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Aktivitete midis komponentëve 

  

Aktivitetet e projektit për bashkëpunim 
 Arritja e ndikimit të konsiderueshëm dhe të qëndrueshëm është qëllim i çdo projekti zhvillimor. Me qëllim të 

informimit për kornizat dhe parimet që ndihmojnë projektet dhe partnerëve tyre që gjatë zbatimit ti përmirësojnë 
intervenimet e planifikuara, anëtarët e projektit morën pjesë në trajnim për qasje sistematike inkluzive të 
organizuar nga Helvetas Swiss Intercooperation – organizatë partnere e QMEQ. Trajnimi siguroi kornizë 
strategjike për aktivitete zhvillimore të cilat do të përshtaten me nevojat e projektit.  

 Reformat arsimore në vend vazhdojnë. Anëtarët e Qendrës Maqedonase për Edukim Qytetar si pjesë e grupit të 
punës për rishikimin e ligjeve për arsim kontribuuan drejt vendosjes së ndryshimeve dhe plotësimeve në projekt 
ligjin për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional në shkolla dhe projekt ligjin për arsim fillor, me çka 
sigurohet qëndrueshmëri në sistem të proceseve në të cilat punojnë projektet të cilat i implementon organizata. 

 Ndarja e arritjeve të shkollave dhe pjesëmarrje në promovimeve të tyre është gjithmonë prioritet i projektit. 
Prandaj mundësia për të marrë pjesë në shënimin e patronatit të SHF Brakja Ramiz Hamid, të shihen dhe të 
dëgjohen arritjet e shkollës dhe prezantimi i rezultateve më të mira të nxënësve u përshëndet nga anëtarët e 
projektit. 

 
Komunikim me opinionin   
 Projekti përgatiti posterë me udhëzime dhe këshilla për standardet dhe buxhetet për mirëmbajtjen e objekteve 

shkollore dhe të njëjtat do të dërgohen deri tek 12 shkollat e rinovuara të vitit të parë të projektit.  
 Ekipi i projektit përgatiti video promovuese për konceptin e ri për edukim qytetar dhe së shpejti do të publikohet 

në ueb faqen e projektit dhe në mediat sociale.  
 Ueb faqja dhe platformat e medieve sociale janë azhurnuar rregullisht me informacione, lajme, foto galeri, video, 

resurse dhe materiale.  
 Me mbështetjen e projektit, shkollat dhe komunat në vazhdimësi i promovuan aktivitetet e projektit përmes 

medieve tradicionale dhe sociale.   
 
Monitorimi dhe vlerësimi  
 Gjatë kësaj periudhe u organizuan vizita terrenore për aktivitetet e projektit që u implementuan nga komponentët 

Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik dhe Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes 
qytetare me qëllim të sigurimit të cilësisë gjatë implementimit. 

 Aktivitetet e mbështetura nga projekti implementohen në seksionet në 20 shkolla në mbarë vendin. Në fund të 
aktiviteteve për këtë gjysmëvjetor, seksionet shkollore  do të dorëzojnë raporte finale deri tek ekipi i projektit. Me 
qëllim që t’u ndihmojë shkollave në këtë proces dhe të merren raporte të cilat do t’i përmbajnë informacionet e 
nevojshme, projekti përgatiti formular me disa pyetje të caktuara të cilat duhet të përgjigjen. Formulari për 
raportin përfundimtar u përgatit dhe u përkthye në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke dhe do t’u dërgohet 
shkollave gjatë muajit që vijon.  

 Ekipi i projektit i përkufizoi edhe pyetjet të cilat do të përdoren që të vlerësohen aktivitetet e përbashkëta 
mësimore të cilat janë të zbatuara në katër (4) shkolla të mesme nga Qyteti i Shkupit. Më pas, pyetësori do të 
finalizohet dhe do t’u dërgohet shkollave implementuese.   
 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

  

Mbështetje e projektit për Këshillin për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 
(MASH) 
 Në partneritet me projektin për INRA dhe OSBE, Këshilli për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë 

së Arsimit dhe Shkencës (MASH) organizoi takimin e parë orientues me grupin e parë të shkollave të cilat morën 
grant nga MASH. Qëllimi ishte shkollave t’u jepen udhëzime për zbatimin e aktiviteteve të propozuara për 
integrim ndëretnik . Më 3 maj 2019 do të mbahet edhe një (1) takim për orientim me grupin e dytë të shkollave të 
cilat fituan grant nga MASH. 

