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Aktivitete të projektit për koordinim dhe bashkëpunim
 

U mbajt takim informativ dhe koordinues me drejtoreshën e sapoemëruar të Qendrës Shtetërore të Provimeve z-nja
Lidija Goshevska. Qëllimi i këtij takimi ishte të ndahen të gjitha informacionet për Projektin për Integrimin Ndëretnik të
të Rinjve në Arsim, aktivitetet që realizohen në kuadër të projektit dhe të diskutohet roli dhe rëndësia e Qendrës
Shtetërore të Provimeve (QSHP) në sigurimin e mbështetjes për këto aktivitete në nivel kombëtar dhe lokal. Palët ranë në
dakord në të ardhmen e afërt të përmirësohet koordinimi, me ç‘rast këshilltarët e QSHP do të vazhdojnë të jenë aktiv dhe
të përkushtuar në mbështetjen e aktiviteteve të INRA për integrimin ndëretnik në arsimin në vend.

 

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.

  
Si pjesë e aktiviteteve për komunikim me opinionin, një produkt tjetër të cilin ekipi punon të zhvillojë është videoja për
integrimin ndëretnik.

 

Monitorimi dhe vlerësimi
 

Më 3 korrik 2018, në Shkup u mbajt një takim pune me mentorët e INRA me qëllim të prezantimit dhe diskutimit të
konstatimeve dhe rekomandimeve nga raporti për gjendjen fillestare me të cilin maten perceptimet, qëndrimet dhe
sjelljet e nxënësve, mësimdhënësve, prindërve dhe bashkëpunëtorëve profesional lidhur me zbatimin e aktiviteteve me të
cilat promovohet kohezioni ndëretnik dhe arsimi qytetar në nivel shkollor. Krahas kësaj, gjatë takimit u morën edhe
informacione kthyese për instrumentet për monitorim dhe u diskutuan aktivitete plotësuese dhe metoda për zbatimin më
efikas të projektit.

  
Në bazë të informacioneve kthyese për vitin e parë të implementimit të marra prej mentorëve dhe ekipit të INRA, raporti
për gjendjen fillestare për vitin e parë të implementimit është finalizuar dhe në vijim janë rishikimet e instrumenteve për
monitorim dhe vlerësim.

  
Më 11 dhe 13 korrik 2018, ekipi i projektit organizoi takime me përfaqësuesit e Grupit Punues për Integrimin Ndëretnik
në Arsim në kuadër të MASH, BZHA-së dhe OSBE-së që të diskutohet Plani për matjen e rezultateve të Grupit të Punës në
kuadër të MASH. Në këtë takim është diskutuar dhe shqyrtuar procesi i monitorimit dhe vlerësimit të Grupit të Punës në
kuadër të MASH, duke i përfshirë edhe instrumentet për monitorim dhe vlerësim. Qëllimi i këtij aktiviteti është që të
lehtësohet procesi i grumbullimit dhe analizimit të të dhënave dhe të ndihmohet mënyra e përgatitjes së rekomandimeve.

 

Aktivitete 
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Ruajtja e bashkëpunimit dhe koordinimit me institucionet kyçe arsimore, donatorë, projekte dhe
organizata të tjera.

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

  
Finalizimi i revizionit të instrumenteve për monitorim dhe vlerësim (pyetësorët KoBo, pyetësorë për
gjendjen fillestare dhe gjendjen pas realizimit dhe drejtimet për diskutime në fokus grupe). 

  
Zhvillimi i instrumenteve të reja për vlerësimin e aktiviteteve afatgjatë të projektit. 

 



Aktivitete për përforcimin e kohezionit  ndëretnik
 

Takim koordinues me Grupin e Punës për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH
 

Më 31 korrik 2018, u mbajt takim punues me anëtarët e Grupit të Punës për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të
MASH me qëllim që të finalizohet metoda e re për grumbullimin e të dhënave dhe ndryshimet në instrumentet për
monitorim dhe vlerësim. Më pas, u bë përshtatje e instrumenteve/pyetësorëve të cilët shfrytëzohen për ndjekjen e
progresit të integrimit ndëretnik në nivel komunal dhe shkollor gjatë zbatimit të aktiviteteve të përbashkëta dhe
nismave të nxënësve.    

