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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 ofron mbështetje për 

institucionet arsimore në zhvillimin e Konceptit për mësim në distancë për arsimin fillor dhe të mesëm. Pas 
formimit të grupit punues nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës, në këtë periudhë filloi procesi i zhvillimit të konceptit. 
Më pas, Byroja e Zhvillimit të Arsimit përpiloi një pasqyrë të dokumentit dhe më 22 maj 2020 u mbajt takimi fillestar 
me anëtarët e grupit punues të përbërë nga përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe institucioneve 
kyçe arsimore, Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, sektorit joqeveritar dhe praktikues të tjerë 
përkatës dhe palët e interesuara. Në takimin e realizuar në internet u prezantuan aktivitetet e grupit të punës, 
mënyra e funksionimit dhe shkëmbimit të dokumenteve, korniza kohore e aktiviteteve dhe nëngrupet. Në 
periudhën në vijim, nëngrupet do të vazhdojnë me përpilimin e konceptin që përbëhet prej tre (3) fushave kyçe: 1) 
Politika arsimore, 2) IT/mbështetje teknike dhe 3) Pedagogji. 

 Anëtarët e ekipit të projektit morën pjesë në uebinarin e dytë (2) nga seria prej tre (3) uebinaresh të organizuara 
nga UNICEF-i në partneritet me Universitetin e Cyrihut për Edukimin e Mësimdhënësve. LearnIn është emri i 
nismës që synon të rrisë kapacitetet e mësimdhënësve duke iu ofruar atyre mundësi për zhvillim me cilësi të lartë 
dhe relevancë kulturore, dhe u ofron mbështetje për krijimin e mundësive dhe përmbajtjeve domethënëse për 
mësimdhënie ballë për ballë, mësim onlajn dhe të kombinuar për të gjithë nxënësit. Pas uebinarit të parë në të cilin 
pjesëmarrësit mësuan dhe shkëmbyen përvojat e tyre dhe ofruan mënyra për të mbështetur nxënësit jashtë 
shkollës gjatë periudhës së krizës, në uebinarin e dytë të organizuar më 20 maj 2020, pjesëmarrësit diskutuan 
çështjet që lidhen me kthimin e nxënësve në shkolla në këto kohë të pasigurta. Punëtoria e fundit e kësaj serie do 
të organizohet më 3 qershor 2020, kur pjesëmarrësit do të punojnë në hartimin e planeve të personalizuara për 
nxënie të nxënësve. 

 
Komunikimi me opinionin 
 Videoja e animuar me udhëzime që u përgatit në partneritet me Forumin Rinor Arsimor për të ndihmuar 

mësimdhënësit gjatë organizimit të aktivitete dixhitale jashtëshkollore me nxënësit e tyre u nda me UNICEF-in dhe 
MASH-in dhe u postua në platformën EDUINO, si dhe në faqen e internetit dhe mediat sociale të QMEQ. Kjo 
video ofron informacione dhe ofron një larmi idesh për të ndihmuar mësimdhënësit dhe për të frymëzuar nxënësit 
për të organizuar aktivitete jashtëshkollore nga shtëpitë e tyre. 

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

Monitorimi dhe vlerësimi  
 Gjatë dy javëve të para të muajit, u krye një e-anketë me nxënësit në seksionet shkollore. Sondazhi u përqëndrua 

në përvojat, perceptimet dhe pritjet e nxënësve dhe u plotësua nga gjithsej 160 nxënës të nëntë (9) nga gjithsej 
dhjetë (10) shkolla të përfshira në aktivitete të projektit (gjegjësisht SHF Vëllezërit Milladinov, Strugë; SHF Goce 
Dellçev, Sv. Nikole; SHF Nikolla Karev, Probishtip; SHF Vasill Gllavinov, Veles; SHF Vrapçisht, Vrapçisht; SHF 
Josip Josifovski, Gjevgjeli; SHF Orde Çopella, Prilep; SHF Gjorçe Petrov, Kavadar; SHF Prerodba-Rilindja, 
Dolnen). Bazuar në të dhënat e mbledhura, është përgatitur një raport. Përveç konstatimeve, raporti përmban 
rekomandime për shkollat bazuar në pritjet e nxënësve në lidhje me aktivitetet e ardhshme në seksionet shkollore. 
Të dhënat e marra do ta ndihmojnë ekipin e projektit të kuptojë më mirë vlerat dhe qëndrimet e shkollave drejt 
integrimit ndëretnik në arsim dhe angazhimin e të rinjve, dhe do të ndihmojë shkollat të përshtatin aktivitetet e tyre 
të ardhshme bazuar në pritjet dhe nevojat e nxënësve.  

