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Program për nisma të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta
 

Projekti organizoi takim me përfaqësuesit e shkollës së mesme Kirill Pejçinoviq nga Tetova dhe siguroi mbështetje për
mësimdhënësit në procesin e definimit të aktiviteteve që janë pjesë e programit për nisma të të rinjve dhe aktivitete të
përbashkëta të nxënësve. Gjithashtu, u ndanë informacione në lidhje me rregullimin administrativ të mbështetjes
financiare në shkollë për realizimin e këtyre aktiviteteve.

  
Shkollat zbatuan gjithsej 31 aktivitete të cilat u mbështetën në kuadër të programit për nisma të të rinjve dhe aktivitete të
përbashkëta të nxënësve. Krahas komunikimit të vazhdueshëm me shkollat përmes email-it dhe telefonit, ekipi i projektit
organizoi vizita në shkollat që t’u ndihmojë përfaqësuesve të shkollave në planifikimin dhe implementimin e aktiviteteve.
Gjatë këtij muaji, u organizuan vizita për mbështetje në shkollat vijuese: SHF “Zhivko Brajkovski” në Butel, SHF “Goce
Dellçev” në Manastir, SHF “Edinstvo-Bashkimi-Birlik” në Gostivar, SHF “Andrea Savevski Kikish” në Tetovë, SHF
“Vëllezërit Milladinov” në Strugë, SHM “Pero Nakov” në Kumanovë dhe SHF “Kërste Petkov Misirkov” në Radovish.

 

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.

  
Me qëllim që të promovohet rëndësia e integrimit ndëretnik në arsim dhe vlerave qytetare dhe demokratike midis të
rinjve, projekti organizoi garë onlajn për fotografi për mësimdhënësit e të gjitha shkollave fillore dhe të mesme në
Maqedoni. Për temën integrimi ndëretnik në arsim, u dorëzuan gjithsej 180 fotografi prej 134 mësimdhënës. Për temën
edukimi qytetar, janë dorëzuar gjithsej 48 fotografi prej 38 mësimdhënësve.

  
Me qëllim që të koordinohen aktivitetet për komunikimin onlajn me opinionin me organizatën partnereForumi 
Rinor Arsimor (FRA), u mbajt takim koordinues me përfaqësues të FRA. Në takim u diskutua për drejtimet e përgjithshme
për Brendimin e veglave për komunikim me opinionin, me qëllim që të sigurohet konsistencë dhe të shmanget përkimi i
informacioneve.

 

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 monitorim dhe  vlerësim
 

Pyetësorët elektronik që përbëjnë pjesën kuantitative të testimit preliminar të pilot shkollave, u dërguan në të gjitha
shkollat e përfshira. Shkollat ua dorëzuan pyetësorët nxënësve, prindërve, mësimdhënësve dhe
drejtorëve/bashkëpunëtorëve profesional. Ekipi i projektit bëri monitorimin e të dhënave të marra prej shkollave dhe
gjatë procesit siguroi mbështetje për shkollat. Grumbullimi i të dhënave pritet të finalizohet gjatë muajit të ardhshëm. 

  
Në kuadër të pjesës cilësore të testimit preliminar të pilot shkollave u organizuan gjithsej 28 fokus grupe. fokus grupe u
organizuan në 5 komuna (Strugë, Strumicë, Kumanovë, Gostivar dhe Manastir). U organizuan 13 fokus grupe me nxënës,
tetë me mësimdhënës dhe shtatë me prindër.

  
Baza e të dhënave u finalizua dhe u migrua në serverin e QMEQ. U zbatua një trajnim i shkurtë për shfrytëzimin e bazës së
të dhënave nga ekipi i projektit. 

  
U përgatit raport elektronik për vizita terrenore duke përdorur Kobo Toolbox, ndërsa udhëzimet për përdorimin e tij iu
dorëzuan mentorëve të projektit. Me përdorimin e këtij raporti, mentorët do të mund t’i sigurojnë projektit informacione
relevante për zbatimin e aktiviteteve në nivel të shkollës dhe në nivel të bashkësisë.