 

Aktivitete për përforcimin ekulturës demokratike dhe sjelljes qytetare
 

Planifikimi i aktiviteteve për vitin e dytë të zbatimit të projektit
 

Në kuadër të projektit u punua në identifikimin e shkollave të cilat do të përfshihen në zbatimin e punëtorive kreative
aktivitetet mësimore dhe jashtë mësimore, klubeve civile të të rinjve etj. Krahas kësaj, lista finale e shkollave të cilat do
të përfshihen gjatë periudhës korrik 2018 – dhjetor 2019 do të koordinohet gjithashtu me institucionet kyçe arsimore.
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Organizimi i takimit të punës me anëtarët e Grupit të Punës për Integrimin Ndëretnik në Arsim në
kuadër të MASH dhe me drejtorët e institucioneve arsimore.

  
Organizimi i punëtorive për anëtarët e sapoemëruar të Ekipeve për Integrim Shkollor në shkollat e
mesme.

  
Organizimi i punëtorive për Komunikim strategjik dhe efektiv për anëtarët e Grupit të Punës për Integrimin 
Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH.

  
Planifikimi i prezantimeve publike prej shkollave të përfshira në punëtori kreative dhe forum teatro.

 

Rishikimi i planeve mësimor dhe programeve për lëndën edukimi qytetar
 

Shpejti pas finalizimit të procesit të zhvillimit të projekt-programit mësimor për lëndën edukim qytetar për klasën e
tetë (8), dokumenti u dorëzua në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe do të miratohet në periudhën që vijon. 

  
Grupi i punës përgjegjës për revidimin e programit mësimor për lëndën edukim qytetar i formuar nga BZHA, e zhvilloi
projekt-programin e parë mësimor për edukim qytetar për klasën e nëntë (9) të shkollës fillore dhe vitin e parë (1) të
shkollës së mesme. Domethënë, programi mësimor për klasën e nëntë (9) pritet të zbatohet në sistemin arsimor të vitit
shkollor 2019/2020.

  
Programi mësimor për edukimin qytetar për vitin e parë (1) të shkollës së mesme do të pilotohet në gjashtë (6) shkolla
gjatë vitit shkollor 2018/2019. Prandaj, grupi i punës përgjegjës për revidimin e programit mësimor për edukim qytetar
e dha në shqyrtim dokumentin deri tek përfaqësuesi i BZHA-së dhe Udhëheqës i Sektorit për Plane dhe Programe
Mësimore dhe ekipi i ekspertëve për edukim qytetar me qëllim rishikimi i tij dhe fitimi i informacioneve kthesë. Gjatë
periudhës që vijon, informacionet e marra kthyese do të shqyrtohen dhe përfshihen në dokument.

 

Broshurë për lëndën e edukimit qytetar për klasën e tetë (8)
 

Në fillim të muajit, ekipi i projektit organizoi takim fillestar me autorët e Broshurës për edukim qytetar. Si rezultat, u
definua korniza kohore për finalizimin e Broshurës dhe u diskutuan përmbajtja dhe pikat kryesore. Autorët u pajtuan se
Broshura për edukim qytetar për klasën e tetë (8) duhet t’i prezantojë secilën prej temave përmes strukturës vijuese:

 
1. Pjesa teorike –  i përfshin njohuritë të cilat nxënësit duhet t’i fitojnë;

  
2. “A e dini se” –përmban informacione të dobishme lidhur me temën;

  
3. Gjatë orës – përfshin listat e aktiviteteve në të cilat nxënësit mund të përfshihen gjatë orëve (për shembull, pyetje 
     për  diskutim, luajtjen e roleve, simulimeve, lojërave interaktive dhe kuizeve);

  
4. Nxënësit veprojnë në bashkësi – përmban listë të aktiviteteve të mundshme në të cilat nxënësit mund të kyçen si       
     pjesë e aktiviteteve jashtë mësimore në shkolla dhe bashkësi;

  
5. Fjalorth –  përfshin sqarime të shkurtra dhe definicione të fjalëve të reja lidhur me edukimin qytetar;

  
6. Linqe dhe materiale të dobishme – përfshin listën e materialeve të dobishme (për shembull, përmbajtje elektronike   
    dhe të internetit, tekste dhe fotografi).

