Trajnim për mësimdhënëmësit mbi aktivizmzin rinor dhe vullnetarimin për shtrirje
në nivel komuniteti
Vendi: Hotel Manastir, Berovë
Data: 06.11 – 09.11.2022
Afati i fundit për aplikim: 30.10.2022

Rreth projektit:
Projekti "Rinia - Agjentët e Ndryshimit", financuar nga Bashkimi Evropian, zbatohet nga Qendra për
Dialog Interkulturor në partneritet me Unionin e Skautëve të Maqedonisë dhe Novus - Strumicë. Ai trajton
iniciativat rinore, aktivizmin dhe vullnetarizmin si një nga parakushtet kyçe për përmirësimin e
demokracisë dhe pjesëmarrjes së qeverisjes lokale, si dhe forcimin dhe gjithëpërfshirjen e drejtpërdrejtë
të qytetarëve në proceset demokratike.
Projekti synon të rrisë aktivizmin rinor përmes vullnetarizmit për të siguruar gjithëpërfshirjen sociale dhe
zhvillim të komuniteteve lokale. Përdoruesit përfundimtarë të projektit janë nxënës të shkollave të
mesme, studentë, aktivistë rinorë, femra të reja, të rinj me aftësi të kufizuara, iniciativa rinore, këshillat
rinorë lokalë dhe anëtarë të komuniteteve lokale të komunave të Qendrës, Kumanovës dhe Strumicës si
komunat e synuara primare si dhe 7 komuna të tjera dytësore të Maqedonisë së Veriut.
Qëllimet specifike të projektit:




Të forcohen rrjetet informale të aktivistëve dhe vullnetarëve të rinj, për kapacitetet e tyre në
teren ndaj autoriteteve vendore dhe qytetarëve, si dhe në kapacitetet e tyre monitoruese dhe
avokuese.
Të ndërtohet një sistem arsimor i qëndrueshëm në shkollat e mesme për të forcuar dhe inkurajuar
të rinjtë dhe aktivizmin rinor për kapacitetet e tyre në teren ndaj qeverive vendore dhe
qytetarëve, si dhe në kapacitetin e tyre për monitorim dhe përfaqësim.

Aktivitetet e projektit synojnë arritjen e katër rezultateve kryesore:





Krijimi i mekanizmit për bashkëpunimin e aktivistëve dhe vullnetarëve të rinj me komunat “miq
të vullnetarëve” në procesin e sjelljes së ndryshimeve pozitive.
Përmes edukimit joformal zhvillimi i kompetencave dhe aftësive të mësuesve në shkollat e mesme
përmes krijimit të programeve për aktivizmin rinor në nivel lokal.
Të rinjtë me aftësitë e fituara të veprojnë në institucionet vendore drejtpërdrejt dhe nëpërmjet
këshillave rinore lokale.
Rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e nismave rinore, aktivizmit dhe vullnetarizmit në nivel
lokal.

Projekti ka filluar të zbatohet në mars 2022 dhe pritet të përfundojë në gusht 2024.

Rreth trajnimit:
Qendra për dialog interkulturor organizon trajnim treditor për mësimdhënësit e shkollave të mesme nga
tri komuna për aktivizmin rinor dhe vullnetarizmin për shtrirje në nivel komuniteti. Pjesëmarrës në kursin
e trajnimit do të jenë 50 mësimdhënës të shkollave të mesme nga komunat Qendër, Kumanovë dhe
Strumicë. Gjatë trajnimit mësimdhënësit do të fitojnë njohuri se si të zhvillojnë strategji për t'i ndihmuar
nxenësit të identifikojnë lëmitë në të cilat ata janë të pasionuar dhe si ta shndërrojnë atë pasion në
aktivizëm. Ata do të trajnohen se si t'i mësojnë nxënësit për marrëdhëniet e tyre me komunitetet e tyre
lokale dhe se si ata mund të kenë një rol aktiv në krijimin e ndryshimit.
Përveç kësaj, ata do të fillojnë të hartojnë projekte që inkurajojnë punën në grup dhe mendimin kritik,
dhe që nxënësit të mund t'i përdorin për të krijuar ndërgjegjësim për një sërë temash, duke përfshirë të
drejtat e njeriut, ambientalizmin dhe dhe tema të tjera. Pas trajnimit, mësimdhënësit do të jenë të
vetëdijshëm për përfitimet e aktivizmit rinor në shkolla dhe në komunitet. Ata do të jenë në gjendje të
kryejnë një eksplorim të përkufizimit të zhvillimit të të rinjve dhe se si ai duket brenda dhe jashtë klasës,
Ata do të jenë në gjendje të kryejnë një eksplorim të përkufizimit të zhvillimit të të rinjve dhe se si ai duket
brenda dhe jashtë klasës, të shqyrtojnë se si kërkimi i veprimit pjesëmarrës mund të shfrytëzohet për të
angazhuar studentët në ndryshimet sociale dhe të formulojnë një plan për zbatimin e kërkimit në veprim.

PROFILI I PJESËMARRËSVE:
• Stafi i shkollave të mesme;
• Banorët e komunave të Kumanovës, Qendrës dhe Strumicës;
• Të gatshëm për të kontribuar me përvojën e tyre në trajnim;
• Të motivuar për të përçuar njohuritë e tyre nga kursi i trajnimit për përfitimet e aktivizmit rinor në
shkolla dhe në komunitetet e tyre lokale;
• Të përgatitur për të punuar me studentët në hartimin e projekteve që trajtojnë çështjet rinore në
komunitetet e tyre lokale;
• Të jetë në gjendje të ndjekë të gjithë trajnimin e paraparë në program.

AKOMODIMI dhe FINANCAT:

Të gjitha shpenzimet në lidhje me akomodimin dhe ushqimin do të mbulohen nga organizata pritëse.
Shpenzimet e udhëtimit do të rimbursohen deri në shumën e një bilete autobusi vajtje-ardhje.

Pyetje?
Nëse keni pyetje në lidhje me trajnimin ose procesin e aplikimit, mund të na kontaktoni në
andrijana@cid.mk dhe info@cid.mk

