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I. HYRJE 

Korpusi i Paqes është agjension i pavarur i qeverisë Amerikane, i cili mundëson vullnetarë 

në vendet e botës të cilët kanë kërkuar mbështetje. Origjinën dhe misionin e tij e ka që 

nga viti 1960, kur senaroti i atëhershëm (më vonë president) John F. Kennedy, i bënë 

thirrje qytetarëve të SHBA-së t’i shërbejnë vendit të tyre duke jetuar dhe punuar në 

vendet në zhvillim dhe nëpërmjet kësaj do të promovojnë paqe dhe miqësi në botë. Deri 

në ditët e sotsme, tre qëllimet e Korpusit të Paqes nuk kanë ndryshuar dhe janë në vijim. 

Edhe pse që nga atëherë ka kaluar kohë e gjatë, Korpusi i Paqes vazhdon të promovojë 

paqen dhe miqësinë dhe mbetet e denjë ndaj misionit të tij: 

1. Të siguroj Vullnetarë që do të japin kontributin e tyre për zhvillim e vendeve të 

interesuara  mes shkëmbimit të njohurive dhe përvojave.   

2. Të promovojë kulturën/vlerat amerikane tek vendet në të cilat Vullnetarët shërbejnë.  

3. Të promovojë në Amerikë kulturën dhe vlerat e vendeve në të cilat Vullnetarët 

shërbejnë 

Në Maqedoni Korpusi i Paqes filloi me punë  më vitin 1996  pas nënshkrimit  formal të  

marrëveshjes mes shteteve, prej kur filluan me pune Vullnetarët e Korpusit të Paqes në 

shkolla dhe organizata me qëllim t’u përgjigjen nevojave të tyre.  

Në Maqedoni Korpusi i Paqes realizon dy programe nëpërmjet të cilave i realizon 

aktivitetet e tija:  

 Programi për avancimin e arsimit në gjuhën angleze  

 Zhvillimin e bashkësive  

Gjatë 20 viteve më shumë se 630 vullnetar kanë shërbyer në Maqedoni, duke punuar në 

fushën e arsimit dhe zhvillimit të bashkësive.   

 

II. VULLNETARËT E KORPUSIT TË PAQES  

Vullnetarët e Korpusit të Paqes marrin përgjegjësi të shërbejn për dy vite. Vullentarët 

përcaktohen gjithëkund në Maqedoni,  ku prioritet u jepet vendeve ruarale-fshatrave.  

Para se të fillojnë me punë ata pëcjellin trajnim prej 11 javëve, mësim intensiv të gjuhës 

lokale, të traditave dhe zakoneve të vendit nikoqir me qëllim sa ma leht të integrohen 

dhe bëhen pjesë e bashkësis ku jetojnë dhe punojnë. Ata gjithashtu kanë një orientim 

teknik rreth punës së tyre dhe si të adaptohen, ndajnë dhe përdorin shkathtësit e tyre në 

vendin e punës në mënyre sa më efikase. Agjensioni veçon mjete të veçanta për të 

mundësuar trajnimin e vullnetarëve, përkrahjen dhe informata për të qenurit të 

shëndetshëm dhe të sigurt.  
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Vullnetarët marrin të ardhura minimale që u mundëson t’i mbulojnë harxhimet e tyre për 

vendbamin, ushqim dhe harxhime tjera, dhe që është në kuadër të standardeve të 

bashkësis lokale.  

Qendra e Korpusit të Paqes është në Washington, dhe e njejta është përgjegjëse për 

selekcionimin e vulnetarëve nga SHBA-të. Vullnetarët e Korpusit të Paqes janë shtetas 

amerikan, kam mbi 18 vjet, kanë të mbaruar shkollimin e lart dhe posedojnë shkathtësi 

adekuate për programin që aplikojnë.  

Nga vulnetarët pritet që të përkushtojnë minimum dy vite që t’u përgjigjen obligimeve të 

tyre si vullnetarë. Nuk ka kufizime në moshë, gjini, përkatësi etnike apo religjioze.  

