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Raport mujor
 

Program për nisma të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta
 

Pjesa më e madhe e shkollave të mbështetura nga programi i nismave të të rinjve dhe aktivitetet e përbashkëta të
nxënësve, e përfunduan implementimin e të gjitha aktiviteteve të planifikuara në aplikacionet e tyre gjatë këtij muaji. Deri
më tani, gjithsej 28 shkolla realizuan 87 aktivitete me nxënësit. Por, për shkak të numrit të aktiviteteve të zbatuara në
këtë periudhë, tre shkolla nuk arritën t’i realizojnë aktivitetet e tyre të cilat u miratuan në aplikacionet e tyre. Prandaj
projekti u lejoi këtyre shkollave t’i zbatojnë aktivitetet e planifikuara në fillim të vitit të ardhshëm shkollor në shtator. Me
qëllim që të rritet komunikimi me opinionin dhe të informohen bashkësitë lokale për aktivitetet shkollore, rregullisht janë
publikuar shkresa të shkurtra për zbatimin e aktiviteteve në internet dhe në faqen e Fejsbukut të projektit.

 

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.

 

Aktivitete të projektit për koordinim dhe bashkëpunim
 

U organizua konferencë për integrimin ndëretnik në arsim nga organizata joqeveritare lokale Aksioni Paqësor në të cilën
udhëheqësi i projekti i prezentoi qëllimet dhe rezultatet e pritura nga Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në
Arsim. 

  
Më tej, ekipi i projektit mori pjesë në ngjarjen e organizuar nga Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar, e cila e shënoi
fillimin e projektit Arsimim për Punësim në Maqedoni (E4E@mk). Ky projekt do t’u mundësojë qytetarëve, veçanërisht të
rinjve, të fitojnë arsim dhe trajnim shumë cilësor dhe profesional, ndërsa do të sigurojë edhe ndihmesë në zhvillimin e
aftësive profesionale të cilat do të kontribuojnë për rritjen e punësimit në vend.

  
Përfaqësuesit e projektit morën pjesë edhe në panel diskutimin e organizuar nga Forumi Arsimor Rinor, Koalicioni SEGA
dhe Ambasada e Parë për Fëmijë në Botë – Megjashi. Qëllimi ishte të diskutohen propozim-rregullorja e re për
organizimin e nxënësve dhe ndryshimet në Ligjin për arsim të mesëm. Në panel diskutim morën pjesë përfaqësues të
institucioneve qeveritare, kuadro drejtuese nga shkollat, nxënësit dhe organizatat e qytetarëve, të cilët i ndanë
qëndrimet e tyre për dokumentin.

 

Monitorimi dhe vlerësimi
 

U zhvilluan instrumente të reja për vlerësimin e efekteve nga aktivitetet afatgjata (punëtori kreative dhe forum teatër).
Në to u përfshinë tre lloje pyetësorësh: për nxënës të cilët marrin pjesë në aktivitetet, për nxënësit-spektatorë gjatë
prezantimeve publike dhe për spektatorët e tjerë në prezantimet publike. Ekipi i projektit i pilotoi pyetësorët gjatë tre
prezantimeve publike, të cilat u organizuan pas zbatimit të punëtorive kreative dhe forum teatrove në shkolla.

  
Me qëllim që të rritet efikasiteti i procesit vëzhgues, janë përpiluar formularë në Survey Monkey të dedikuara për
raportimin e strukturës së (1) Ekipeve për Integrim Shkollor dhe (2) aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve.

  
U përgatit projekt raporti për vlerësimin e gjendjes fillestare për perceptimet, qëndrimet dhe përvojat e palëve të
interesuara në 40 pilot shkolla. Konstatimet kryesore i janë prezantuar ekipit të projektit dhe rekomandimet janë
përshtatur sipas informacioneve kthyese.

 



Aktivitete për përforcimin e kohezionit  ndëretnik
 

Përfunduan përgatitjet për takimin e punës me mentorët për INRA. Qëllimi i këtij takimi është: mentorët të njoftohen me
gjendjen fillestare; të vlerësohen përvojat e tyre gjatë përdorimit të instrumenteve për vëzhgim gjatë vizitave shkollore;
dhe të planifikohen angazhimet e mentorëve gjatë periudhës që vijon.

 

Aktivitete 
 vijuese

 

Bashkëpunim dhe koordinim i vazhdueshëm me institucionet kyçe arsimore.
  

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

  
Takim me mentorët për INRA me qëllim që të prezantohet raporti për vlerësimin e gjendjes fillestare
dhe të diskutohen rekomandimet, të merren informacione kthyese lidhur me përvojën në terren nga
vëzhgimi aktiviteteve dhe të planifikohen aktivitetet mentore për periudhën që vijon.