 Këshilli për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH), në 
partneritet me INRA, e organizoi takimin e parë të punës me grupin e punës të formuar prej ISHA. Drejtori i 
ISHA-së i emëroi pesë inspektorë të cilët do ta udhëheqin këtë proces për rishikimin dhe zhvillimin e 
Indikatorëve për cilësinë e punës së shkollave. Në këtë takim u diskutuan rekomandimet të cilat dolën nga 
takimet rajonale me inspektorët në vend të organizuara në nëntor-dhjetor 2018 dhe të njëjtat do t’i shërbejnë 
grupit të punës së ISHA si bazë në këtë proces. 

 
Përfshirja e të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal 
 U mbajtën takime informative me të gjitha pesë (5) komunat (Gostivar, Kumanovë, Shkup, Strumicë dhe Butel) 

të cilat janë të angazhuara në mënyrë aktive në sigurimin e mbështetjes për nxënësit e shkollave fillore dhe të 
mesme për zbatimin e aktiviteteve të të rinjëve. 

 Më pas u organizuan aktivitetet me nxënësit e shkollave nga Gostivari dhe Kumanova. Në Gostivar, nxënësit, në 



kuadër të një procesi inkluziv dhe interaktiv, në tre faza, diskutuan dhe i identifikuan prioritetet dhe aktivitetet të 
cilat do të dëshironin t’i zbatojnë me qëllim që ta përmirësojnë bashkësinë. Idetë i janë prezantuar Kryetarit të 
Komunës së Gostivarit i cili u dëshiroi mirëseardhje të rinjve dhe së bashku me ta diskutoi për aktivitetet e të 
rinjve në Gostivar. Më 9 maj 2019, të rinjtë do ta organizojnë aktivitetin e tyre të parë rinor me mbështetjen e 
projektit dhe komunës. Në skelën e qytetit, nxënësit do të punojnë së bashku me qëllim që të shënojnë shtegun 
për biçikleta dhe për këmbësorë, ta përmirësojnë gjendjen e stolave dhe të vendosin kosha për mbeturina 
përgjatë skelës së lumit në qytet. Gjatë prillit, nxënësit në Kumanovë e filluan procesin e njëjtë, duke i diskutuar 
dhe identifikuar prioritetet të cilat do të ndahen me Kryetarin e komunës/përfaqësuesit e komunës. Aktivitetet e të 
rinjve në këtë komunë do të realizohen në maj të vitit 2019.  

 
Politika komunale për integrim ndëretnik 
 Në partneritet me Këshillin për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 

(MASH), INRA siguroi mbështetje për punëtori në të cilën u tubuan 30 përfaqësues të komunave, përgjegjës për 
arsim, prej 15 komunave të zgjedhura: Kavadar, Gostivar, Qyteti i Shkupit, Sh. Nikole, Kumanovë, Strugë, 
Gjevgjeli, Tetovë, Probishtip, Butel, Vrapçisht, Strumicë, Prilep, Dollnen dhe Veles. 

 Qëllimi ishte zhvillim i aftësive të personave përgjegjës për arsimin në nivel komunal ta fillojnë procesin e 
konceptualizimit të strategjive komunale për mbështetjen e integrimit ndëretnik dhe angazhimit qytetar rinor, 
përmes këmbimit të përvojave, praktikave të mira dhe sfidave të gjashtë (6) nga pesëmbëdhjetë (15) komunave 
të cilat tashmë përgatitën dhe miratuan Strategji për INRA. Gjashtë (6) komuna e filluan procesin e avancimit, 
derisa të tjerët filluan me përgatitjen e këtyre strategjive, ndërsa projekt-dokumenti i parë i tyre do të diskutohet 
dhe ndahet në takimin e punës për ndjekje dhe analizë të rezultateve që do të mbahet në qershor 2019. 
Finalizimi dhe miratimi strategjive komunale në të gjitha 15 komuna pritet të përfundojë deri në shtator të vitit 
2019. 
 