 



Aktivitete për stimulimin e shkollave/rinovim
 

Më tej, më 14-16 korrik 2018 u mbajt takim treditor pune me autorët e Broshurës për edukim qytetar. Ekipi i projektit
organizoi takim pune me qëllim që të zhvillohet projekt Broshura e parë për klasën e tetë (8). Derisa e zhvillonin
dokumentin, autorëve u janë dhëna tema konkrete të cilat është dashur t’i zhvillojnë dhe më vonë t’i rishikojnë në bazë
të informacioneve të marra nga anëtarët e tjerë të ekipit dhe/apo autorët. Janë dhënë drejtime për përmirësimin e
cilësisë së përmbajtjes dhe janë diskutuar rezultatet e pritura prej këtij procesi. Pas këtij takimi, autorët e Broshurës për
edukim qytetar për nxënësit e klasës së tetë (8) vazhduan me procesin e rishikimit dhe i dorëzuan versionet e ndryshuara.

  
Me qëllim që të përpilohet përmbajtje për mësim e cila është në pajtim me programin mësimor për lëndën edukimi
qytetar, por edhe e cila përmban vlera demokratike bashkëkohore, versioni i parë i projekt Broshurës për edukim
qytetar do t’u dorëzohet profesorëve universitarë, ekspertëve të arsimit dhe praktikantëve me përvojë në periudhën e
ardhshme. Qëllimi i këtij procesi gjithëpërfshirës është të fitohet përmbajtje mësimore e cila do ta lehtësojë procesin e
krijimit të qytetarëve aktiv dhe të angazhuar të cilët janë të inspiruar të kontribuojnë drejt avancimit të shkollës dhe
bashkësisë së tyre.
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Finalizimi i procesit të zhvillimit të Broshurës për edukim qytetar për nxënësit e klasës së tetë. 
 
Finalizimi i planit mësimor për edukim qytetar për vitin e parë (1) në arsimin e mesëm. 

  
Shqyrtimi i procesit të zbatimit të Hulumtimit të gjendjes fillestare për përmbajtjet e lëndës edukimi
qytetar në shkollën e mesme. 

  
Shqyrtimi i procesit për zhvillimin e moduleve për trajnim për lëndën e edukimit qytetar për
mësimdhënësit më arsimin fillor.
 

Rinovimi  i shkollave
 

Më 10 korrik të vitit 2018, me nismën e përfaqësuesit të Komunës Qendër, ekipi i INRA mbajti takim informativ me
kryetarin e komunës, drejtuesin e sektorit për arsim dhe kryetarin e këshillit komunal. Në këtë takim u diskutuan
mundësitë për bashkëpunim në sferën e arsimit dhe mirëmbajtjen e objekteve shkollore. Si rezultat i kësaj, do të
organizohet takim informativ me të gjithë drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme të Komunës Qendër, para fillimit të
vitit të ardhshëm shkollor. Drejtorët do të kenë mundësi të ndajnë informacione lidhur me procedurat shkollore,
metodat dhe aktivitetet për mirëmbajtjen e objekteve shkollore dhe së bashku do t’i diskutojnë mënyrat se si të rritet
vetëdija për rëndësinë e mirëmbajtjes së objekteve shkollore.
 
Me qëllim që të fillojë procesi i rinovimit të shkollave, projekti do të vazhdojë me hapat e radhës dhe do t’i kërkojë
miratimet dhe ndryshimet e nevojshme.  
.
 

Organizimi i vizitave terrenore në shkollat e përzgjedhura për rinovim.
  

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

Përgatitja e trajnimit për Ekipet për Rinovimin e Shkollave. 
 
Ofrimi i mbështetjes për shkollat gjatë zbatimit të aktiviteteve të mbështetura prej programit për
nisma të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta të nxënësve. 

  
Mbajtja e takimit informativ me drejtorët e të gjitha shkollave fillore dhe  të mesme të Komunës
Qendër. 
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