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Aktivitete midis komponentëve 

  

Aktivitete për bashkëpunim të projektit 
 Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në partneritet me UNICEF-in mbështet institucionet 

arsimore gjatë zhvillimit të Konceptit për mësim në largësi në arsimin fillor dhe të mesëm, me plan veprues 
si shtojcë. Grupi i punës i formuar nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës, i përbërë nga përfaqësues të 
institucioneve kyçe arsimore, sektorit joqeveritar, praktikantë dhe faktorë të tjerë relevantë, i fokuson 
angazhimet e veta në zhvillimin e këtij dokumenti. Janë formuar nëngrupe për zhvillimin e tri fushave 
kryesore të konceptit: 1) Politika arsimore, 2) TI/mbështetje teknike dhe 3) Pedagogji. Si rezultat i kësaj, 
janë organizuar aktivitete onlajn. Anëtarët e nëngrupeve e përgatitën përmbajtjen për çdo fushë, si dhe 
aktivitetet e planit veprues, të cilat më pas u ndanë me grupin më të gjerë të punës për komente dhe 
informacione kthyese. Gjithashtu, janë mbajtur diskutime onlajn lidhur me pritshmëritë prej dokumentit, 
udhëzimet për përgatitjen dhe finalizimin e përmbajtjes dhe kornizën kohore në dispozicion. Pas përgatitjes 
së projekt dokumentit përfundimtar, dokumenti do të publikohet në faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit 
dhe Shkencës për shqyrtim dhe informacione kthyese nga bashkësia më e gjerë arsimore. Sapo të 
përfshihen informacionet e marra të kthyeshme, dokumenti do të dorëzohet për miratim. 

 Në periudhën midis dhjetorit 2019 dhe tremujorit të parë të vitit 2020, projekti në partneritet me UNICEF-in 
siguroi mbështetje institucioneve arsimore gjatë zhvillimit të rregulloreve të cilat dalin nga Ligji për 
mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat fillore dhe të mesme. Pas finalizimit të 
dokumenteve, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe institucionet kyçe arsimore në mënyrë të vazhdueshme 
zbatojnë aktivitetet për miratimin e rregulloreve. Njëmbëdhjetë (prej 15) rregulloreve të cilat i rregullojnë 
kompetencat profesionale dhe standardet për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional, planin 
personal për zhvillim profesional, mbështetje për mësimdhënësit – fillestar gjatë përvetësimit të 
kompetencave profesionale bazë dhe zhvillimin në karrierë të kuadrove arsimore u miratuan nga 
institucionet arsimore përgjegjëse. Dokumenti që u miratua së fundmi është  Rregullore për mënyrën e 
mbështetjes mentore të mësimdhënësit-fillestar , i cili është publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut dhe në faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës më 6 qershor 2020. 

 
Komunikimi me opinionin 
 U botua Udhëzuesi me doracakun për mirëmbajtjen e objekteve shkollore – pjesa e dytë. Ky botim u 

miratua nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës dhe i njëjti është në dispozicion në faqet e internetit të QMEQ 
dhe MASH. Udhëzuesi përmban numër të caktuar të udhëzimeve të dobishme dhe rekomandimeve për 
institucionet arsimore, për komunat dhe shkollat lidhur me procedurat për pastrimin e shkollave, procedurat 
operative për planifikim, përgatitjen dhe menaxhimin me gjendje të jashtëzakonshme (gjendje emergjente) 
dhe mirëmbajtjen e sistemeve solare. 

 Në faqet e internetit të QMEQ dhe MASH janë publikuar dy video të animuara (2), qëllimi i së cilave ishte të 
sigurojnë ndihmë gjatë mirëmbajtjes së objekteve shkollore. Në njërën (MK, SQ) janë shfaqur hapat dhe 
udhëzimet për pastrimin dhe dezinfektimin e objekteve shkollore, ndërsa në tjetrën (MK, SQ) jep shqyrtim 
në masat të cilat duhet t’i ndërmarrin shkollat për t’i mbrojtur nxënësit dhe kuadrin. 

 Me qëllim që të ndihmohen nxënësit që të njoftohen me procedurat që duhet t’i ndjekin dhe me atë që duhet 
ta bëjnë në gjendje të jashtëzakonshme, si tërmet, vërshime apo zjarre, në faqet e internetit të QMEQ dhe 
MASH u publikua  video e animuar interaktive për menaxhimin e krizave në shkolla. 