 



Aktivitete për përforcimin e kohezionit  ndëretnik
 

Aktivitete të projektit për koordinim dhe bashkëpunim
 

Përfaqësuesit e projektit morën pjesë në konferencën për lidership të USAID-it me temë Rruga e Maqedonisë nga zhvillimi
drejt vetëqëndrueshmërisë që u mbajt më 30 mars. Qëllimi i konferencës ishte zyrtarisht të shënohet përfundimi i
suksesshëm i fushatës me rastin e 25 vjetorit të punës së USAID-it në Maqedoni.

  
Në kuadër të aktiviteteve për shënimin  e 25 vjetorit të punës së USAID-it në Maqedoni, përfaqësues i INRA mori pjesë në
programin e mëngjesit në TV Sitell.

  
Përfaqësuesit e projektit morën pjesë në Konferencën e të Rinjve për Ballkanin Perëndimor Qytetarë aktiv në Prishtinë, e
organizuar nga Këshilli Britanik në periudhë prej më 26-27 mars. Në konferencë, përmes një sërë panel diskutimesh,
prezantimesh dhe grupe punuese dhe në koordinim me Zyrën Rajonale për Bashkëpunimin e të Rinjve (ZRBR), u përgatitën
një sërë rekomandimesh dhe propozimesh për politika që do të prezantohen në Samitin e Ballkanit Perëndimor. 

  
U mbajt takim me shefin e kabinetit të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës për progresin e projektit, ku ekipi informoi për
aktivitetet e projektit. Në takim, u prezantuan aktivitetet në fushën e arsimit ndëretnik por edhe në fushën e edukimit
qytetar. 

  
Ekipi i INRA mbajti takim me përfaqësuesit e Demokrasi Lab. Gjatë takimit, ekipi ndau informacione në lidhje me procesin
e përmirësimit të lëndës së edukimit qytetar në shkollat fillore dhe të mesme. Gjithashtu, përfaqësuesit e Demokrasi Lab e
prezantuan propozim projektin e tyre Demokraci dhe Angazhim Qytetar dhe planin e përgatitur mësimor për mësim për
realizimin e nismave qytetare dhe për aftësi për angazhim qytetar. U organizua takim për qëllim të këmbimit të përvojave
dhe të diskutohet për bashkëpunimin e ardhshëm në fushën e edukimit qytetar.

 

Zëri i INRA
 

Me qëllim të inspirimit dhe motivimit të të rinjve dhe bashkësisë më të gjerë që të marrin rol aktiv dhe të angazhohen në
aktivitetet për integrimin ndëretnik dhe përgjegjësi qytetare, u iniciuan një sërë ngjarjesh të emëruara Biseda rinore në
nëntë pilot komuna. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është të dëgjohet zëri i të rinjve dhe mundësohet të diskutojnë në tema
të cilat lidhen me bashkësinë dhe të rinjtë që mundësojnë bashkëpunim të ndërsjellë, komunikim të përmirësuar dhe
vetëdijesim për përkatësinë në bashkësi dhe përgjegjësinë qytetare.

  
Gjatë marsit u mbajtën tri ngjarje të emëruara Biseda rinore në Kumanovë, Strumicë dhe Gostivar. Si rezultat, të rinjtë e
shkollave fillore dhe të mesme në mënyrë aktive morën pjesë në diskutimet në tema të rëndësishme dhe prezantuan se
çfarë do të dëshironin ata të ndryshojnë në bashkësitë e tyre. Në këto ngjarje morën pjesë mbi 200 nxënës dhe
pjesëmarrës të tjerë, duke i përfshirë edhe përfaqësuesit e komunave, mësimdhënës dhe përfaqësues të këshillave lokale
rinore. Ngjarje të tilla do të organizohen edhe gjatë prillit, majit dhe qershorit të vitit 2018 dhe do të përfshijnë nxënës
nga Tetova, Dollneni, Manastiri, Radovishi, Buteli dhe Struga. 

 

Aktivitete 
 vijuese

 

Ofrimi i mbështetjes për shkollat gjatë zbatimit të aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve të
mbështetura nga programi për nismat e 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.

  
Përzgjedhja e fotografive fituese prej garës onlajn të fotografive për promovimin e integrimit
ndëretnik në arsim dhe zhvillimin e vlerave demokratike dhe qytetarëve tek të rinjtë.

