të USAID-it, Dejvid Braun në Maqedoni

Më 4 dhjetor 2018, u organizua vizitë e përfaqësuesit të USAID-it për Maqedoninë, z. Dejvid Braun në Komunën e
Butelit. Në fillim të ngjarjes u mbajt takim joformal me kryetarin e Komunës së Butelit.
 
Më tej u organizua diskutim në tryezë të rrumbullakët në të cilën z. Dejvid Braun, kryetari i Komunës së Butelit dhe
përfaqësuesit e komunës, drejtori i SHF “Zhivko Brajkovski” dhe përfaqësues të Ekipit për Integrim Shkollor,
nxënësit, prindërit dhe anëtarët e ekipit të projektit biseduan për rëndësinë e procesit të integrimit ndëretnik në
sistemin arsimor dhe ndikimin e aktiviteteve shkollore të cilat mundësojnë bashkëveprim, bashkëpunim dhe
kohezion midis të rinjve të bashkësive të ndryshme etnike.
 
Përfundimisht, u zbatua edhe një vizitë e përbashkët në SHF “Zhivko Brajkovski”, në të cilën nxënësit i prezantuan
produktet e aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve dhe nismat e të rinjve të mbështetura nga projekti në vitin e
kaluar shkollor.



Monitorimi dhe vlerësimi

339 formularë për vlerësim u grumbulluan prej mësimdhënësve të cilët morën pjesë në trajnim për konceptin e ri për
arsimin qytetar. Të dhënat e përpunuara tregojnë se mësimdhënësit e vlerësojnë trajnimin si relevant për praktikën e
tyre mësimore dhe se planifikojnë t’i zbatojnë aktivitetet e propozuara gjatë orëve. Sipas mësimdhënësve, trajnimi u
ka ndihmuar të fitojnë pasqyrë më të qartë për qëllimet mësimore. Nismat e nxënësve konsiderohen si aspekt
veçanërisht interesant i konceptit të ri por me qëllim që të realizohen, mësimdhënësit e theksojnë rëndësinë e
mbështetjes si prej udhëheqësisë së shkollës ashtu edhe prej vetëqeverisjes lokale.
 
U zhvillua edhe një instrument i ri për hulumtim, me qëllim që të vlerësohet përvoja e mësimdhënësve të
arsimit qytetar gjatë zbatimit të programit të ri mësimor dhe broshurës për arsim qytetar në klasë. Më 17 dhjetor
2018, versioni elektronik i pyetësorit iu dërgua mësimdhënësve të arsimit  qytetar të regjistruar në bazën e të
dhënave të QMEQ, shumica e të cilëve morën pjesë edhe në trajnimet për programin e ri mësimor. Procesi i
grumbullimit të të dhënave është në vijim dhe deri më tani 150 mësimdhënës i janë përgjigjur atij. Në pajtim me
pyetësorin për mësimdhënësit, pyetësori për nxënësit e klasës së tetë është në proces të përgatitjes.
 
Përfunduan grupet e fokusit për hulumtimin e përvojave, qëndrimeve dhe perceptimeve të nxënësve dhe prindërve
të shkollave të fazës së parë pas realizimit të aktiviteteve dhe u dorëzuan procesverbalet e diskutimeve. U zbatuan
gjithsej 25 fokus grupe, prej të cilave 7 ishin me mësimdhënës, 5 me prindër dhe 13 me nxënës.
 
Filloi përpunimi i të dhënave nga hulumtimi i përvojave dhe perceptimeve të nxënësve (përgjigje të dhëna në anketa
dhe procesverbaleve të grupeve të fokusit) që do të përfundojë gjatë periudhës që vijon.
ü Instrumentet e rishikuara (drejtime për diskutime në grupe të fokusit) u përgatitën për hulumtimin e përvojave dhe
perceptimeve të nxënësve të cilët do të përfshihen në seksionet shkollore. U zbatuan gjithsej 12 fokus grupe me
nxënës në 6 shkolla të komunave të ndryshme.
 
