
 

 

 
 

Projekt i USAIDI-it për integrim ndëretnik të të rinjve në arsim 

RAPORTI MUJOR – Gusht 2020  
 

 

 
Aktivitete midis komponentëve  

 
 

Aktivitete për bashkëpunim të projektit 

 Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) vazhdoi bashkëpunimin me institucionet kryçe arsimore. Pas 
përgatitjes së planit dhe protokolleve për rihapjen e shkollave për vitin shkollor 2020/2021 nga Byroja për Zhvillimin 
e Arsimit, përfaqësuesit e ekipeve të projekteve në kuadër të QMEQ dhanë informacion kthyes për projekt 
dokumentet. Këto dokumente kanë për qëllim të sigurojnë modele të mësimdhënies dhe udhëzime për rihapjen e 
shkollave në vitin 2020. 

 
Komunikimi me opinionin 
 Tre (3) botime, përfshirë Hulumtimin për arsimin qytetar për shkollat e mesme, e-Broshurë me praktika të mira dhe 

Кoncepti për arsim qytetar në arsimin fillor, u botuan në ueb faqen e QMEQ. Koncepti për arsimin qytetar do të 
botohet edhe në ueb faqen e BZHA-së. 

 Projekti ofron mbështetje për institucionin arsimor në procesin e disenjimit dhe përkthimin e Konceptit për arsim në 
distancë në arsimin fillor dhe të mesëm. Të dy aktivitetet realizohen në vazhdimësi. 

 Bashkëpunimi i shkëlqyeshëm i projektit me mediat rezultoi me artikuj në media në lidhje me aktivitetet  e projektit 
si në shkolla ashtu edhe në bashkësitë lokale. 

 Ueb faqja dhe platformat e mediave sociale të projektit janë azhurnuar rregullisht me informacione dhe risi  në 
lidhje me rrjedhën e aktiviteteve të projektit. 

 
Monitorimi dhe evoluimi  

 Dokumenti me konstatimet dhe rekomandimet për shkollat që zbatojnë aktivitete në seksione shkollore u finalizua 
dhe u përkthye në gjuhën shqipe dhe turke. Dokumenti ofron një përmbledhje të pritjeve të nxënësve në lidhje me 
aktivitetet e ardhshme në kuadër të seksioneve shkollore dhe përvojat dhe perceptimet e tyre nga aktivitetet për 
integrim ndëretnik, bazuar në gjetjet nga hulumtimi i kryer në maj. Pasi u finalizua, dokumenti në të trija (3) gjuhët 
u nda me mësimdhënësit-realizues të aktiviteteve në seksione shkollore. 

 Është përgatitur përmbledhje e konstatimeve që kanë të bëjnë me përvojat e nxënësve nga orët e përbashkëta 
mësimore dhe i njëjti u përkthye në gjuhën shqipe dhe turke. Dokumenti u nda me mësimdhënësit – realizues të 
orëve të përbashkëta mësimore me qëllim që ata t’i analizojnë rezultatet dhe në mënyrë përkatëse t’i planifikojnë 
aktivitetet e ardhshme të përbashkëta. Dokumenti ofron përmbledhje të praktikave të mira dhe rekomandimeve për 
përmirësim dhe duhet të shërbejë si bazë për planifikim të ardhshëm. 

 Është finalizuar një pyetësor i shkurtër për grumbullim të informacioneve nga mësimdhënësit që zhvillojnë orë të 
përbashkëta, në mënyrë që të analizohen nevojat e tyre për zbatim më të suksesshëm të aktiviteteve në vitin 
shkollor 2020/21. Pyetësori është në dispozicion në tre gjuhë (maqedonisht, shqip dhe turqisht) dhe ka të bëjë me 
sfidat e mësimdhënësve, praktikat e mira dhe nevojën për mbështetje shtesë me qëllim që të sigurohet cilësi më e 
lartë e aktiviteteve të ardhshme të përbashkëta. 

