
 
 

Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim  

RAPORT MUJOR - Prill  2020 

 

 
Aktivitete midis komponentëve 

 Aktivitete për bashkëpunim të projektit 
 Projekti për Integrimit Ndëretnik të të Rinjëve në Arsim punon në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe 

Shkencës dhe institucionet kyçe arsimore për të përmbushur nevojat e nxënësve dhe mësimdhënësve. 
Prandaj, gjatë kësaj periudhe të shpërthimit të pandemisë KOVID-19, ekipi i projektit hartoi një raport nga 
hulumtimi i dokumenteve mbi arsimin në distancë dhe kompetencat dixhitale, duke përfshirë konceptet, 
tendencat globale dhe politikat në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për më tepër, punimi rishikon 
politikat dhe praktikat në dispozicion, teknologjitë dhe platformat për të mbështetur arsimin në distancë.  

 
Komunikimi me opinionin  
 Dy (2) video të animuara u përgatitën nga ekipi i projektit, përkatësisht njëra që ka për qëllim të ndihmojë 

mësimdhënësit për të organizuar aktivitete dixhitale jashtëshkollore me nxënësit e tyre dhe tjetra, përmban 
hapa dhe udhëzime për pastrimin dhe dezinfektimin e godinave shkollore pas krizës, për të përgatitur 
shkollat që të hapin dyert e tyre për nxënësit. Sapo të përfundohen, të dy videot do të shpallen në faqen e 
internetit dhe mediat sociale të QMEQ. 

 Një infografik që përmban procedurat për përgatitjen e godinave shkollore për të mirëpritur nxënësit dhe të 
punësuarit, u përfundua në gjuhën maqedonase. Ai përmban procedura të hollësishme për pastrimin dhe 
dezinfektimin e godinave shkollore pas krizës me epidemin KOVID-19. Për më tepër, dokumenti është duke 
u përkthyer në gjuhën shqipe dhe do të shpallet në faqen e internetit dhe mediat sociale të QMEQ. 

 Uebsajti i projektit dhe platformat e mediave sociale u azhurnuan rregullisht me informacion dhe lajme mbi 
rrjedhën e aktiviteteve të projektit. 
 

Monitorimi dhe vlerësimi 
 Një udhëzues për përdorimin e paketës së veglave KoBo u përfudua nga ekipi i projektit dhe i njëjti do të 

ndihmojë këshilltarët e BZHA-së dhe QAPT-së ndërsa vëzhgojnë aktivitetet mësimore dhe jashtëshkollore 
në terren. Udhëzuesi përmban informacione të përgjithshme rreth aplikacionit, si dhe shpjegime hap pas 
hapi në lidhje me: instalimin dhe vendosjen e aplikacionit, shkarkimin e formularëve të nevojshëm, mënyrën 
e duhur të plotësimit dhe redaktimit të formularëve, dhe në fund ruajtjen dhe dorëzimin e tyre. 

 Një raport për vlerësimin e aktiviteteve të zbatuara për ngritjen e kapaciteteve të shkollave dhe komunave 
të cilat u realizuan gjatë tremujorit të parë të vitit 2020, u hartua nga projekti. Raporti analizon informatat e 
marra kthyese nga katër (4) punëtori të zhvilluara në periudhën shkurt-mars. Qëllimi i këtyre punëtorive 
ishte forcimi i kapaciteteve të të punësuarve në shkolla dhe përfaqësuesve komunal në mënyrë që të 
sigurohet cilësi më e mirë e integrimit ndëretnik në arsim dhe aktiviteteve për angazhim të të rinjve. Gjithsej, 
205 përfaqësues nga 31 komuna morën pjesë në aktivitete dhe 70% e tyre dhanë informata kthyese për 
efektivitetin e punëtorive përmes plotësimit të anketave elektronike. Rezultatet nga vlerësimi i përgjithshëm 
në raport janë paraqitur në tre pjesë: përmbushja e qëllimeve, njohuri/përvojë më domethënëse për 
pjesëmarrësit dhe mbështetje e nevojshme për zbatimin e suksesshëm të aktiviteteve të ardhshme. Më në 
fund, raporti përmbledh përfundime nga realizimi dhe sugjerime për përmirësime të ardhshme. 