Për mësimdhënësit e shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit, të cilët do të mbajnë orë të përbashkëta, u përgatit
pyetësor për vlerësim i cili do t’u jepet pas fundit të trajnimit. Fillimisht të dhënat e përpunuara tregojnë për atë se
mësimdhënësit vlerësojnë se trajnimi është i dobishëm për punën e tyre dhe se i ka përgatitur në mënyrë efektive të
mbajnë orë të përbashkëta.
 
Më tej, me qëllim që të mund të ndiqen ndryshimet e pritshme në qëndrimet dhe përvojat e nxënësve të shkollave të
mesme të Qytetit të Shkupit, të cilat do të jenë pjesë e orëve të përbashkëta, u përgatit pyetësor elektronik për
hulumtim të gjendjes fillestare. Në konsultim me përfaqësuesit e katër shkollave, pyetësorët u shtypën dhe u
shpërndanë nëpër shkolla.

Ruajtja e bashkëpunimit dhe koordinimit me institucionet kyçe arsimore, donatorë dhe projekte të
tjera.
 
Azhurnimi i rregullt i të gjitha platformave onlajn të projektit me informacione, lajme, foto galeri,
video, resurse dhe materiale.
 
Organizimi i diskutimeve të nxënësve me Kryetarin e Qytetit të Shkupit.
 
Zbatimi i përgatitjeve për xhirimin e një sërë të videove të animuara për arsim qytetar.
 
Përfundimi i përpunimit të të dhënave dhe shkrimi i raporteve për: (1) Konstatimet pas vlerësimit
të shkollave të fazës së parë, (2) Hulumtimin e gjendjes fillestare përmes vlerësimit të të dhënave
cilësore të shkollave të fazës së dytë (seksione), (3) Hulumtimin e përvojave të nxënësve dhe
mësimdhënësve me programin e ri të arsimit qytetar.
 
Përfundimi i pyetësorit për nxënës lidhur me përvojat me programin e ri mësimor për arsim
qytetar dhe grumbullimin e përgjigjeve të tyre.
 
Grumbullimi i të dhënave cilësore (përmes grupeve të fokusit me nxënës) për përvojat dhe
perceptimet e shkollave të cilat do të përfshihen në aktivitetet e përbashkëta me shkollat
partnere.
 
Finalizimi i pyetësorëve për hulumtimin e gjendjes fillestare të arsimit qytetar në shkollat e mesme
pas miratimit prej BZHA.
 
Pjesëmarrja në konsultimet dhe takimet e punës për zhvillimin e Strategjisë kombëtare për zhvillimin
e konceptit për një shoqëri dhe interkulturalizëm në Republikën e Maqedonisë.

Aktivitete 
 vijuese

Organizimi i diskutimeve të nxënësve me Kryetarin e Qytetit të Shkupit

Ekipi i projektit i filloi përgatitjet për diskutimin e ardhshëm të nxënësve me kryetarin e Qytetit të Shkupit, në të cilin
nxënësit do t’i ndajnë me kryetarin rekomandimet e tyre për zbukurimin e Parkut të Qytetit në Shkup. Përfaqësuesit
e projektit morën pjesë në takim koordinues me përfaqësues të komunës, në të cilin fundi i janarit u propozua si
periudhë përkatëse për organizimin e ngjarjes.

Bashkëpunimi me mediat

Me qëllim që të përforcohet bashkëpunimi me mediat dhe të sigurohet se ata kanë informacione të azhurnuara
lidhur me rrjedhën e aktiviteteve të projektit dhe arritjeve, u përgatit informatori medial dhe i njëjti u nda me ta.



Aktivitete për përforcimin e kohezionit  ndëretnik

Aktivitete 
 vijuese

Zbatimi i punëtorive kreative me nxënës të tetë (8) shkollave të përzgjedhura të mesme të vitit të
dytë të projektit.
 
Takime të rregullta dhe koordinim me Grupin e Punës në kuadër të MASH për Integrimin
Ndëretnik në Arsim.
 
Takime të njëpasnjëshme me mësimdhënës, anëtarë të Ekipeve Shkollore për Integrim dhe
drejtorët e shkollave të përzgjedhura të mesme për orë të përbashkëta gjatë mësimit të rregullt.
 
