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Titulli i projektit 

Rehabilitimi i ambjenteve të jashtme për një proces mësimor sa 

më të mire në “Gjimnazin Maqellarë”  

(PRO EDUKIM) 

Vendndodhja(et) e projektit 
Njësia Administrative Maqellarë, Dibër 

Emri i aplikantit kryesor  Bashkia Dibër 

Kohëzgjatja totale e projektit 

(në muaj) 

8 muaj (Korrik 2018-Shkurt 2019) 

Fondi i akordur 37 733 EURO   (36833€ PZHRSH + 900€ Bashkia Dibër) 

Ky projekt financohet nga Agjencia Zvicerane per Zhvillim dhe 

Bashkepunim (SDC) dhe Agjencia Austriake per Zhvillim (ADA)” 



Objektivat e projektit 
Të krijojmë një mjedis të përshtatshëm nëpërmjet edukimit të të rinjve si shkollë 

qendër komunitare dhe të shërbejë si model për të ardhmen. 

 

Objektiva specifikë: 

 
 Të krijojmë një mjedis më të sigurtë dhe të standarteve bashkëkohore në shërbim të 

mësimdhënies dhe të nxënët. 

 

 Rritja e sigurisë në ambjentet e brendshme të shkollës si dhe ndërgjegjësim i 

nxënësve dhe personelit mësimdhënës për mirëmbajtjen e mjediseve.  

 

 Të krijojmë mjediset sportive në gjimnazin “Maqellarë” duke ju dhënë mundësi të 

rinjve të shpenzojnë kohën e lirë me aktivitete sportive në shkollë dhe të zhvillojnë 

shkathtësitë psiko-fizike dhe marrëdhënie më të mira shoqërore me njëri-tjetrin.  

 

 Përfshirja e të rinjve në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet. 

 



Rezultatet e pritshme 

 

Mjedis fizik më i sigurtë për shkollën dhe nxënësit nëpërmjet: 

 

 Investimeve në sisteme (elektrike dhe hidraulike), si dhe sistemimin e mjedisit 

përreth shkollës ku parashikohen rreth (14 ndriçues, 2 rampa, 15 stola, 14 kosha). 

 

 Krijimi i rreth 150 m2 sipërfaqe e gjelbëruar në ambjentet e shkollës.  

 



Montimi dhe vënia në funksion e një sistemi survejimi me kamera në gjimnazin 

“Maqellarë” 

 Zvogëlimi i rasteve të dëmtimeve të mjedisit nga keqbërësit. 

 Zvoglimi i rasteve të hyrjes së personave të jashtëm në ambjentet e shkollës.  

 Zvoglimi i numrit të konflikteve midis nxënësve në ambjentete e shkollës. 

Gjallërimi i jetës sociale të të rinjve, nëpërmjet rritjes së pjesëmarrjes së të rinjve në 

aktivitete sportive, promovimit të sportit si veprimtari sociale, integruese dhe burim 

shëndeti. 

 Rritja e numrit të aktiviteteve të planifikuar çdo vit nga shkolla dhe grupet e tjera në komunitet. 

 65% nga 400 përfitues direkt të seancave sensibilizuese do jenë të sensibilizuar, rreth rolit që 

luajnë aktivitetet sportive për shëndetin e tyre. 











Ky projekt është në përputhje me studimin e zonës funksionale Dibër 

përsa i përket përmirësimit të kohezionit social të komunitetit. 

This project is consistent with the study of the functional area of 

Dibra in terms of improving the social cohesion of the community.  


