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Aktivitete midis komponentëve 

 Aktivitetet e projektit për bashkëpunim 
 Institucionet arsimore e filluan procesin e krijimit të akteve nënligjore të përcaktuara me Ligjin për 

mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat fillore dhe të mesme për mbështetjen e 
funksionimit të sistemit për avancimin profesional dhe zhvillimin në karrierë të kuadrit arsimor. Ky është 
proces i rëndësishëm i cili siguron cilësi në arsim dhe do të mbështetet nga UNICEF-i në partneritetin 
me Projektin për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim. 

 
Komunikimi me opinionin 
 Rregullisht janë azhurnuar ueb faqja e projektit dhe platformat e mediave sociale me informacione, 

lajme, foto galeri, video, resurse dhe materiale. 
 U përgatitën video promovuese për „Ditët e hapura për arsim qytetar“ në shkollat fillore “Cirili dhe 

Metodij” në Koçan, “Panajot Ginovski” në Butel dhe “Vllado Tasevski” në Shkup dhe të njëjtat janë 
ndarë përmes kanaleve onlajn për komunikim.  

 Një përfaqësues i projektit është intervistuar si pjesë e kronikës në TV Alsat kushtuar orëve të 
përbashkëta mësimore me nxënësit të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore. Kjo kronikë do 
të shfaqet në programin “360 gradë” gjatë periudhës së ardhshme.   

 Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me rreth 20 artikuj në mediat për aktivitetet e 
projektit në shkollat dhe në bashkësitë lokale. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 Mbështetje e projektit për Këshillin për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës (KINA MASH) 
 Në partneritet me projektin INRA dhe OSBE, Këshillimi për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë 

Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (KINA MASH) i organizoi 2 (dy) takime orientuese me drejtorët e të 
gjitha shkollave fillore dhe të mesme. Këto takime kishin për qëllim t’i informojnë shkollat për thirrjen e 
publikuar të MASH për programin për grante me të cilin mbështeten aktivitetet për INA në nivel 
shkollor. Anëtarët e KINA MASH dhanë udhëzime të rëndësishme për zbatimin e aktiviteteve të 
propozuara për integrimin ndëretnik në arsim, e ndanë rëndësinë për angazhimin e nxënësve në 
planifikimin e aktiviteteve dhe për përmirësimin e cilësisë së aktiviteteve. Përveç kësaj, u diskutua për 
kërkesat administrative dhe financiare dhe kushtet e thirrjes publike dhe të njëjtat janë sqaruar. 

  
Mbështetje e projektit për Inspektoratin Shtetëror të Arsimit  
 Grupi i punës së Inspektoratit Shtetëror të Arsimit (ISHA) e çoi në fazë para-finale dhe bëri ndryshimet 

e fundit në Doracakun për vlerësimin integral të shkollave dhe Indikatorët për cilësinë e punës së 
shkollave në të gjitha 7 (shtatë) fushat: 1) Planet dhe programet mësimore; 2) Arritjet e nxënësve; 3) 
Mësimdhënie dhe nxënie; 4) Mbështetje e nxënësve; 5) Klima shkollore; 6) Resurse dhe 7) Menaxhim 
dhe udhëheqje. 

 Këto ndryshime u janë prezantuar të gjithë inspektorëve shtetërorë të arsimit në 5 (pesë) takime 
rajonale të cilat u mbajtën në qytetet vijuese: Manastir, Ohër, Shkup, Tetovë dhe Strumicë në 
periudhën 4-14 nëntor 2019. Këto takime rajonale janë organizuar në partneritet midis KINA MASH, 
Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, projektit INRA dhe OSBE-së me qëllim që të merren informacione 
kthyese dhe të finalizohen dokumentet. 

 Ky aktivitet ka rëndësi të veçantë për procesin e sigurimit të cilësisë në zbatimin e integrimit ndëretnik 
dhe aktivitetet qytetare në sistemin tonë arsimor. ISHA e ndjek dhe e vlerëson cilësinë e zbatimit të 
procesit arsimor në shkollat fillore dhe të mesme si edhe zbatimin e ligjeve dhe rregullave të tjera. 
Dokumenti final do të përfundojë në dhjetor 2019 dhe në fillim të vitit 2020 ISHA do të organizojë 
ngjarje publike për t’i prezantuar ndryshimet në Doracakun për vlerësimin integral. 

 
Politikat komunale për integrimin etnik 
 Vazhduan vizitat mentore dhe mbështetja për komunat të cilat akoma nuk e kanë përfunduar procesin 

e miratimit të strategjive dhe politikave komunale. Në këtë periudhë, komuna e Prilepit e miratoi 
strategjinë gjatë takimit të Këshillit të komunës. Komunat e tjera Gostivari, Tetova, Kavadari dhe Sveti 
Nikole janë në fazë përfundimtare të procesit. Mbështetja për përfaqësuesit komunal për arsim është 
siguruar në partneritet me KINA MASH. 

https://www.youtube.com/watch?v=nSZAaIwIUDY
https://www.youtube.com/watch?v=nSZAaIwIUDY
https://www.youtube.com/watch?v=uyr3NC_kXoY
https://www.youtube.com/watch?v=Ax5uf3kN-Gk
https://www.youtube.com/watch?v=BqG3Rj2ESvw&t=12s


 

 

Angazhimi i të rinjve që të udhëheqin përmes shembullit   
 Në partneritet me Qytetin e Shkupit, ekipi i projektit së bashku me Forumin Rinor Arsimor (FRA) e 

vazhdoi procesin e organizimit dhe zbatimit të aksioneve rinore. Nxënësit e 4 (katër) shkollave të 
mesme SHM “Vëllezërit Milladinov”, SHM “Arseni Jovkov”, SHM ”Zdravko Cvetkovski” dhe SHM “Boro 
Petrushevski”, të cilët zbatojnë orë të përbashkëta mësimore me nismën e Qytetit të Shkupit, 
bashkërisht kanë punuar në aktivitete të ndryshme. Ata diskutuan edhe identifikuan probleme me të 
cilat ndeshen si të rinj, diskutuan për përfshirjen e të rinjve, morën pjesë në të shprehurit e 
argumentuar dhe u njohën me veglat për grumbullimin e mjeteve për nisma lokale të të rinjve. 

