
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.

  
Gjithashtu, EduMobMK u promovua para shkollave të cilat janë të përfshira në vitin e dytë të projektit – shkollat do
të marrin mbështetje në organizimin e seksioneve të përbashkëta në shkolla, punëtori kreative dhe forum teatro. Në
këtë mënyrë, shkollat të cilat janë përfshirë në aktivitetet e projektit do të kenë qasje të vazhdueshme në informatat
për thirrje për lloje të ndryshme të mbështetjes nga projekti si edhe për lajme të cilat lidhen me ngjarjet e projektit.
 
U përgatit edhe një video promovuese lidhur me Kampin e të rinjve i cili u organizua në tetor. Videoja është në
dispozicion në linkun vijues: https://www.youtube.com/watch? v=RQFJHk9XFdo&t=4s. Videoja i shfaq aktivitetet e
zbatuara me nxënës të përkatësisë së ndryshme etnike gjatë Kampit të të rinjve dhe përqendrohet në rëndësinë e
përforcimit të kohezionit ndëretnik dhe ndërtimin e vlerave qytetare dhe demokratike dhe sjelljes dhe opinionit të të
rinjve.
 
Përfaqësuesit e projektit morën pjesë në një punëtori të USAID-it për zhvillimin e aftësive për komunikim dhe
marrëdhënie me opinionin. Qëllimi i punëtorisë ishte përforcimi i kapaciteteve të personave për marrëdhënie me
opinionin për përmirësimin e komunikimit përmes rrjetit social Instagram. Si rezultat i punëtorisë, praktikat e reja do
të shfrytëzohen për rritjen e angazhimit dhe realizimin e rezultateve përmes mediave sociale.

Aktivitete midis komponentëve
Nëntor 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

Më 2 nëntor 2018, përfaqësues të projektit realizuan takim me udhëheqësin për praktika në arsim për Evropën dhe
Azinë Qendrore në Bankën Botërore. Takimi kishte të bëjë me gjendjen aktuale lidhur me cilësinë dhe rëndësinë e
arsimit në Maqedoni dhe rolin e grupeve të ekspertëve dhe sektorit civil në tejkalimin e mangësive në cilësinë dhe
rëndësinë e arsimit, në kuptim të informacioneve të cilat u prezantuan në kuadër të Projektit për Zhvillimin e
Kapitalit Njerëzor.
 
Më 5 nëntor 2018 u mbajt takim me këshilltarin e posaçëm të Zyrës së Kryetarit të Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë për zhvillimin e shoqërisë multikulturore, interkulturalizmit dhe për komunikim inter-kulturor. Në
takim u diskutua për thirrjen për paraqitje të përfaqësuesve të organizatave qytetare dhe personave të interesuar
për pjesëmarrje në grupet e punës për përgatitjen e Strategjisë kombëtare për zhvillimin e konceptit për një shoqëri dhe
interkulturalizëm në Republikën e Maqedonisë.
 
Pas zhvendosjes së zyrave të Qendrës Maqedonase për Edukim Qytetar në një lokacion të ri, më 7 nëntor 2018 u
organizua NGJARJE E HAPUR. Gjatë ngjarjes ekipi i Projektit për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim i
prezantoi qëllimet afatshkurtra dhe afatgjata, si dhe arritjet e projektit para mysafirëve, partnerëve dhe bashkësisë
së donatorëve.

Organizimi i diskutimeve të nxënësve me Kryetarin e Qytetit të Shkupit

Si aktivitet në vazhdim të ngjarjes #YEIforPeaceDay dhe Punëtorisë për të menduarit kritik, të shprehurit me argumente
dhe nisma të të rinjve do të organizohen diskutim i nxënësve me Kryetarin e Qytetit të Shkupit. Qëllimi i takimit është
t’u jepet mundësi nxënësve t’i ndajnë rekomandimet e tyre për zbukurimin e Parkut të Qytetit në Shkup me
kryetarin e qytetit dhe të njoftohen me mundësitë të bëjnë ndryshime dhe drejtpërdrejt të marrin pjesë në nismë.

