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Millennials

Blue Wire - Editorial Team

Millennials, or Generation Y, are the age group that have grown up during a time of technological and economic disturbance. These young people will inherit a better world, one with less poverty, increased access to
health care and education and huge technological possibilities. They are
also the first generation of digital inhabitants - many do not remember
life without the internet. Technology has not only shaped the way they
live and work, but also created a whole new set of beliefs, fears and aspirations. These values, in turn, will affect their approach to the global
challenges and opportunities that lie forward.
Yet, they will be the generation that are expected to pick up the tab for the
planet’s problems, including an ageing population, global debt and climate
change.

Do young people want to change the world?

Millennials want to make the world a better place, but they are doing it
differently from older generations in three ways:

Sixth Edition – What do we want?
Sisteme mësimore që duam
1. Edona Purrellku (Kicevo)
2. Vlera Hoxha (Struga)
What about schools
1. Amdi Bekteshi (Struga)
2. Ivona Panoska (Struga)
Struga that we want
1. Sema Kadriu (Struga)
2.Bejza Tyfekçi (Struga)
Воншколски активности за средношколци
3. Eva Poposka (Struga)
2. Mimoza Uzunoska (Struga)
A mund të ketë sistem arsimor si në BE!
1. Blerton Arsllani (Struga)

1. They will work within existing systems – most of the youth believe
that being active, involved and take action is the way to solve problems.

Public transport, or NOT!
1. Vjosa Ajdari (Struga)
2. Argjira Elmazi (Struga)

2. They have the tools to act – in the digitally connected world, social
media platforms allow young people to support causes and hold institutions to account directly.
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3. They make doing good part of their lifestyle - which includes the
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This publication has been produced with the
assistance of the European Union. The contents
of this publication are the sole responsibility
of Creative and Active and Local Development
Agency Struga and can in no way be taken to
reflect the views of the European Union.
Оваа публикација е изготвена со помош
на Европската Унија. Содржината на
публикацијата е единствена одговорност на
Креативни и Активни и Локална Агенција за
развој Струга и на никаков начин не може
да се смета дека ги одразува гледиштата на
Европската Унија.
Ky publikim është përgaditur me ndihmën e
Unionit Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi
është përgjegjësi vetëm e Kreativ dhe Aktiv dhe
Agjencioni për Zhvillim Lokal Strugë dhe në
asnjë mënyrë nuk reflekton opinionin e Unionit
Evropian.

Struga

that we want
City

With time as the city
is slowly changing in some
aspects, people have
started thinking differthat we live,
ently; have been more
outgoing and thinking wat
city
that
to do. Maybe closing all
these gaps might help us
evolve not just as a city
but as a population. Most of
all our city and country
lacks understanding and
open minded views.
Our country has been
dealing with political, economic and social issues for years. Naturally, this has not let the country evolve and develop a
greater standard. This has made it less touristic and known by the world. Our circumstances of
living are not the best, or not according to EU country standards. We lack of many entertaining
areas, hygiene and it has been chosen as one of the most polluted places on planet earth.

we want
to live in

Struga that we want
Struga is a small town in the south west that used to be much known for successful athletes in
different sports. We had an enormous swimming pool with the most beautiful view, huge windows, where the most talented swimmers will come and train. Unfortunately it was vandalized
and even now, after so many promises it has not been done anything. The swimming lessons
got cancelled, we do not have sport talents now and we cannot see any other sport talents that
could ne inspirational. In the last
local election there were promises
that the swimming pool will be
restored. That is something that
young people, but not only, would
want to happen in the city. According to young, but also other citizens in Struga, the lakeside lacks a
touristic look. On the other hand
we do not have theatres, cinemas,
or any kind of festivals or more
crowded events.
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More chances for the youngsters
The youth has nothing else to do but walk around or go
to the few cafes of the town that do not serve a variety
of options on what to eat or drink. Therefore, we want a
Struga that will be a touristic attraction, with planed and
interesting buildings and other attractive arias during
summer times.

“We want to have a more vibrant city, the cultural centre full of activates and
a lot of musical events”, wishes Toni.
We lack of wide streets and street lights, parking
and clean environment. Schools are almost broken down, with no proper changing rooms, nor
teachers, which are mentally unstable to teach. The
Struga that we want is progressive and that offers a
possibilities.