 Janë grumbulluar informacione kthyese participuese lidhur me programin e rishikuar mësimor të arsimit qytetar 
përmes e-anketës që ishte plotësuar gjithsej nga 2052 nxënës (të klasës së tetë dhe të nëntë) dhe 127 
mësimdhënës të arsimit qytetar prej gjithsej 177 shkolla të ndryshme në vend. Është bërë analizë fillestare e të 
dhënave të grumbulluara me çka u fitua pasqyrë kualitative dhe kuantitativ e informacioneve kthyese. 

 Në gjysmën e dytë të muajit u zbatua e-anketë me nxënës e gjashtë (6) shkollave të mesme (SHM Boro 
Petrushevski, SHM Arseni Jovkov, SHM Zdravko Cvetkovski, SHM Dimitar Vllahov, SHM Josip Broz Ttito, SHM 
Vëllezërit Milladinov) që janë përfshirë në projekt me orë të përbashkëta mësimore gjatë vitit shkollor 2019/2020. 
Anketën e plotësuan gjithsej 126 nxënës prej gjashtë (6) shkollave në territorin e Qytetit të Shkupit. Pyetjet janë 
fokusuar në perceptimet, shqyrtimet dhe përvojat e nxënësve me orët e përbashkëta mësimore dhe aktivitetet 
digjitale gjatë krizës me COVID-19. 

 Në koordinim me FRA, ekipi i projektit i organizoi tre diskutime onlajn për të marrë informacioneve kthyese cilësore 
për përvojat e nxënësve me digjitalizimin e aktiviteteve mësimore dhe jashtëshkollore gjatë krizës me COVID-19. 
Në diskutimet janë përfshirë nxënës të orëve të përbashkëta mësimore dhe të seksioneve shkollore. Nxënësit 
diskutuan për atë se me sa sukses janë përshtatur aktivitetet dhe vlerësimi i tyre gjithëpërfshirës për të gjithë 
procesin. Në diskutimet onlajn janë përfshirë gjithsej 15 nxënës. 

  



 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

Mbështetja 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 dhe KINA MASH e vazhdoi koordinimin e saj lidhur me aktivitetet të 

cilat mund të zbatohen dhe të mbështeten gjatë pandemisë. Si rezultat, me mbështetjen e Koordinatorit të INRA 
për Monitorim dhe Evaluim, u rishikua pyetësori për Planin e azhurnuar për matjen e punës (PMP) të MASH dhe u 
inkorporua në veglën Survey Monkey. Hapat e ardhshëm përfshinë hapërdarjen e e-pyetësorit në të gjitha shkollar 
fillore dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut nga KINA MASH. Të dhënat e grumbulluara kanë të bëjnë me 
aktivitetet që janë zbatuar gjatë vitit shkollor 2018/2019. 

 
Politikat për integrimin ndëretnik në nivel komunal 
 Për shkak të situatës aktuale me COVID-19 dhe masave të posaçme të vendosura nga Qeveria, ekipi i projektit në 

koordinim me mentorët e përcaktuar vazhdoi të udhëheqë dhe këshillojë përfaqësuesit komunalë përgjegjës për 
arsim përmes komunikimit onlajn. Si rezultat, mentorët u angazhuan në mënyrë aktive dhe u ofruan mbështetje 
përfaqësuesve komunalë përgjegjës për arsimin në 15 komuna (Staro Nagoriçani, Bosilovë, Aerodrom, Çair, 
Qendër, Gazi Babë, Koçan, Saraj, Ohër, Berovë, Resnjë, Negotinë, Gjorçe Petrov, Tearcë dhe Bogovinë). Dhjetë 
(10) komuna kanë arritur të formojnë komisione/grupe pune me vendim të kryetarit, ndërsa komunat e Bosilovës, 
Gjorçe Petrov, Staro Nagoriçani, Koçan dhe Aerodrom janë në proces të formimit të komisioneve. Gjithashtu, 
grupi i punës në Komunën e Bogovinës përgatiti politikë për INA. 