Sigurimi i mbështetjes për shkollat e përzgjedhura për zbatimin e aktiviteteve afatgjata jashtë
mësimore në seksione dhe organizimi i vizitave terrenore me qëllim që të mbështetet zbatimi.
 
Sigurimi i mbështetjes për shkollat e përzgjedhura për zbatimin e aktiviteteve jashtë mësimore në
partneritet dhe organizim i vizitave terrenore me qëllim që të mbështetet zbatimi.

Mbështetje dhe ndërtim i kapaciteteve të mësimdhënësve për orë të përbashkëta gjatë mësimit të rregullt

Në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit dhe në koordinim me OSBE-në, ekipi i komponentit organizoi trajnim për
mësimdhënësit e 4 (katër) shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit me qëllim të zbatimit të orëve të përbashkëta
gjatë mësimit të rregullt në shkollat e tyre. Paraprakisht modulet dhe përmbajtja e trajnimeve u përgatitën në
koordinim me mentorët e INRA të përzgjedhur që ta lehtësojnë trajnimin. Trajnimi u mbajt në Ohër prej 20-22 dhjetor
2018 dhe në të u tubuan mësimdhënësit e emëruar për realizimin e orëve të përbashkëta gjatë mësimit të rregullt në
periudhën që vijon. Në trajnim të pranishëm ishin këshilltarë të Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnime, të cilët
në periudhën që vijon do ta ndjekin dhe mentorojnë zbatimin e orëve të përbashkëta në shkollat e tyre.

Prezantimi i konstatimeve dhe rekomandimeve nga 5 (pesë) takimet rajonale me Inspektorët Shtetërorë të Arsimit

Ekipi i komponentit organizoi takim pune me anëtarët e Grupit të Punës në kaudër të MASH për Integrimin Ndëretnik
në Arsim me qëllim që të diskutohet për konstatimet dhe rekomandimet të cilat dolën nga zbatimi i 5 (pesë) takimeve
rajonale në nëntor me inspektorë shtetërorë të arsimit. Më tej, pjesëmarrësit diskutuan për hapat e ardhshëm të cilët
duhet të ndërmerren, me qëllim që ato në mënyrë përkatëse të adresohen gjatë periudhës që vijon.
 
Më tej, plani i aktiviteteve, praktikat e mira dhe sfidat e grupit të punës në kuadër të MASH-it për Integrimin
Ndëretnik në Arsim u ndanë dhe u diskutuan.

Aktivitete afatgjata jashtë shkollore në shkolla

Gjatë këtij muaji, shumica e shkollave të përzgjedhura për t’i zbatuar aktivitetet afatgjata jashtë mësimore në kuadër
të sekcioneve shkollore ishin të fokusuara në procesin e furnizimit të materialeve të nevojshme për realizimin e
aktiviteteve. Disa shkolla filluan të zbatojnë aktivitete me nxënësit e tyre dhe zakonisht ato ishin takime të para midis
nxënësve të gjuhëve të ndryshme mësimore.
 
Nxënësit e seksionit të artit figurativ në Shkollën Fillore “Goce Dellçev”, Komuna e Aerodromit realizuan aktivitete të
cilat u mundësuan të mësojnë përmes punëtorisë së titulluar “vizatim me dashuri”. Nën udhëheqjen e mësimdhënësve
të tyre, përmes metodave interaktive dhe mësimeve praktike, ata mësuan se si të krijojnë volum në art.
 
Në SHF “Pere Toshev”, f. Dupjaçan, Komuna e Dollnenit, nxënësit e gjuhës mësimore maqedonase dhe shqipe zbatuan
aktivitete në kuadër të seksionit për gjuhë angleze. Të ndarë në 3 (tre) grupe, ata zbatuan hulumtim për grupet e
ndryshme etnike në Maqedoni. Ata e hulumtuan kulturën e tyre, gjuhën, traditën, religjionin dhe origjinën.
 