Bashkëpunimi me mediat

U organizua pjesëmarrje në TV e dy mësimdhënësve nga shkolla e mesme “Nikolla Karaev” në Strumicë të cilët janë
trajnuar për zbatimin e punëtorive kreative dhe forum teatrove. Si mysafirë të programit të mëngjesit në kanalin e
TV Vis, mësimdhënësit ndanë informacione për organizimin e suksesshëm të punëtorive kreative në shkolla dhe
informuan për prezantimin e ardhshëm publik të rezultateve prej punëtorive kreative. Për ta parë pjesëmarrjen në
programin e mëngjesit, vizitoni linkun: https://www.youtube.com/watch?v=1ncFvomZMTg&t=1s.
 
Gjithashtu, me qëllim që të rritet vetëdija e opinionit për aktivitetet e projektit, u mundësua mbulim në media i
prezantimit publik të rezultateve prej punëtorive kreative.



Aktivitete për përforcimin e kohezionit  ndëretnik

Monitorimi dhe vlerësimi

Grumbullimi i të dhënave nga vlerësimi i efekteve të aktiviteteve të zbatuara në shkollat e fazës së parë ka përfunduar.
Si rezultat i kësaj u grumbulluan rreth 1300 përgjigje prej nxënësve, 350 prej mësimdhënësve, 420 prej prindërve dhe
63 drejtorë dhe bashkëpunëtor profesional të shkollave. Shembulli është i balancuar në aspektin rajonal dhe etnik dhe
siguron bazë të fortë për analizën e ndikimeve të fazës së parë të aktiviteteve të projektit.
 
Gjithashtu, janë zbatuar 16 diskutime në fokus grupe me nxënës, mësimdhënës dhe prindër të shkollave të fazës së
parë, ndërsa procesi i grumbullimit të stenogrameve nga diskutimet është në vijim. Analiza cilësore e diskutimeve në
fokus grupe në mënyrë plotësuese do t’i shtjellojë ndikimet nga zbatimi i aktiviteteve të projektit në shkollat dhe
bashkësitë.
 
Ekipi për monitorim dhe vlerësim përgatiti formular elektronik për raportim për aktivitetet e zbatuara në kuadër të
seksioneve. Formulari u prezantua para përfaqësuesve të shkollave gjatë takimit që u mbajt më 12 nëntor 2018. Kjo do
t’i mundësojë ekipit të projektit të fitojë qasje të lehtë deri tek informacionet lidhur me cilësinë dhe sasinë e
aktiviteteve të zbatuara në kuadër të seksioneve shkollore.
 
Më tej, projekti zhvilloi instrument të ri në platformën KoBo që ekipi i projektit do ta shfrytëzojë gjatë vizitave për
vëzhgimin e aktiviteteve të seksioneve në shkolla shumëgjuhëshe. Instrumenti përfshin pyetje lidhur me kriteret për
zbatimin e seksioneve të përbashkëta ndëretnike dhe në të ardhmen do të shfrytëzohet si vegël për mësim gjatë
zbatimit të aktiviteteve të tilla apo të ngjashme në seksionet shkollore në të ardhmen.
 
U përgatitën instrumente (pyetësorë për nxënës dhe mësimdhënës) për vlerësimin e gjendjes fillestare të programit
mësimor për edukim qytetar në shkollat e mesme dhe janë dorëzuar në Byronë për Zhvillimin e Arsimit për miratim.
Pas miratimit, pyetësorët do të dërgohen në formë elektronike deri tek mësimdhënësit për edukim qytetar dhe
nxënësit e shkollave të mesme.
 