“We do not want to leave, ore to have pressure to leave. We want a model city, that
we can make a living according to European standards”, says Sara.
Economics are a big issue as well. We have a very low
standard with an unreasonable salary for how much
we work. Also, there aren’t many options for work.
All the youngsters that we talked with, they all make
this point. There is a very visible discrimination and
sexism. Girls are not allowed to work the same jobs as
guys are, especially girls coming from more conservative families. They cannot work at bars, as waitresses,
taxi drivers etc. Most of all our city and country lacks
understanding and open mindness.
With time as the city is slowly changing in some aspects people have started thinking differently, have been more outgoing and thinking wat to do. Maybe closing all these gaps might help us
evolve not just as a city but as a population. But what young people want is opportunities and
chances to express them self without prejudgments.
4 | Blue Wire

or NOT!
One of the main problems for the people
that live in Struga and the region of this
city is the public transport. This situation affects us for years and the solution
doesn’t seem near yet.
As for the villages that are near the city the
transport seems to be missing or rarely happen
such as in Frangovo, Radolishta, Kalishta,
Zagracan and so much more and as for the
students of SOU “Niko Nestor” and SOU “Ibrahim
Temo” that come from different places, they
need to have a specific transport and it could
be any company that takes care of the students
school transport. But the thing is that it has to
be suitable for them to go to school. We would
like to mention that the students that come to
Struga from Ohrid don’t have a school bus lately
for different reasons and they are forced to pay
the public transport twice a day which normally
isn’t good for anyone.
Meanwhile, in other places the public transport
works just for a few hours or depends on how
many people are for the bus or the van to come
and go. On the other hand, this problem seems
to be actual also for the students which don’t
have a specific transport for them to go at school
and instead they have to pay (in some cases).

PARKING ON SIDEWALK
– the worst ever habit
Beside all this also what causes different
problems in our society is the fact that a small
city like Struga but with a good number of
citizens does not have enough space for a lot
of things starting from parking lots which
seem to be missing in our city for a long time.
And instead some people decided to park their
vehicle on the sidewalks. Even though those
sidewalks look like they are made for people to
walk they aren’t really like that because if you
notice it better you’ll realize that not for a single
day you can see an empty sidewalk without a car
parked. So, we come to an end that everything
it’s almost like a complete chaos and we don’t
see a solution near.
On the other hand, what we really should
consider a problem is the fact that the people
don’t cooperate and do things in the way they
want to and we should start changing from
here, from ourselves so we can start changing
step by step the outside problems.
To sum up what we need is an ASAP solution
so we could start even from the smallest
things to make a difference and change the
world by our example not words.
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SISTEME
MËSIMORE
QË DUAM
A r s i m A rsim A rsim

Zakonisht kur mendojmë për vendet e zhvilluara, mendojmë se arsimi atje është një çështje që nuk kërkon shumë
vëmendje sepse sistemi fuksionin. Por në vitin 2003, Toni Bler, kishte një fushatë poltike me një sllogan të thjeshtë:
“Arsim Arsim Arsim”. Po. Sepse në çdo vend kujdesi për arsimin është konstant. Kjo duhet të theksohet edhe tek ne
dhe sidmos reformat mos mbesin veç fjalë. Në shumë tekste përmendet se sitemi arsimor i Finlandës është më i mirë.
Prandaj në vijim sjellim ekstrakte tekstesh që shpjegojnë sistemet arsimore tek ne dhe Finlandë.