  
Finalizimi i grumbullimit të të dhënave përmes pyetësorit elektronik. 

  
Përpunimi dhe analizimi i të dhënave të marra prej testimit preliminar cilësor dhe sasior me pilot
shkollat. 

  
Futja e të dhënave prej shkollave në bazën e të dhënave të projektit. 

  
Organizimi i ngjarjeveBiseda rinorenë pilot komunat.

 

Takim koordinues me mentorët për INRA për zbatimin e takimeve të punës me Ekipet për Integrim  Shkollor
 

Në Shkup u mbajt takim koordinues me mentorët për INRA ku u prezantuan dhe diskutuan përmbajtjet e zhvilluara për
takimet e punës të planifikuara me Ekipet për Integrim Shkollor nga të gjitha shkollat fillore dhe të mesme. Në këtë
takim u diskutua agjenda dhe u përpilua dhe distribuua mentorëve një broshurë e vogël me kriteret për integrimin
ndëretnik në arsim. Krahas kësaj, u përgatit dhe u nda orari i takimeve të punës me Ekipet për Integrim Shkollor, që
gjithashtu përfshin edhe plan të ekipeve të mentorëve që do t’i udhëheqin takimet e punës.

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

 
Aktivitete përgatitore u realizuan nga ekipi i projektit për grumbullimin e të gjitha Ekipeve për Integrim Shkollor   në
territorin e Maqedonisë. Duke filluar nga 20 marsi, u mbajtën katër takimet e para, në të cilat morën pjesë mbi 480
përfaqësues të Ekipeve për Integrim Shkollor prej 160 shkollave. Qëllimi i këtyre takimeve të punës është të diskutohet
roli i Ekipeve për Integrim Shkollor në shkolla dhe ndryshimet e bëra në rolin e tyre në nivele të ndryshme. Gjithashtu, në
këto takime përfaqësuesit e Ekipeve për Integrim Shkollor i ndanë planet e tyre për aktivitetet mësimore dhe jashtë
mësimore për aktivitetet e përbashkëta të nxënësve të cilat janë planifikuar për këtë si edhe për vitin e ardhshëm
shkollor në shkollat e tyre. Çdo takim pune është moderuar nga një ekip prej dy mentorësh për INRA. Këto takime pune
do të mbahen nga marsi deri në qershor të vitit 2018 dhe do t’i përfshijnë të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në
Maqedonia të sistemuara në 44 grupe.

 



Mentorim në lidhje me aktivitetet të përbashkëta mësimore dhe jashtë mësimore të nxënësve prej mentorëve për INRA
 

Shkollat realizuan aktivitete të përbashkëta mësimore dhe jashtë mësimore të nxënësve. Ndërsa mentorët për INRA u
angazhuan gjatë mentorimit dhe mbështetjes së aktiviteteve të tilla. Gjatë muajit mars, u vizituan dhe mentoruan dy
aktivitete mësimore, gjegjësisht aktivitete në shkollat “Edinstvo Bashkimi” në Gostivar dhe “Goce Dellçev” në Manastir.
Më pas, mentorët e tjerë për INRA mentoruan aktivitete jashtë shkollore në shkollat “Vëllezërit Milladinovci” në Strugë
dhe “Prerodba – Rlindja” në Dollnen.

 
Punëtori kreative në shkolla

 
Në tetë shkolla të mesme, mësimdhënësit duke shfrytëzuar module të ndryshme vazhduan të zbatojnë punëtori
kreativeme grupet e tyre të nxënësve . Këto punëtori kreative zbatohen çdo javë në çdo shkollë. Nxënësve u ofrohen
aftësi të ndryshme si përmirësimi i punës ekipore, ndërtimi i ekipeve, zhvillimi i komunikimit dhe aftësive duke
shfrytëzuar ide kreative dhe ngjashëm. Në periudhën e ardhshme, si pjesë e punëtorive, nxënësit do të fillojnë të
zhvillojnë koncepte për produkt të përbashkët që do të paraqitet në prezantimet e tyre publike në bashkësitë e tyre.
Deri më tani, në shkollat janë zbatuar 72 punëtori kreative.