 
Angazhimi i të rinjve të udhëheqin përmes shembullit  
 Forumi Rinor Arsimor (FRA) në koordinim me ekipin e projektit për INRA e vazhdoi zbatimin e aktiviteteve në 2 

komunat e zgjedhura (Strugë dhe Probishtip) që do të çojë drejt hapit final, që është organizimi i aksioneve të të 
rinjëve pas hapjes së sërishme të shkollave pas përfundimit të pandemisë në vend. 

 Ekipi i projektit në koordinim me ekipin e FRA përgatiti pyetësor onlajn përmes platformës “Google form” me qëllim 
që t’i përcaktojë aktivitetet vijuese. Nxënësit e SHF “Vëllezërit Milladinov”, SHF “Nikolla Karev” dhe SHM “Naum 
Naumovski Borçe” nga Probishtipi do ta ndajnë pyetësorin me bashkëmoshatarët e tyre me qëllim që të 
grumbullojnë të dhëna më relevante për përcaktimin e aktivitetit final, aksionin e të rinjve që është planifikuar të 
zbatohet në periudhën shtator-dhjetor 2020.  

 Më tej, në koordinim me ekipin e projektit, ekipi i FRA e vazhdoi komunikimin me shkollën e zgjedhur nga Komuna 
e Strugës dhe përgatiti bazë të të dhënave me informacione për kontakt të nxënësve (numra telefoni, e-mail 
adresa, etj.) që të thjeshtohet procesi i caktimit të takimeve onlajn me përdorimin e platformës Zoom. Punëtoria e 
parë u mbajt më 27 maj me pjesëmarrjen e nxënësve nga dy shkolla fillore “Zini Hani” nga f. Veleshtë dhe 
“Klimetn Ohridski” nga f. Drasllajcë si dhe nxënësit e shkollës së mesme “Ibrahim Temo”. Qëllimi i e-takimit ishte 
të diskutohet dhe të planifikohen skenarë të ndryshëm për aksionet e të rinjve nga shtatori 2020. 

 Më tej, ekipi i projektit në koordinim me ekipin e FRA u dakorduan ta përfshijnë edhe një komunë në proces, 
Komunën e Velesit. Me këtë, të gjitha përgatitjet dhe aktivitetet e nevojshme për koordinim me përfaqësuesit 
komunalë përgjegjës për arsimin nga Velesi kanë përfunduar. Gjatë periudhës që vijon, në koordinim me ekipin e 
FRA do të fillojnë përgatitjet për punëtori me nxënës të tre (3) shkollave nga Velesi. 

 
Aktivitete mësimore në shkolla 
 Koordinimi përmes takimeve onlajn me drejtorët dhe koordinatorët e ekipeve për integrim shkollor të shkollave të 

mesme vazhdoi në partneritet me Qytetin e Shkupit. Në këtë periudhë, mësimdhënësit e pesë (5) shkollave të 
mesme zbatojnë orë të përbashkëta mësimore për lëndë të ndryshme. Mësimdhënësit-implementues së bashku 
përgatitën plan për orë mësimore përmes komunikimit onlajn, ndanë drejtime dhe prezentime me nxënësit përmes 
përdorimit të grupit në Viber dhe mbajtën e orës përmes ZOOM. 
 

Aktivitete afatgjata 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 për nutricionizëm, përpiluan libra për ngjyrosje për fëmijët 

e moshës parashkollore, broshura dhe afishe për mënyrë të shëndetshme të jetesës për nxënësit e klasës së 
nëntë (9). Ata përgatisin edhe broshurë për mënyrën e shëndetshme të jetesës. Broshura do të përmbajë 
informacione për shprehi ushqimore, dietë të balancuar, rëndësinë e aktiviteteve fizike dhe ushtrimit, se si të ruhet 
mënyra e shëndetshme e të jetesës, etj. Pas hapjes së serishme të shkollave, broshura do të botohet dhe ndahet 
me shkollat e tjera në Prilep. 