SISTEMI FINLANDES I ARSIMIMIT
Duke marrë parasyshë sistemin arsimor të Finlandës, sistemi arsimor me i suksesshëm në botë, fëmijët që në moshë të
hershme mësohen se si të jenë më të pavarur. Pavarësia e tyre mund të vërehet në shumë fusha. Ata shkojnë në shkollë
dhe kthehen nga shkolla vetë pa ndihmën e askujt, ata janë vetë të organizuar sa i përket mësimit dhe gjërave tjera rreth
procesit shkollor, ata shpesh vendosin vetë se si do të vishen në ditë të caktuara, etj.
Në Finlandë, nxënësit sidomos ata në moshë të hershme e deri në moshën tinejgjere, kanë pak apo shpesh nuk kanë fare
detyra shtëpie. Ministria e arsimit thekson se sistemi arsimor atje dëshiron që fëmijët të kalojnë më shumë kohë për të
qenë fëmijë, duke lozur, duke u kënaqur me jetën. Rëndësi të veçantë i kushtohet edhe asaj që fëmijët të kenë kohë që
pas shkollës të kenë kohë të mjaftueshme që të shoqërohen me bashkëmoshatarët e tyre, të jenë bashkë me familjen,
të merren me muzikë, të lexojnë atë çfarë ata duan. Nxënësit në Finlandë e sidomos fëmijët e vegjël nuk kanë qëndrim
shumë të gjatë në shkollë. Dita shkollore për fëmijët zgjat nga 2 deri më së shumti 4 orë në ditë. Ekspertët e arsimit atje
potencojnë që truri i njeriut duhet të jetë i relaksuar për të qenë në gjendje të mësojë gjëra të reja. Nëse truri është në
funksion konstant të ngarkesës së të mësuarit dhe të punës, atëherë truri ndalon së mësuari gjëra të reja dhe tentimi për
të mësuar gjëra të reja kur truri është i lodhur e bën mësimnxënien edhe më të vështirë.

VLERËSIMI
Sistemi arsimor në Finlandë njihet për shumë pak ose aspak teste të standardizuara me disa opsione të përgjigjeve sidomos për nxënësit e moshave
të vogla e deri në moshën tinejgjere . Që nxënësit të dine, nuk kërkohet nga
ata që të gjithë të kalojnë nëpër të njëjtin test të standardizuar me të njëjtat
përgjigje opsionale. Arsyetimi i ekspertëve finlandez është që nëse ju i mësoni nxënësit vetëm se si të jenë të mirë në testet standardizuese, atëherë ju
nuk jeni duke i mësuar ata asgjë, pasi që fokusi i tyre do të ishte që të mësojnë vetëm për teste dhe rezultate e jo që të mësojnë për shkak se është mirë
të mësosh gjëra të reja. Shumë nga nxënësit shpesh marrin ndihmë shtese
nga mësimdhënësit e tyre kur ata kanë nevojë. Dallimi në mes të nxënësit
më të mirë dhe nxënësve të tjerë është shumë i vogël.
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Mësimdhënësit shpesh e potencojnë që shkolla ka të bëjë me gjetjen e lumturisë dhe gjetjen e asaj që ju bën të lumtur.
Vlerësimi është pjesë ditore e punës në shkollë. Përfëshihet sa më shumë ana sociale e lëndëve si arti, poezia, muzika etj.
Pra nga ta kërkohet që të këndojnë, të ziejnë, të kërcejnë dhe të kënaqen me fëmijërinë e tyre.
Në Finlandë mënyra kryesore e vlerësimit të nxënësve është vlerësimi i vazhdueshëm gjatë mësimit si dhe vlerësimi përfundimtar. Vlerësimi i vazhdueshëm për qëllim ka që të udhëzojë dhe t’i ndihmojë nxënësit në procesin e mësimdhënies
së tyre. Çdo nxënës merr një raport vlerësimi së paku një herë në vit.
Ata i mësojnë nxënësit si të mësojnë e jo çka të mësojnë.
Marrë nga
http://www.kosova-education.com/uncategorized/arsimi-ne-finlande/

NJË ORË MËSIMORE TEK NE DHE ÇFARË PROFESORËSH DUAM
Mësimi është proces dhe ka përmbajtje e synime, ai duhet të organizohet dhe të udhëhiqet. Mësimdhënia është faktori
praktik që sjell deri në ndryshime sasiore dhe cilësore dhe si e tillë udhëheqja e klasës mbështeten në mësimin proaktiv.