 

Aktivitete për përforcimin ekulturës demokratike dhe sjelljes qytetare
 

Aktivitete 
 vijuese

 

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

Takim koordinues me Grupin e Punës për Arsimin e Integruar Ndëretnik në kuadër të MASH.
  

Organizimi i mentorimit të aktiviteteve jashtë mësimore dhe mësimore në shkollat. 
  

Mbështetja dhe implementimi i punëtorive kreative në shkollat e mesme.
 

Aktivitete për stimulimin e shkollave/rinovim
 

Mbështetje e INRA për revizionin e përmbajtjeve  mësimore të edukimit qytetar
 

Përmes disa takimeve të punës, nëngrupi përgjegjës për kompetencat kyçe qytetare përpiloi projekt dokumentin me
kompetenca qytetare për nxënësit. Dokumenti u fokusua në dimensionin kognitiv, socio-emocional dhe praktik të
procesit të nxënies. Sfera të rëndësishme siç janë: identiteti qytetar, lidhshmëria qytetare, qytetaria dhe shoqëria
qytetare, institucione, edukimi financiar, Bashkimi Evropian dhe organizatat ndërkombëtare u përgatitën dhe njohuri,
aftësi, vlera, qëndrime dhe sjellje qytetare të cilat nxënësit duhet t’i posedojnë pas fitimit të një shkalle të caktuar të
arsimit u përfshinë në dokument. 

  
Më 28 mars 2018 u mbajt takim pune me ekipin e ekspertëve për zhvillimin e lëndës edukimi qytetar në shkollat fillore
dhe të mesme, me ç’rast është rishikuar projekt versioni i dokumentit kompetencave qytetare për nxënësit dhe u
përgatitën propozime për përmirësim. 

  
Ekipi i ekspertëve diskutoi për aktivitete të cilat duhet të ndërmerren me qëllim që edukimi qytetar të përcaktohet si
filozofi në nivel shkollor, me përfshirjen e të rinjve në procesin e sjelljes së vendimeve, zhvillimin e qëndrimeve pozitive
ndaj nismave, përgjegjësinë personale dhe vullnetarizmin  në bashkësi. 

 

Aktivitete 
 vijuese

 

Publikimi i thirrjes publike për ekipin e ekspertëve për përgatitjen e programeve mësimore për
lëndën edukimi qytetar. 

  
Organizimi i takimeve të punës me anëtarët e grupit të ekspertëve.

 

Rinovimi  i shkollave
 

U rishikua Plani për Ndjekjen e Masave për Zbutjen e Ndikimit ndaj Mjedisit Jetësor (PNZMJ) sipas komenteve të marra
nga Oficeri për Mjedis Jetësor i Misionit të USAID-it Maqedoni, përgjegjës për Shqyrtimin e Mjedisit jetësor dhe i njëjti u
miratua nga Drejtori i Misionit të USAID-it, Oficeri për Mjedis Jetësor i Misionit, Përfaqësuesi i Oficerit për Ndihmë apo
Përfaqësuesi i Zyrës për Marrëveshje dheOficeri i Byrosë për Mjedis Jetësor . Plani për Ndjekjen e Masave për Zbutjen e
Ndikimit ndaj Mjedisit Jetësor (PNZMJ) u përgatit për të gjitha llojet e mundshme të projekteve për rinovim të shkollave
të cilat mund të zbatohen në pilot shkollat. 

  
Ekipi i komponentit siguroi mbështetje për shkollat gjatë zbatimit të aktiviteteve të mbështetura nga programi për nisma
të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta të nxënësve. 

  
Krahas kësaj, ekipi i komponentit siguroi mbështetje për punëtoritë me Ekipet për Integrim Shkollor. 

 

Organizimi i vizitave terrenore në shkollat e përzgjedhura.
  

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

Përgatitje për trajnimin e Ekipeve për Rinovimin e Shkollave. 
  

Ofrimi i mbështetjes shkollave gjatë zbatimit të aktiviteteve të mbështetura prej programit për nisma
të të rinjve dhe aktivitete të përbashkëta të nxënësve. 

 

Aktivitete 
 vijuese

 