U përgatit edhe formular për regjistrimin elektronik të mësimdhënësve-pjesëmarrës në trajnimet për edukim qytetar
për programin e ri mësimor për klasën e tetë (8) dhe ai shfrytëzohet për regjistrimin e pjesëmarrësve dhe grumbullimin
e të dhënave plotësuese për mësimdhënësit të cilët ligjërojnë edukimin qytetar në shkollat fillore. Kjo është vegël
shumë efikase për identifikimin e problemeve në komunikim dhe i mundëson ekipit të projektit të veprojë shpejtë dhe
t’i kontaktojë shkollat dhe/apo mësimdhënësit të cilët nuk janë të regjistruar, t’i informojnë për mundësitë për trajnim
dhe t’u japin instruksione për procesin e regjistrimit.
 
Me qëllim që të merren më shumë informacione për cilësinë e trajnimeve vijuese për mësimdhënësit e edukimit
qytetar, u përgatit pyetësor për vlerësim që shfrytëzohet në fund të çdo faze të trajnimit. Pyetësori përmban pika për
nevojat e mësimdhënësve për mbështetjen e nismave qytetare që ata duhet t’i zbatojnë me nxënësit e tyre.
 
U përgatitën e-pyetësorë për nxënës, mësimdhënës dhe prindër të shkollave të fazës së dytë. Megjithatë, si rezultat i
rekomandimit të donatorëve, e-pyetësorët do të shfrytëzohen në kuadër të vlerësimit të efekteve në fund të
aktiviteteve të zbatuara (maj/qershor 2019).

Organizimi i vizitës së Përfaqësuesit të USAID-it për Maqedoni, z. Dejvid Braun në SHF Zhivko
Brajkovski dhe Komunën e Butelit.
 
Azhurnimi i rregullt i të gjitha platformave onlajn të projektit me informacione, lajme, foto galeri,
video, resurse dhe materiale.
 
Përgatitja e informatorit për media dhe ndarja e tij me mediat.
 
Azhurnimi i strategjisë për shfrytëzimin e veglave onlajn për komunikim.
 
Organizimi i diskutimit të nxënësve me Kryetarin e Qytetit të Shkupit.
 
Zbatimi i grupeve të fokusit me nxënësit e shkollave të fazës së dytë me qëllim që të vlerësohet
mendimi dhe perceptimi i tyre lidhur me aktivitetet për integrimin ndëretnik dhe nismat e
qytetarëve në shkollë.
 
Përgatitja dhe zbatimi i e-hulumtimit me profesorët e edukimit qytetar në shkollat e mesme, në
kuadër të vlerësimit të gjendjes fillestare në programin e ri arsimor për edukim qytetar në shkollat
e mesme.
 
Përpunimi i të dhënave nga vlerësimi i efekteve nga zbatimi i aktiviteteve në shkolla dhe diskutime
me fokus grupe të mësimdhënësve, nxënësve dhe prindërve të shkollave të fazës së parë.
 
Zhvillimi i instrumenteve për vlerësimin e përvojave të mësimdhënësve dhe nxënësve të shkollave
fillore për zbatimin e programit të ri mësimor të edukimit qytetar për klasën e tetë (8) në gjysmë
vjetorin e parë.

Aktivitete 
 vijuese

Mbështetje e Grupit të Punës për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH) në
implementim të aktiviteteve të planifikuara

Ekipi i projektit siguroi mbështetje Grupit të Punës për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë MASH në zhvillimin e
aplikacionit elektronik për shkollat që të paraqiten për grant të MASH-it për aktivitete të përbashkëta të nxënësve. Si
rezultat i kësaj, MASH i mori 114 aplikacione të plotësuara prej shkollave fillore dhe të mesme në vend. Më pas, më 30
nëntor 2018, projekti së bashku me Grupin e Punë pranë MASH i definoi kriteret dhe procesin e vlerësimit të
aplikacioneve të marra. Më tej, procesi i përzgjedhjes pritet të finalizohet gjatë periudhës që vijon.