DETYRA E MËSIMDHËNËSVE PARA ORËS MËSIMORE
Për të qënë një orë mësimore e sukseshme, rol të rëndesishëm ka edhe profesori I lëndës përkatëse.
Hyrja apo përgatitja në punën mësimore, zë vend të rëndësishëm si etapë e organizimit të punës mësimore. Varësisht
se në çfarë mënyre do të zhvillohet puna me etapën përgatitore, ashtu do të zhvillohen etapat që pasojnë. Pra, suksesi i
kësaj etape varet se çfarë qasje do t’ i bëhet hyrjes nga ana e arsimtarit.
Për një orë mësimore të mirë, efikase dhe rezultative mësuesi, para se ta fillojë mësimin duhet të ketë në kokën e tij idetë
që do t’u transmetojë nxënësve dhe të di pjesërisht se si do t’i objektivizojë ato. Hapat që duhet bërë për një orë cilësore
dhe mësimdhënie efikase janë: Planifikimi me kujdes i aspekteve dhe dimensioneve njohëse të orës mësimore; Përkufizimi dhe prezantimi i ideve dhe fazave të njohjes mësimore; Zgjedhja kontekstit dhe roleve: hapat logjik të veprimit
(punë në grup, ekip, tandeme); Operacionalizim të objektivave të orës mësimore; Orientimi i diskutimeve dhe aktiviteteve; Vlerësimi i të arriturave të orës mësimore apo dështimet eventuale të saj dhe mos e improvizoni orën mësimore.
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UDHËHEQJA E ORËS MËSIMORE
Një pjesë e rëndësishme e mësimit është aktiviteti i nxënësve në orën mësimore. Arsimtari e udhëheq aktivitetin e tyre
në mënyrë kreative dhe dinamike. Ora mësimore përfshin aspekte të caktuara të procesit të njohjes mësimore. Për realizimin dhe sigurimin e pozicionit aktiv të nxënësit në orë, arsimtari duhet të ndërmarrë këto hapa: Fokusim në atë
që janë duke punuar nxënësit; Nxitja e kërshërisë tek nxënësit dhe motivimi i tyre; Koncentrimi i nxënësve në punën
mësimore (detyrë, projekt); Ushtrimi i nxënësve të hulumtojnë (parashtrojnë pyetje, dilema, kërkojnë shpjegime) ; Mësoni
nxënësit të bashkëpunojnë (mësim në grupe, ekip, tandem) ;
Ora është e suksesshme nëse mësimdhënësi ka qasje proaktive në udhëheqjen e klasës, nëse ajo është interesante dhe
joshëse. Po ashtu me rendësi është të theksohet klima që krijohet në klasë, gjeometria dhe arkitektura e klasës (renditja
e karrigeve dhe e bankave, këndet për aktivitete etj.), sjellja dhe angazhimi i nxënësve. Mësimdhënësi duhet t’i lejojë nxënësit të kenë një mendim të dytë apo të mund kërkojnë ndihmë me arsye.

Është me rëndësi të ceket se realizimi i mësimdhënies duhet të realizohet në këto etapa përgatitore:
Hyrja-etapa e parë
Duhet të zgjasë shkurt, afërsisht 5 minuta. Por përpara kësaj ka një vend të rëndësishëm menyra e qasjes së arsimtarit me
nxenesit,i cili duhet të ketë një raport korrekt me të gjithë dhe të parashtrojë pyetje për gjendjen e nxënësve.

Shpjegimi i orës së mësimit-etapa e dytë
Arsimtari në mënyrë spontane duke marrë shembuj nga jeta e përditshme, bën lidhjen e tyre me mësimin e ri. Nuk duhet
të bëjë diferencimin apo veçimi e nxënësve “të dobët” dhe “të shkëlqyeshëm”, duhet ti trajtojë të gjithë të barabartë gjatë
shpjegimit të njesisë mësimore dhe rëndesi ka shpjegimi në mënyrë më të thjeshtë dhe më të kapshme për nxënësit pa
ngarkesë.

Shtjellimi i mësimit të ri-etapa e tretë
Është etapa më e rëndësishme e punës mësimore. Kjo etapë zgjat 15-20 minuta dhe paraqet proces në të cilën realizohen
qëllimet dhe detyrat e mësimit të definuar në njësinë mësimore. Siç theksuam edhe më lartë, kërkesa themelore që shtron kjo etapë e orës mësimore është që nxënësi të përvetësojë e thellojë dituri, të ushtrojë, përforcojë e sistematizojë

dituritë e përvetësuara.