Grup i përzier i nxënësve të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore, gjatë seksionit të kimisë në SHF “Goce
Dellçev” nga Komuna e Manastirit mësuan për elementet e sistemit periodik.

Aktivitete të përbashkëta të nxënësve në partneritet

Projekti zgjodhi njëzet e dy (22) shkolla me një gjuhë mësimore të cilat do të mbështeten për zbatimin e aktiviteteve
në partneritet gjatë gjysmë vjetorit të dytë. Përzgjedhja u bë sipas kritereve vijuese: përfaqësimi rajonal, shkolla fillore
dhe të mesme, shkolla të dalluara apo shkolla të suksesshme të cilat kanë zbatuar aktivitete në partneritet në të
kaluarën dhe shkolla të sapoformuara.
 
Më 4 dhjetor 2018, në shkollat e përzgjedhura u dërgua link për aplikacionin onlajn për zbatimin e aktiviteteve në
partneritet. Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikacioneve ishte 21 dhjetori 2018. Në semestrin e ardhshëm
shkollat e përzgjedhura do të fillojnë me përzgjedhjen e aktiviteteve jashtë mësimore me nxënësit e gjuhëve të
ndryshme mësimore



Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare

Aktivitete 
 vijuese

Finalizimi i procesit të përgatitjes së Broshurës për arsim qytetar për klasën e tetë (8).
 
Organizimi i takimeve hyrëse për reforma në arsimin qytetar për klasën e nëntë (9).
 
Fillimi i përgatitjeve për serinë e videove të animuara për promovimin e reformave në programin
mësimor të arsimit qytetar.

Rinovimi i shkollave

Dokumentacioni i nevojshëm për miratimin e kompanive të përzgjedhura për projektet për rinovimin e shkollave
vijuese: SHF “Goce Dellçev“, Komuna e Manastirit, SHM “Kuzman Shapkarev“, Komuna e Manastirit dhe SHF
“Vëllezërit Milladinov” Komuna e Strugës u përgatitën nga ekipi i projektit. Dokumentacioni i përgatitur u dërgua
për miratim deri tek zyrtarit për kontraktimin e marrëveshjeve në zyrën rajonale për kontraktimin e marrëveshjeve
të USAID-it në Kosovë. Miratimet për kompanitë e përzgjedhura për projektet për rinovimin e shkollave vijuese:
SHF “Aco Shopov”, Komuna e Butelit, SHM “Pero Nakov”, Komuna e Kumanovës, SHF “Cirili dhe Metodij”, fshtati
Romanovc, Komuna e Kumanovës, SHF “Goce Dellçev” Komuna e Manastirit; SHM “Kuzman Shapkarev”, Komuna e
Manastirit dhe SHF “Vëllezërit Milladinov”, Komuna e Strugës u morën nga zyrtari për kontraktimin e marrëveshjeve
në zyrën rajonale për kontraktimin e marrëveshjeve të USAID-it në Kosovë. Do të thotë, 10 nga 12 shkollat e
përzgjedhura për projekte për rinovim janë miratuar, ndërsa lista e kompanive të përzgjedhura u publikua në linkun
vijues: http://mk.mcgo.org.mk/jobs-tenders/ .
 
Ekipi i projektit organizoi takime për kyçje në punë me përfaqësues të kompanive të përzgjedhura ndërtimore, me
përfaqësues të kompanive për mbikëqyrje dhe përfaqësuesit e ekipeve për rinovimin e shkollave në shkollat vijuese:
SHF “Andreja Saveski Qiqish”, Komuna e Tetovës; SHM “Jane Sandanski”, Komuna e Strumicës; SHF “Marshall Tito”,
Komuna e Strumicës; SHF “Aco Shopov” Komuna e Butelit, SHF “Vera Ciriviri Trena”, f. Debresht, Komuna e
Dollnenit; SHF “Cirili dhe Metodij” f. Romanovc, Komuna e Kumanovës; SHM “Pero Nakov”, Komuna e Kumanovës,
SHF “Goce Dellçev”, Komuna e Manastirit, SHM “Kuzman Shapkarev” Komuna e Manastirit dhe SHF “Vëllezërit
Milladinov”, Komuna e Strugës. Gjatë këtyre takimeve, përfaqësuesit e kompanive të përzgjedhura ndërtimore u
njoftuan me vëllimin e punëve të cilat do të zbatohen, dokumentacionin e projektit dhe specifikimet tjera lidhur me
projektet për rinovim.
 
