
 

 

 
 

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

RAPORTI MUJOR – Korrik 2020  
 

 

 
Aktivitete midis komponentëve  

  

Aktivitete për bashkëpunim të projektit 
 Koncepti për mësim në distancë në arsimin fillor dhe të mesëm u miratua nga ana e ministrit të Arsimit dhe 

Shkencës më 21 korrik të vitit 2020. Dokumenti gjendet në ueb faqen e MASH-it, dhe paraqet kornizë për 
organizim të arsimit në distancë dhe bazë për vendosje të platformës nacionale për mësim në 
distancë, duke përfshirë edhe zbatimin e tij në nivel nacional. Projekti për Integrim Ndëretnik të të 
Rinjve në Arsim, në partneritet me UNICEF-in, ka siguruar mbështetje grupit punues të vendosur nga 
ministri i Arsimit dhe Shkencës, i përbërë nga përfaqësues të  institucioneve kyçe arsimore, sektorit 
joqeveritar, praktikues të profesionit dhe faktorë tjerë relevantë me qëllim të zhvillimit të Koceptit, të 
përbërë nga tre (3) sfera kyçe: 1) Politika arsimore, 2) IT/mbështetje teknike dhe 3) Pedagogji. 
Dokumenti u vendos për debat publik dhe pas integrimit të informacioneve të marra kthyese nga 
komuniteti i gjerë arsimor, dokumenti u dorëzua për miratim. 

 Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar dha gjithashtu kontribut edhe në përgatitjen e Planit dhe 
protokolleve për rihapjen e shkollave për vitin shkollor 2020/2021. Njëherit, përfaqësues të ekipeve të 
projekteve dhanë informacione kthyese për projekt-dokumentin e përgatitur nga një grup pune i 
koordinuar nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit. Qëllimi i dokumentit është që të sigurohen modele 
mësimore dhe udhëzime për rihapjen e shkollave në shtator të vitit 2020. 

 

Komunikimi me opinionin 
 Disenji i i tre (3) botimeve, përfshirë Hulumtimin për arsimin qytetar për shkollat e mesme, Broshurën 

elektronike me praktika të mira dhe Korniza konceptuale për edukim qytetar në arsimin fillor, është 
përfunduar dhe ato do të publikohen në periudhën që vijon. 

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

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

 
Monitorimi dhe evoluimi  

 U finlizua raporti për perceptimet e mësimdhënësve dhe nxënësve në lidhje me programet e rishikuara 
arsimore për arsim qytetar. Me të dhënat e mbledhura përmes hulumtimit elektronik u vlerësua: përvoja 
e mësuesve dhe nxënësve nga klasa e tetë (8) dhe e nëntë (9) me përmbajtjet e programit arsimor; 
potenciali për të fituar kompetencat e nevojshme; llojllojshmëria e metodave të mësimdhënies dhe 
nxënies; konceptimi, planifikimi dhe realizimi i ditëve të hapura të edukimit qytetar, etj. Bazuar në 
konstatimet, përvojat e nxënësve dhe mësimdhënësve janë mjaft pozitive, ndërsa materialet dhe 
përmbajtjet për arsimin qytetar janë vlerësuar si shumë të dobishme. 

 Po përgatitet një dokument me rekomandime për aktivitetet e ardhshme të seksioneve shkollore. 
Dokumenti do t’i përmbajë pritjet e nxënësve në lidhje me aktivitetet e ardhshme në kuadër të 
seksioneve shkollore dhe ai bazohet në konstatimet e sondazhit të realizuar me nxënës në fund të vitit 
shkollor 2019/2020. Dokumenti do të ndahet me të gjitha shkollat në mënyrë që të sigurohet që 
aktivitetet e ardhshme të jenë në përputhje me nevojat e nxënësve. 

 Po përgatitet pyetësor me qëllim që të vlerësohen nevojat e mësuesve-realizues në lidhje me zbatimin 
e aktiviteteve në suaza të orëve të përbashkëta mësimore. Pyetësori do të përdoret për të mbledhur 
informacione dhe analizim të nevojës potenciale për mbështetje shtesë nga ana e projektit, me qëllim 
që të sigurohet zbatimin më i suksesshëm i aktiviteteve në vitin shkollor 2020/2021. 