Kjo etapë e punës mësimore për nga karakteri i veprimeve operative të saj, është një proces i angazhimit të përbashkët
të mësimdhënësit dhe nxënësve, i cili rrjedh nga vetë karakteri
bashkëkohor i organizimit të mësimit
Në këtë etapë pozitë të rëndësishme ka nxënësi si subjekt aktiv,
i cili ka rol me rëndësi në punën mësimore dhe në tërë procesin
e organizimit didaktik të mësimit, duke fituar përmasa të reja të
angazhimit në të gjitha sferat dhe etapat e artikulimit mësimor.
Rezultatet përfundimtare të punës mësimore të kësajë etape
mund të vlerësohen në fazën përfundimtare të saj duke vërejtur me anë të përsëritjes dhe kontrollimit se sa dhe si i kanë
përvetësuar nxënësit përmbajtjet e reja mësimore.
Rëndësi mjaftë të madhe pas shpiegimit të njësisë mësimore nga
arsimtari ka edhe puna praktike që ndihmon në kuptimin e njësisë mësimore dhe mbajtjes mend më gjatë të gjërave.

Bazuar në:
https://pedagogjia.wordpress.com/didaktike/
etapat-e-organizimit-te-punes-mesimore/
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What about

schools?

School is the place where most of our day is spent. It’s like a second home to us and that’s why it needs to look like one,
providing us everything that we need. Sometimes we like it, sometimes we hate it.
In our town, Struga, there are public school and 1 private school. Comparing them we can see that there are a lot of
differences.

Public school
-most of the subjects take place in the
same classroom and most of the cabinets are out of use.
-there is only 1 inside court with no
heat and the changing rooms are old,
dirty and they smell of mold.
-the school doesn’t provide work materials so the students buy everything
themselves.
-the majority of the classrooms are old
and dirty, there are bubble gums on
the floor under the desks under the
chairs.
-the rules are there but no one obeys
them.

Private school
-classrooms and cabinets for each different subject and equipment that the
students can work with.
- there is a gym, one inside court, two
outdoor courts, clean and big changing
rooms.
- the school provides all materials for
when the students are doing projects
and presentation.
- the hygiene is on another level
- rules must be followed
-students and teachers have a more
friendfull approach to each other.

-no close relationship teacher-student.
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FOR BETTER SCHOOL CONDITION – YOU MUST PAY!
From what we can see the private school has better conditions, but it is expensive to study there and
most students have chosen not to study to a private school. For that reason the public school should
have at least three quarters of the conditions of a private school. A lot of European and American public schools have better conditions than private schools. Everyone wants to study in a clean classroom
and be grossed out of it.
Students that study medicine, economy, architecture, electronics etc., are in need of cabinets, because
the school programs require practice. But there is no place to do it. Also the changing rooms are terrifying, so most students wear sports gear from home because the changing rooms are way too dirty.
And students are exposed to costs because the schools
don’t provide work materials and books for some subject
which is sad for the 21st century. Not all people have
money to buy 600 page books, hard paper, glues, markers, but if they don’t have equipment in class teachers
don’t show any respect and understanding to them, so
they are chased out of class.
Because of that, school systems in Struga, and maybe
the whole country, don’t make us students feel like we
are at our 2nd home. Schools make us feel like we are at
a haunted house.
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A MUND TË KETË SISTEM
ARSIMOR SI NË BE!

KUSHTE PA DIJE, ËSHTË E KOTË
Arsimi është çeshtje jetike. Për nivelin dhe kushtet në arsim duhet të mendojnë të gjithë. Në të
kundert edhe sikur të jemi pjesë e BE-së, sërish do jemi në fund. Mbase me shkolla dhe kushte më të
mira, por do jete e kotë të jemi dhe pa dije.