Aktivitetet për rinovim të cilat ishin obligim i projektit për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim përfunduan në
dy shkolla. Kontrollet teknike të aktiviteteve përfundimtare u organizuan në shkollat vijuese: SHM “Pero Nakov”,
Komuna e Kumanovës dhe SHF “Andreja Saveski Qiqish”, Komuna e Tetovës. Në këto shkolla, punët të cilat janë
obligim i shkollave dhe komunave do të përfundojnë gjatë pushimit dimëror.

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

Gjatë dhjetorit, Broshura për arsim qytetar për klasën e tetë (8) u distribuua midis mësimdhënësve të cilët morën pjesë në
trajnimin për arsim qytetar. Mësimdhënësit patën mundësi ta lexojnë dhe të diskutojnë për përmbajtjen e Broshurës.
Ata i ndanë përvojat e tyre lidhur me lëndën e arsimit qytetar që realizohet sipas Broshurës dhe programit të ri të
rishikuar për arsim qytetar. Mësimdhënësit i ndanë qëndrimet e nxënësve për dy temat e para të cilat u publikuan në
ueb faqen e BZHA-së. Ata theksuan se Broshura për arsim qytetar për klasën e tetë(8) është dinamike dhe e përshtatur
mirë me nevojat dhe perspektivat e nxënësve.
 
Ekipi i projektit filloi me procesin përgatitor për botimin e Broshurës për arsim qytetar për klasën e tetë (8).

Trajnime me mësimdhënësit e arsimit qytetar

Në fillim të dhjetorit, në hotelin “Drin” në Strugë u organizuan shtatë (7) trajnime treditore për mësimdhënësit e lëndës
së arsimit qytetar në shkollat fillore, me ç’rast u trajnuan 153 mësimdhënës. Këto trajnime u mundësuan atyre që të
njoftohen me qasjen e re ndaj mësimdhënies dhe nxënies së arsimit qytetar në mënyrë që inkurajon përfshirjen aktive
të nxënësve dhe zbatimin e nismave të nxënësve në shkollë dhe në bashkësi. Të udhëhequr nga lehtësues me përvojë
(këshilltarë të BZHA dhe zbatues me përvojë praktike), mësimdhënësit u trajnuan në përputhje me programet e
rishikuara mësimore për arsim qytetar dhe Broshurës për klasën e tetë (8). Pjesëmarrësit, në formularët e tyre të
vlerësimit, vunë në dukje se prezantimet, metodat dhe teknikat kanë qenë të dobishme dhe se koncepti i trajnimit ju ka
dhanë pasqyrë të qartë për programin mësimor për arsim qytetar. Ata theksuan se njohuritë e fituara për nismat e
nxënësve dhe rolin e angazhimit aktiv do të jenë kyçe për ndërtimin kompetencave qytetare të nxënësve.

Aktivitete për stimulimin e shkollave/rinovim

Organizimi i kontrolleve teknike me përfaqësuesit e kompanive të përzgjedhura ndërtimore,
kompanive mbikëqyrëse dhe përfaqësuesit e ekipeve për rinovimin e shkollave në shkollat
vijuese: SHF “Vera Ciriviri Trena” f. Debresht, Komuna e Dollnenit; SHF “Jane Sandanski”, Komuna
e Strumicës, SHF “Cirili dhe Metodij” f. Romanovc, Komuna e Kumanovës; SHF “Aco Shopov”,
Komuna e Butelit; SHM “Kuzman Shapkarev”, Komuna e Manastirit.
 
Dorëzimi i dokumentacionit teknik për rinovimin e shkollave nga këto dy shkolla: SHF “Nikolla
Karev”, komuna Radovish dhe SHF “Edinstvo Bashkimi Birlik”, Komuna e Gostivarit.

Aktivitete 
 vijuese


