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 µ Me pjesëmarrjen e më shumë se 5.600 nxënësve 

të bashkësive të ndryshme etnike, u organizuan mbi 
1.000 aktivitete të përbashkëta të nxënësve dhe 
nisma rinore siç janë orë të përbashkëta mësimore, 
seksione të përbashkëta, aktivitete në partneritet, 
aksione rinore, punëtori kreative dhe prezantime 
publike me prani fizike dhe virtuale.

 µ Në partneritet me Qytetin e Shkupit, janë realizuar 
më shumë se 1.600 orë të përbashkëta në shtatë 
shkolla të mesme, gjë që u mundësoi rreth 1.180 
nxënësve të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme 
mësimore të realizojnë bashkëveprim, të mësojnë 
së bashku dhe të avancojnë dituritë e tyre përmes 
aktiviteteve me prani fizike dhe aktivitete virtuale. 

 µ Në partneritet me 30 komuna të përzgjedhura, 
janë zhvilluar politika dhe strategji lokale që kanë 
të bëjnë me integrimin ndëretnik në arsim dhe 
pjesëmarrjen rinore në mënyrë që të sigurohet 
mobilizim i resurseve dhe qëndrueshmërisë lokale.  

 µ 23 aksione rinore u organizuan nga të rinjtë 
në shtatë nga komunat e përzgjedhura për 
bashkëpunim të thelluar, me çka më shumë se 
2.300 nxënës u angazhuan që t’i përmirësojnë 
bashkësitë e tyre. Shpenzimet e aksioneve janë 
ndarë mes projektit, komunave, shkollave dhe 
sektorit privat.

 µ Në mënyrë që të përmirësohet cilësia e aktiviteteve 
për integrim ndëretnik në shkolla, u organizuan 
aktivitete në partneritet me Komisionin për Integrim 
Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës, u rishikuan dhe sendërtuan Treguesit për 
Cilësinë e Punës së Shkollave (TCPSH) së bashku 
me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit, u avancuan 
kapacitetet e mësimdhënësve për realizimin e 
orëve të përbashkëta dhe u zhvilluan shkathtësitë 
e nxënësve për integrim ndëretnik dhe pjesëmarrje 
rinore përmes pjesëmarrjes në aksione rinore.

 µ Anketa për përvojat, perceptimet dhe pritjet e 
nxënësve u plotësua nga 160 nxënësprej nëntë nga 
gjithsej dhjetë shkollave të përfshira në aktivitete të 
projektit në kuadër të seksioneve shkollore.

 µ Informacione kthyese për percepcionet, mendimet 
dhe përvojat e nxënësve me orë të përbashkëta 
mësimore dhe aktivitete digjitale gjatë krizës me 
KOVID-19 janë grumbulluar përmes anketës 
elektronike të plotësuar nga 126 nxënës të gjashtë 
shkollave në territorin e Qytetit të Shkupit, të cilët 
morën pjesë në orë të përbashkëta mësimore gjatë 
vitit shkollor 2019/2020.

 µ Koncept i ri për arsim qytetar në arsimin 
fillor është zhvilluar, aprovuar nga Byroja e 
Zhvillimit të Arsimit (BZHA) dhe miratuar nga 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) si 
dokument udhëheqës për nxitjen e kulturës 
qytetare. 

 µ U rishikuan programet mësimore për arsim 
qytetar për klasën e tetë dhe të nëntë në 
arsimin fillor, si edhe programi mësimor për 
vitin e parë në arsimin e mesëm profesional. 
Kurikulumet e reja janë implementuar 
në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme 
profesionale.

 µ Bashkë me programin e rishikuar mësimor, 
materialet për mësimdhënie dhe nxënie janë 
zhvilluar dhe përdoren në të gjitha shkollat 
fillore dhe ato të mesme profesionale.

 µ Mbi 350 mësimdhënës të të gjitha shkollave 
fillore vizituan trajnim për programin e ri 
mësimor për arsim qytetar për klasën e tetë 
dhe të nëntë.

 µ Rreth 2.500 nxënës dhe mbi 200 
mësimdhënës kanë dhënë informacione 
kthyese për programet e rishikuara mësimore 
për klasën e tetë dhe të nëntë, duke i 
mundësuar ekipit të projektit që t’i vlerësojë 
efektet nga rishikimet dhe të udhëzojë 
zbatimin e programeve mësimore në vitet 
vijuese. 