 Projekti i siguroi mbështetje Komisionit për Integrime Ndëretnike në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit 
dhe Shkencës në pjesën e mbledhjes së të dhënave nga shkollat në lidhje me aktivitetet e zbatuara 
për integrim ndëretnik në arsim në vitin akademik 2018/2019. Në fund të procesit, pyetësori u plotësua 
me sukses nga gjithsej 330 shkolla, nga të cilat 262 shkolla fillore dhe 68 shkolla të mesme. 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Gle-3GFCXek


 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

  

Mbështetje e projekti për Komisionin për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit 
dhe Shkencës (KINA MASH) 
 

 Projekti, në koordinim me KINA MASH, i ka analizuar të dhënat e mbledhura nga pyetësori i ndarë me 
të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në lidhje me aktivitetet e zbatuara për integrin ndëretnik në arsim 
në vitin shkollor 2018/2019. Pas përgatitjes së raportit bazuar në gjetjet, ekipi i projektit e mbështeti 
KINA MASH për të organizuar një takim pune onlajn, që u mbajt më 24 korrik 2020 duke përdorur 
platformën ZOOM. Qëllimi i takimit ishte të shkëmbehen dhe të diskutohen përfundimet nga shkollat të 
mbledhura me ndihmën e pyetësorit, qëllimi i të cilit ishte mbledhja e të dhënave për Planin KINA 
MASH për Matjen e Performancës (PMP). Bazuar në këto konstatime, ekipi i projektit do të sigurojë 
mbështetje për përgatitjen e hapave të ardhshëm që do të përqendrohen në diskutime dhe koordinim 
të anëtarëve të KINA MASH gjatë zhvillimit dhe rregullimit të aktiviteteve në planin e tyre vjetor të 
punës për vitin 2020/2021, që është parashikuar të realizohet duke filluar nga gjysma e dytë e gushtit. 
Krahas kësaj, ekipi i projektit, së bashku me dy anëtarë të KINA MASH, morën pjesë në dy takime 
koordinuese me grupin punues për zhvillimin e standardeve për arsimin interkulturor në sistemin 
arsimor, proces që zhvillohet në partneritet me projektin Përforcim i bashkëpunimit multietnik në 
komuna të Pestalloci i zbatuar nga QMEQ.  

 

Politika për integrimin ndëretnik në nivel komunal 
 Më 6 korrik të vitit 2020, ekipi i projektit organizoi një takim pune onlajn dhe i mblodhi të gjithë mentorët 

e përfshirë në procesin e përgatitjes së strategjive dhe politikave komunale. Qëllimi i këtij takimi ishte 
që të diskutohet për progresin në përgatitjen e politikave në nivelin komunal, të shkëmbehen praktika të 
mira të bashkëpunimit dhe të diskutohet si të adresohen sfidat që janë të ndryshme në secilën komunë. 
Këshilltarët gjithashtu ranë dakord për aktivitete që mund të frymëzojnë dhe motivojnë përfaqësuesit 
komunalë pëgjegjës për arsimin ose kryetarët e komisioneve që të angazhohen më shumë për këtë 
proces, veçanërisht në kushte pandemie. Në periudhën e ardhshme, ekipi i projektit, së bashku me 
mentorët për INRA do të organizojnë takime joformale onlajn me përfaqësues të pesëmbëdhjetë (15) 
komunave të përzgjedhura. Krahas kësaj, deri te përfaqësuesit e caktuar të komunave do të dorëzohet 
një pyetësor që do të sigurojë informacione kthyese për mbështetjen e nevojshme për zbatimin e këtij 
procesi. Gjithashtu, mentorët për INRA, me mbështetjen e projektit, vazhdimisht sigurojnë mbështetje 
mentoruese për përfaqësueit e emëruar komunal. 
 