 Raporti përfundimtar mbi perceptimet e mësimdhënësve dhe nxënësve lidhur me programet e rishikuara shkollore 
për arsim qytetar është përkthyer në gjuhën shqipe. Raporti i përmban rezultatet nga kategoritë vijuese: përvoja e 
mësimdhënësve dhe nxënësve nga klasa e tetë (8) dhe e nëntë (9) me përmbajtjet nga programi shkollor; 
potenciali për të fituar kompetencat e nevojshme; larmia e metodave të mësimdhënies dhe nxënies; konceptimi, 
planifikimi dhe realizimi i ditëve të hapura të arsimit qytetar. Posa të jetë në dispozicion në të dy gjuhët, raporti do 
të ndahet me palët relevante të interesuara. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

  
Mbështetje e projektit për Komisionin për Integrim Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (KINA 
MASH) 

 Në koordinim me ekipin e projektit, KINA MASH i analizoi të dhënat e mbledhura nga pyetësori i tyre për Planin 
për Matjen e Rezultateve (PMR) për vitin shkollor 2018/2019 dhe reagimet e tyre u futën në një dokument. 
Dokumenti përmban rekomandime dhe propozime relevante në përputhje me avancimin e procesit të integrimit 
ndëretnik në arsim (INA), të cilat do të finalizohen në mënyrë shtesë me kontributet e të gjithë anëtarëve të KINA 
MASH në periudhën që vijon. Përveç kësaj, ekipi i projektit, së bashku me dy anëtarë të KINA MASH, ishte i 
angazhuar në mënyrë aktive në procesin e koordinimit për zhvillimin e standardeve për arsim interkulturor në 
sistemin arsimor, proces që zhvillohet dhe zbatohet në partneritet me Projektin Pestalloci të QMEQ. 

 
Politika për integrim ndëretnik në nivel komunal  

 Ekipi i projektit në koordinim me mentorët siguroi mentorim të vazhdueshëm për përfaqësuesit e përcaktuar  
komunalë në procesin e përgatitjes së strategjive komunale për INA dhe angazhim të të rinjve. Në disa prej 
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komunave kishte vonesa për shkak të KOVID-19. Në komunën e Ohrit, grupi i punës/komisioni do të vazhdojë me 
punë në fillim të shtatorit, pasi të gjithë anëtarët të kthehen në detyrë pas periudhës së izolimit. Në Komunën e 
Kërçovës u caktua një përfaqësues i ri komunal i ngarkuar për arsim dhe kështu, procesi do të vazhdojë nga 
shtatori. Komuna e Resnjës organizoi pesë takime koordinuese onlajn, e përgatiti dokumentin dhe e dorëzoi deri 
te përfaqësuesit e këshillit komunal për aprovim. Projekti përfshin edhe një komunë tjetër në këtë proces 
(Komunën e Vinicës), me çka u themelua një grup punues dhe po punon në përgatitjen e strategjisë. Anëtarët e 
grupit punues së bashku me përfaqësuesin komunal të ngarkuar për arsim në Komunën e Sarajit parashikojnë 
finalizim të dokumentit, gjithashtu deri në fund të shtatorit. Situata është e njëjtë në komunat  tjera: Aerodrom, 
Tearcë, Qendër, Bosilovë, Çair, Gjorce Petrov, Berovë dhe Nagoriçan i Vjetër, të cilat kanë qenë të angazhuara 
në mënyrë aktive në përgatitjen e dokumentit dhe planeve të veprimit. Procesi pritet të përfundojë në periudhën e 
ardhshme. 
 

Angazhim të të rinjve të prijnë përmes shembujve 

 Në koordinim me Forumin Rinor Arsimor (FRA), ekipi i projektit e kompletoi procesin në 2 (dy) komuna të 
zgjedhura (Strugë dhe Veles) dhe zhvilloi aktivitete me nxënësit që do të çojnë deri në hapin final të organizimit të 
aksioneve rinore. Nga fundi i korrikut dhe gjatë muajit gusht, ekipi i projektit, së bashku me ekipin e FRA e, filluan 
këtë proces në dy komuna të reja: Gjevgjeli dhe Prilep. Procesi përfshinte koordinimin me komunat (përfaqësuesit 
komunalë për arsim), përzgjedhjen e shkollave, koordinimin me drejtorët dhe mësuesit dhe të ngjashme. Më 11 
gusht u mbajt, punëtoria e parë onlajn me nxënës nga Gjevgjelia, pas shpërndarjes së pyetësorit onlajn për 
nxënësit me qëllim të definimit të prioriteteve që të rinjtë do të dëshironin t'i shndërronin në aktivitete të ndryshme 
në komunitetet e tyre. Në koordinim me përfaqësuesit e kryesisë së shkollës dhe mësimdhënësit nga shkollat e 
përzgjedhura, i njëjti proces u iniciua dhe u koordinua me nxënës nga tre (3) shkolla në Prilep. Punëtoria e parë 
onlajn u mbajt më 31 gusht të vitit 2020. Pas përfundimit të seminarit, ekipi i projektit do ta shpërndajë pyetësorin 
për nxënësit, i cili do t'u mundësojë të rinjve t’i identifikojnë dhe përcaktojnë përparësitë e të rinjve në këtë 
komunë.  
 