Aktivitete mësimore në shkolla 
 Në partneritet me Qytetin e Shkupit, katër (4) shkolla të mesme në Shkup (Boro Petrushevski, Zdravko 

Cvetkovski, Arseni Jovkov dhe Vëllezërit Milladinov) vazhduan me realizimin e aktiviteteve mësimore në shkollat 
e tyre. Në prill, mësimdhënësit dhe nxënësit e këtyre shkollave i mbajtën 98 orë të përbashkëta mësimore për 
lëndët përkatëse të përzgjedhura (gjegjësisht, lëndë profesionale, sport, gjuhë angleze dhe gjermane, orë 
praktike dhe aktivitete të tjera mësimore) të cilat e rritën bashkëpunimin midis nxënësve të gjuhëve të ndryshme 
mësimore. Gjithashtu, INRA në koordinim me BZHA dhe QAPT e përkufizoi dhe strukturoi mbështetjen e 
mentorëve që  këshilltarët do t’ua sigurojnë mësimdhënësve që tu ndihmojnë dhe të sigurojnë këshilla të 
vazhdueshme për zbatimin e orëve të përbashkëta për lëndët. 
 

Aktivitete jashtëmësimore afatgjate në seksionet shkollore 
 Aktivitetet me nxënësit e gjuhëve të ndryshme mësimore në kuadër të seksioneve shkollore vazhduan në: SHF 

“Cirili dhe Metodij” fshati Stajkovci, Gazi Babë, SHMSH “Akademia e sportit”, Qyteti i Shkupit. SHF “Vasill 
Gllavinov”, Veles, SHMK “Gostivar”, Gostivar, SHMQSH “Cvetan Dimov”, Çair, SHF “Goce Dellçev”, Aerodrom, 
QSHA "Boro Petrusevski", Qyteti i Shkupit dhe PS "Goce Delçev", Manastir. U realizuan vizita terrenore që  të 
sigurohet mbështetje për shkolla. 

 Në SHF “Cirili dhe Metodij” f. Stajkovc, Gazi Babë, 20 nxënës të gjuhës mësimore shqipe dhe maqedonase, 
anëtarë të seksionit shkollor artistik, mbajtën takim të rregullt. Në fillim, çdo nxënës mori instruksione si të 
vizatojë një vizatim. Më pas, çdo nxënës mori fletë të bardhë për vizatim dhe mori instruksione se si të 
vizatojë një element të caktuar dhe t’ia dorëzojë vizatimin nxënësit pranë vetes prej anës së djathtë, që më 
pas duhej të shtojë element të ri në vizatim. Në fazën e fundit të këtij aktiviteti, nxënësit i bashkuan dy 
vizatimet në një dhe rrëfyen tregim të shpikur lidhur me të. 

 15 nxënës të gjuhës mësimore shqipe dhe turke nga SHMQSH “Cvetan Dimov” që gjendet në Çair, anëtarë 
të seksionit dramatik, së bashku me mësimdhënësit e tyre, organizuan shfaqje teatrore me titull “Ylberi”. 
Publiku pati rast të kënaqet në aftësitë e shkëlqyera për aktrim të nxënësve të cilët përmes kësaj shfaqje i 
paraqitën sfidat e përditshme me të cilat ballafaqohen ata si të rinj. Këta “aktorë” të rinj kanë punuar së 
bashku për disa muaj dhe e krijuan shfaqjen “Ylberi”. 

 Në SHMSH “Akademia sportive” nga Qyteti i Shkupit, 36 nxënës të cilët mësojnë në gjuhën maqedonase 
dhe shqipe, anëtarë të klubit shkollor sportiv, morën pjesë në një turne sportive në futboll. 

 Në SHMK “Gostivar” nga Gostivari, 15 nxënës të cilët mësojnë në gjuhën mësimore maqedonase, shqipe 
dhe turke, anëtar të seksionit dramatik në shkollë mbajtën takim të rregullt gjatë së cilit e ushtruan tekstin për 
shfaqjen. Ky takim paraqiste mundësi të shkëlqyer që këta nxënës të punojnë së bashku dhe më mirë të 
përgatiten për shfaqjen teatrale përfundimtare, të planifikuar për në fund të majit.  

 20 nxënës nga QSHA “Boro Petrushevski”, Qyteti i Shkupit, anëtarë të seksionit të komunikacionit trafikor, 
organizuan prezantim për nxënësit e shkollës fillore “Jashar bej Shkupi”, Komuna e Çairit. Nxënësit patën 
mundësi të mësojnë se pse është kaq e rëndësishme të përdoret helmetë mbrojtëse kur nget biçikletë.    

 Në SHF “Goce Dellçev” nga Manastiri u organizua takim i rregullt i anëtarëve të seksionit të kimisë. 20 
nxënës të cilët mësojnë në gjuhën mësimore maqedonase dhe shqipe i thelluan njohuritë e tyre për tretjet 
kimike. Mësuan se si të dallojnë acid, bazë dhe tretës neutralë, se si t’i përdorin indikatorët kimik dhe 
shkallën pH.  
 