Takime rajonale me Inspektorët Shtetërorë të Arsimit

Vazhdoi mbështetja e aktiviteteve të planifikuara të Grupit të Punës për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë MASH
për përforcimin e procesit të integrimit ndëretnik në sistemin arsimor. Në periudhë prej 2 deri më 16 nëntor 2018, u
organizuan pesë (5) takime rajonale me Inspektorët Shtetërorë të Arsimit në Shkup, Tetovë, Shtip, Ohër dhe Manastir.
Gjatë këtyre takimeve, të gjithë Inspektorët Shtetërorë të Arsimit u informuan dhe fituan informacione të azhurnuara
për procesin e integrimit ndëretnik në arsim, si edhe për qëllimet, rezultatet e arritura dhe aktivitetet e ardhshme të
Grupit të Punës për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë MASH. Gjithashtu, u diskutua për rolin e inspektoratit dhe
vlerësimin integral në sigurimin e mbështetjes sistematike procesit për integrimit ndëretnik në arsim. INRA së bashku
me OSBE-në dhe Grupin e Punës për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë MASH do të diskutojnë për rezultatet dhe
rekomandimet e këtyre takimeve dhe do t’i shqyrtojnë mundësitë për adresimin e tyre përkatës në periudhën e
ardhshme.

Diskutim në tryezë të rrumbullakët për rolin e shkollave të mesme në zhvillimin e integrimit ndëretnik

Me nismë të Qytetit të Shkupit, më 6 nëntor 2018, ekipi i projektit zbatoi përgatitje dhe organizoi diskutim në tryezë të
rrumbullakët me drejtorët e shkollave të mesme dhe përfaqësuesit e Ekipeve për Integrim Shkollor nga të gjitha shkollat
e mesme në Shkup. Tryeza e rrumbullakët u mundësoi pjesëmarrësve të mësojnë më shumë për rëndësinë e integrimit
ndëretnik në sistemin arsimor, të informohen për praktikat e mira, mbështetjen që e sigurojnë MASH dhe bashkësia e
donatorëve, t’i ndajnë qëndrimet e tyre dhe të diskutojnë për përvojat pozitive dhe sfidat gjatë zbatimit të aktiviteteve
në nivel shkollor.

Mbështetje dhe ndërtimi i kapaciteteve të mësimdhënësve për orë të përbashkëta të rregullta mësimore

Së bashku me Qytetin e Shkupit dhe në koordinim me OSBE-në, ekipi i komponentit i filloi përgatitjet për mbështetjen e
mësimdhënësve nga katër (4) shkolla të mesme nga Shkupi për zbatimin e orëve të përbashkëta të rregullta mësimore
në shkollat e tyre. Së bashku me mentorët e projektit, janë diskutuar dhe dizajnuar modulet dhe përmbajtjet. Punëtoria
për mësimdhënësit për implementimin e integrimit ndëretnik në sistemin arsimor dhe zbatimin e orëve të rregullta të
përbashkëta të rregullta mësimore do të mbahet në Ohër nga 20-22 dhjetor të vitit 2018. Në punëtori do të marrin
pjesë mësimdhënës të cilët janë emëruar për zbatimin e orëve të përbashkëta të rregullta mësimore në periudhën që
vijon.

Sigurimi i mbështetjes për shkollat dhe anëtarët e Ekipeve për Integrim Shkollor

Ekipi i projektit siguroi mbështetje për anëtarët e Ekipit për Integrim Shkollor nga dy shkolla partnere, shkollës fillore
Dimitar Makedonski nga komuna e Aerodromit dhe shkollës fillore Rametulla Ameti nga f. Çiflik në komunën e Zhelinës
që të takohen dhe të diskutojnë për aktivitete të përbashkëta të nxënësve të cilat do të zbatohen në partneritet. Të dy
shkollat janë zgjedhur që të zbatojnë aktivitete jashtë mësimore me nxënësit me gjuhë të ndryshme mësimore gjatë vitit
të dytë të projektit.
 
Gjatë takimit informativ, përfaqësuesit e Ekipeve për Integrim Shkollor diskutuan për llojin e aktiviteteve që duhet të
zbatohen me nxënësit, kornizën kohore për zbatimin e tyre, procesin e menaxhimit me mbështetjen, etj. Si rezultat i
kësaj, dy shkollat do të kenë mundësi të bashkëpunojnë dhe ta ndryshojnë marrëdhënien e nxënësve dhe
mësimdhënësve lidhur me integrimin ndëretnik në arsim.