Shumica e vullnetarëve kanë mbaruar minimum shkollimin e lart apo shumica  prej tyre 

edhe kanë njohuri shtesë për fushën për të cilën do të punojnë. Disa prej tyre kanë 

diplomuar tani, disa janë në mesim e karierës së tyre, ndërsa disa janë pensionistë.   

 

III. PROGRAMI PËR AVANCIMIN E MËSIMDHËNIES SË GJUHËS ANGELZE 

Korpusi i Paqes në Maqedoni e implementon Programin për Avancimin e gjuhës angelze  

në bashkëpunim me Ministrin për arsim dhe shkencë të RM-së, si dhe agjencione tjera  që 

punojnë për avancimin e edukimin në gjuhë angelze. Programi ka për qëllim avancimin e 

të mësuarit të gjuhës angleze në shkolla dhe qytetarëve dhe avancimin e metodologjis së 

mësimit tek arsimtarët.  

Programi për avancimin e mësimdhënies së gjuhës angeleze ka këto qëllime: 

Qëllimi 1: Avansimi (përmirësimi) i mësimdhënies  

Objektivi 1:  Përmirësimi i aftësive të komunikimit të arsimtarve në gjuhën angleze 

Me komunikimin dhe bashkëpunimin me vullnetarin e Korpusit të Paqes, arsimtarve nga 

të gjitha shkollat fillore dhe të mesme do të ju ndihmohet për të përmirësuar aftësitë në 

gjuhën angleze. 

Objektivi 2: Përmirësim i praktikave mësimore të arsimtarve të gjuhës angelze  

Arsimtarët e gjuhës angleze në shkollat fillore dhe të mesme në Maqedoni do të 

implementojnë (zbatojnë) më shumë aktivitete (mësime) interaktive me nxënësit, 

teknika më efektive për menaxhim dhe notim të orëve të mësimit, seminare apo 

konferenca. 

Objektivi 3:  Përmirësim i zhvillimit të materialeve dhe resurseve që shfrytëzohen nga 

ana e arsimtarve të gjuhës angleze 

Arsimtarët e gjuhës angleze në shkollat fillore dhe të mesme në Maqedoni do të 

zhvillojnë materiale shtesë dhe resurse të orëve ose do të fusin mënyra të reja për 

shfrytëzim të burimeve. 
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Qëllimi 2: Përmirësim i suksesit të nxënësve në mësimin e gjuhës angleze 

Objektivi 1: Përmirësim i suksesit dhe pjesëmarrje aktive e nxënësve në orët e gjuhës 

angleze 

Nxënësit nga shkollat fillore dhe të mesme do të demonstrojnë  sukses  më të mirë dhe 

besim në gjuhën angleze si dhe pjesmarrje më aktive në klasat e gjuhës angleze. 

Objektivi 2:  Përmirësim i pjesëmarrjes së nxënësve dhe aftësive të tyre udhëheqëse 

përmes aktiviteteve shtesë në gjuhën angleze 

Nxënësit nga shkollat fillore dhe të mesme në Maqedoni do të tregojnë arritje të 

përmirësuar dhe besim në shfrytëzimin e gjuhës angleze, si dhe zhvillim të aftësive 

lidershipit si rezultat i pjesëmarrjes në aktivitete jashtëshkollore. 

Qëllimi 3: Përmirësim i bashkësisë shkollore 

Objektivi 1: Organizimin e  kurseve për gjuhë angleze- për anëtarët e komuniteteve 

shkollore duke përfshirë arsimtarët, personelin dhe administratën, si dhe anëtarë të tjerë 

të komunitetit. 

Objektivi 2:  Biblioteka të gjuhës angleze 

Anëtarët e shkollave do të përfshihen në krijimin ose përmirësimin e bibliotekave 

ekzistuese të gjuhës angleze ose ICT qendrave të resurseve që do të mbështesin mësimin 

e gjuhës angleze. 