Kjo per të cilen do të flas tani është një temë mjaft delikate dhe kërkon kujdes të madhë.
Bëhet fjalë për një krahasim mes shkollave të Strugës dhe shkollave të qyteteve që i perkasin
shteteve europiane.
Shkollat dhe mësimi janë themeli i çdo shoqërie, shteti e populli, andaj i gjithë fokusi duhet të
kthehet tek objektet arsimore, shkenca dhe nisma të tjera në arsim. Për fat të keq objektet arsimore, mënyra dhe sistemi edukativo-arsimor në krahasim me atë të europës është shumë i ulët
tek ne. Ky është një konstatim që jepet nga thuajse të gjithë nxënësit që kanë pasur mundesi të
shohin shkollimin jashte vendit tonë. Edhe institucionet janë të vetëdishëm për këtë gjë. Prandaj dhe shohim nisma.
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Ministria e Arsimit dhe Shkencës gjatë
2018 ka zgjeruar bashkëpunimin me
disa vende të rajonit sa i përket arsimit, bazuar në Platformën për Arsim dhe
Trajnim të vendeve të Ballkanit Perëndimor e cila është përpiluar në vitin
2012 dhe synon të iniciojë bashkëpunim më të madh midis institucioneve të
sistemit në të gjitha vendet e rajonit me
qëllim të shkëmbimit të shembujve dhe
përvojave pozitive, për të identifikuar
sfidat arsimore dhe të sigurojë një qasje të përbashkët për tejkalimin e tyre.
Kjo është në rregull, por të rinjtë duan
që këto nisma edhe të jenë konkrete dhe
të jenë një gjendje të shohin ndryshimet
reale. Një filozof i njohur thotë që nëse
dëshironi të rrëzoni një shtet, prishni
shkollat. Tek në fatkeqësisht kjo po fillon
të ndodh, dhe atë si rezultat i pakujdesisë
tonë dhe mos ngritjes së zërit aty ku qëndrojnë problemet. Kushtet kanë mungesa
të mëdha, në çdo aspekt. Një nismë e re
duhet të ndërrmiret, një frymë e re duhet
të lind, një sistem i ri duhet të krijohet.

Në fillim të këtij viti, ministrja e Arsimit,
Renata Deskoska, në kuadër të prezantimit të një vargu ndryshimesh që parashihet
të pësojë programi mësimor në arsimin
në ciklin e ulët të arsimit fillor ka bërë të
ditur se fillimisht parashihet shkurtimi i
lëndëve mësimore, si dhe orari mësimor.