 µ 733 nxënës dhe 106 mësimdhënës morën 
pjesë në hulumtimin për arsim qytetar në 
shkollat e mesme dhe gjetjet u përdorën për 
zhvillimin e materialeve për mësimdhënie 
dhe nxënie për shkollat e mesme. 

 µ Më shumë se 100 mësimdhënës të shkollave 
të mesme janë trajnuar për përdorimin e 
programeve të reja mësimore  për arsimin 
qytetar dhe „Udhëziuesin për mësimdhënës 
në vitin e parë të shkollave të mesme“. 

 µ Me qëllim të forcimit të klimës demokratike, 
më shumë se 120 shkolla zbatuan nisma 
rinore, aktivitete vullnetare dhe aktivitete për 
pjesëmarrje qytetare dhe i promovuan gjatë 
ditëve të hapura për arsim qytetar. 

 µ Një botim me praktika të mira për nisma të 
nxënësve u zhvillua, aprovua nga BZHA-
ja, dhe shërben si udhëzues për shkollat në 
procesin e organizimit të nismave efektive të 
nxënësve. 

 µ Më shumë se 450 nxënë (mësimdhënës 
të arsimit qytetar, përfaqësues të shërbimit 
profesional dhe drejtorive të shkollave) të 
160 shkollave morën pjesë në punëtori për 
nxitjen e kulturës qytetare shkollore. 

 µ 36 shkolla janë rinovuar me 
mbështetje financiare të Komandës 
Evropiane të Armatës së SHBA-së.

 µ Pjesëmarrja e shkollave dhe 
komunave në shpanzimet për rinovim 
arrin mbi 50%.

 µ Si përfitim nga aktivitetet për rinovim 
më shumë se 23.500 nxënës dhe 
1.400 mësimdhënës kanë mjedis më 
të mirë për nxënie dhe punë.

 µ Udhëzuesi me doracak për 
mirëmbajtjen e objekteve shkollore 
- pjesa e dytë është miratuar nga 
MASH-i dhe publikuar në ueb faqet e 
QMEQ-së dhe MASH-it.

 µ Infografik dhe video që përmbajnë 
hapa dhe udhëzime për pastrimin 
dhe dezinfektimin e godinave 
shkollore gjatë krizës me pandeminë 
me KOVID-19 në mënyrë që të 
përgatiten shkollat për t’i hapur dyert 
e tyre për nxënësit, u përpiluan dhe 
publikuan në ueb faqet e QMEQ-së 
dhe MASH-it. 

 µ Video e animuar për menaxhimin e 
rreziqeve nga katastrofat natyrore 
dhe gjatë situatave emergjente 
në shkolla dhe video interaktive 
për menaxhimin e rreziqeve nga 
katastrofat natyrore dhe gjatë 
situatve emergjente në shkolla,  janë 
përpiluar dhe publikuar në ueb faqet 
e QMEQ-së dhe MASH-it.
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Komponenti 1: 
PËRFORCIMI I KOHEZIONIT NDËRETNIK NË 
SISTEMIN ARSIMOR

Komponenti 2: 
AKTIVITETE PËR PËRFORCIMIN E 
KULTURËS DEMOKRATIKE DHE 
SJELLJES QYTETARE

Komponenti 3: 
STIMULIMI I SHKOLLAVE/
RINOVIMI

ZBATUES: 
Qendra Maqedonase për 
Edukim Qytetar (QMEQ)

PARTNERË: 
Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës (MASH), 
institucione kyçe arsimore, të 
gjitha komunat dhe shkollat 
në Maqedoninë e Veriut.

QËLLIMI: 
Përmirësimi i integrimit ndëretnik 
përmes mundësimit të bashkëveprimit 
pozitiv midis të rinjve të bashkësive 
të ndryshme etnike në shkolla 
dhe në bashkësi dhe përmirësimi i 
përmbajtjeve, aftësive dhe sjelljes 
lidhur me arsimin qytetar dhe praktikat 
vullnetare të të rinjve.

 

KOMPONENTË:     
(1) Përforcimi i kohezionit 
ndëretnik në sistemin arsimor
(2) Përforcimi i kulturës 
demokratike dhe sjelljes 
qytetare midis të rinjve
(3) Stimuli i shkollave/
rinovimi.