 Në SHF “Vëllezërit Milladinov” nga Struga, nxënësit e seksionit artistik përpunuan vizatime me simbole të 
ndryshme muzikore (nota muzikore, çelësa, shkallë prej pesë toneve, etj.). 

 
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 suksesshëm të aktiviteteve dhe finalizimit të aplikacioneve. Gjithashtu, në pajtim me kushtet e 
kufizuara, ekipi i projektit është duke i shqyrtuar mundësitë për përfshirjen e shkollave në partneritet për 
përdorimin e veglave onlajn për zbatimin e disa aktiviteteve. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike për sjellje qytetare 

 
 

 

Grupi punues për arsimin qytetar për shkollat e mesme   
 Grupi i punës për arsimin qytetar për shkollat e mesme është duke përgatitur përmbajtjen e Doracakut për 

mësimdhënësit e arsimit qytetar për vitin e parë për shkollat e mesme profesionale. Për këtë qëllim, grupi i punës 



 

 

organizoi një takim të tretë në internet dhe dha infomrata kthyese për grupin e dytë të punëtorive që do të botohen 
në Doracakun e mësimdhënësve. 

 Gjatë takimit, grupi ndau informacione mbi progresin e bërë deri më tani dhe diskutoi për mënyrat për të 
përmirësuar grupin e parë dhe të dytë të punëtorive. Përveç informatave kthyese nga kolegët dhe stafi i projektit, 
anëtarët e grupit punues morën in shtesë nga BZHA. Deri më tani, 24 nga 30 planet mësimore/punëtoritë për 
programin mësimor të arsimit qytetar për shkollat e mesme profesionale janë në faza të ndryshme të zhvillimit dhe 
informatat kthyese nga kolegët, anëtarët e ekipit të projektit dhe BZHA janë duke u ofruar vazhdimisht. 
 

Doracak për mbështetjen e mësimdhënësve të arsimit qytetar për vlerësim gjatë mësimit në distancë   
 Versioni përfundimtar i doracakut është përgatitur për të ndihmuar mësimdhënësit e arsimit qytetar në vlerësim, 

gjatë mësimit në distancë. Dokumenti përbëhet nga dy (2) pjesë, përkatësisht pjesa kryesore e cila përfshin 
aspektet e mundshme dhe përshtatjen e vlerësimit gjatë mësimit në distancë dhe pjesa e dytë me shtojca që 
përmban lloje të ndryshme të mjeteve të vlerësimit (ditaret reflektuese, e-portofol, lloje të ndryshme të testeve dhe 
seksionet e vlerësimit të eseve). Doracaku (në gjuhën maqedonase dhe shqipe) u nda me mësimdhënësit e 
arsimit qytetarë për të lehtësuar procesin e vlerësimit në fund të vitit. Mësimdhënësit u inkurajuan që të mbajnë 
shënime për aplikimin e doracakut gjatë vlerësimit të fund vitit. Ekipi i projektit planifikon të organizojë një diskutim 
onlajn gjatë qershorit 2020, ku mësimdhënësit e arsimit qytetar do të kenë mundësinë të ndajnë përvojat e tyre 
nga aplikimi i doracakut. 
 

Nxitja e etosit qytetar në shkolla 
 U mbajt takim onlajn me këshilltarët e BZHA-së të cilët janë përgjegjës për shkollat e fazës 2, me qëllim të 

shqyrtimit të opsioneve për mbajtjen e takimeve koordinuese me shkollat përmes mjeteve dixhitale gjatë qershorit 
2020. Qëllimi i aktiviteteve në internet është informimi i shkollave për konceptin e ri të arsimit qytetar dhe për 
kërkesën për përfshirje të aktiviteteve për nxitje të etosit qytetar në programin e tyre vjetor. Pas arritjes së 
përfundimit se shumica e shkollave kanë burime dhe aftësi për të marrë pjesë në takime në internet, u diskutuan 
dhe u identifikuan hapat që vijojnë. Ekipi i projektit ishte i ngarkuar me azhurnimin e materialeve të nevojshme dhe 
ofrimin e mbështetjes teknike dhe logjistike për takimet në internet. Nga ana tjetër, këshilltarët kishin për detyrë që 
të ftonin përfaqësuesit e shkollës, të zhvillojnë takime, të prezantojnë materialet e përgatitura dhe të moderojnë 
diskutimet gjatë takimit, si dhe të përgatisin dhe dorëzojnë anëtarëve të ekipit të projektit një raport me 
përshkrimin e takimit. 
 