 Një anketë elektronike për të marrë informata pjesëmarrëse kthyese nga mësimdhënësit dhe nxënësit mbi 
programet e rishikuara të arsimit qytetarë është duke u realizar. Anketa vlerëson përvojën e 
mësimdhënësve dhe të nxënësve të klasës së tetë (8) dhe nëntë (9) me përmbajtjet e progamit mësimor; 
potencialin për arritjen e kompetencave të kërkuara; laramaninë e metodave të mësimdhënies dhe nxënies; 
konceptualizimin; planifikimin dhe zbatimin e ditëve të hapura të arsimit qytetarë; etj. Për shkak të 
kufizimeve të tanishme dhe pamundësisë për të realizuar grupe të fokusit me mësimdhënësit dhe nxënësit, 
anketa elektronike është përshtatur në mënyrë që të sigurojë informata kualitative kthyese. 

 Është duke u realizuar një anketë elektronike me qëllim të vlerësimit të përvojave, perceptimeve dhe 
pritjeve të nxënësve nga zbatimi i aktiviteteve në seksionet shkollore. Anketa e zhvilluar përfshin pyetje që 
lidhen me përvojat e tyre të mëparshme me integrimin ndëretnik në arsim dhe aktivitetet për angazhimin e 
të rinjve, motivimin e tyre për të marrë pjesë në aktivitetet e tanishme, parapëlqimet e tyre për aktivitetet e 
ardhshme, etj. Duke marrë parasysh që disa shkolla po zbatojnë aktivitete në internet si pjesë e seksioneve 
shkollore, janë dhënë pyetje specifike që synojnë të informojnë për përvojat e nxënësve me dixhitalizimin. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

 

Mbështetje e projektit për Komisionin për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës (KINA MASH) 
 Ekipi i projektit në bashkëpunim me KINA MASH përgatiti një plan për mënyrën se si të vazhdohet me 

përkrahjen e aktiviteteve gjatë periudhës së pandemisë KOVID-19 dhe si të njëjtat të organizohen përmes 
internetit duke përdorur vegla të ndryshme. Pas kësaj, në bashkëpunim me OSBE-në u organizua një 



punëtori për anëtarët e KINA MASH në internet për ngritjen e kapaciteteve të tyre dhe u prezantua koncepti 
i kompetencave dhe standardeve interkulturore. Qëllimi i këtyre standardeve është mbështetja e palëve 
përkatëse të interesuara në sistemin arsimor që të punojnë me nxënësit në promovimin dhe avancimin e 
mirëkuptimit interkulturor, paqes dhe respektimit të diversitetit. Roli i KINA MASH në këtë aktivitet do të jetë 
jetik në përfshirjen e këtij procesi dhe integrimin e arsimit interkulturor në sistemin tonë arsimor. 

 
Politika për integrimin ndëretnik në nivel komunal  
 Procesi i zhvillimit të politikave dhe strategjive komunale për integrimin ndëretnik dhe angazhimin e të rinjve 

filloi në pesëmbëdhjetë (15) komuna të reja (Staro Nagorican, Bosillov, Aerodrom, Çair, Qendër, Gazi 
Babë, Koçan, Saraj, Ohër, Berov, Resnje, Negotinë, Gjorce Petrov, Tearc, Bogovin). Ekipi i projektit në 
bashkëpunim me mentorët e caktuar mbështeti komunat në inicimin, diskutimin e procesit në nivelin 
komunal dhe emrimin e grupit punues/komisionit përmes dokumentit zyrtar të nënshkruar nga kryetarët e 
komunave. Për shkak të situatës aktuale me KOVID-19 dhe masave të posaçme nga Qeveria, mentorët e 
caktuar përmes internet komunikuan u angazhuan në mënyrë aktive, udhëzuan dhe mentoruan zyrtarët 
komunalë përgjegjës për arsim në të gjithë pesëmbëdhjetë (15) komunat e përfshira në këtë proces.  