  
Përfundim i raportit për vlerësimin e gjendjes fillestare pasi të përfshihen informacionet kthyese prej
mentorëve.

  
Vazhdohet futjen e të dhënave në bazën e të dhënave për shkollat.

 

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

Në fund të qershorit 2018, INRA në bashkëpunim me OSBE-në i grumbulloi në një takim pune në Strugë anëtarët e
Grupit Punues për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH. Qëllimi i këtij takimi ishte të prezantohen
rezultatet e fundit nga realizimi i aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve, puna me shkollat dhe Ekipet për Integrim
Shkollor gjatë këtij viti shkollor, të diskutohen sfidat dhe mbështetja vijuese prej institucioneve arsimore në procesin e
integrimit ndëretnik në arsim. 

  
Krahas asaj, në takimin e punës bashkërisht u diskutua dhe dakordua plani për aktivitete të cilat Grupi Punues do të
zbatojë në periudhën nga viti 2018-2019, i cili përfshinë: përgatitjen e Rregullores së punës për Grupin Punues në kuadër të
MASH, organizimin e takimeve rajonale me inspektorët shtetërorë të arsimit, shqyrtimin e procesit të zbatimit dhe
menaxhimit me grantin e MASH për mbështetjen e aktiviteteve shkollore për integrim ndëretnik në arsim, përgatitja e
materialeve promovuese dhe organizimin e pranisë në media, përmirësimin e aftësive për prezantim publik, promovimin
e aktiviteteve shkollore me autoritetet komunale, etj. 

 

Punëtori kreative në shkolla
 

Në fillim të qershorit 2018 u organizuan tre prezantime publike përfundimtare prej punëtorive kreative. Prezentimet u
realizuan në periudhë prej disa muajve në më shumë shkolla të mesme në Maqedoni, në kuadër të Projektit të USAID-it
për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim. Duke kombinuar punën individuale dhe ekipore, nxënësit e rinj në
punëtoritë patën mundësi të krijojnë dhe të shprehen në mënyrë kreative. Gjithashtu, përmes zbatimit të një sërë
teknikash inovative, të rinjtë i thelluan njohuritë e tyre dhe të kuptuarit për stereotipat, paragjykimet dhe diskriminimin
në shoqëri.

  
Nxënësit e “Niko Nestor” në Strugë e shprehën kreativitetin e tyre në performancë muzikore dhe vallëzimi me titull “Ura
e miqësisë”, të cilën e realizuan para Urës së Çarshisë në Strugë. Në ngjarje morën pjesë mbi 100 nxënës, mësimdhënës,
prindër dhe përfaqësues të vetëqeverisjes lokale, duke i përfshirë edhe kalimtarët e rastit.

  
Në Manastir, nxënësit e shkollës së mesme “Gjorgji Naumov” xhiruan një film të shkurtër me titull “Qyteti i Manastirit – I
hapur për të gjithë” dhe e organizuan promovimin e tij në shkollë, i cili u vizitua nga më shumë se 60 mysafirë. Filmi i
shkurtër i pasqyron idetë dhe nismat e të rinjve për përmirësimin e bashkësisë së tyre, ndërsa në të janë shfaqur edhe
disa monumente kulturore dhe historike në qytet, të cilët u japin rëndësi të madhe bashkësive të ndryshme etnike.

  
Prezentimi publik i nxënësve të shkollës së mesme “Kiro Burnaz” nga Kumanova para bashkëmoshatarëve të tyre,
prindërve dhe mësimdhënësve, përfshiu sintezë të tre formave artistike dhe përmbante segment muzikor – dy
performanca në kor, segmentin dramatik – zbatimin e shtatë skenave teatrale dhe segmentin e nxënësve – ekspozitë të
fotografive, posterë dhe vizatime.

  
Shkollat e tjera të përfshira në proceset kreative gjithashtu do të prezantohen me prezantimet e tyre publike në
periudhën që vijon.

 

Aktivitete 
 vijuese

 

Planifikim dhe dizajnim i takimeve të punës me përfaqësues të komunave.
  

Planifikimi dhe koordinimi i aktiviteteve të Grupit të Punës në kuadër të MASH.
  

Përgatitje për takimin koordinues me mentorët për INRA.
  

Përgatitje për prezantimin publik i cili është rezultat i zbatimit të punëtorive kreative në katër (4)
shkolla të mesme të cilat janë të përfshira në vitin e parë projektues.

