
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit  DSP II - 41 -NVO,,CDKD,,  

Emri i projektit: “Vendi ynë dhe ne “ 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Qendra për depolitizimin e shoqërisë kosovare (QDSHK-e) 
 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.5   edhe 1.6 

Qëllimi i projektit: Qëllimi i Projektit është zhvillimi i kulturës të shoqërisë civile demokratike mes komuniteteve të 
nxënsëve (mësimdhënësve dhe nxënësve) te Serbët dhe joshqiptarët përmes  sistemit arsimor dhe 
integrimi i tyre në MASHT të Kosovës. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Ngritja e kapaciteteve e mësimdhësve në realizimin e projektit të cilët do të kenë mundësi të kyqen 
në aktivitetin programor të MASHT-it 
2.Shkatërrimi i stereotipit te nxënësit e klasëve të katërta përmes realizimit të projektit në dy fazat, 
zhvillimi i qasjes së re inovative në zgjidhjen e problemeve në krijimin e një të ardhme më të mirë për 
gjitha komunitetet në Kosovë, zhvillimi i gatishmërisë së plotë për integrim me shkollat shqiptare në 
programin e MASHT-it. 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1.Zhvillimi doracaqeve 
2.Organizimi i trajnimit njëditor për mësimdhënësit 
3.Organizimi, në shkolla i punëtorive për nxënës 
4.Vlerësimi i posterëve dhe ideve projektuese të paraqitura 
5.Organizimi i ceremonisë së ndarjes së çmimeve 
6.Organizimi dy ditorë i trajnimit me mësimdhënës 
7.Realizimi i projekteve shkollore 
8.Përkrahja në realizimin të projekteve shkollore 
9.Vlerësimi i projekteve shkollore 
10.Organizimi i ceremonisë për ndarjen e çmimeve për realizimin e projektit dhe idesë më të mirë 

Shtrirja 
gjeografike: 

Kamenicë, Ranilluk, Artanë, Gjilan, Partesh, Kllokot, Shtërpcë, Lypjan, Graçanicë, Fushë Kosovë, Obiliq, 
Vushtrri, Rahovec, Dragash, Klina,Skenderaj,Mitrovica Veriore, Zubin Potok, Pejë, Zveçan dhe Leposaviq 

Grupet e synuara: Grupet e synuara të projektit në Kosovë janë 22,  në të cilat jeton komuniteti jo shqiptarë, 
mësimdhënësit e klasëve të katërta në shkollat serbe në Kosovë. Numri i tyre është afërsisht 150 dhe 
Pedagogë. Ata janë urë lidhëse e projektit me shfrytëzuesit e tyre, me fëmijtë e klasëve të katërta, në 
126 shkolla të cilat kanë 126 klasë dhe afro 35 paralele të kombinuara në të cilat vijojnë nxënësit prej 10 
deri 11 vjeq të moshës, dhe që numri i tyre i përgjithshëm është afro 1500 ± 50. 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

49,817.27 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

 

Personat 
Përgjegjës dhe 
kontaktet e tyre:  
e-maili, telefonat 

Nebojša Simić –Direktor 
Kontakt telefon 044-30 50 54 
nvocdkdkosovo2010@hotmail.com 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

Naselje ILIRIJA br.116 Kamenica 62000 
nvocdkdkosovo2010@hotmail.com 
Kontakt telefon 044-30 50 54 

 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

 
https://www.facebook.com/cdkd2010/ 
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