 

I. SI TË KËRKONI VULLNETAR? 

Hapi 1  

Para se të plotësoni aplikimin, ju lutemi diskutoni me arsimtarët e gjuhës angleze për atë 

se cilat aktivitete do t’i zbatoni me vullnetarin në shkollën tuaj në lidhje me mësimin e 

gjuhës angleze dhe cilat fusha të mësimdhënies mund të përmisohen. 

Vullnetarët do japin mësim së bashku me  mësimdhënësit e gjuhës angleze (co-teaching) 

dhe duhet të punojn minimum 20 orë mësim gjatë javës.   

Bashkëpuntori është personi që orën mësimore e realizon sëbashku me vullnetarin, 

merrë pjesë në trajnimet që organizohen nga ana e Korpusit të Paqes, është në 

komunikim të rregullt me  të punësuarit e Korpusit të Paqes dhe planifikon dhe realizon 

aktivitete në  shkollë dhe jashta shkollës- aktivitete ekstrakurrikulare.   

Personi përgjegjës në organizatë, si dhe Menaxheri i Programit të Korpusit të Paqes do të 

mbikqyrin punën e vullnetarit. 
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Hapi 2  

Identifikoni së paku tre opcione për qëndrim të vullnetarit në familje nikoqire në 

bashkësin tuaj. Më shumë informata rreth programit për familje nikoqire mund të lexoni 

më posht.  

Hapi 3  

Shkollat fillore dhe të mesme aplikojne me aplikimin për TEFL.   

Formularët për aplikim mund t’i gjeni këtu:  

https://www.peacecorps.gov/macedonia/ask-for-a-volunteer/ 

 Aplikim e plotësuar (në gjuhë angleze) dërgoni përmes postës elekrtonike: 

pcv@mk.peacecorps.gov  apo përmes postës në adresë: Korpusi i Paqes, rr. 8-ma Udarna 

Brigada nr. 2, 1000 Shkup. 

 
V. PROCESI I SELEKCIONIMIT 

Pasi ta dërgoni aplikimin, në peridhë prej dy muajve, stafi i Korpusit të Paqes do të 

kontaktoj me ju dhe do organizoj vizitë në shkollën tuaj. Bashkëpunëtorët dhe drejtori i 

shkollës duhen të jenë prezent në takim, si dhe arsimtar tjerë që janë të interesuar të 

bashkëpunojn me vullnetarin. 

Program menaxherët e Korupsit të Paqes do e shqyrtoj aplikimin tuaj dhe do të diskutoj 

më detajisht rreth pritjeve tuaja dhe obligimeve të vullnetarit.  

Gjithashtu do të organizoj vizitë në familjet nikoqire. Pas disa muajve, sipas nevojës, 

mund të organizoj vizit të dytë për organizatën tuaj apo familjen nikoqire.  

Kirterijet  për përcaktim të vullnetarit:  

 Drejtori, mësimdhënësit e gjuhës angleze dhe anëtar dhe pëfaqësues të 

bashkësisë mbështesin idenë për të punuar me një vullnetare dhe të ofrojë 

mbështetje; 

 Është identifikuar minimum një familje nikoqiri në vendin se ku vullnetari do punoj; 

 Shkolla nikoqire ka nevoj dhe shpreh interesim dhe përkushtim të bashkëpunoj 

me vullnetar;  

 Egziston rol i qart i vullnetarit dhe arsimtarit të gjuhës angleze me kë do t’i realizoj 

orët mësimore; 

 Ka bashkëpunëtor të interesuar dhe përkushtuar (bashkëpuntorë) në shkollën 

nikoqire që do të bashkëpunoj dhe mbështesë vullnetarin; 

 Shkolla ka mjaft punë për vullnetarin, egziston minimum 20 orë për mësimdhësine  

si dhe mundësi për mësim shtesë; 

https://www.peacecorps.gov/macedonia/ask-for-a-volunteer/
mailto:pcv@mk.peacecorps.gov
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 Bashkësia lokale i përbush kriteriet e Korpusit të Paqes në aspekt të sigursi dhe 

shëndeit të vullnetarit. 