Trajnim për punëtori kreative dhe forum teatër për tetë (8) shkolla të reja të mesme të fazës së dytë

Në koordinim me mentorët, u organizua trajnim për mësimdhënësit të cilët do të zbatojnë punëtori kreative në tetë (8)
shkollat e mesme të sapo zgjedhura. Projekti i zgjodhi tetë (8) shkollat e mesme vijuese për zbatimin e aktiviteteve në
kuadër të fazës së dytë të projektit: SHMK Ismet Jashari, komuna e Likovës, SHMK Saraj, komuna e Sarajit, SHMK Riste
Risteski-Riçko, komuna e Prilepit; SHMK Kuzman Shapkarev, komuna e Manastirit: SHMK Vëllezërit Milladinov, Qyteti i
Shkupit; SHMK Kole Nehtenin, komuna e Shtipit; SHMK Gjorçe Petrov, komuna e Kavadarit dhe SHMK Car Samoil,
komuna e Resnjës. Ekipi i komponentit ua siguroi të gjitha informacionet e nevojshme shkollave dhe si rezultat i kësaj u
zgjodhën profesorë në nivel të shkollës. Përveç kësaj, u përgatitën modulet dhe përmbajtjet e trajnimit në koordinim me
mentorët dhe lehtësuesit. Trajnimi për profesorët u mbajt prej 14-16 nëntor 2018 në Shkup dhe shërbeu për ndërtimin
e kapaciteteve të 18 mësimdhënësve të rinj për zbatimin e metodologjisë me nxënësit në nivel të shkollës.
 
Përveç kësaj, mësimdhënësit e tetë (8) shkollave të zgjedhura të mesme u tubuan në mënyrë plotësuese dhe u trajnuan
për zbatimin e metodologjisë për forum teatër gjatë trajnimit treditor që u mbajt prej 26-28 nëntor 2018. Qëllimi i këtij
trajnimi ishte të zhvillohen aftësitë e mësimdhënësve për shfrytëzimin e metodologjisë së forum teatrit me nxënësit e
tyre. Trajnimi ofroi simulime të ndryshme dhe praktika për mësimdhënësit me qëllim që të zhvillojnë aftësi për zgjidhjen
e çështjeve të ndryshme dhe të mësojnë se si të ofrojnë më shumë zgjidhje gjatë punës së tyre me nxënësit. Kjo
metodologji është praktike, inkluzive dhe pjesëmarrëse.

Aktivitete jashtë mësimore afatgjate në shkolla

Më 12 nëntor 2018, ekipi i projektit organizoi takim orientues me përfaqësues e shkollave të cilat u zgjodhën për
zbatimin e aktiviteteve jashtë mësimore afatgjata në kuadër të seksioneve të shkollave. Takimi u nda në katër (4) sesione
të cilat i përfshinë temat vijuese: drejtime programore dhe administrative, vëzhgimi dhe vlerësimi i aktiviteteve, mbulimi
në media dhe mediat sociale, dhe puna në grup.
 
Gjatë këtij takimi, lehtësuesit ndanë informacione me pjesëmarrësit lidhur me rregullimin administrativ të procedurës
për pagesë si edhe informacione lidhur me procesin e vëzhgimit dhe vlerësimit të aktiviteteve të zbatuara. Gjithashtu, u
prezantuan ueb faqja e projektit, profili në Facebook dhe aplikacioni celular “EduMobMK”
 
Në sesionin final, përmes punës në grup, shkollave u është mundësuar mbështetje dhe udhëzime për zhvillimin e
mëtejmë të aktiviteteve të propozuara në aplikacion, gjë që do të çojë drejt zbatimit të suksesshëm të aktiviteteve të
miratuara dhe prezantimin e arritjeve para bashkësive të tyre. Pas këtij takimi, shkollat do të fillojnë me zbatimin e
aktiviteteve në seksionet shkollore me nxënës të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore.



Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare

Aktivitete 
 vijuese

Finalizimi i procesit të përgatitjes së Broshurës për arsimit qytetar për nxënësit e klasash tetë (8).
 
Organizimi i trajnimeve për mbi 200 mësimdhënësit tjerë të arsimit qytetar.
 
Fillimi i përgatitjeve për krijimin e më shumë videove të animuara për promovimin e reformave
në programin mësimor për arsimit qytetar.

Aktivitete 
 vijuese

Mbështetja dhe ndërtimi i kapacitetit të profesorëve të katër ()4 shkollave të mesme nga Shkupi
për zbatimin e orëve të përbashkëta të rregullta mësimore.
 
Sigurimi i mbështetjes së anëtarëve të Ekipeve për Integrim Shkollor në shkolla.
 
Organizimi i takimit orientues me shkollat një gjuhësore të zgjedhura për zbatimin e aktiviteteve
afatgjata jashtë mësimore në partneritet.
 
Organizimi i aktiviteteve afatgjata jashtë mësimore në seksionet shkollore.
 
Sigurimi i mbështetjes për shkollat e zgjedhura për zbatimin e aktiviteteve afatgjata jashtë
mësimore..

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

Gjatë nëntorit, ekipi i projektit i përfundoi të gjitha gjashtë temat të cilat janë pjesë e broshurës për arsim qytetar për
nxënësit e klasës së tetë (8), gjegjësisht:
                  1. Identiteti qytetar – pasqyra për veten si qytetar
                  2. Bashkëpunim dhe lidhshmëri në shoqërinë qytetare
                  3. Qytetari dhe shoqëria
                  4. Religjioni, arti dhe mediat në shoqërinë qytetare
                  5. Qytetari dhe shteti, dhe
                  6. Qytetari dhe bota.
 
Të gjitha temat janë dizajnuar, lekturuar dhe përkthyer në të gjitha katër gjuhët mësimore.
 
Gjithashtu, tema e tretë e broshurës u publikua në ueb faqen e BZHA dhe e njëjta është në dispozicion në linkun
vijues: http://bro.gov.mk/docs/osnovno-obrazovanie/Broshura _za_gragjansko_obrazovanie-Tema_3.pdf.

Trajnim për mësimdhënësit për arsimit qytetar

Si pjesë e përgatitjes për trajnimet e mësimdhënësve të arsimimit qytetar, ekipi i projektit i mbajti disa takime gjatë së
cilave u përfunduan aspektet organizative dhe logjistike. Gjatë nëntorit dhe dhjetorit, rreth 450 mësimdhënës për
arsimim qytetar në shkollat fillore do të trajnohen në pajtim me programin e rishikuar mësimor për arsim qytetar dhe
Broshurën për nxënësit e klasës së tetë (8).
 
Me këto trajnime do të përmirësohen, metodat dhe teknikat e mësimdhënësve të arsimimit qytetar për zbatimin e
programit të rishikuar mësimor për arsimim qytetar në shkollat fillore. Me modulet gjithashtu do të sigurohet
mbështetje për organizimin e nismave të qytetarëve në shkolla dhe bashkësi. Gjithashtu, modulet do të përmbajnë
kritere për arritjen, angazhimin dhe krijimin e rrethimit interaktiv për zhvillimin e arsimit qytetar, aftësive, vlerave,
qëndrimeve dhe sjelljeve ku nxënësit do të mund të mësojnë përmes mësimit praktik.
 
Në periudhë prej 19-21 nëntor 2018 në hotel Drini në Strugë u organizua trajnimi i parë treditor për mësimdhënësit
e arsimimit qytetar në arsim fillor. Trajnimi i dytë u organizua në lokacionin e njëjtë në periudhë prej 26-28 nëntor
2018. Këto trajnime u mundësuan mësimdhënësve të njoftohen me qasjen e re të mësimdhënies dhe nxënies të
arsimit qytetar që nënkupton përfshirjen aktive të nxënësve dhe zbatimin e nismave të nxënësve në nivel shkollor
dhe komunal.
 
