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Aktivitete midis komponentëve 

  
Aktivitete për bashkëpunim të projektit 
 QMEQ respektoi rekomandimin e dhënë nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut për parandalimin e 

përhapjes së virusit dhe për të punësuarit organizoi punën nga shtëpia. Me mbylljen e shkollave, ekipi i 
projektit kreu përshtatjen e aktiviteteve ekzistuese, aty ku është e mundur. Krahas kësaj, projekti filloi 
me shqyrtimin e mundësive për angazhimin e bashkësisë shkollore (mësimdhënësit, nxënësit, 
bashkëpunëtorët profesional) në pilotimin e aktiviteteve në distancë, të cilat do të realizohen nga 
shtëpia. 

 Miratimi i rregulloreve të cilat dalin nga Ligji për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në 
shkollat fillore dhe të mesme nga institucionet arsimore është në vijim. QMEQ, në partneritet me 
UNICEF-in, mbështeti institucionet arsimore në procesin e përgatitjes dhe rishikimit të 15 dokumenteve, 
në të cilat janë përcaktuar kompetencat e kuadrove arsimore, standardet, proceset dhe procedurat për 
mësim të përjetshëm dhe zhvillim në karrierë. Dokumentet finale u dërguan tek institucionet arsimore 
nga fundi i muajit të kaluar dhe si rezultat i kësaj, katër (4) rregullore të cilat rregullojnë kompetencat 
themelore profesionale të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional, planin personal për 
zhvillimin profesional të kuadrove arsimorë, si dhe mbështetjen e mësimdhënësve-fillestar në 
përvetësimin e kompetencave themelore profesionale u miratuan nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës 
dhe Qendra Shtetërore e Provimeve. 

 Më 3 mars 2020, përfaqësues i INRA mori pjesë në prezentimin e konstatimeve dhe rekomandimeve të 
Raportit të USAID-it për analizë gjinore në Maqedoninë e Veriut. Konstatimet e ndara janë lidhur me 
progresin e realizuar lidhur me barazinë gjinore, pabarazitë, kufizimet dhe mundësitë në vend lidhur me 
tre sektorë: rritjen e sektorit privat, qeverisja me përgjegjësi qytetare dhe kohezionin e përmirësuar 
social. Pas prezentimit pasoi Trajnimi për sensivitet gjinor, qëllimi i së cilit ishte t’u ndihmohet 
pjesëmarrësve t’i përmirësojnë aktivitetet e tyre programore duke i bërë sensitiv në aspektin gjinor.  

 
Komunikimi me opinionin  
 Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me mbi 20 shkrime në media lidhur me aktivitetet 

e projektit si në shkolla ashtu edhe në bashkësitë lokale. 
 Faqja e internetit dhe platformat në mediat sociale të projektit janë azhurnuar rregullisht me informacione 

dhe risi lidhur me vijimin e aktiviteteve të projektit. 
 

Monitorimi dhe vlerësimi 
 Gjatë takimit për rrjetim të mbajtur midis përfaqësuesve të 30 komunave (15 komuna të cilat përgatitën 

dhe aprovuan Politika për integrimin ndëretnik dhe angazhim të të rinjve në nivel të komunës gjatë vitit 
të kaluar dhe 15 komuna të reja), janë ndarë konstatimet dhe rekomandimet e Raportimit për involvimin 
e komunave në vitin 2019. Konstatimet janë lidhur me pesë komunat (Gostivar, Strumicë, Kumanovë, 
Butel dhe Qyteti i Shkupit) të cilat morën mbështetje të thelluar nga ekipi i projektit në vitin 2019. Përveç 
kësaj, janë ndarë rekomandime që t’u mundësohet ndihmë komunave gjatë planifikimit dhe përmirësimit 
të aktiviteteve të tyre të ardhshme, bashkëpunimit me shkollat dhe me sektorin privat lokal. Takimi për 
rrjetim u vlerësua lartë dhe pjesëmarrësit theksuan se i njëjti ka qenë shumë i dobishëm pasi u mundësoi 
të njoftohen me përvojat, sfidat dhe praktikat e mira të komunave të cilat kanë përgatitur politika të tilla 
gjatë vitit 2019. 

