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Shkolla fillore “25 Maji” – Shkup, është e ndërtuar në
vitin 1965 dhe ka qenë plotësisht e renovuar në vitin

2015, dhe është bërë shkollë fillore me standarde
Europiane të edukimit
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Europiane të edukimit



Shkolla fillore komunale “25 Maji” gjendet në Shkup, në Komunën Gazi Baba në
kryeqytetin e RMV-së. Shkolla qëndrore gjendet 5km nga qendra e qytetit të Shkupit dhe

gjithashtu ka një shkollë periferike e cila gjendet 200 metra largë shkollës qëndrore.
Shkolla numëron 1642 nxënës, të moshës 6-14 vjeç, të shpërndarë në 63 paralele.

Vendndodhja

our school.



Stafi i mësimdhënësve ka qenë shumë aktivisht i përfshirë në disa aktivitete
jashtëshkollore dhe projekte të tilla si -Programet Eko-Shkollore, programe

reciklimi, promovimin e ndërgjegjësimit kulturor dhe komunikimet
ndërkulturore, programe që luftojnë dhunën, për vetë-forcimin dhe luftën
kundër ksenofobisë, racizmi, si dhe aktivitetet në lidhje me ndryshimin e

klimës dhe çështjet mjedisore.
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Shkolla është e dixhitalizuar dhe procesi i mësimdhënies realizohet në një mënyrë
profesionale duke përdorur projektorë, tabela magnetike dhe shumë burime të
ndryshme për lëndë të ndryshme, duke filluar nga klasa e parë deri në klasën e
nëntë. Me mbështetjen e teknologjisë në lëndët tona, ajo ka një staf të fortë që

dëshiron të sigurojë zhvillimin pozitiv shoqëror të nxënësve të tij duke gjetur teknika
të reja për të krijuar hapësira arsimore më bashkëkohore me hapërimet e shekullit

21, duke zvogëluar në minimum ose zero konfliktet mes kolegëve të shkaktuara nga
ndryshimet kulturore. Ne do të dëshironim t'i edukojmë nxënsit si individ me aftësi
fleksibiliteti dhe përshtatjeje në harmoni me kultura dhe mënyra të ndryshme të të

menduarit, ndërsa përvetësojmë një perspektivë globale në thelbin e saj. Stafi
mësimdhënës jo vetëm që do të përgatisë nxënësit për të ardhmen akademikisht, por

gjithashtu do t'i bëjë nxënësit të komunikojnë mirë me rrethin e tyre.
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Një nga qëllimet kryesore të mësuesve tanë është edukimi i nxënësve. Me fjalë të
tjera, ne do të dëshironim t'i edukojmë ata si një individ me aftësi fleksibile dhe të

adaptueshme në përputhshmëri me kultura dhe mënyra të ndryshme të të menduarit,
ndërsa përvetësojmë një perspektivë globale në thelbin e saj. Kështu, ne i edukojmë
nxënësit tanë se "mund të jetë e mundur të mendojmë globalisht por të veprojmë në

nivel lokal" ndërsa kultivojmë individë të pajisur akademik dhe shoqëror të
zbatueshëm në të gjithë botën. Të gjithë mësuesit kanë ndjekur trajnimet në

Agjencinë Kombëtare të Maqedonisë dhe ata të gjithë janë të etur të marrin pjesë në
një projekt Erasmus + për të kontribuar në projekt për të zgjeruar njohuritë e tyre dhe

të nxënësve tanë.
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Aktivitetet në shkollën fillore
Komunale "25 Maji" - Shkup

Qëllimet e aktiviteteve:
•Të zhvillojë potencialin krijues të nxënësve të mbështesin iniciativat e nxënësve në fusha
të ndryshme
•Të krijojmë kushte për përfshirje aktive të nxënësve tanë, si në jetën shoqërore,
ekonomike dhe kulturore të shoqërisë
•Popullarizimi i ideve demokratike, institucioneve të një shoqërie civile Për të zhvilluar
respekt për vlerat publike, liberale dhe demokratike.
•Të zhvillojë bashkëpunimin ndërkombëtar të nxënësve, të bashkëpunojë me organizata
të huaja