 



Aktivitete për stimulimin e shkollave/rinovim
 

Aktivitete për përforcimin ekulturës demokratike dhe sjelljes qytetare
 

Rishikimi i planeve mësimor dhe programeve për lëndën edukimi qytetar
 

Më 1 qershor 2018, ekipi i ekspertëve përgjegjës për përmirësimin e edukimit qytetar për arsimin fillor dhe të mesëm,
mbajti takim në të cilin u diskutua projekt-programi mësimor për edukim qytetar për klasën e tetë (8). Gjatë takimit,
ekipi i ekspertëve u nda në disa grupe më të vogla, të cilat në detaje e shqyrtuan përmbajtjen. U dhanë propozime për
përmirësimin e dokumentit në pajtim me qëllimet, më saktë: koncepti për edukim qytetar me të cilin do të hapen
mundësi që nxënësit ta zbatojnë në praktikë arsimin qytetar dhe me atë t’i përmirësojnë rezultatet e mësimit, për
shembull përmes pjesëmarrjes dhe nismave të cilat e promovojnë zërin e nxënësve.

  
Më tej ekipi i ekspertëve e diskutoi qasjen e aktiviteteve ndërlëndore dhe jashtë mësimore të cilat duhet të ndërmerren
në periudhën që vijon.

  
Pas procesit të shqyrtimit të projekt-programit mësimor për edukim qytetar për klasën e tetë (8), dokumenti u finalizua
dhe lektorua. Deri në fund të muajit, dokumenti u dërgua në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (MASH) për t’u miratuar
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

  
Grupi punues përgjegjës për shqyrtimin e programit mësimor për edukim qytetar, i formuar nga BZHA, e filloi procesin
e zhvillimit të programit mësimor për edukim qytetar për klasën e nëntë (9). Përmes takimeve të punës dhe punës
individuale, anëtarët e grupit punues e përpiluan projekt dokumntin e parë dhe e përmirësuan programin mësimor.

 

Projekt versioni i Dokumentit për kompetenca qytetare të nxënësve është finalizuar
 

Projekt versioni i Dokumentit për kompetenca qytetare të nxënësveu shqyrtua prej ekspertëve të dalluar të arsimit. Ata i
ndanë informacionet dhe propozimet e tyre për përmirësim. Dokumentit për kompetenca qytetare të nxënësve do të hapet
për shqyrtim të mëtejmë në periudhën që vijon.

 

Doracak për edukimin qytetarë
 

Me qëllim që të sigurohet mbështetje për nxënësit për zbatimin e drejtë të lëndës së edukimit qytetar, ekipi i projektit
në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (MASH) dhe Byronë për Zhvillimin e Arsimit (BZHA), do të
përpilojë broshurë për edukimin qytetar për klasën e tetë (8). Për këtë qëllim, në bashkëpunim me institucionet kyçe, u
përpilua koncepti për broshurën.

  
Ekipi i projektit zbatoi takim me drejtorin dhe përfaqësuesit e BZHA-së, në të cilin u diskutua dhe u dakordua orari i
aktiviteteve për zhvillimin e konceptit për edukim qytetar si dhe komponentët e tij.

 

Aktivitete 
 vijuese

 

Finalizim i programit mësimor për edukim qytetar për klasën e nëntë (9).
 
Fillim i procesit të zhvillimit të programit mësimor për edukim qytetar për vitin e parë të arsimit fillor.

  
Përgatitja e projekt versionit të parë të broshurës për edukim qytetar.

  
Planifikimi i procesit të zbatimit të Hulumtimit të gjendjes fillestare për përmbajtjen në lëndën edukimi
qytetar për shkollat e mesme.
 

Organizim i vizitave terrenore në shkollat e zgjedhura për rinovim.
  

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

Përgatitje për trajnimin e Ekipeve për Rinovimin e Shkollave. 
  

Ofrim 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

 

Rinovimi  i shkollave
 

Moduli për punëtori dhe materialet për trajnim të dedikuara për personelin teknik dhe sekretarët shkollorë, që kanë të
bëjnë me fitimin e njohurive për mirëmbajtjen e shkollave u zhvilluan dhe u përgatitën nga ekipi i komponentit.

  
Më tej, një përfaqësues i ekipit të komponenti mbajti takim të rregullt me përfaqësuesit e MASH/Sektori për investime
kapitale për rinovimin e shkollave që të harmonizohet me planin për rinovim të INRA.

  
Më tej, këmbimi i informacioneve me përfaqësuesit e UNICEF-it u zhvillua rregullisht, lidhur me përgatitjen e
materialeve për punëtorinë për avancimin e aftësive të kuadrit shkollor, nxënësve dhe prindërve për menaxhim me
rrezikun prej katastrofave.

 