 Prioritet i jepet shkollave nga vendet rurale apo që punojnë me grupe të 

margjinalizuara  

 

PROGRAMI PËR AKOMODIM NË FAMILJE NIKOQIRE 

Jepni kontakt informata për të paktën tri familje potenciale në bashkësinë tuaj, që janë të 

gatëshme të jenë nikoqirë të vullnetarit për më së paku 6 muaj (me mundësi vazhdimi 

deri në 2 vite). Familjet nikoqire potenciale duhet të jenë në disponim për të ndarë 

kulturën dhe shtëpinë e tyre me vullnetarin dhe ta pranojnë si antarë i familjes së tyre. 

Pasi të marrim aplikimin, ne do të organizojmë vizitë në familjet nikoqire për t’u njohur 

me ta dhe për të parë nëse i plotësojnë kushtet e Korpusit të Paqes për strehim. 

Kushtet e Korpusit të Paqes për strehim: 

 Një dhomë me një krevat me dyshek, tavolinë, karrige dhe dollap, e cila do të 

përdoret vetëm nga vullnetari; 

 Nxemje e siguruar në dhomë; 

 Dritare që mbyllen mirë; 

 Derë që mund të mbyllet me çelës; 

 Qasje në tualet dhe banjo; 

 Bojler në banjo; 

 Qasje në kuzhinë dhe në elementet për gatim; 

 Strehimi të jetë më së shumti 30 minuta ecje në këmbë nga puna; 

 Strehimi të jetë në pjesë të sigurt të bashkësisë dhe në familje të respektuar dhe 

të besueshme; 

 Nuk lejohet që vullnetari të jetojë me familjen e bashkëpuntorit ose personit 

përgjegjës në organizatë.  

Mënyra e pagesës: 

Familja do të marrë 8.000 denar në muaj si kompenzim për harxhimet për nxemje, rrymë 

elektrike dhe harxhime tjera në familje. Nëse shtëpia ka një kat të posaçëm për 

vullnetarin, me qasje në kuzhinë dhe banjo, atëherë kompenzimi do të jetë 9.500 denar. 

Vullnetari i mbulon veças edhe harxhimet për internet dhe për ushqim.  
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KËSHILLA SI TË GJENI FAMILJE NIKOQIRE: 

 Informoni të gjithë të punësuarit në shkollën tuaj për këtë mundësi, pa dallim të 

pozitës së tyre; 

 Organizoni takime me bashkësinë lokale për të shpërndarë informatën. Bisedoni 

me familjarët, shokët dhe fqinjët tuaj; 

 Shpërndani broshura për familjet nikoqire në familje e interesuara; 

 Siguroheni se familjet e interesuara janë në dijeni për kërkesat dhe kushtet bazike 

për programin për strehim të vullnetarit të Korpusit të Paqes, dhe që janë të 

gatëshëm të jetojnë me vullnetarë amerikan për 24 mauj; 

 Siguroheni se familjet e interesuare e kuptojnë që kompenzimi që paguhet nuk 

është qira, por është mbulesë për harxhimet e rritura.  
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Nëse keni pyetje shtesë, ju lutemi kontaktoni me Program menaxherët ose me 

Kordinatorin për strehim të Korpusit të Paqes: 

 

Nadica Georgieva – Program menaxher 

Telefon: 070 385 642  

E-mail: ngeorgieva@mk.peacecorps.gov 

          

Lindita Rexhepi – Program menaxher  

Telefon:: 070 383 780  

E-mail: lredzepi@peacecorps.gov  

 

Dragan Atanasov – Program menaxher në zëvendësim 

Telefon: 072 209 387 

E-mail: datanasov@peacecorps.gov 

 

Lidija Vangelova – Kordinator për akomodim 

Telefon: 071 366 428 

E-mail: lvangelova@peacecorps.gov   

 

 

 

Korpusi i Paqes - Maqedoni 

rr. 8 Udarna Brigada nr.2, 1000 Shkup 

E-mail: pcv@mk.peacecorps.gov  

Tel: + 389 2 3090 012 Lok. 23, 25, 43 
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