 Ueb faqja e projektit dhe platformat e mediave sociale janë azhurnuar rregullisht me informacione dhe lajme 
për rrjedhën e aktiviteteve të projektit. 

 Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me shkrime në media lidhur me aktivitetet e projektit 
si në shkolla ashtu edhe në bashkësitë lokale. Buletini mediatik u përgatit dhe u hapërda me të gjitha 
mediat. 
 

Monitorimi dhe vlerësimi  
 U finalizua raporti për perceptimet, opinionet dhe përvojat nga orët e përbashkëta mësimore. Në të është 

dhënë analiza e informacioneve kuantitative dhe kualitative të grumbulluara nga nxënësit dhe i njëjtë është i 
shoqëruar me informacioneve kualitative të kthyeshme nga mësimdhënësit – realizatorë. Konstatimet janë 
ndarë në dy pjesë: 1) përvoja gjithëpërfshirëse me aktivitetet në kuadër të orëve të përbashkëta mësimore 
gjatë vitit shkollor 2019/2020 dhe 2) përvojat me orët e përbashkëta mësimore onlajn gjatë krizës me 
KOVID-19. Përsëri, madje edhe gjatë një periudhe të tillë të rëndë si pandemia me KOVID-19, orët e 
përbashkëta mësimore janë vlerësuar si shumë interesante ndërsa numri më i madh i nxënësve shprehën 
ndjenja gëzimi dhe entuziazmi lidhur me angazhimin e ardhshëm të aktiviteteve të tilla.  

 Më 22 qershor 2020 u mbajt diskutim onlajn me mësimdhënësit-realizues dhe koordinatorët e Ekipeve për 
Integrim Shkollor nga gjashtë shkolla të mesme të cilat kanë realizuar orë të përbashkëta mësimore. Gjatë 

http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/3324-javna-konsultacija-za-nacrt-verzijata-na-koncepcijata-za-dalechinsko-obrazovanie
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/Pravilnik_za_nacinot_na__mentorska_poddska_na_pripravnikot.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/Pravilnik_za_nacinot_na__mentorska_poddska_na_pripravnikot.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=p0iRUaGOXCY
https://www.youtube.com/watch?v=Gle-3GFCXek
https://www.youtube.com/watch?v=5ZZjQvjOHcg&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=UG6E-zl2JV8
https://interactrapp.com/share/5df358a12a6d5
https://preview.mailerlite.com/k1u5v4


 

 

diskutimit, janë ndarë dhe diskutuar të dhënat e grumbulluara nga anketa elektronike, si dhe konstatimet e 
dy (2) diskutimeve onlajn me nxënësit. Krahas kësaj, mësimdhënësit e ndanë përvojën e tyre nga realizimi i 
orëve të përbashkëta mësimore dhe aktivitetet onlajn. Gjithashtu, ata i ndanë sfidat me të cilat janë 
ballafaquar si edhe nevojat e tyre. Projekti do t’i marrë parasysh konstatimet dhe do të fokusohet në 
përmirësimin e mëtejmë të implementimit të aktiviteteve të ardhshme në kuadër të orëve të përbashkëta 
mësimore. 

 Raporti për informacionet e kthyeshme të nxënësve dhe mësimdhënësve lidhur me rishikimin e programit 
mësimor për arsimin qytetar për klasën e 8-të dhe të 9-të është në proces të finalizimit. Vëllimi i madh i të 
dhënave të tubuara tregon për përvoja shumë pozitive të nxënësve me programin mësimor për arsim 
qytetar me vlerësim mesatar mbi 8 në shkallën prej 1-10. Krahas përvojës së nxënësve dhe 
mësimdhënësve të programit mësimor, raporti përfshin edhe të dhëna për: metoda mësimore të zbatuara, 
planifikim dhe zbatim i Ditëve të hapura për arsim qytetar, përfshirjen e nxënësve dhe mësimdhënësve në 
organizimin e Ditëve të hapura për arsim qytetar, etj. 