 Pyetësorët për vlerësim lidhur me aspektet e etosit qytetar janë plotësuar nga pjesëmarrësit 
(mësimdhënësit e arsimit qytetar, udhëheqësit shkollor dhe shërbimet profesionale shkollore) gjatë katër 
punëtorive njëditore të mbajtura në dy lokacione: Tetovë dhe Shtip. Gjithsej 109 pjesëmarrës të cilët 
kanë ardhur prej 39 shkollave dhe 12 komuna të ndryshme kanë marrë pjesë në punëtoritë e mbajtura 
më 9 dhe 10 mars 2020. Informacionet kthyese të marra prej tyre u analizuan dhe u përmblodhën me 
kujdes, kurse rezultati mesatar për punëtoritë e zbatuara u vlerësua si i lartë (mbi 4, në shkallë 1-5). 
Pjesëmarrësit theksuan se kanë fituar njohuri lidhur me mënyrat e ndryshme të nxitjes së nxënësve të 
angazhohen në mënyrë aktive në shkollat e tyre dhe në bashkësitë, si dhe të sillen në mënyrë 
demokratike, përfshirë edhe njohuri lidhur me arsimin qytetar në shkolla dhe relevancën e tyre për sfera 
të shumta sociale.   

 Duke e pasur parasysh se këshilltarët e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe të Qendrës për Arsim 
Profesional dhe Trajnime janë përgjegjës për ndjekjen e aktiviteteve mësimore dhe jashtë shkollore, ata 
do të përdorin formularë për raportim nga terreni përmes paketës së veglave KoBo. Krahas formularëve 

http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/06_Pravilnik-za-osnovni-profesionalni-kompetencii-za-nastavnici_18_02_20....pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/06_Pravilnik-za-osnovni-profesionalni-kompetencii-za-nastavnici_18_02_20....pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/07_Pravilnik-za-osnovni_kompetencii_strucen_sorabotnik_13_02_2020.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/04_Pravilnik-za-licen-plan-za-profesionalen-razvoj_18_02_2020-2.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/04_Pravilnik-za-licen-plan-za-profesionalen-razvoj_18_02_2020-2.pdf


për vëzhgimin e orëve të përbashkëta mësimore, seksioneve dhe aktiviteteve shkollore në partneritet, 
u përgatit edhe formulari për vizita terrenore në kuadër të Ditëve të hapura për arsim qytetar dhe i njëjti 
u kyç në KoBo gjatë këtij muaji. Përveç kësaj, ekipi i projektit filloi me përgatitjen e udhëzuesit të detajuar 
për përdorimin e paketës së veglave KoBo Toolbox për t’u siguruar ndihmë këshilltarëve të BZHA-së 
dhe QAPT-së gjatë ndjekjes së aktiviteteve mësimore dhe jashtë shkollore. Udhëzimi do të përmbajë 
elaborim hap pas hapi lidhur me atë se si të instalohet aplikacioni, si të vendoset i njëjti, si të shkarkohen 
formularët e kërkuar dhe si të plotësohen dhe dorëzohen të njëjtit.  

 Filloi kontrolli dhe përgatitja e pyetësorëve për grumbullimin e informatave të kthyeshme të nxënësve 
dhe mësimdhënësve lidhur me perceptimet e tyre mbi programet e rishikuara për arsim qytetar. Me 
qëllim që pyetësorët të përshtaten për nxënësit dhe mësimdhënësit dhe të sigurohet se do të marrim 
informacione cilësore kthyese, ekipi i projektit filloi të punojë në rishikimin e pyetësorëve për vlerësimin 
e zbatimit të programit mësimor të arsimit qytetar për klasën e 8-të dhe në përgatitjen e pyetësorëve 
për vlerësimin e zbatimit të programit mësimor të arsimit qytetar për klasën e 9-të. 