Aktivitete mësimore në shkolla  

 Në koordinim me Qytetin e Shkupit, ekipi i projektit diskutoi mbi aktivitetet që mund të zbatohen në vitin e ri 
shkollor 2020/2021. Në këtë drejtim, Qyteti i Shkupit do të organizojë takim koordinues me të gjithë drejtorët dhe 
koordinatorët e Ekipeve për Integrim Shkollor të gjashtë (6) shkollave të mesme për të diskutuar kushtet dhe 
planet e shkollave për realizimin e orëve të përbashkëta mësimore. Shkollat do të përgatisin planet e tyre vjetore 
dhe do të shqyrtojnë kushte të realizueshme për vazhdimin e zbatimit të orëve të përbashkëta mësimore. Shkollat 
do t’i përgatisin planet e tyre vjetore dhe do të kërkojnë kushte të realizueshme për vazhdimin e zbatimit të orëve  
të përbashkëta mësimore. Përveç kësaj, ekipi i projektit në partneritet me Qytetin e Shkupit do të sigurojë 
ndërtimin e kapaciteteve shtesë për mësimdhënësit për të avancimin e aftësive dhe njohurive të tyre për 
përdorimin e mjeteve dixhitale, nëse me fillimin e vitit shkollor 2020/2021 mësim onlajn dhe puna nga shtëpia 
akoma vazhdojnë të zbatohen. Ky aktivitet është planifikuar të zhvillohet në fillim të shtatorit të vitit 2020. 
 

Aktivitete afatgjate jashtëshkollore në seksione shkollore 

 Ekipi i projektit diskutoi dhe koordinoi në mënyrë aktive procesin e hulumtimit të mundësive për rritjen e zbatimit të 
aktiviteteve jashtëshkollore në seksione, përfshirë edhe zbatimin e këtyre aktiviteteve mes shkollave partnere. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike për sjellje qytetare 

 
 

Nxitje e etosit qytetar në shkolla 

 Pasi këshilltarët e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit (BZHA) dhanë propozime për punëtoritë për etos qytetar gjer në 
fund të korrikut, ekipi i projektit i rishikoi materialet e puntorive për realizimin e tyre onlajn. Materialet u ndanë me 
këshilltarët e BZHA-së, të cilët do ta zbatojnë trajnimin për shkollat e Fazës 1, për rishikim përfundimtar. Ekipi i 
projektit gjithashtu organizoi mbledhje onlajn me këshilltarët e BZHA-së për të diskutuar kohën dhe strukturën e 
punëtorive onlajn me shkollat e Fazës 1. Informacione kthyese të këshilltarëve u kyçën dhe materialet u finalizuan. 
Është bërë marrëveshje për takim përgatitor për trajnimin e trajnuesve dhe një plan të përkohshëm me hapat 
vijues, në varësi të fillimit zyrtar të vitit shkollor 2020/2021 dhe platformave zyrtare onlajn që do të miratohen nga 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës.     
 

Monitorim i orëve të arsimit qytetar  

 Ekipi i projektit organizoi takim onlajn me këshilltarët e BZHA-së të cilët janë përgjegjës për monitorimin e orëve të 
arsimit qytetar në vitin e ardhshëm shkollor. Gjatë takimit, u dakorduan tre (3) opsione për vëzhgimin e orëve: 
vëzhgimi i mësimit onlajn në kohë reale, vëzhgimi i një orë mësimore të regjistruar dhe regjistrimi i video-
leksioneve për platformën EduIno. Të trija pritet të realizohen gjatë muajve tetor-dhjetor të vitit 2020. 
 