Deri në fund të nëntorit, mbi 200 mësimdhënës të arsimimit qytetar të shkollave fillore morën pjesë në njërën prej dy
trajnimeve të organizuara. Trajnimi përbëhet prej tetë sesioneve, me ç ‘rast sesioni i parë u mundëson pjesëmarrësve
të fitojnë njohuri dhe dijeni lidhur me rëndësinë e lëndës arsimi qytetar dhe me procesin e krijimit të qytetarëve aktiv
dhe të informuar. Gjashtë (6) sesionet e radhës i njoftojnë mësimdhënësit me temat e programit mësimor për arsim
qytetar. Secila prej temave është prezantuar përmes: prezantimit të elementeve dhe metodave kyçe dhe teknikave të
cilat zbatohen përmes punës në grup.
 
Qëllimi i sesioneve të fundit është t’i përgatisë mësimdhënësit e arsimit qytetar për zbatimin e nismave të nxënësve.
Si rezultat i kësaj, nxënësit do të marrin ide të reja për aktivitete në klasë, shkollë dhe bashkësi, të cilat më pas do të
zbatohen me ndihmën e mësimdhënësve të tyre. Përmes këtij sesioni jepen shembuj për aktivitete pozitive me qëllim
që të përmirësohet bashkësia. Gjatë dy trajnimeve të para, këto aktivitete i inspiruan dhe i motivuan mësimdhënësit
të ndërmarrin aktivitete që të ndërtojnë sjellje qytetare tek nxënësit me të cilat do të përmirësohet bashkësia e tyre.

Shkolla fillore Petar Zdravkovski Penko dhe shkolla e mesme Cvetan Dimov u zgjodhën për zbatimin e aktiviteteve
jashtë mësimore afatgjata në seksionet e tyre shkollore, por nuk patën mundësi të marrin pjesë në takimin e përbashkët
orientues. Prandaj u organizuan takime të mëvetësishme me drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit realizues të
seksioneve shkollore prej këtyre shkollave. Gjatë takimeve, janë ndarë udhëzime për përmirësimin e cilësisë së zbatimit
të aktiviteteve dhe informacioneve të propozuara lidhur me rregullimin e procedurave administrative. Pas këtyre
takimeve, dy shkollat në mënyrë plotësuese do t’i zhvillojnë aktivitetet e propozuara dhe do ta rishikojnë buxhetin e
propozuar.



Aktivitete për stimulimin e shkollave/rinovim

Rinovimi i shkollave

Në këtë periudhë, kërkesat për oferta për rinovimin e SHF “Cirili dhe Metodij” f. Romanoc dhe SHMK “Pero Nakov” nga
komuna e Kumanovës, SHF “Aco Shopov” nga komuna e Butelit, SHF “Goce Dellçev” dhe SHMK “Kuzman Shapkarev”
nga komuna e Manastirit dhe SHF “Vëllezërit Milladinov” nga komuna e Strugës të përgatitura nga ana ekipit në
komponent u publikuan në dy gazeta ditore (“Nova Makedonia” dhe “Koha”) dhe në ueb faqen vijuese:
www.mcgo.org.mk.
 
Më 12 nëntor 2018, komisioni për vlerësim organizoi një hapje publike të ofertave të pranuara për përzgjedhjen e
kompanive ndërtimore për projektet për rinovim për këto shkolla: SHF "Vera Ciriviri Trena" f. Debresht, komuna
Dollnen, SHF “Andrea Savevski Kikish” komuna e Tetovës, SHF “Marshall Tito”, komuna e Strumicës dhe SHMK "Jane
Sandanski", komuna e Strumicës. U zhvilluan intervista me përfaqësues të secilit nga tre ofruesit që kanë ofruar
çmimet më të ulëta dhe ekipi i projektit e përgatiti dokumentacionin e nevojshëm për miratimin e kompanive të
përzgjedhura ndërtimore. Dokumentacioni u dërgua për miratim dhe u miratua zyrtarisht nga nëpunësi për lidhjen e
kontratave në Zyrën Rajonale për Lidhjen e Kontratave të USAID-it në Kosovë.
 