 
  

 

 
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 OSBE-në, siguroi mbështetje për KINA MASH që të vazhdojë me 

punën e saj dhe t’i zbatojë aktivitetet nga plani vjetor i punës. Për shkak të situatës aktuale me KOVID-
19 në vend, projekti në partneritet me KINA MASH hartoi një plan se si të përdoren veglat onlajn për 
mbështetjen e aktiviteteve në planin vjetor të KINA MASH për 2019/2020. Në pajtim me këtë, në 
bashkëpunim me KINA MASH dhe OSBE u organizua punëtori onlajn për ndërtimin e kapaciteteve, 
gjatë së cilës janë diskutuar proceset për azhurnimin e Planit për matjen e punës (PMP) të Komisionit 
dhe përshtatjen e pyetësorit për shkollat lidhur me PMP të azhurnuar. Paraprakisht, ekipi i projektit dhe 
anëtarët e KINA MASH formuan grup në Viber dhe siguruan të dhëna hyrëse për PMP dhe për 
pyetësorin.   

 
Mbështetja e projekti për Inspektoratin Shtetëror të Arsimit (ISHA) 
 Ekipi i projektit i siguroi mbështetje Inspektoratit Shtetëror të Arsimit (ISHA) gjatë finalizimit të 

dokumenteve dhe përgatitjes së dizajnit grafik për Treguesit dhe instrumentet për cilësinë e punës së 
shkollës, si dhe Doracakun për vlerësim integral. Dy dokumentet janë finalizuar dhe janë dërguar 
Inspektoratit Shtetëror të Arsimit për vendosje në uebfaqe dhe përdorim të të njëjtave në format 
elektronik përmes faqes zyrtare të internetit të ISHA. 

 
Politika për integrimin ndëretnik në nivel komunal  
 Pas përzgjedhjes së pesëmbëdhjetë (15) komunave të reja (Nagoriçan i Vjetër, Bosilovë, Aerodrom, 

Çair, Qendër, Gazi Babë, Koça, Saraj, Ohër, Berovë, Resnjë, Negotinë, Gjorçe Petrov, Tearcë, 
Bogovinë) në vitin 2020, ata e filluan procesin e përgatitjes së politikave dhe strategjive për integrimin 
ndëretnik dhe angazhimin e të rinjve në nivel të komunave. Që të vazhdohet ky proces, ekipi i projektit 
përgatiti koncept dhe organizoi Takim për rrjetim me përfaqësuesit e 30 komunave (15 komuna të cilat 
përgatitën dhe miratuan politika dhe strategji për integrimin ndëretnik dhe angazhim të të rinjve në nivel 
të komunave gjatë vitit të kaluar dhe 15 komuna të reja). Ky takim u mbajt më 3 mars 2020 dhe në të 
njëjtën morën pjesë rreth 60 pjesëmarrës. Qëllimi i takimit ishte përfaqësuesit e 15 komunave të 
sapozgjedhura të mësojnë nga dhe të punojnë së bashku me kolegët e tyre të komunave të tjera në të 
cilat janë miratuar politikat për integrimin ndëretnik në vitin 2019, për t’i ndarë dhe diskutuar praktikat e 
mira si dhe sfidat në këtë proces. Me këtë takim u shënua fillimi i aktiviteteve të cilat pasojnë në ndërtimin 
e kapaciteteve të përfaqësuesve arsimorë komunal. Me mbështetjen e projektit, mentorë të përcaktuar 
do t’u sigurojnë ndihmë plotësuese përfaqësuesve komunal arsimorë në fillimin e procesit të përgatitjes 
së Strategjive dhe Politikave për integrimin ndëretnik në nivel të komunave.  

 Mentorët e emëruar, gjegjësisht përfaqësuesit e institucioneve arsimore dhe përfaqësuesit e komunave 
me strategji të vendosura në nivel të komunës, tashmë kanë hyrë në kontakt dhe në vazhdimësi e 
ndjekin punën e përfaqësuesve të zgjedhur komunal. Për shkak të gjendjes momentale si pasojë e 
KOVID-19 dhe masave speciale të vendosura nga Qeveria, mentorët e emëruar me mbështetjen e ekipit 
të projektit do ta realizojnë mentorimin e tyre përmes komunikimit onlajn duke u siguruar udhëzime dhe 
mbështetje përfaqësuesve komunalë. 