Grup punues për arsim qytetar për shkollat e mesme  

 Dy modulet e para (gjithsej 25 plane të leksioneve) të Udhëzuesit për mësimdhënës të arsimit qytetar në shkollat e 
mesme profesionale u finalizuan dhe u miratuan nga BZHA, u lektoruaran në gjuhën maqedonase dhe përkthyen 
në gjuhën shqipe. Ekipi i projektit gjithashtu e shqyrtoi shembullin e parë të dizajnit grafik për të dyja modulet, që 
do të publikohet në fillim të shtatorit, me kohë për vitin e ri shkollor. Ekipi është në proces të finalizimit të moduleve 
3-5, të cilat do të dërgohen për miratim përfundimtar në BZHA në shtator. Gjatë procesit të finalizimit të 
përmbajtjeve, ekipi i projektit bashkëpunoi me organizata dhe individë të ndryshëm me ekspertizë për çështje 
specifike (siç janë Instituti për demokraci “Societas Civilis - Shkup, Instituti Maqedonas i Mediave dhe Asociacioni 
për Edukim dhe Kërkim Shëndetësor – HERA). Krahas kësaj, u përgatit një plan për zhvillimin e moduleve për 



 

 

trajnimin e mësimdhënësve dhe u shpërnda anëtarëve të grupit të punës, të cilët pritet të punojnë në module gjatë 
shtatorit. 
 

Broshura me praktika të mira nga nismat qytetare 

 Dy versionet e dokumentit (në gjuhën maqedonase dhe shqipe) u finalizuan, ndërsa broshura u botua në ueb-
faqen e QMEQ-së dhe u nda me palët e interesuara përkatëse. Broshura do të shërbejë si udhëzues për shkollat 
gjatë procesit të zbatimit të nismave efektive të nxënësve. 
 

Angazhim i konsulentëve ndërkombëtarë për etosin qytetar  

 Në qershor të vitit 2020, u zgjodhën këshilltarë ndërkombëtarë nga Finlanda për të përgatitur metodologji për 
vlerësimin e etosit qytetar në shkolla, si dhe për të zbatuar trajnime gjithëpërfshirëse të etosit qytetare në shkollat 
me këshilltarë të BZHA-së dhe praktikues të shkollës. Duke pasur parasysh situatën me pandeminë KOVID-19, 
plani aksionar u përshtat në atë mënyrë që trajnimi i këshilltarëve dhe praktikuesve, në vend që në dhjetor të vitit 
2020, të realizohej gjatë vitit 2021. 
 

Koncept i arsimit qytetar 

 Tre (3) versione të dokumentit (në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze) u finalizuan dhe u botuan në 
uebfaqen e QMEQ. Koncepti për arsim qytetar u miratua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe mbështetet në 
dy parime kryesore (1) angazhimi i nxënësve për të qenë pjesëmarrës aktivë në shkollë dhe jetën në komunitet si 
parakusht për pjesëmarrje të rëndësishme demokratike në të ardhmen dhe (2) zbatimi i qasjes, me të cilën e gjithë 
shkolla do të angazhohet për marrjen e kompetencave qytetare. 
 

Hulumtim për arsimin qytetar në shkolla e mesme  

 Hulumtimi u përqendrua në vlerësimin e përvojave të nxënësve dhe mësimdhënësve me programin e vjetër 
mësimor të arsimit qytetar dhe programin e rishqyrtuar modular që u përgatit gjatë vitit 2019. 733 nxënës të 
shkollave të mesme dhe 106 mësimdhënës të arsimit qytetar i ndanë pikëpamjet e tyre mbi tema siç janë 
programet mësimore të arsimit qytetar, metodat dhe materialet arsimore, pjesëmarrja në aktivitetet e komunitetit 
dhe trajnimi për arsim qytetar. Të dyja versionet e dokumentit (në gjuhën maqedonase dhe shqipe) u finalizuan dhe 
dokumenti u botua në faqen e internetit të QMEQ dhe u shpërnda me faktorët relevantë. 