Më 19 nëntor 2018, komisioni organizoi hapje publike të ofertave të pranuara për përzgjedhjen e kompanive
ndërtimore për projektet për renovimin e shkollave të mëposhtme: SHF "Kirili dhe Metodij"; Romanovc, komuna e
Kumanovës; SHMK "Pero Nakov", komuna e Kumanovës dhe SHF "Aco Shopov", komuna Butel. U zhvilluan intervista
me përfaqësuesit e secilit nga tre ofruesit të cilët kanë ofruar çmimet më të ulëta dhe ekipi i projektit e përgatiti
dokumentacionin e nevojshëm për miratimin e kompanive të përzgjedhura të ndërtimit. Dokumentacioni është
dërguar për miratim tek nëpunësi për lidhjen e kontratave në Zyrën Rajonale për Lidhjen e Kontratave të USAID-it në
Kosovë.
 
Më 28 nëntor 2018, komisioni organizoi hapjen publike të ofertave të marra për përzgjedhjen e kompanive ndërtimore
për rinovimin e shkollave vijuese: SHF “Goce Dellçev”, komuna e Manastirit, SHMK “Kuzman Shapkarev”, komuna e
Manastirit dhe SHF “Vëllezërit Milladinov”, komuna e Strugës. U zbatuan intervista me përfaqësues prej secilit prej tre
ofruesve që kanë ofruar çmimet më të ulëta dhe ekipi i projektit e përgatiti dokumentacionin e domosdoshëm për
miratimin e kompanive të zgjedhura ndërtimore.
 
Më 7 nëntor 2018, u dërguan kërkesa për oferta tek tre kompanitë për mbikëqyrje të rreshtuara më së larti për secilin
nga dhjetë projektet për rinovim. Më 14 nëntor 2018, komisioni i përbërë nga anëtarët e ekipit të projektit i hapi
ofertat për përzgjedhjen e kompanive mbikëqyrëse dhe u përzgjodhën ata të cilët ofruan çmimin më të ulët për secilin
nga dhjetë projektet për rinovim. Kompanitë e mbikëqyrjes duhet të punojnë në përputhje me marrëveshjen dhe
vëllimin e aktiviteteve.

Dërgimi i dokumentacionit për zgjedhjen e kompanive ndërtimore për miratim, për rinovimin e
shkollave vijuese: SHF “Goce Dellçev”, komuna e Manastirit, SHMK “Kuzman Shapkarev”, komuna
e Manastirit dhe SHF “Vëllezërit Milladinov”, komuna e Strugës deri tek nëpunësi për lidhjen e
kontratave në Zyrën Rajonale për Lidhjen e Kontratave të USAID-it në Kosovë.
 
Organizimi i takimeve para fillimit të aktiviteteve ndërtimore me përfaqësues të kompanive
ndërtimore, kompanive për mbikëqyrje dhe përfaqësuesit e ekipeve për rinovimin e shkollave
prej shkollave vijuese: SHF “Vera Ciriviri Trena” f. Debreshte, komuna Dollnen, SHF “Andrea
Savevski Kikish”, komuna e Tetovës; SHF “Marshall Titor”, komuna e Strumicës; SHMK “Jane
Sandanski”, komuna e Strumicës; SHF “Cirili dhe Metodij” f. Romanovc, komuna e Kumanovës;
SHMK “Pero Nakov”, komuna e Kumanovës; SHF “Aco Shopov”, komuna e Butelit; SHF “Goce
Dellçev”, komuna e Manastirit, SHMK “Kuzman Shapkarev”, komuna e Manastirit dhe SHF
“Vëllezërit Milladinov”, komuna e Strugës.
 
Dorëzimi i dokumentacionit teknik për rinovimin e shkollave nga këto dy shkolla: SHF “Nikolla
Karev”, komuna e Radovishit dhe SHF “Edinstvo Bashkimi Birlik, komuna e Gostivarit.

Aktivitete 
 vijuese