Angazhimi i të rinjve të udhëhiqen përmes shembullit  
 Në koordinim me Forumin Rinor Arsimor (FRA), ekipi i projektit kompletoi procesin e zbatimit të 

aktiviteteve me nxënësit që do të çojë deri në hapin përfundimtar të organizimit të aksioneve rinore në 
2 (dy) komuna të zgjedhura (Strugë dhe Veles). Aksionet rinore janë planifikuara të realizohen pas 
rihapjes së shkollave, me ç’rast ekipi i projektit, në partneritet me komunat, do të diskutojë mbi formën 
e implementimit, në varësi të situatës në vend. Gjatë muajit korrik, ekipi i projektit, së bashku me ekipin e 
FRA e filloi këtë proces në dy komuna të reja: Gjevgjeli dhe Prilep. Procesi përfshinte koordinim me komunat 
(përfaqësuesit komunalë për arsim), përzgjedhjen e shkollave, koordinim me drejtorët dhe mësuesit dhe të 
ngjashme. Më 23 korrik të vitit 2020, u mbajt takim koordinues me përfaqësuesit e udhëheqësisë së shkollës 
dhe mësimdhënësite nga shkollat e përzgjedhura në Gjevgjeli. Qëllimi ishte të diskutohet për rrjedhën dhe 
konceptin e punëtorive që do të organizohen me nxënësit e shkollave të përzgjedhura në Gjevgjeli. Krahas 
kësaj, proces i njëjtë përgatitor filloi edhe në komunën e Prilepit. 
 

Aktivitete mësimore në shkolla 
 Pas një takimi pune të mbajtur në qershor me mësimdhënësite e gjashtë (6) shkollave të mesme që 

organizojnë orë të përbashkëta mësimore, në të cilat u diskutua për procesin, rezultatet dhe sfidat gjatë 
pandemisë me KOVID-19 dhe mënyrat për të përmirësuar këtë proces, ekipi i projektit, në partneritet 
me Qytetin e Shkupit, i filloi përgatitjet për punëtori për ndërtim të kapaciteteve për mësimdhënësit - 
realizues. Qëllimi i këtij aktiviteti për ndërtimin e kapaciteteve është që të ofrojë mbështetje për 
mësimdhënësite dge të avancojë aftësitë dhe njohuritë e tyre për përdorimin e mjeteve dixhitale, nëse 
në fillim të vitit shkollor 2020/2021 ekziston ende nevojë për mësim onlajn dhe punë nga shtëpia. Ky 
aktivitet pritet të zhvillohet në javën e fundit të gushtit të vitit 2020. 
 

Aktivitete afatgjate jashtëshkollore në seksione shkollore 
 Ekipi i projektit komunikoi me përfaqësuesit e shkollave, aplikacionet e të cilëve janë aprovuar dhe i 

hulumtoi mundësitë që shkollat të vazhdojnë të organizojnë aktivitete me nxënësit e tyre gjatë 
pushimeve verore brenda seksioneve. Kjo është për shkak se nxënësit do të jenë në shtëpi shumicën e 
kohës dhe do të kenë mundësi të punojnë dhe të përfshihen në aktivitete të projektit.  

  



 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike për sjellje qytetare 

 
 
 

Stimulimi i etosit qytetar në shkolla 
 Në fillim të korrikut të vitit 2020, u mbajt një takim onlajn me të gjithë 23 këshilltarët e BZHA me qëllim 

që të përmblidhen përvojat nga takimet me shkollat e fazës 2 dhe të vërtetohen hapat e ardhshëm. Ato 
përfshijnë vazhdim të punëtorive me shkollat e fazës 1, të cilat u ndërprenë në mars si rezultat i 

masave kufizuese, përmes modeleve të kombinuara të të mësuarit. Me këshilltarët e BZHA u nda një 

dosje e Google Drive për të mbledhur propozime për përshtatjen e materialeve për punëtorinë 
(prezantime dhe fletë pune). Gjatë gjithë muajit, këshilltarët e BZHA ofruan propozime që u 
përmblodhën dhe u integruan nga ekipi i projektit. Aktualisht ekipi është duke e finalizuar revizionin e 
moduleve për punëtorinë që do të ndahet me këshilltarët në gusht. Punëtoritë janë planifikuar të bëhen 
onlajn gjatë gjysmës së dytë të gushtit të vitit 2020 dhe në gjysmën e parë të shtatorit të vitit 2020. 
 