 
Angazhimi i të rinjve të udhëheqin përmes shembullit  
 Ekipi i projektit në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA) filloi procesin e zbatimit të aktiviteteve në dy 

(2) komuna të përzgjedhura (Strugë dhe Probistip), që do të çojnë në hapin përfundimtar të organizimit të 
aksioneve rinore pasi shkollat të rihapen pas përfundimit të periudhës së pandemisë KOVID-19 në vend. 
Në secilën nga këto komuna, ekipi i projektit ka koordinuar procesin me zyrtarët komunalë të arsimit dhe 
bashkërisht ka përcaktuar shkollat që do të përfshihen në dy fazat e para. Më tej, ekipi i projektit së bashku 
me FRA bënë përgatitjet e nevojshme dhe organizuan takime në internet përmes ZOOM me 
mësimdhënësit dhe nxënësit për të koordinuar aktivitetet. Para kësaj, projekti mori pëlqimin e prindërve për 
të lejuar pjesëmarrjen e nxënësve. Takimi i parë në internet me përfaqësuesit e parlamenteve të nxënësve 
nga tre (3) shkolla nga Probistip u zhvillua në 30 prill 2020. 

 
Aktivitete mësimore në shkolla 
 Në koordinim me Qytetin e Shkupit u organizuan takime pune online me drejtorët dhe koordinatorët e Ekipit 

për Integrim Shkollor nga tre (3) shkolla të mesme (Brakja Miladinovci, Dimitar Vlahov dhe Boro 
Petrushevski). Në këtë periudhë, duke marrë parasysh pandeminë KOVID-19, mësimdhënësit kishin 
mundësi të organizojnë orë të përbashkëta mësimore në pesë lëndë: vizatim teknik me CAD, lëndë teknike 
bujqësore, lëndë praktike, pedikyr dhe manikyr estetik, dhe lëndë kozmetike. Mësimdhënësit realizatorë të 
aktiviteteve, përmes komunikimit onlajn së bashku përgatitën planin për orët e përbashkëta mësimore, 
ndanë udhëzimet dhe prezantimet me nxënësit duke përdorur grupe Viber dhe mbajtën orët e tyre përmes 
internetit duke përdorur aplikacionin ZOOM.  

 
Aktivitete jashtëshkollore afatgjata në seksione shkollore 
 Për shkak të situatës aktuale me KOVID 19 në vend, dy nga gjashtë (6) shkollat me aplikacione të 

aprovuara zhvendosën zbatimin e disa aktiviteteve në internet. Nxënësit nga seksioni shkollor multimedial 
në SHM "Josif Josifovski" nga Gjevgjelia përmes komunikimit në internet dhe përdorimit të mediave sociale 
krijuan një koncept dhe logo për aktivitetin (Shtyp Enter-Bëhu Vullnetar). Si pjesë e këtij aktiviteti, nxënësit 
do të zhvillojnë dhe përgatisin një film dokumentar dhe foto-galeri për vullnetarët e Kryqit të Kuq. Për më 
tepër, ata krijuan një seksion të veçantë në blogun e shkollës, kushtuar veçanërisht punës së këtij seksioni 
shkollor. Kjo do t'u mundësojë nxënësve të botojnë produkte, t'i informojnë nxënësit e tjerë dhe t'i motivojnë 
ata të përfshihen në këtë lloj aktiviteti, si dhe të avancojnë aftësitë e tyre të komunikimit dhe shkrimit. 
Në SHM "Orde Çopela" nga Prilepi, nxënësit e seksiont shkollës për nutricionizëm, krijuan libra për 
ngjyrosje për fëmijët e moshës parashkollore dhe fletushka për ushqim të shëndetshëm, për nxënësit e 
klasës së nëntë. Ata gjithashtu janë duke përgatitur një broshurë për një mënyrë të shëndetshme jetese. 
Broshura do të përmbajë informacione mbi zakonet e të ngrënit, dietën e ekuilibruar, rëndësinë e 
aktiviteteve fizike dhe ushtrimeve, mënyrën se si të mirëmbahet jetesa e shëndetshme, etj. Pas rihapjes së 
shkollave, broshura do të shtypet dhe shpërndahet me shkollat e tjera në Prilep.  