  

 

 
Nxitja e shkollave – Rinovimi   

 Rinovimi i shkollave 
 Ekipi i projektit organizoi vizita në terren në tre (3) shkolla: SHM "Gjorce Petrov" në Komunën e Kavadarit, SHF 

"Johan Hajnrih Pestalloci" në Komunën e Qendrës dhe SHF "Mirçe Acev" në Komunën e Gjorce Petrovit. Janë 
realizuar diskutime të hollësishme me Ekipet për Rinovim të Shkollave për projektet prioritare për rinovimin e 
shkollave nga aspekti teknik, si dhe për precizimin e materialeve dhe llogaritjren e lëndëve. 

 Janë përgatitur raportet inxhinierike për rinovimin e pesë (5) shkollave: SHF Shën "Kirili e Metodi" në Komunën e 
Bosilovës, SHF "Murat Labunishta" në Komunën e Strugës, SHM "Gjorqe Petrov" në Komunën e Kavadarit, SHF 
"Johan Hajnrih Pestalloci" në Komunën e Qendrës dhe SHF "Mirçe Acev" në Komunën e Gjorqe Petrovit. 

 Memorandum për mirëkuptim për rinovimin e gjashtë (6) shkollave nga viti i tretë i projektit: SHF "Nikolla Vapcarov" 
- Komuna e Strumicës, SHF "Shën Kirili e Metodi ”- Komuna e Koçanit, SHF “Josip Broz Tito”- Komuna e 
Vallandovës, “Elpida Karamandi”- Komuna e Manastirit, SHF “Shën Kirili e Metodi” - Komuna e Bosilovës dhe SHF 
“Murat Labunishta”- Komuna e Strugës u nënshkruan nga ana e drejtorit ekzekutiv të QMEQ-së, udhëheqësit të 
projektit, kryetarit të komunës dhe drejtorit të shkollës. Memorandumi për mirëkuptim i definon përgjegjësitë e 
Projektit për integrimin ndëretnik të të rinjve në arsim, e komunës dhe shkollës në lidhje me zbatimin e 
suksesshëm të projekteve për rinovimin e shkollave. 

 Është përgatitur dokumentacion i tenderit për gjashtë (6) projekte për rinovimin e shkollave: instalimi i dyshemeve 
të reja në SHF "Nikolla Vapcarov" nga Strumica, vendosja e dyshemeve të reja në SHF "Shën Kirili e Metodi" në 
komunën e Koçanit, instalimi i sistemit të ri të ngrohjes në shkollën rajonale në fshatin Çalakli në SHF "Josip Broz 
Tito" në Vallandovë, vendosja e dritareve të reja në SHF "Elpida Karamandi" në Manastir, rikonstruksioni i 
ndërtesës shkollore në shkollën rajonale në fshatin Radovë në SHF "Shën Kirili e Metodi" në Bosilovë dhe 
vendosja e dyshemeve të reja në SHF "Murat Labunishta" në fshatin Labunishtë të Komunës së Strugës. 

 Më 10 gusht të vitit 2020, u shpall një thirrje publike për përzgjedhjen e kompanive ndërtimore për rinovimin e tre 
(3) shkollave: SHF "Nikolla Vapcarov" - Komuna e Strumicës, SHF "Shën Kirili e Metodi”- Komuna e Koçanit dhe 
SHF “Josip Broz Tito” - Komuna e Vallandovës, në dy (2) gazeta ditore, Nova Makedonija dhe Koha (në gjuhën 
maqedonase dhe shqipe) dhe në ueb faqen e QMEQ. Më 24 gusht të vitit 2020, u organizua hapja e tenderëve 
dhe evoluimi i kompanive ndërtimore për rinovimin e tre shkollave. 

 Më 21 gusht të vitit 2020, u shall një thirrje publike për përzgjedhjen e kompanive ndërtimore për rinovimin e tre (3) 
shkollave, përkatësisht "Elpida Karamandi" - Komuna e Manastirit, SHF "Murat Labunishta" - Komuna e Strugës 
dhe "Shën Kirili e Metodi ”- Komuna e Bosilovës në dy gazeta ditore, Nova Makedonija dhe Koha (në gjuhën 
maqedonase dhe shqipe) dhe në ueb-faqen e QMEQ. 
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