  

 

 
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) 
 Në koordinim me KINA MASH, pyetësori i rishikuar lidhur me planin e azhurnuar për matjen e punës (PMP) 

të MASH u inkorporua në veglën Survey Monkey dhe i njëjti u nda me të gjitha shkollat. Në periudhën e 
deritanishme u përgjigjën 196 shkolla që tregon për efektet e pandemisë. Për këtë arsye, ekipi i projektit në 
koordinim me KINA MASH dhe koordinatorët e INRA do të punojë në stimulimin e shkollave të tjera për ta 
plotësuar pyetësorin dhe ta dorëzojnë në periudhën e ardhshme. Të dhënat të cilat grumbullohen kanë të 
bëjnë me vitin shkollor 2018/2019. Krahas kësaj, nga fundi i qershorit në partneritet me Projektin Pestalloci 
u organizua takimi i parë i grupit të punës për zhvillimin e standardeve për arsimin interkulturor në sistemin 
arsimor në udhëheqjen e KINA MASH. 

 
Politika për integrimin ndëretnik në nivel komunal 
 Vazhdoi bashkëpunimi dhe koordinimi me komunat të cilat u zgjodhën dhe i zhvillojnë strategjitë e tyre dhe 

politikat për INA dhe angazhimin e të rinjve. Në koordinim me ekipin e projektit, mentorët e emëruar 
vazhduan në mënyrë aktive të japin udhëzime dhe mbështetje për përfaqësuesit komunal përgjegjës për 
arsimin për udhëheqjen e këtij procesi. Në qershor, në komunat Qendër dhe Aerodrom, strategjitë 
komunale që i përgatitën Komisionet për INA dhe për angazhimin e të rinjve janë miratuar në seancat e 
Këshillit dhe janë nënshkruar nga kryetarët e komunave. Në Komunën Çair, Bosillovë dhe Negotinë, 
komisionet e formuara (në të cilat janë përfshirë drejtorët e shkollave) janë përfshirë në mënyrë aktive në 
përgatitjen e dokumenteve strategjike. Komuna e Sarajit ballafaqohet me sfida në këtë proces për shkak të 
pandemisë. Për këtë asrye, do të sigurohet mbështetje e përforcuar nga ekipi i projektit dhe mentori i 
emëruar me qëllim që të tejkalohet çfarëdo anulimi. Në Komunat Ohër dhe Resnjë, mentori i emëruar i 
organizoi disa takime onlajn për koordinim, ndërsa anëtarët e Komisionit janë përfshirë në proces sipas 
planit. Komuna e Koçanit në këtë periudhë është në fazë të emërimit të përfaqësuesit të ri komunal 
përgjegjës për arsimin me të cilin ekipi i projektit dhe mentori i emëruar do ta vazhdojnë procesin pasi i njëjti 
të emërohet. Përfaqësuesit komunalë përgjegjës për arsimin së bashku me anëtarët e Komisioneve të 
Komunave Nagoriçan i Vjetër dhe Berovë janë në proces të analizimit të dokumenteve dhe përgatitjes së 
koncepteve për strategjitë komunale për INA dhe angazhimin e të rinjve ndërsa kryesisht ata punojnë nga 
shtëpia. Situata është e njëjtë edhe në Komunën e Bogovinës, Gjorçe Petrovit dhe Tearcës ku mentori i 
emëruar dhe ekipi i projektit japin mbështetje të vazhdueshme përfaqësuesve komunalë përgjegjës për 
arsim dhe anëtarëve të Komisioneve. 
 

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

nxënësit që do të çojë drejt hapit final të organizimit të aksioneve për të rinj në 2 (dy) komuna të zgjedhura 
(Strugë dhe Veles). Aksionet e të rinjve si aktivitete përfundimtare do të zbatohen kur do të hapen sërish 
shkollat pas përfundimit të pandemisë në vend. Sipas kësaj, në këtë periudhë aktivitetet onlajn për të rinj 
vazhduan me nxënës të fazave të para të shkollave në Strugë. Aktivitetet me nxënësit filluan edhe në tre 
shkollat nga Velesi, gjegjësisht SHM “Kole Nedellkovski”, SHM “Koço Racin” dhe SHM “Dimitrija Çupovski”. 
Gjatë këtyre aktiviteteve nxënësit kanë diskutuar për çështje dhe ndryshimet të cilat do të dëshironin t’i 
shihnin në bashkësinë e tyre me ç’rast i definuan edhe prioritetet dhe i përcaktuan aksionet e mundshme të 
të rinjve gjatë këtij viti. Nxënësit e shkollave në Strugë theksuan ide interesante për aksionet e të rinjve siç 
janë terrenet sportive, aksionet humanitare për sigurimin e shujtave për fëmijët/qytetarët e rrezikuar social 
si angazhim në bashkësi, kinema nën qiell të hapur që mund të jetë mundësi për argëtim për të rinjtë dhe 
qytetarët gjatë verës, duke përfshirë edhe disa ide ekologjike siç janë: shtigjet për biçikleta dhe ngjashëm. 
Përveç kësaj, të rinjve nga shkollat nga Struga dhe Velesi u është ndarë pyetësor onlajn për t’i definuar dhe 
finalizuar idetë për aksionet e të rinjve si aktivitete finale me qëllim që të rritet niveli i punës në dobi të 
bashkësisë dhe të mundësohet angazhim i të rinjve. 
 