Aktivitete jashtëmësimore afatgjata në partneritet  
 Në shkollat e përzgjedhura vazhduan të zbatohen aktivitete në partneritet me nxënës të gjuhëve të ndryshme 

mësimore. 

 SHF “Todor Janev” nga Komuna e Çashkës së bashku me shkollën e tyre partnere SHF “Liria” nga f. 
Jabollçisht i Epërm, Çashkë, organizuan takimin e parë informativ me nxënësit, mësimdhënësit, drejtorët e 
dy shkollave, prindërit dhe përfaqësuesit e Komunës së Çashkës. Gjatë këtij takimi u ndanë informacione të 
thukëta lidhur me aktivitetet e planifikuara. U diskutua edhe për periudhën e implementimit të aktiviteteve të 
planifikuara. 

 SHMK “Koço Racin” nga Sh. Nikole implementoi aktivitet në partneritet me SHMK “Mosha Pijade” nga 



Tetova. Ky ishte takimi i dytë me 30 nxënës të cilët mësojnë në gjuhën mësimore maqedonase dhe shqipe 
prej të dyja shkollave. Me qëllim që të rritet vetëdija ekologjike, këta nxënës së bashku me mësimdhënësit e 
tyre organizuan aktivitet ekologjik dhe e pastruan oborrin e shkollës në SHMK “Koço Racin”. Krahas kësaj, 
nxënësit së bashku shkruan mesazhe ekologjike në dy gjuhët mësimore, maqedonase dhe shqipe, duke 
dërguar mesazh se planeti tokë çdo ditë ndryshon para syve tanë dhe se nuk kemi planet rezervë. 

 Një shkollë tjetër e cila zbatoi aktivitete në partneritet është SHMK “Mitko Penxhukliski” nga Kratova. 60 
(gjashtëdhjetë) nxënës të cilët mësojnë në gjuhën mësimore maqedonase dhe shqipe prej dy shkollave 
partnere morën pjesë në disa aktivitete. Një grup nxënësish e llogarisnin vlerën kalorike të ushqimit ndërsa 
një grup tjetër nxënësish bënin vizatime me mesazhe të shkurtra lidhur me mënyrën e shëndetshme të 
jetesës. Grupi i tretë i nxënësve bashkërisht përgatiti shujta të shëndetshme. 

 Aktivitete në partneritet u zbatuan edhe në SHF “Bajram Shabani” në f. Kondovë, Saraj. Nxënësit e kësaj 
shkolle të cilët mësojnë në gjuhën shqipe zbatuan aktivitete me nxënës të SHF “Tode Haxhi Tefov” nga 
Kavadari. Një grup nxënësish mori pjesë në turneun sportiv në futboll ndërsa grupi tjetër i nxënësve mori 
pjesë në punëtori e cila u mundësoi të mësojnë më shumë për humanizmin. Të ndarë në grupe të përziera 
etnike, ata zbatuan hulumtim për humanistët e njohur botërorë dhe i prezantuan informacionet e 
grumbulluara. 

 SHF Rametulla Ameti nga f. Çiflik, Komuna e Zhelinës, implementoi aktivitete në partneritet me SHF “Dimitar 
Makedonski” nga Aerodromi. Të ndarë në grupe të përziera etnike, 16 nxënës të gjuhës mësimore 
maqedonase dhe shqipe prej të dyja shkollave patën mundësi ta shprehin veten përmes artit. Bashkërisht, 
ata përgatitën punime për tema të ndryshme. Një grup tjetër i përzier etnik i nxënësve mori pjesë në aktivitete 
sportive dhe argëtuese. 

 
Punëtori kreative në shkolla 
 Punëtoritë kreative në tetë (8) shkolla të mesme vazhduan të organizohen çdo javë në secilën prej shkollave. Në 

prill është vërejtur rritje e numrit të aktiviteteve, duke i përfshirë edhe përgatitjet për prezantimet e tyre 
përfundimtare në bashkësitë e tyre. Shkollat ofrojnë dhe planifikojnë nisma të ndryshme rinore, të cilat do të 
mbahen gjatë muajit maj dhe qershor.   

