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Konkursi i vizatimit për kalendarin e PROGRESit 
Evropian për vitin 2018 

Projekti im më i preferuar evropian 

Rreth konkursit 
 
Në vitin 2017, PROGRESi Evropian organizon për herë të njëmbëdhjetë, konkursin e 
vizatimit për nxënësit e shkollave të mesme në 34 komunat në Serbinë jug-lindore dhe jug-
perëndimore, të cilat marrin pejsë në Program.1 
 
Duke festuar për punën e përbashkët të investuar dhe progresin e arritur në promovimin e 
komunave në Serbi gjatë dekadës së fundit2 dhe duke vendosur themelet për përpjekjet në 
të ardhmen, PROGRESi Evropian ka për qëllim që të njoftojë nxënësit e shkollave të mesme 
me të gjitha projektet e mbështetura nga Unioni Evropian (UE) dhe Qeveria e Zvicrës dhe 
implementimin në komunitetet e tyre gjatë kësaj periudhe.  
 
Për këtë qëllim, nxënësit e shkollave të mesme në 34 komunat e Programit do të marrin një 
pasqyrë të plotë të projekteve të implementuara3 dhe gjithashtu do të inkurajohen që të 
vizitojnë projektet që janë realizuar në komunitetet e tyre lokale.4 Çdo student duhet të 
përzgjedhë projektin e vet të preferuar në lidhje me nevojat për komunitetin, për ndikimin 
e arritur ose të planifikuar. Projekti i përzgjedhur do të përshkruhet në mënyrë pozitive, 
vizuale dhe origjinale.   
 
Arsimtarët kanë për detyrë të mbështesin nxënësit që të kuptojnë më mirë idenë prapa 
këtyre projekteve, nevojat e komunitetit që i kanë inspiruar ata dhe rëndësinë e 
mbështetjes së donatorit në realizimin e tyre.  

Qëllimet  
1. Që të njihet popullata e Serbisë jugore, posaçërisht të rinjtë me 

procesin e integrimeve evropiane të Serbisë dhe Baskimit Evropian në 
tërësi.  

 
2. Të inkurajohen të rinjtë që të zbulojnë shumë aspekte dhe kanale të mbështetjes së 

BE-së dhe Qeverisë së Zvicrës që kanë siguruar për zhvillimin komunal  
                                                        
1 Lista e komunave gjendet në seksionin më poshtë 
2 Që nga fillimi i programeve PRO Programme të financuar nga Unioni evropian dhe qeveria e2 
3 Lista e projekteve e ofruar për qëllime të këtij konkursi nuk është gjithëpërfshirëse të implementuar përmes 
programeve PRO1, PRO2, EUPROGRES dhe PROGRESi Evropian, por është një përzgjedhje e projekteve të cilat 
konsiderohen adekuate për prezantim visual. Informacionet për të gjitha projektet mund ti gjeni te PROGRESi Evropian.  
4 Studentët të cilët marrin pjesë do të kenë mundësi që të marrin listen e gjerë të projekteve, duke përfshirë 
përshkrimet e aktiviteteve të kryera dhe qëllimet për cdo projekt, informacione rreth komunave ku janë implementuar 
dhe programi nga i cili janë financuar.  
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3. Ti mundësohet të rinjve që të njihen me nevojat e komuniteteve të tyre 

dhe të përfshihen në procesin e plotësimit të atyre nevojave  
 

4. Të përmirësohen kushtet e mësimit në shkollën e cila aka rritur 
rezultate më të mira në konkurs  

 
5. Të stimulohen nxënësit e shkollave të mesme që të vazhdojnë të 

ndjekin talenin e tyre artistik. 

Tema e konkursit 
 
Tema “Projekti im i preferuar evropian” i stimulon nxënësit që të njihen me projektet e 
implementuara si rezultat i partneritetit të frytshëm në mes të BE-së dhe Qeverisë së 
Zvicrës dhe komunat, zhvillimin e të cilave ata e mbështesin. Në këtë mënyrë, Programi 
informon të rinjtë për ndihmën e madhe që iu ofrohet zhvillimit lokal në Serbi dhe 
përjashton çdo nocion dhe mit të padrejtë, në këtë kuptim dhe gjithashtu ofron mundësi 
për të rinjtë që të bëhen pjesë e procesit në të cilin nevojat e komuniteteve të tyre lokale 
njihen dhe plotësohen në mënyrë adekuate.  
 
Formati i shprehjes  
Madhësia maksimale e punimeve të dorëzuara për konkursin e kalendarit duhet të jetë A3 
(42 x 29.7 cm).  
Punimet mund të jenë ilustrime, vizatime, piktura ose kolazhe.  
 