Aktivitete mësimore në shkolla 
 Në partneritet me Qytetin e Shkupit, vazhduan takimet e punës onlajn me drejtorët dhe koordinatorët e 

Ekipeve për Integrim Shkollor nga shkollat e mesme. Mësimdhënësit e lëndëve të ndryshme në të 6 



 

 

(gjashtë) shkollat zhvilluan orë të përbashkëta mësimore. Mësuesit-realizues përmes komunikimit onlajn, 
bashkërisht në mënyrë aktive u angazhuan në përgatitjen e planit mësimor, udhëzime të përbashkëta dhe 
prezantimeve me nxënësit duke përdorur grupe Viber dhe mbajtën orë përmes ZOOM. Në qershor, në 
partneritet me Qytetin e Shkupit dhe në bashkëpunim me OSBE-në, ekipi i projektit organizoi takim pune në 
internet për të diskutuar procesin, rezultatet dhe sfidat në lidhje me pandeminë KOVID-19 dhe mënyrat për 
të përmirësuar më tej këtë proces. Në këtë takim pune u prezantuan përfundimet e hulumtimit elektronik për 
përvojën e nxënësve me orët e përbashkëta mësimore gjatë vitit shkollor 2019/2020. Nëse në fillim të vitit 
shkollor 2020/2021 akoma nevojitet mësim dhe punë onlajn, ekipi i projektit do të sigurojë mbështetje 
shtesë për mësimdhënësit-realizatorë dhe nxënësit në mënyrë që të ndërtojnë kapacitetet e tyre për të 
përdorur vegla të ndryshme digjitale. 

 
Aktivitete afatgjate jashtëshkollore në seksione shkollore 
 Shkollat me aplikacione të miratuara nga projekti vazhduan me zbatimin e disa aktiviteteve onlajn. Në SHM 

“Orde Çopella” nga Prilepi, nxënësit e seksionit shkollor për nutricionizëm i kanë hulumtuar traditat e gatimit 
dhe praktikat në kuzhinën maqedonase, shqiptare dhe turke dhe krijuan broshurë me reçeta tradicionale. 
U pranua aplikacioni nga SHF “Goce Dellçev” nga Komuna e Shën Nikollës, për zbatimin e aktiviteteve 
afatgjata jashtëshkollore me nxënës në seksionet shkollore. Ekipi i projektit i rishikoi aktivitetet e propozuara 
dhe i dha informacione kthyese shkollës. Ndryshimet e propozuara janë përfshirë dhe aplikacioni u finalizua 
dhe u miratua nga projekti. 

 
Aktivitete afatgjata jashtëshkollore në partneritet 
 Ekipi i projektit siguroi mbështetje dhe drejtime për shkollat të cilat nuk i kanë përfunduar aplikacionet në 

drejtim të disejnimit të aktiviteteve dhe finalizimit të aplikacioneve të tyre. Si rezultat i kësaj, shkolla fillore 
“Tode Haxhi Tefov” nga Kavadari e përgatiti dhe ia dorëzoi aplikacionin e vet ekipit të projektit. Aplikacioni u 
pranua nga ekipi i projektit dhe janë dhënë udhëzime për ndryshimet e domosdoshme. Pritet aplikacioni të 
finalizohet gjatë periudhës së ardhshme. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike për sjellje qytetare 

  

Grup pune për arsim qytetar për shkollat e mesme  
 Anëtarët e grupit të punës i rishikuan 3 (tre) grupet e para të punëtorive të cilat janë krijuar deri më tani, 

sipas informacioneve kthyese të siguruara prej kolegëve të tyre, kuadrit të projektit dhe BZHA-së. Rreth 
gjysma e punëtorive janë finalizuar tërësisht. Anëtarët e grupit të punës gjithashtu e kanë dorëzuar 
versionin e pare të setit të katërt (final) të përmbajtjeve për „Doracakun për mësimdhënësit e arsimit qytetar 
për vitin e pare“ dhe kanë siguruar informacione të kthyese për dokumentet e kolegëve të tyre. Ekipi i 
projektit planifikoi të mbajë takim (onlajn) për diskutim gjatë gjysmës së parë të korrikut në të cilën do të 
diskutohet për punën e deritanishme dhe do të definohen hapat e mëtejshëm. 
 