   

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  

 Grupi i ekspertëve për edukim qytetar u takua më 3 prill 2019 me qëllim që të diskutojë rreth procesit të: 1) 
finalizimit të Dokumentit për kompetenca qytetare dhe 2) fillimit të procesit të zhvillimit të konceptit 
gjithëpërfshirës për edukim qytetar i cili do t’i elaborojë mënyrat e ndryshme për t’i fituar kompetencat qytetare 
(mësimore, jashtëmësimore dhe ndërmësimore, etj.). Ekipet për përpunimin e dy dokumenteve janë 
përzgjedhur dhe filluan me punë. 

 Procesi i zhvillimit të moduleve për programin mësimor për edukim qytetar për klasën e nëntë (9) filloi me 
definimin e strukturës së trajnimeve dhe zgjedhjen e materialeve për përmbajtjet mësimore. Për shkak të 
kohëzgjatjes së shkurtër të trajnimeve që vijojnë (një ditore), që nuk lejon përgatitje përkatëse të të gjitha 
përmbajtjeve të programit mësimor, u vendos të përgatitet Doracak për mësimdhënësit në të cilin pjesa më e 
madhe e përmbajtjeve do të prezantohen përmes planeve mësimore të cilat i përfshijnë metodat e mësimit si 
edhe disa aspekte të rëndësishme teorike. Në bazë të kësaj, grupi i punës për përgatitjen e moduleve u takua 
në punëtorinë dyditore më 16 dhe 17 prill për t’i disejnuar modulet për trajnim dhe materialet e punës.  

 Ekipi i komponentit punoi në përkufizimin e modeleve për zbatimin e aktiviteteve për stimulimin e etosit qytetar 
në shkolla dhe përgatitjen e udhëzimeve për proceset fillestare. Më 24 prill, 20 këshilltarë rajonal të BZHA, të 
cilët do t’i koordinojnë aktivitetet në 120 shkolla të përzgjedhura, u tubuan në takimin e punës në Shkup ku u 
prezantua koncepti i ri për edukim qytetar dhe u nda dhe u diskutua plani për aktivitete për vitin 2019. 

  

 

 
Stimulimi i shkollave – Rinovimi 

  

Renovimi i shkollave 
 "Rikonstruksioni i sallës sportive" në SHF "Edinstvo Baskimi Birlik" në Gostivar ka filluar dhe në vijim është 

realizimi i punimeve të planifikuara. 
 U organizua pranimi teknik dhe nënshkrimi i marrëveshjes për donacion për "Rikonstruktimin e  sallës sportive" 

në SHF "Vëllezërit Milladinov" të Strugës dhe "Adaptimi i hapësirë së hapur në shkollë në klasë dhe vendosja e 
stufave të reja me pletë në katër shkolla periferike" në SHF "Nikolla Karev" të Radovishit. 

 Përzgjedhja e 12 shkollave të reja për renovim. U mbajt një takim me grupin punues të komponentit për të 
përcaktuar listën e shkollave pjesëmarrëse në aktivitetet e rinovimit në vitin 2019. Në takim morën pjesë 
anëtarët e grupit punues të komponentit që vlerësuan aplikimet dhe një përfaqësues nga Ministria e Mbrojtjes 
pranë Ambasadës Amerikane. Janë pranuar dhe vlerësuar 195 aplikime dhe është përcaktuar një listë prej 12 
shkollave. 12 shkollat ndodhen në 12 komuna të cilat nuk janë realizuar rinovime gjer më tani, nga të cilat dhjetë 
(10) janë shkolla fillore dhe dy (2) shkolla të mesme, shtatë (7) janë shkolla urbane dhe pesë (5) rural, tetë (8 ) 
janë shkolla me mësim në gjuhën maqedonase, një (1) në gjuhën maqedonase - turke, një (1) në gjuhën shqipe, 
dy (2) në gjuhën maqedonase - shqipe. Lista e shkollave të përfshira në aktivitetet e komponentit për vitin 2019. 
u botua zyrtarisht në faqen e internetit të QMEQ. 

 Më 24 prill 2019, është mbajtur një punëtori për të informuar për procedurat dhe kriteret për përcaktimin e 
nevojave dhe prioriteteve për renovimin e shkollave. Në punëtori morën pjesë përfaqësues nga 12 shkolla dhe 
komuna të përfshira në aktivitetet e komponentit për vitin 2019. Punëtoria dha afate në të cilat Ekipet për 
Rinovime të Shkollave duhet të ndërmarrin hapa të mëtejshëm. 

 Dokumentacioni mbi pjesëmarrjen e shkollave dhe komunave në projekte për rinovim është përfunduar në tetë 
(8) shkolla dhe arriti 34,46% të vlerës së përgjithshme të investuar. 

 