Çdo punim duhet të përmbajë një tekst të shkurtër që përshkruan dhe sqaron projektin e 
zgjedhur dhe arsyen që qëndron prapa përzgjedhjes së tillë Punimet të cilat nuk 
përmbajnë tekstin e shkruar nuk do të merren në konsiderim. Tekstet duhet të jenë të 
shkruara mirë dhe do të merren parasysh me rastin e përzgjedhjes së punimit fitues. 
Tekstet duhet të jenë të shtypura ose të shkruara me dorë në faqen e prapme të punimit të 
bashkangjitur një një fletë të ndarë letër, ose në disa raste mundet edhe të shkruhet në 
vetë punimin.  

Kush ka të drejtë të aplikojë 
Nxënësit nga të gjitha shkollat e mesme, pavarësisht klasës, nga 34 komuna të PROGRESit 
Evropian, do të kenë të drejtë të aplikojnë në konkurs:  
 
 Novi Pazari, Ivanjica, Nova Varosh, Priboj, Prijepolje, Rashka, Sjenica dhe 

Tutini në Serbinë jug perëndimore 
 Prokuplje, Blace, Zhitoragja, Kurshumlia në Qarkun e Toplicës 
 Leskoci, Bojniku, Vlasotince, Lebane, Medvegja dhe Crna Trava në 

Qarkun e Jablanicës 
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 Vranje, Bosilegrad, Bujanoci, Vladicin Han, Presheva, Surdulica dhe 
Trgovishta në Qarkun e Pcinjës 

 Brusi në Qarkun e Rasinës 
 Aleksinac, Gaxhin Han, Doljevc, Meroshina dhe Svrljigu në Qarkun e 

Nishit 
 Babushnica dhe Bela Palanka në Qarkun e Pirotit 
 Knjazhevci në Qarkun e Zajecarit 

 
Në rastet ku nuk ka shkolla të mesme në komunë, juria do të marrë në konsideratë 
aplikacionet nga studentë individë, të cilët janë nga këto komuna por ndjekin shkollën e 
mesme jashtë rajonit të PROGRESit Evropian.  Studentët e tillë duhet të dorëzojnë dëshmi 
të vendbanimit (fotokopjen e letërnjoftimit, pashaportën ose çfarëdo dokumenti tjetër që 
përmban adresën permanente).  
 
Studentët që kanë mbajtur vendin e parë, të dytë ose të tretë në vitet e kaluara nuk kanë 
të drejtë të ri-shpërblehen me një nga tri shpërblimet e para. Megjithkëtë, ata kanë të 
drejtë të marrin pjesë dhe të shpërblehen me një nga nëntë shpërblimet tjera të 
mbetura.  

Përgjegjësitë e shkollave pjesëmarrëse  
• Shkollat e mesme të cilat vendosin të marrin pjesë në konkursin e 

kalendarit, duhet të organizojnë një konkurs të brendshëm që do të jetë 
i hapur për të gjithë nxënësit  

• Shkollat pjesëmarrëse mund të organizojnë vizita grupore 5  të 
projekteve të financuara nga BE dhe Qeveria e Zvicrës, në komunat e 
tyre përkatëse, për të ndihmuar nxënësit që të njihen me projektet 
relevante dhe të përzgjedhin ato që do të përshkruajnë në punimet e 
veta artistike;  

• Shkollat do të vlerësohen në bazë të përpjekjeve të investuara nga 
shkollat, në organizimin e vizitave të projekteve  

• Një nxënës mund të dërgojë vetëm një punim në kuadër të konkursit 
për kalendar të PROGRESit Evropian  

• Punimet e përzgjedhura duhet të dërgohen (me postë ose personalisht) 
në zyrën e PROGRESit Evropian:  

UNOPS/Evropski PROGRES 
Naznaka „Likovni konkurs” 
Skrelićeva 4 
11000 Beograd 

                                                        
5 Mund të kontaktoni PROGRESin Evropian që të ju ofrojë një ndihmë të vogël rreth 
organizimit të vizitave të projekteve dhe kontaktit me shfrytëzuesit e projekteve.   
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• Aty ku nuk organizohet procesi intern i përzgjedhjes nga ana e shkollës, 
studentët e interesuar inkurajohen që të dërgojnë punimet e tyre 
individuale  

• Afati për dërgimin e punimëve është 15 nëntor, deri në orën 12:00 

Procesi i përzgjedhjes 
• Komisioni i Përzgjedhjes së PROGRES-it Evropian do të përbëhet nga 

pesë anëtarë: dy persona me përvojë të dëshmuar artistike, një 
përfaqësues i të rinjëve dhe dy persona nga Programi  

• Komisioni i Përzgjedhjes do të përzgjedhë 12 punimet më të mira nga të 
gjitha punimet e arritura  

• Komisioni i Përzgjedhjes do të përzgjedhë nga 12 punimet më të mira, 
punimin e tretë më të mirë, të dytë më të mirë dhe punimin e parë më 
të mirë  

• Disa ose të gjitha 12 punimet do të vendosen në Kalendarin e PROGRESit Evropian 
për vitin 2018  

• Komisioni i Përzgjedhjes do të përzgjedhë shkollën më të mirë në bazë 
të përpjekjeve të vëna në organizimin e vizitës së projekteve për 
nxënësit  