 
Aktivitete jashtëshkollore afatgjata në partneritet   
 Pas takimit për rrjetim me përfaqësuesit e shkollave partnere të organizuar muajin e kaluar, gjatë kësaj 

periudhe ekipi i projektit ofroi mbështetje dhe udhëzime shkollave për disejnimin e suksesshëm të 
aktiviteteve jashtëshkollore që do të zbatohen në partneritet dhe finalizimin e aplikacioneve ku detajohet 
lloji i mbështetjes së nevojshme nga projekti. Për më tepër, duke marrë parasysh kushtet e kufizuara, ekipi 
i projektit shqyrtoi mundësitë për të përfshirë shkollat partnere që të përdorin veglat onlajn për zbatimin e 
disa aktiviteteve. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  
Grupit i punës për arsimin qytetar për shkollat e mesme 
 Pas përzgjedhjes së anëtarëve dhe krijimit të grupit të punës, anëtarët filluan zhvillimin e përmbajtjes për 

udhëzuesin për mësimdhënës për lëndën e arsimit qytetarë në vitin e parë të shkollave të mesme 
profesionale, duke shfrytëzuar mundësitë e komunikimit dhe ruajtjes/shkëmbimit të të dhënave në internet. 
Sipas planit alternativ të punës, të hartuar nga ekipi i projektit, grupi i punës ka takime të rregullta në 
internet për të diskutuar azhurnimet e përmbajtjeve, të japin përgjigje njëri-tjetrit dhe të përcaktojë hapat 



dhe afatet e ardhshme. Ndërkohë, të gjithë anëtarët e grupit punojnë individualisht në hartimin e planeve 
mësimore dhe rishikimin e punës së njëri-tjetrit. Gjatë muajit prill, u mbajtën dy takime në internet dhe gjer 
më tani u përfunduan 16 punëtori për Udhëzuesin e mësimdhënësve. Nga fillimi i majit, afërsisht gjysma e 
planeve të nevojshme mësimore do të hartohen nga anëtarët e grupit punues. 

 
Zhvillimi i udhëzuesve për vegla mësimore dhe vlerësim onlajn për mësimdhënësit e arsimit qytetar 
 Ekipi i projektit hartoi një udhëzues që përfshin një përzgjedhje të veglave onlajn që mund të përdoren në 

orët mësimore për arsim qytetarë në shkollat fillore gjatë izolimit për shkak të KOVID-19. Dokumenti 
përshkruan mënyrat e mundshme të përfshirjes së këtyre veglave në orët mësimore onlajn për arsim 
qytetarë, si dhe jep udhëzime të hollësishme për përdorimin e veglave. Udhëzuesi u shpërnda përmes 
grupeve të mediave sociale me mësimdhënësit e arsimit qytetar në shkollat fillore, të cilët shprehën 
reagime shumë pozitive për dokumentin dhe gatishmëri për të testuar veglat në orët e  tyre mësimore për 
arsim qytetarë. 

 Për më tepër, një udhëzues për procesin e vlerësimit të kompetencave të arsimit qytetar, gjatë periudhës 
së mësimit në distancë është duke u hartuar nga dy këshilltarë vendorë. Dokumenti është në projekt 
version dhe do të përfundohet dhe shpërndahet tek mësimdhënësit gjatë gjysmës së parë të majit 2020. 
  