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

të të rinjve me shkollat e Komunës së Vrapçishtit, një prej 10 (dhjetë) komunave të cilat përgatitën dhe 
miratuan politika komunale për integrimin ndëretnik në arsim dhe angazhim qytetar të të rinjve në vitin 
2019. Procesi i organizimit të aksioneve të të rinjve është planifikuar në 3 (tre) faza apo 3 (tre) hapa 
komplementarë. Për këtë qëllim, si hap i parë, më 5 mars 2020 u organizua punëtori me shkolla të 
zgjedhura të kësaj komune. Punëtoria u mbajt në shkollën fillore “Vrapçisht” dhe në të morën pjesë 30 



nxënës, anëtarë të organizatave të nxënësve të shkollave të radhës: SHF “Vrapçisht”, SHF “Sali Lisi” 
nga f. Dobërdoll dhe SHM “Negotinë” nga Negotina. 
Gjatë punëtorisë, nxënësit këmbyen ide, hartuan pyetje dhe diskutuan për zgjidhje inovative për sfidat 
me të cilat ballafaqohen në bashkësitë e tyre lokale. Siç ishte planifikuar paraprakisht, ky proces pritet 
të vazhdojë me zbatimin e hapave të tjerë: hapi i dytë – gjatë së cilit, organizatat e nxënësve do të 
diskutojnë dhe në proces do t’i përfshijnë bashkëmoshatarët e tyre të shkollës, do të koordinojnë takime 
me nxënësit e tjerë për t’i identifikuar dhe për të diskutuar për nevojat, do të grumbullojnë informacione 
të kthyeshme dhe do të definojnë aksione të të rinjve dhe hapi i tretë – zbatimi i aksionit për të rinj gjatë 
Ditëve të hapura të komunës. Për shkak të situatës vijuese dhe mbylljes së shkollave, dy hapat e tjerë 
për tani anulohen. Megjithatë, në koordinim me organizatën partnere FRA, do të hetohen dhe do të 
testohet nëse mund të zbatohet faza e parë e këtij programi të përshtatur me organizatat e nxënësve 
në Vrapçisht dhe shkollat e tjera në komunat e tjera. 

 Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, përfundoi dokumentimi i pjesëmarrjes në shpenzimet e 5 (pesë) 
komunave dhe 13 shkollave për realizimin e aksioneve të të rinjve në vitin 2019. Pjesëmarrja e 
përgjithshme në shpenzime është 765.489 denarë apo $14.085,55 dollarë që paraqet 63,75% të 
investimit të përgjithshëm në aksionet e të rinjve të zbatuar nga ky projekt.  

  
Aktivitete mësimore në shkolla 
 Gjashtë (6) shkollat e mesme të Qytetit të Shkupit (“Boro Petrushevski”, “Arseni Jovkov”, “Zdravko 

Cvetkovski”, “Vëllezërit Milladinov”, “Dimitar Vllahov” dhe “Josip Broz Tito”) vazhdojnë t’i zbatojnë orët 
e përbashkëta mësimore. Nga mesi i marsit, kur shkollat janë mbyllur për shkak të situatës vijuese, 
ekipi i projektit në partneritet me Qytetin e Shkupit ka kontaktuar me mësimdhënësit implementues dhe 
i kanë analizuar mundësitë që disa prej orëve të përbashkëta në disa lëndë të organizohen onlajn gjatë 
periudhës së ardhshme. 

 
Aktivitete jashtë shkollore afatgjata në seksione shkollore 
 Në këtë periudhë, ekipi i projektit siguroi mbështetje për shkollat të cilat janë zgjedhur për zbatimin e 

aktiviteteve në kuadër të seksioneve shkollore me qëllim që këto shkolla t’i finalizojnë aktivitetet e tyre. 
Si rezultat i kësaj janë miratuar 6 (prej 10) aplikacioneve shkollore. Ekipi i projektit kontaktoi me të gjitha 
6 shkollat dhe janë vlerësuar dhe diskutuar mundësitë disa shkolla t’i zbatojnë disa prej aktiviteteve të 
miratuara onlajn me nxënësit e tyre. Varësisht prej kushteve, ekipi i INRA pret ta pilotojë këtë nismë për 
fillim në një deri në dy shkolla. 