Diskutim onlajn për përdorimin e veglave digjitale gjatë periudhës së arsimit nga largësia  
 Gjatë qershorit, ekipi i projektit punoi në përgatitjen e diskutimit onlajn: duke ftuar mësimdhënësit e arsimit 

qytetar përmes postës elektronike dhe grupeve në Facebook, si edhe këshilltarët e BZHA-së përgjegjës për 
aktivitetet lidhur me etosin qytetar; organizimin e takimit koordinues me folësit në ngjarje ku u përcaktua 
inputi i tyre; përgatitjen e materialeve relevante për ngjarjen (udhëzime për folësit, prezentim, certifikata). 
Diskutimi onlajn u mbajt më 23 qershor (prej orës 18-20) dhe në të njëjtin kanë marrë pjesë mbi 70 
pjesëmarrës. Në agjendë janë përfshirë katër (4) folës; përfaqësues i BZHA-së, drejtori i shkollës, 
mësimdhënësi i arsimit qytetar dhe një përfaqësues i INRA. Pjesëmarrësit në ngjarje biseduan për shumë 
sfida me të cilat janë ballafaquar në periudhën e arsimit në largësi, si edhe për rekomandimet për zhvillimin 
e politikave efektive për arsim nga largësia. Pas diskutimit, me ta u nda një dokument në të cilin është 
presantuar kontributi i pjesëmarrësve duke i inkurajuar të japin ide dhe komente plotësuese. Ky dokument u 
nda me MASH dhe BZHA me qëllim të njëjtit të informohen lidhur me politikat e ardhshme për arsim. 

 
Stimulimi i etosit qytetar në shkolla 
 Të gjithë këshilltarët e BZHA-së kanë organizuar takime (onlajn) me përfaqësuesit e shkollave të fazës 2 

(ftuan pjesëmarrës në takim, u përgatitën për prezentimet e planifikuara, etj.). Gjatë takimeve këshilltarët e 
BZHA-së i kanë njoftuar pjesëmarrësit me konceptin e arsimit qytetar, fazat e nismave të suksesshme të 
nxënësve dhe integrimin e këtyre aktiviteteve në programin e tyre shkollor për vitin 2020/2021. Ekipi i 
projektit mori pjesë në takimet onlajn dhe siguroi mbështetje teknike dhe organizative. Ekipi i projektit, 
gjithashtu, planifikon takim (onlajn) gjatë gjysmës së parë të korrikut për reflektim dhe vlerësimin, me qëllim 
që të diskutohet përvoja e këshilltarëve gjatë takimeve dhe të planifikohen hapat e ardhshëm. 

 
Angazhimi i konsulentit ndërkombëtar për etosin qytetar 
 Konsulentët e përzgjedhur janë kontaktuar dhe ftuar në takimin e parë onlajn. Gjatë takimit, anëtarët e 

projektit i kanë njoftuar konsulentët me projektin gjithëpërfshirës dhe qëllimet e komponentit. Janë diskutuar 
rezultatet e përcaktuara në kushtet për marrdhënie pune dhe është përcaktuar korniza kohore për çdo 
rezultat të pritur. Gjithashtu, ekipi i projektit përgatit dhe ndau me konsulentët paket dokumentesh të 
nevojshme për ta kuptuar kontekstin e shoqërisë qytetare në vend dhe proceset vijuese. 

 
 



 

 

Broshura me shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve 
 Broshura do të shërbejë si doracak në procesin e zbatimit të nismave të nxënësve. Pas përgatitjes së 

versionit në gjuhën maqedonase, dokumenti është përkthyer në gjuhën shqipe dhe angleze. Dizajni grafik i 
edicionit është në vijim.  