Broshura me praktika të mira të nismave të nxënësve 
 BZHA e shqyrtoi dhe miratoi dokumentin që ishte përgatitur nga anëtarët e ekipit të projektit. Procesi i përkthimit 

dhe disajnimit grafik të Broshurës me praktika të mira të nismave të nxënësve ka filluar. Broshura do të shërbejë si 
doracak për shkollat në procesin e zbatimit të nismave efektive të nxënësve. 
 

Miratimi i konceptit të arsimit qytetar në arsimin fillor  
 Pas miratimit nga BZHA, Koncepti për arsim qytetar u miratua zyrtarisht nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. 

Koncepti bazohet në dy parime kryesore (1) angazhimin e nxënësve të jenë pjesëmarrës aktivë në shkolla dhe në 
jetën e bashkësisë si parakusht për pjesëmarrje kuptimplotë demokratike në të ardhmen dhe (2) zbatimin e qasjes 
gjithëpërfshirëse për fitim të kompetencave qytetare në shkolla.  
 

Hulumtim nga realizini i arsimit qytetar në shkollat e mesme 
 Hulumtimi për përvojat e nxënësve dhe mësimdhënësve me programin e vjetër mësimor të arsimit qytetar dhe me 

programin mësimor të rishikuar modular që ishte përgatitur gjatë vitit 2019, u lektorua, rregullua dhe për momentin 
është duke u përgatitur disajn grafik. 
 

Anketë për procesin e dhënjes së informatave kthyese participuese për përvojat me lëndën e arsimit qytetar 
 Të dhënat janë grumbulluar përmes anketës onlajn që ishte përgjigjur nga 127 nxënës të 116 shkollave fillore, 

1030 nxënës të klasës së tetë nga 79 shkolla dhe 1022 nxënës të klasës së nëntë nga 80 shkolla. 
 
Azhurnimi i konsulentëve ndërkombëtarë për etosin qytetar 

 Pas shqyrtimit të aplikacioneve të marra, procesi i përzgjedhjes së konsulentëve ndërkombëtarë ka përfunduar 
dhe është përgatitur dokumenti me elaborat. Konsulentët e zgjedhur pritet të fillojnë me punë në detyrat e tyre 
gjatë qershorit 2020. 

  

 

 
Nxitja e shkollave – Rinovimi   

  
Rinovimi i shkollave 
 Është përgatitur dizajni grafik për pjesën e dytë të Doracakut me udhëzime për mirëmbajtjen e objekteve shkollore 

në gjuhën maqedonase dhe angleze.  
 Ministri i Arsimit dhe Shkencës, z. Arbër Ademi zyrtarisht e miratoi pjesën e dytë të Doracakut me udhëzime për 

mirëmbajtjen e objekteve shkollore dhe ai tani vlerësohet si dokument zyrtar. 
 Është përgatitur infografiku në gjuhën maqedonase me procedurat higjienike që duhet të vendosen pas hapjes së 

shkollave pas epidemisë me Koronavirusin (COVID-19). 
 Në këtë periudhë, ekipi i projektit ka punuar në evidentimin/grumbullimin e dokumentacionit të nevojshëm për 

pjesëmarrjen e shkollave dhe komunave në shpenzimet për renovim (mjete financiare apo materiale) të shkollave 
që janë rinovuar në vitin e dytë të projektit. 

 Dokumentet që duhet të vihen në OHASIS (Overseas Humanitarian Assistance Shared Information System) janë 
plotësuar dhe dorëzuar në Komandën Evropiane të Armatës së SHBA-së.  

 