Rregullat e përgjithshme të konkursit 
• Pjesëmarrja në konkurs është pa pagesë  
• Pjesëmarrësit të cilët nuk do t’iu përmbahen temës dhe propozimeve të 

tjera teknike/autoriale do të diskualifikohen  
• Në përzgjedhje mund të hyjnë vetëm punimet të cilat nuk janë 

publikuar deri më tani  
• Të gjitha punimet e dorëzuara duhet që në anën e prapme të punimit të 

përmbajnë këto informacione:  
• emrin dhe adresën e shkollës,  
• emrin dhe mbiemrin e plotë të çdo nxënësi- autorit të punimit  
• emrin dhe mbiemrin e plotë të profesorit të aturoizuar  
• tekstin e përshkrimit që sqaron projektin e përzgjedhur të financuar nga 

BE dhe Qeveria e Zvicrës dhe arsyet për këtë përzgjedhje.  
• Punimet të cilat nuk përmbajnë informatat në mënyrë të rregullt mund 

të diskualifikohen.  
• Autorët e punimeve dhe shkollave duhet të garantojnë që asnjë 

element i punimeve të dorëzuara nuk paraqet kopje të ndonjë vepre të 
autorëve tjerë   

• Përdorimi i të gjithë karakterëve në veprat artistike duhet të jetë në 
përputhje me Ligjin në fuqi, të drejtat autoriale dhe të ngjashme të 
Republikës së Serbisë  
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• Fituesit e mëparshëm të vendit të parë, të dytë dhe të tretë nuk kanë 
të drejtë të ri-shpërblehen me një nga tre shpërblimet e para. Por, ata 
kanë të drejtë të marrin pejsë dhe të marrin cilin do shpërblim nga 
nëntë vendet e mbetura  

• Autorët mbajnë të drejtën autoriale dhe mund të përdorin punimet e 
veta për portfolio të shtypur dhe elektronike, ekspozita, libra dhe 
publikime të tjera, si dhe të japin (duke përfshirë edhe shitjen) punimet 
e veta klientëve të interesuar, pas përfundimit të konkursit për 
kalendarin e PROGRESit Evropian për vitin 2018, në dhjetor të vitit  
2017. 

• Me pjesëmarrjen në konkurs, autorët dhe shkollat pranojnë që 
PROGRESi Evropian, Delegacioni i Unionit Evropian në Republikën e 
Serbisë (DEU) dhe Zyra Zvicerane për bashkëpunim në Serbi (SDC), 
munden gjithashtu të përdorin punimet për qëllime të promovimit të 
vetë, për qëllime të promovimit, publicitetit, informimit, edukimit ose 
ndërgjegjësimit, pa marrë leje paraprake nga autori    

• Emrat e autorëve të 12 punimeve më të suksesshme do të publikohen 
në kalendarin e PROGRESit Evropian për vitin 2018  

• PROGRESi Evropian nuk do të bartë shpenzimet e punimit dhe dërgimit 
të punimeve artistike 

Shpërblimet për nxënës dhe profesorë  
Autorëve të 12 punimeve më të mira do t’iu ndahen këto shpërblime:  

• Shpërblimi i parë- laptop kompjuter 
• Shpërblimi i dytë dhe i tretë- tableta  
• Profesorëve të tre nxënësve punimet e të cilëve janë vlerësuar si më të mirë 

do t’iu ndahen libra.  

Shpërblimi për shkollën fituese 
Komisioni Përzgjedhës do të marrë në konsideratë përkushtimin për organizimin e 
konkursit intern shkollor dhe vizitat e projekteve të financuara nga BE dhe Qeveria e 
Zvicrës, që janë implementuar më herët dhe që janë ende duke u implementuar.  
 
Një shkolle të mesme do t’iu ndahet shpërblim i posaçëm për përpjekjet e vëna në 
organizimin e vizitave të projekteve, por edhe numri i përgjithshëm dhe kualiteti i 
punimeve të dorëzuara gjithashtu do të merren parasysh.  
 
Shkolla fituese do të shpërblehet me një kompjuter lap top, një projektor dhe pajisjen 
përcjellëse, që do të kontribuojë në përmirësimin e kushteve për edukimin e nxënësve.  



 
 
 
 
Calendar competition 2017/2018  page I 6 
 

Programme is financed by the European Union, the Governments of Sëitzerland and Serbia and is implemented by UNOPS 
in cooperation ëith 34 municipalities in the South East and South Ëest Serbia 

ëëë.europeanprogres.org 

 

Ceremonia e ndarjes së çmimeve 
PROGRESi Evropian do të organizojë ceremoninë e ndarjes së çmimeve në pjesën e dytë të 
dhjetorit, 2017. Ceremonia do të përfshijë ekspozitën e të gjitha punimeve të dorëzuara 
dhe promovimin e kalendarit të PROGRESit Evropian për vitin 2018. Transporti do të 
organizohet për studentët nga rajonet e largëta, por shpenzimet individuale të udhëtimit 
nuk do të mbulohen.  
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