 
Koncepti i arsimit qytetar 
 Pas miratimit zyrtar të „Konceptit të arsimit qytetar“ i cili bazohet në dy parimet kryesore (1) angazhimin e 

nxënësve të jenë pjesëmarrës aktivë në shkollat dhe në jetën në bashkësi si parakusht për pjesëmarrjen 
demokratike në të ardhmen dhe (2) implementimin e qasjes gjithëpërfshirëse për fitimin e kompetencave 
qytetare në nivel të shkollës, dokumenti është përkthyer në gjuhën shqipe dhe angleze ndërsa projekti e 
filloi procesin e dizajnit grafik. 
 

Hulumtimi i arsimit qytetar në shkollat e mesme 
 Përfundoi dizajnimi grafik i botimit të hulumtimit për përvojat e nxënësve dhe mësimdhënësve me programi i 

vjetër mësimor për arsim qytetar dhe programi i rishikuar mësimor modular që u përgatit gjatë vitit 2019. 
Dokumenti gjithashtu u përkthye në gjuhën shqipe dhe në vijim është përgatitja e dizajnit të këtij versioni. 
Të dy dokumentet do të përkthehen në korrik.  

 
Anketa për procesin e marrjes së informacioneve kthyese participuese për përvojat me lëndën e arsimit qytetar  
 Të dhënat e grumbulluara nga 127 mësimdhënës tëj 116 shkollave fillore, 1030 nxënës të klasës së tetë të 

79 shkollave dhe 1022 nxënës të klasës së nëntë të 80 shkollave janë duke u përpunuar dhe analizuar. 
  

 

 
Nxitja e shkollave – Rinovimi   

  

Rinovimi i shkollave 
 Ka përfunduar dizajni grafik për pjesën e dytë të „Udhëzuesit me doracakut për mirëmbajtjen e objekteve 

shkollore“ në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze. Doracaku me udhëzime, videoja e animuar për 
pastrimin dhe dezinfektimin e shkollave, videoja e animuar për menaxhimin me rreziqe nga katastrofa 
(gjendje të jashtëzakonshme) në shkolla janë vendosur në ueb faqen e QMEQ dhe Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës. 

 Ka përfunduar përzgjedhja e 12 shkollave të reja për rinovim. Anëtarët e grupit të punës së komponentit i 
kanë shqyrtuar 186 aplikacione të cilat janë dorëzuar në thirrje publike në vitin 2019 dhe u përpilua listë prej 
12 shkollave. Të gjitha 12 shkollat gjenden në 12 komuna të ndryshme, 11 prej 12 shkollave janë fillore, një 
(1) është shkollë e mesme. Lista e shkollave të përfshira në aktivitetet për rinovim për vitin 2020 është 
publikuar në ueb faqen zyrtare të QMEQ. 

 Më 19 qershor 2020 me çdo shkollë u zbatua komunikim onlajn për ndarjen e procedurave dhe kritereve për 
formimin e Ekipit për Rinovimin e Shkollës, përcaktimin e nevojave dhe prioriteteve për rinovimin e 
shkollave. Ekipi i komponentit, me shkollat, i ndau të gjitha dokumentet e nevojshme për rinovimin e 
shkollave. Ekipi i komponentit i ndau të gjitha dokumentet e nevojshme dhe dha afate përfundimtare në të 
cilat shkollat duhet të zbatojnë hapa të domosdoshëm.  

 Janë organizuar dy takime në të gjitha 12 shkollat. Në takimin e parë janë formuar Ekipet për Rinovimin e 
Shkollave në 12 shkollat e përzgjedhura, ndërsa në takimin e dytë janë përcaktuar listat me projektet 
prioritare për rinovim. Projektit i janë dorëzuar raporte të takimeve, lista të anëtarëve të Ekipeve për 
Rinovimin e Shkollave dhe lista me projektet prioritare për rinovim. 

 Në këtë periudhë, ekipi i projektit punoi në regjistrimin/grumbullimin e dokumentacionit të nevojshëm për 
pjesëmarrjen e shkollave dhe komunave në shpenzime e realizuara gjatë procesit të rinovimit (mjete 
financiare apo materiale) për shkollat. Dokumentacioni për pjesëmarrjen e shkollave dhe komunave në 
shpenzimet e projekteve për rinovim u kompletua për 11 shkolla dhe paraqet 51,56% të investimit të 
përgjithshëm. 

 

http://sq.mcgo.org.mk/uncategorized/rezultate/