Kërkimi i ofertave nga ekspertë ndërkombëtarë   
 Pas përgatitjes së një liste ekspertësh, kualifikimet e të cilëve janë të përshtatshme për zhvillimin e një 

metodologjie vlerësimi dhe kryerjen e një trajnimi gjithëpërfshirës për zhvillimin e etosit qytetarë në 
shkollë, ekipi i projektit kontaktoi të gjithë ekspertët e përzgjedhur dhe dha informata të detajuara mbi 
kushtet e planifikuara të punës për ekspertin ndërkombëtar, duke i ftuar ata për të dërguar ofertat e tyre. 

 
Praktikat e mira nga aktivitetet e arsimit qytetar (Nismat e të rinjve)   
 Ekipi i projektit vazhdoi të grumbullojë praktika të mira nga nismat e nxënësve të shkollave të fazës 1. Me 

qëllim që ta kuptojë kontekstin më të gjerë të aktiviteteve, ekipi i projektit kërkoi informacione plotësuese 
dhe fotografi nga 16 shkollat e përfshira në projekt. Për momentin janë duke u shqyrtuar dhe rregulluar 13 
shembuj të praktikave të mira dhe u krijua skica e përgjithshme e broshurës elektronike. Broshura me 
praktika të mira është planifikuar të përfundojë (përkthyer dhe disejnuar) deri në fund të majit 2020. 

 
Finalizimi i Konceptit për arsimin qytetar  
 Konceptit për arsimin qytetar u aprovua mba BZHA dhe pritet të aprovohet nga Ministria e Arsimit dhe 

Shkencës.  
 

Përfundimi i dokumenteve për materialet dhe pajisjet e donuara për nxitjen e etosit qytetarë në shkollat e fazës 
së parë 
 Pas dorëzimit të pajisjeve teknike, afisheve për nismat e nxënësve dhe planifikuesit për mësimdhënës për 

nxitjen e etosit qytetar në 107 (nga 120) shkolla të fazës 1 në fillim të marsit, dokumentet për donacion në 
shkollat ku u shpërndanë pajisjet teknike u përfunduan në fillim të prillit.  

 
Hulumtim i arsimit qytetar në shkollat e mesme 
 Hulumtimi mbi përvojat e nxënësve dhe mësimdhënësve me programin e vjetër të arsimit qytetarë dhe 

programin e rishikuar modular të përgatitur gjatë vitit 2019, është korigjuar, redaktuar dhe aktualisht është 
duke u disajnuar në mënyrë grafike. 

  

 

 
 
Nxitja e shkollave – Rinovimi   

  
Rinovimi i shkollave  
 U përgatitën materiale trajnimi (prezantim dhe dokumente të tjera) për përfaqësuesit e 12 shkollave dhe 

komunave të përzgjedhura, për mënyrën se si të themelohen ekipe për rinovim shkollor dhe si të hartohet 
lista prioritare për projektet e rinovimit në shkollë.  

 U përfundua projekt disajni grafik i pjesës së dytë të "Udhëzuesit me doracak për mirëmbajtjen e 
ndërtesave shkollore", në gjuhën maqedonase. 

 U përgatit skenari për video të animuar në gjuhën maqedonase dhe shqipe se si të përgatiten shkolla nga 
pikëpamja higjenike për të filluar punë pas përfundimit të pandemisë KOVID-19, më pas video e animuar u 
përfundua dhe iu dërgua për miratim Sektorit të MASH për Investime Kapitale. 

 Në këtë periudhë, ekipi i projektit punoi për regjistrimin/mbledhjen e dokumentacionit të nevojshëm për 
kontributin (financiar ose në punë dore) e shkollave dhe komunave në procesin e rinovimit për shkollat në 
të cilat përfundoi procesi i rinovimit. 

 