Risi tjetër është dhe ajo se nxënësit e
ciklit të ulët të arsimit fillor, nuk do të
jenë të angazhuar me detyra shtëpie, por
të gjitha detyrat do të realizohen brenda
orëve të mësimit, kurse një orë parashihet
të zgjasë 55 minuta duke pasur dhe nga 15
Punonjësit e arsimit në vendin tonë kanë minuta pushim brenda orëve mësimore,
përshëndetur vendimin e dikasterit të shkruan “Zhurnal”.
arsimit për të bërë reforma thelbësore Të rinjtë por edhe prindërit, gëzohen
në arsimin fillor. Ata theksojnë se refor- kur shohin nisma dhe hapa të tilla. Por
mave duhet t’u paraprijë një studim të gjithnjë çështje mbetet koha e realizimthellë që më vete do të gërshetojë gjend- it. “Premtime ka pasur çdo herë, por
jen në institucionet arsimore, rikualifi- ndryshimet ndodhin ngadalë”, thonë mëkimin e kuadrit mësimor, përpunimin suesit që pyetëm në Strugë. Qëndrime të
e teksteve shkollore, si dhe përgatitjen e ngjashme ka edhe ne qytete, ku në këtë
një plan- programi që do të jetë në për- drejtim, Teuta Zllatku mësimdhënëse në
puthshmëri me realitetin e botës elek- klasat e ciklit të ulët të arsimit fillor për
tronike, në të cilën zhvillohet nxënia e Radion Evropa e Lirë thotë se reformave
dijes tani dhe veçanërisht në të ardh- duhet t’u paraprijë një studim thelbësor
men, thuhet në një artikull të “Zhurnal”. që ata mos mbeten vetëm si orvatje për të
përmirësuar arsimin.
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“Në sistemin arsimor tek ne, kemi probleme dhe defekte shumë të mëdha,
duke filluar nga tekstet shkollore, kushtet në shkolla, më pas paraqiten
më shumë probleme rreth implementimit të programeve mësimore dhe
projekteve, të cilat nuk janë të përshtatshme për moshën e fëmijëve.
Të gjitha këto reforma duhet të shoshiten mirë dhe për to të hapet një
debat i mirëfilltë nga personalitet më kompetente”, thotë Zllatku.
Tek ne ndodh, ndoshta edhe nëpër botë, që nxënesit nuk përgatiten
e as nuk perfeksionohen për atë që dinë ta bëjnë, për atë që e kanë
në zemër, por për atë që planprogrami thotë. Çdo ditë, çdo nxënës
duhet të përgatitet në një numër të madhë lëndësh, dhe në fund ka
mangesi të madhe tek nxënësit për dijet e tyre.
Por një pyetje lind këtu, çka nëse çdo nxënës për rreth 30 orë në javë do të përgatitej e do të punojë për atë që njeh shpirtërisht dhe ka dëshirë? A do të kishte shoqëri më të shëndoshë se tani?
Në botë flitet shumë për modelin norvegjez, ku nuk ka lëndë dhe ku mesimet merren jo sipas lëndëve. Sipas statistikave, Norvegjia ka nxënësit me dije më të mirë në botë.
Faktorët kryesorë se pse vite me radhë gjendemi në fund të vendeve të Evropës, mos të them të botës
sa i përket cilësisë së arsimit, është ajo se në vendin tonë u instalua praktika që fëmijët si detyrim
parësor të kenë mësimin për të siguruar notë më të lartë që të shkojë në fakultet dhe të zërë një vend
pune në administratë shtetërore.
Arsimtarë dhe mësues thonë se bashkë me kushtet, duhet të përmirësohen dhe librat dhe të bëhen
studime se cilat janë interest e të rinjve sot. Edhe Ministria e Arsimit nga ajo që mund të shohim në
deklarata në media të ndryshme, premton reforma.
Por arsimi është çështje jetike. Dhe për nivelin dhe kushtet në arsim duhet të mendojnë të gjithë. Në
të kundërt, edhe sikur të jemi pjesë e BE-së, sërish do jemi në fund. Mbase me shkolla dhe kushte të
mira, por do jetë e kotë të jemi pa dije.
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Спорт, музика, танц па и готвење, се алтернативите на струшките средношколци како
вонучилишни активности. Активност после училиште е секоја организирана програма со која
младите можат да учествуваат надвор од традиционалниот училишен ден. Некои програми
ги води основно или средно училиште, додека други се организирани од надворешно финансирани
непрофитни или комерцијални организации. Програмите за млади по завршувањето на училиштето
можат да се одвиваат во училишната зграда или на друго место во заедницата, на пример во
Центарот на заедницата, Градската библиотека или паркот.
Активностите по завршувањето на училиштето се камен-темелник на концентрирано одгледување,
што е стил на родителство кој ги нагласува децата, кои стекнуваат лидерско искуство и социјални
вештини преку учество во организирани активности.

Во Струга имаме неколку клубови во кои
може да се членува и да се биде активен:
•

Женскиот кошаркарски клуб „Ж.К.К“Струга 2009;

•

Машкиот кошаркарски клуб „К.К“- Црн
Дрим Струга;

•

Ракометен клуб „Р.К“- Струга;

•

Фудбалски клуб „Ф.К“- Караорман;

•

Карате клуб „Будо“; Играорна КУД
Илинден;

•

Студио за танц „БАХ“;

•

Музичко „Соната“; К’ту Фест,
ИНКА, и др
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Има исто така и неколку
невладини организации
каде што младите можат да
учествуваат, да волонтираа и да
се дружат и забавуваат со голем
број активности, но и да се
научи нешто ново.

Такви се:
American Corner Struga

https://www.facebook.com/americancornerstruga/ - Американското катче.
Тука може да се зачлените и да позајмувате од книгите што се на располагање. Американското катче
организира работилници каде што има готвење, читање и размена на книги, споделување искуства и др.
Исто така го одржува клубот “GLOW”.