 
Aktivitete jashtë shkollore afatgjata në partneritet   
 Pas takimit për rrjetim me përfaqësuesit e shkollave partnere, pjesëmarrësit ndanë shembuj të 

praktikave të mira në shkolla, tregime të suksesshme dhe sfida me të cilat janë ballafaquar gjatë 
implementimit. Gjithashtu, ata ndanë ide për atë se si ta përmirësojnë cilësinë e aktiviteteve për INA 
dhe kanë punuar në planifikimin e aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve të cilat do të zbatohen në 
partneritet. Ekipi i projektit ka siguruar mbështetje të vazhdueshëm dhe udhëzime shkollave për 
disejnimin e suksesshëm të aktiviteteve dhe finalizimin e aplikacioneve. Në këtë pikëpamje, gjatë 
periudhës së ardhshme, në pajtim me kushtet e kufizuara, ekipi i projektit do t’i analizojë mundësitë për 
përfshirjen e shkollave në partneritet për zbatimin e disa aktiviteteve përmes përdorimit të veglave 
onlajn. 
 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  

Hapërdarja e punëtorive për aspektet e etosit qytetar në shkolla 
 Më 9 dhe 10 mars 2020, këshilltarët e BZHA-së i zbatuan katër punëtori njëditore në Tetovë dhe Shtip. 

Në punëtori kanë marrë pjesë gjithsej 109 përfaqësues shkollorë (mësimdhënës të arsimit qytetar 
përfaqësues të drejtorive të shkollave dhe bashkëpunëtorë profesional) të 39 shkollave të fazës 1. Ata 
janë strukturuar sipas orarit të radhës të sesioneve: 1) shqyrtimi i Konceptit për arsim qytetar si bazë 
për zhvillimin e etosit qytetar në shkolla, 2) prezentimi i politikave arsimore ekzistuese dhe 
dokumenteve strategjike në Maqedoninë e Veriut, 3) analiza e karakteristikave të nismave të nxënësve 
të domosdoshme për suksesin e tyre dhe 4) shqyrtimi i rolit të drejtorive shkollore dhe të 
bashkëpunëtorëve profesional në stimulimin e etosit qytetar në shkolla. Gjatë çdo sesioni, këshilltarët 
e BZHA-së kanë përdorur aktivitete të ndryshme individuale dhe grupore dhe diskutime për ta 
potencuar rëndësinë e konceptit për etosin qytetar dhe integrimin e tij në aspektet e ndryshme të 
aktiviteteve të përditshme në shkolla. 

 
Grumbullimi i praktikave të mira prej aktiviteteve të Arsimit qytetar (Nismat e të rinjve)   
 Ekipi i projektit vazhdoi të grumbullojë praktika të mira prej nismave të 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 të 15 shkollave të përfshira në projekt. Për momentin janë duke u shqyrtuar 
dhe rregulluar 10 shembuj për praktika të mira dhe krijohet skica e përgjithshme e e-broshurës. 
Dokumenti është planifikuar të përfundojë (përkthimi dhe disejni) deri në fund të prillit. 



 
Formimi i grupit të punës për arsimin qytetar për shkollat e mesme   
 Pas grumbullimit të rekomandimeve të anëtarëve të grupit të punës, ekipi i projektit kontaktoi me 7 

mësimdhënës të nominuar dhe i ftoi të publikojnë biografi dhe shembuj të planeve mësimore. Janë 
marrë dhe vlerësuar 5 (pesë) aplikacione lidhur me plotësimin e tyre të kërkesave për grupin e punës 
sipas sistemit për vlerësimin e aplikacioneve të zhvilluara nga ekipi i projektit. Grupi i punës do të fillojë 
me punë për detyrat e ndara në fillim të prillit. Për shkak të rrethanave vijuese, ekipi i projektit ka krijuar 
plan alternativ pune për aktivitetet e planifikuara të grupit të punës për arsimin qytetar në periudhën e 
ardhshme, me përdorimin e veglave digjitale onlajn. Përveç kësaj, ekipi i projektit filloi me hulumtim 
dhe grumbullimin e materialeve të cilat janë relevante për procesin e krijimit të doracakut për 
mësimdhënësit në pajtim me programin e saposjellë mësimor të arsimit qytetar për vitin e parë për 
shkollat e mesme profesionale.  