Grup pune për arsim qytetar për shkollat e mesme  
 Më 8 korrik të vitit 2020 u mbajt takim me anëtarët e grupit të punës për të shqyrtuar arritjet e 

deritanishme dhe për të përcaktuar hapat e ardhshëm për finalizimin e Doracakut për mësimdhënës. U 
përcaktua një kornizë kohore për aktivitetet gjatë korrikut dhe gushtit të vitit 2020, që solli deri në 
finalizimin e të gjitha punëtorive që i mbulojnë përmbajtjet mësimore dhe deri në hartimin e aktiviteteve 
për vlerësimin e secilit modul. Janë dorëzuar të gjitha punëtoritë për Doracakun për mësimdhënësit 
dhe aktualisht janë 61 leksione të zhvilluara plotësisht që i përkasin 30 përmbajtjeve të programit 
mësimor, si dhe 3-5 aktivitete për vlerësim të secilit nga pesë modulet. Tetë (8) punëtori janë në proces 
të revidimit nga ana e BZHA-së. Gjatë muajit korrik, ekipi i projektit punoi në rregullimin e versioneve 
para-përfundimtare të punëtorive dhe i solli deri në finalizim. Aktualisht, 26 puntori janë në këtë fazë. 
 

Broshura me praktika të mira të nismave të nxënësve 
 Gjatë muajit korrik, disenji grafik i botimit u rishikua sipas propozimeve të dhëna nga ekipi i projektit. 

Fotografitë për Broshurën u zgjodhën dhe u integruan në pjesë të caktuara të botimit. Janë dhënë 
propozimet përfundimtare lidhur me përmbajtjen dhe disenjin e publikimit, ndërsa versioni para-
përfundimtar u aprovua nga ekipi projektues. Broshura do të botohet në gusht, së bashku me versionin 
shqip. 

 
Angazhimi i konsulentit ndërkombëtar për etosin qytetar 
 Detyrat dhe rezultatet e pritura u përgatitën dhe u ndanë me konsulentët e përzgjedhur nga Finlanda. 

Konsulentët dhe ekipi i projektit komunikuan rregullisht në lidhje me detajet për detyrat. Këtu bën pjesë 
edhe përgatitja e metodologjisë për vlerësimin e etosit qytetar në shkolla dhe përgatitja dhe realizimi i 
trajnimit për grupin kyç të anëtarëve të palëve të interesuara, që do ta bartin realizimin e procesit. 
 

Koncepti i arsimit qytetar 
 Disenji grafik i versionit të dokumentit në gjuhën maqedonase u finalizua dhe u aprovua nga ekipi i  

projektit. Dokumenti do të botohet në gusht, së bashku me versionin shqip. 
  

 

 
Nxitja e shkollave – Rinovimi   

 Rinovimi i shkollave 
 Koordinatori i komponentës organizoi onlajn takime individuale me përfaqësuesit e Ekipeve për 

Rinovim të Shkollave (ERSH) nga të gjitha 12 shkollat. Në takime u zhvilluan diskutime të hollësishme 
për projektet prioritare për rinovimin e shkollave nga aspekti teknik, si dhe për specifikimin e 
materialeve dhe mundësinë që shkollat ta sigurojnë dokumentacionin e nevojshëm. Pas takimeve, 
pesë (5) shkolla dorëzuan projekt themelor për rinovim, pesë (5) shkolla dorëzuan llogaritje të lëndës 
për rinovimin e kërkuar, ndërsa dy shkolla nuk kishin dokumentacionin teknik për rinovim dhe kërkuan 
ndihmë/konsultime për përgatitjen e tij. 

 Ekipi i projektit organizoi vizita në terren në tre (3) shkolla: shkollën rajonale "Namik Kemal" në fshatin 
Çalakli - Komuna e Vallandovës, shkollën rajonale "Shën Cirili e Metodi”, në fshatin Radovë - Komuna 
e Bosilovës dhe në shkollën fillore qendrore" Nikolla Vapcarov" në Strumicë. Janë zbatuar diskutime 
të hollësishme me ERSH për projektet prioritare për rinovimin e shkollave nga aspekti teknik, si dhe 
për precizimin e materialeve dhe llogaritjen e lëndës. 

 Janë përgatitur Memorandume mirëkuptimi, të cilat u janë dërguar kryetarëve të komunave dhe 
drejtorëve të shkollave, për shkollat vijuese të zgjedhura për rinovim në vitin e tretë të projektit: shkolla 
fillore qendrore "Josip Broz Tito" - Komuna e Vallandovës, shkolla fillore qendrore "Elpida Karamandi" 
- Komuna e Manastirit, shkolla fillore qendrore "Nikolla Vapcarov" - Komuna e Strumicës dhe shkolla 
fillore qendrore "Shën Cirili e Metodi" - Komuna e Koçanit. 

 