https://www.25maj.edu.mk/en/aktivnosti

Qëllimet e aktiviteteve:
•Të zhvillojë potencialin krijues të nxënësve të mbështesin iniciativat e nxënësve në fusha
të ndryshme
•Të krijojmë kushte për përfshirje aktive të nxënësve tanë, si në jetën shoqërore,
ekonomike dhe kulturore të shoqërisë
•Popullarizimi i ideve demokratike, institucioneve të një shoqërie civile Për të zhvilluar
respekt për vlerat publike, liberale dhe demokratike.
•Të zhvillojë bashkëpunimin ndërkombëtar të nxënësve, të bashkëpunojë me organizata
të huaja

https://www.25maj.edu.mk/en/aktivnosti



Gjuhë të huaja
Shkolla jonë ofron mundësinë që nxënësit tanë të angazhohen në
mënyrë aktive në projekte në gjuhë të huaja si Anglisht dhe
Gjermanisht.



Diploma dhe Certifikata
Nxënësit tanë janë të vlerësuar me Certifikata Evropiane.



Vizita
Nxënësit tanë vizitojnë vendet jashtë shtetit çdo vit. Qëllimi i vizitave është

praktikimi i gjuhëve të huaja.



Sporti
Shkolla jonë është e angazhuar në mënyrë aktive në të gjitha

programet sportive shkollore në të gjitha
nivelet e shkollës.

Basketboll
Volejboll
Futboll
Hendboll
Vrapim
Not
Këcime
tradicionale
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Projekti Erasmus ''Mos e ndëro klimën,
klima ndron sistemin''

Projektet Erasmus
Projekti Erasmus ''Plotësisht

largo Bullizmin”



Kampet verore
Nxënësit tanë marin pjesë në aktivitete
sportive



Shkolla Fillore Komunale e 25 Majit pjesmarëse në Olimpiadën shkollore në Melk - Austri.
- Gara sportive në futboll, volejboll, atletikë, not. Nxënësit tanë fituan shumë trofe. Në
mbrëmje, nxënësit tanë kishin aktivitete të ndryshme të organizuara nga organizatori.

- Shkollat nga Kroacia, Kosova, Zvicra, Gjermania, Franca, Austria, Rumania, Shqipëria
gjithashtu morën pjesë në këto Lojëra Olimpike.

- Studentët vizituan edhe qytetin e Vienës.

Lojërat Olimpike në Melk - Austri



Aktiviteti i edukimit mjedisor
Gjatë aktiviteteve të edukimit mjedisor ne theksojmë mësimin e natyrës të mjedisit përmes qasjeve
ndërdisiplinore dhe zgjidhjes së problemeve. Kjo duhet të fillojë sa më herët që të jetë e mundur në

arsim. Shkolla fillore është vendi natyral për të prezantuar fëmijët në edukimin mjedisor, pasi që në këtë
nivel ata

instiktivisht kanë një pamje holistike të mjedisit; Futja e të menduarit kritik dhe qasjeve të zgjidhjes së
problemeve në EE, veçanërisht në nivelin e shkollës fillore, është thelbësore nëse studentët tanë do të
bëhen të aftë në identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve mjedisore si nxënës dhe më vonë si qytetarë

të rritur dhe ndoshta vendimmarrës
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Artistic activities
Music diplomas in collaboration with

conservatories
Choir lessons while attending festivals
Orchestra
Art lessons
Theatre education
Organization of Art festivals
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Concerts
Our school participates in student concerts



Multiculturalism and diversity
activities



Festimet

Nxënësit tanë janë
protagonistët kryesorë, që

marrin pjesë në shfaqje
teatrale, recitime me poezi

dhe këngë
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SEMINARI NJË DITORË NË TEMËN DEMOKRACI DHE
PARLAMENT



Eksperimentet / aktivitetet në laboratorin e
kimisë



Punëtori
Nxënësit tanë janë aktivisht
pjesëmarrës në punëtori të

cilat synojnë rritjen e
ndërgjegjësimit tek të rinjtë në
lidhje me efektet e dëmshme
të urrejtjes dhe intolerancës



Aktivitetet e Ditës Botërore të Fëmijëve!



Garat
Nxënësit e shkollës sonë marrin pjesë në garat
e Kimisë dhe vlerësohen me çmimin e parë.
qëllimi i garës ishte për të zbuluar
nxënës të talentuar në kursin e kimisë përmes
një testi të kërkuar, dy orësh me shkrim, në të
cilin ata u përpoqën të demonstrojnë aftësitë e
tyre.



Këto janë aktivitetet tona
shkollore gjatë vitit

akademik
2019/2020!
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