-Creative and Active

(http://creativeactive.org ) -целта на Креативни и Активни е да ги зајакне младите преку поттикнување
на меѓукултурен дијалог и соработка и промовирање на вредностите на толеранција, разновидност и
еднаквост помеѓу различните етнички групи.
Во Креативни и Активни спаѓа Social club KOMBINATI
(https://www.facebook.com/Social-Club-Kombinati-116186645077888), кој организира настани во
училиштата и во градот.
Исто така тука е и Blue Wire Magazine, кој младите луѓе ги советуваат и ги подучуваат професионалци,
креираат и промовираат младинско списание, кое ќе биде дополнувач на младиот урбан ум, мотор на
инспирација за прашања како што се паметни градови и еко-пријателски концепти и како отскочна
штица на младите умови. Покрај тоа, списанието е отворен форум , кој учи за важноста на слободата
на изразување и критичкото размислување. Во магазинот пишуваат средношколци од југозападниот
регион на земјата, кои се избрани преку отворен повик и процес заснован на заслуги. Преку менторска
програма која се состои од искусни и докажани новинари, учениците се водени како да пишуваат, како
да истражуваат и како да избираат теми, но и како да ги потврдат и презентираат фактите во своите
статии.
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“Dekada e Përkatësisë - Festojmë Diversitetin”

Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në përmirësimin e marrëdhënieve ndërkomunitare në rajonin Jugperëndimor, duke rritur bashkëpunimin midis OJQ-ve, këshillave ndëretnike,
vendimmarrësve dhe sektorit privat.
Objektivat kryesore të proektit janë përmirësimi i socializimit dhe dialogut midis grupeve etnike
duke inicuar veprime të përbashkëta që përfshijnë sektorë të ndryshëm; të rrisë rolin e këshillave ndëretnike brenda qeverisë lokale dhe ta promovojë publikisht atë, si dhe të përmirësojë
efektivitetin dhe ndikimin e OJQ-ve në rajon.
Projekti do të zbatohet në rajonin Jugperëndimor (Strugë, Dibër, Ohër, Kërçovë dhe Debarcë),
ndërsa partnerët zbatues janë OJQ “Agjencia Lokale për Zhvillim” – LDA nga Struga www.ldastruga.org dhe OJQ “Kreativë & Aktivë” - C & A nga Struga www.creativeactive.org.

“Декадата на припадност - славење на различностите”

Главната цел на проектот е да придонесе за подобрување на односите меѓу заедниците во
југозападниот регион, преку зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации,
меѓуетничките совети, носителите на одлуки и приватниот сектор.
Клучните цели на проектот се да се подобри социјализацијата и дијалогот помеѓу
етничките групи преку иницирање на заеднички активности кои вклучуваат различни
сектори; унапредување на улогата на меѓуетнички совети во рамките на локалната власт
и нејзино промовирање, како и подобрување на ефективноста и влијанието на граѓанските
организации во регионот.
Проектот ќе се имплементира во Југозападниот регион (Струга, Дебар, Охрид, Кичево,
Дебарца), а партнерите во имплементација се “Локална агенција за развој” - ЛАР од Струга
www.ldastruga.org и НВО “Креативни и Aктивни” - C & A од Струга www.creativeactive.org.

“Decade of Belonging – Celebrating Diversity”

The main goal of the project is to contribute to the improvement of the intercommunity relations
in southwest region, by enhancing the cooperation between CSO’s, interethnic councils, decision
makers and private sector.
The key objectives of the project are to improve socializing and dialogue among ethnic groups
by initiating joint actions involving different sectors; enhance the role of the Interethnic councils
within the local government and publicly promote it as well as improve effectiveness and influence of the CSO’s in the region.
The project will be implemented in the Southwest region (Struga, Debar, Ohrid, Kicevo, Debarca)
while the implementing partners are CSO “Local Agency for Development” – LDA from Struga
www.ldastruga.org and CSO “Creative & Active” – C&A from Struga www.creativeactive.org.

This project is funded by the European Union

SOCIAL CLUB KOMBINATI

This project is implemented by NGO Creative and Active and LDA

Turisticka n.n. , 6330 Struga
info@creativeactive.org ; Creative.Active.Sk@gmail.com; www.creativeactive.org