 
Finalizimi i Konceptit për arsimin qytetar  
 Pas takimit me anëtarët e grupit të punës për arsimin qytetar, të gjitha propozimet e dhëna janë 

integruar në versionin final të Konceptit i cili u nda me BZHA-në për miratimin final në fillim të muajit.  
 

Monitorimi i orëve të arsimit qytetar  
 Pas grumbullimit të komenteve nga këshilltarët e BZHA-së, ekipi i projektit e finalizoi raportin për 

vlerësimin e monitorimit të orëve të arsimit qytetar dhe e ndau versionin final me këshilltarët e BZHA-
së. Në bazë të informacioneve të siguruara të kthyeshme, ekipi i projektit gjithashtu përgatiti dhe ndau 
Udhëzime për vlerësimin e orëve të arsimit qytetar me operacionalizimin e thuktë të indikatorëve. 
Megjithatë, për shkak të mbylljes së shkollave, orari për monitorimin e orëve është anuluar. 

 
Shpërndarja e materialeve për nxitjen e etosit qytetar në shkollat e fazës 1   
 Pajisja teknike (kompjuterë lap-top dhe projektor LCD), posterët për nisma të nxënësve dhe 

planifikuesve për mësimdhënësit, për nxitjen e etosit qytetar për shkollat nga faza 1 janë shpërdnarë 
në 107 (prej 119) shkolla, përmes zyrave rajonale të BZHA-së.    

 
Përgatitja e një liste të ekspertëve ndërkombëtarë   
 Kushtet për angazhimin dhe detyrat e konsulentit ndërkombëtarë për përgatitjen dhe zbatimin e 

trajnimit gjithëpërfshirës për etosin në shkolla është në vijim. Ekipi i projektit është duke përgatitur një 
listë të ekspertëve, kualifikimet e të cilëve janë të përshtatshëm për detyrat e planifikuara. 

 
  

 

 
 
Nxitja e shkollave – Rinovimi   

  
Rinovimi i shkollave  
 Janë zbatuar aktivitete përgatitore për publikimin e rezultateve të procesit të përzgjedhjes së shkollave 

për rinovim në vitin 2020. Ekipi i INRA edhe njëherë e rishikoi listën me 12 shkolla të cilën grupi i punës 
së Komponentit 3 e miratoi me qëllim që të konfirmohet nëse këto 12 shkolla do të vazhdojnë të jenë 
aktivë në zbatimin e aktiviteteve të projektit. U konstatua se të gjitha 12 shkollat do të vazhdojnë të 
punojnë dhe t’i zbatojnë aktivitetet e projektit, dhe se mbase disa shkollave do t’u nevojitet mbështetje 
plotësuese për shkak të emërimit të drejtorëve të rinj.  

 Janë përgatitur letra për 12 shkolla të përzgjedhura dhe komuna me të cilat do të informohen për 
përzgjidhjen e tyre në komponentin për rinovimin e shkollave dhe pjesëmarrjen në aktivitetet e 
komponentit në vitin e tretë të Projektit. 

 Informacionet e marra kthyese nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës lidhur me përmbajtjen e Doracakut 
me udhëzues për mirëmbajtjen e objekteve shkollore janë përdorur për rishikimin edhe shqyrtimin e 
dokumentit. 

 Përveç kësaj, ekipi i projektit vazhdoi të punojë në regjistrimin/grumbullimin e dokumentacionit të 
domosdoshëm për pjesëmarrjen e shkollave dhe komunave në shpenzimet e rinovimit (financiare dhe 
në punë dore) për shkollat ku procesi i rinovimit ka përfunduar. Dokumentacioni për pjesëmarrjen në 
shpenzimet e shkollave dhe komunave të cilët e kanë zbatuar projektin për rinovim në vitin 2019 është 
kompletuar për 6 (gjashtë) shkolla dhe pjesëmarrja paraqet 60,24% të investimit të përgjithshëm. 

 
 