 Aksioni i parë rinor u mbajt në SHM “Arseni Jovkov” dhe në të morën pjesë rreth 200 nxënës të 4 
(katër) shkollave nga Shkupi. Ata njëherësh morën pjesë në më shumë aktivitete interesante. Disa 
prej tyre vizatuan grafitë me mesazhe motivuese në murin e shkollës ndërsa të tjerët e tjetërsuan 
fushën sportive të shkollës – e shënuan me linja dhe vendosën gola me rrjet. Të rinjtë gjithashtu 
vendosën stola për qëllime rekreative gjatë pushimeve dhe shporta për mbeturina. Me qëllim që të 
rritet vetëdija për mbrojtjen e mjedisit jetësor, ata e rregulluan oborrin e shkollës me mbjelljen e 
fidanëve dhe bimëve të tjera. Ky aksion kontribuoi që nxënësit me prejardhje të ndryshme etnike 
akoma më shumë të përafrohen dhe në mënyrë plotësuese ta përforcojnë bashkëpunimin e tyre 
të ndërsjellë. Nxënësit arritën t’i zbatojnë idetë e tyre dhe gjatë kësaj e theksuan rëndësinë e 
aktivizimit të të rinjve. 

 Aksioni rinor i radhës u organizua dhe u mbajt në SHM “Zdravko Cvetkovski”, me pjesëmarrjen e 
mbi 120 nxënësve të katër shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit. Angazhimi i tyre rinor 
përfshiu më shumë aktivitete të ndryshme: ndryshimin e enterierit dhe ngjyrosjen e mureve, ata e 
transformuan një klasë në Qendër për të rinj ku do të mund të mësojnë dhe të shoqërohen, 
ndërsa në oborrin e shollës organizuan aksion ekologjik për ta rritur vetëdijen për një mjedis të 
pastër jetësor.  

 Në partneritet me Qytetin e Shkupit në dhjetor do të zbatohen edhe dy aksione rinore të cilat do të 
mbahen në shkollat e mesme “Vëllezërit Milladinov” dhe “Boro Petrushevski”. 
 

 Ekipi i INRA së bashku me Forumin Rinor Arsimor dhe në partneritet me Komunën e Butelit 
angazhuan nxënës të shkollave fillore “Aco Shopov”, “Liman Kaba” dhe “Panajot Ginovski” për të 
diskutuar për përfshirjen e të rinjve dhe zhvillimin e nismave gjatë aksioneve lokale rinore. Për këtë 
qëllim, oborri i kopshtit “11 Tetori” nga Buteli mori pamje të re falë më shumë se 150 nxënësve të cilët 
bashkërisht organizuan aksion vullnetarësh në kopsht. Gjatë aksionit rinor, të rinjtë morën pjesë në më 
shumë aktivitete për rregullimin e oborrit të kopshtit. Ata e ngjyrosën rrethojën në ngjyra të ndryshme 
dhe u dhanë pamje interesante konstruksioneve prej betoni. Për ta ngritur vetëdijen për mbrojtjen e 
rrethit edhe tek më të vegjlit, ata mbollën pisha. 
 

Aktivitete mësimore në shkollë  
 Në partneritet me Qytetin e Shkupit, Qendrën për Arsim Profesional dhe Trajnim (QAPT) dhe Byroja 

për Zhvillimin e Arsimit (BZHA), projekti vazhdoi të sigurojë mbështetje të mentorëve shkollave të 
zgjedhura të mesme të cilat zbatojnë orë të përbashkëta mësimore. Theksi i veçantë i është vënë 
mësimdhënësve dhe shkollave të reja të cilat iu bashkuan këtij procesi këtë vit shkollor 2019/2020. 
Përveç kësaj, ekipi i INRA në partneritet me OSBE-në u angazhua që të sigurojë mbështetjen e Qytetit 
të Shkupit për ngjarjen solemne në të cilën do t’u ndahen çmime mësimdhënësve dhe 
bashkëpunëtorëve të cilët në mënyrë aktive angazhohen dhe sigurojnë mbështetje për orët e 
përbashkëta mësimore. Ngjarja do të mbahet më 10 dhjetor 2019 dhe pritet pjesëmarrje e madhe e 
drejtorëve, mësimdhënësve, nxënësve dhe përfaqësuesve të arsimit si dhe përfaqësuesve të lartë të 
USAID-it, OSBE-së, Qytetit të Shkupit dhe QMEQ. 

 
Aktivitete afatgjata jashtëshkollore në seksione shkollore 
 Gjatë këtij muaji, shkollat vazhduan të zbatojnë aktivitete me nxënësit e gjuhëve të ndryshme 

mësimore në kuadër të seksioneve shkollore. U realizuan vizita terrenore që të sigurohet mbështetje 
për shkollat. 

 Në SHF “Bratstvo Edinstvo”, Komuna e Ohrit, nxënësit të cilët mësojnë në gjuhën mësimore 
maqedonase, shqipe dhe turke, anëtarë të seksionit të artit, mbajtën takime të rregullta gjatë të 
cilave punuan së bashku për ta përmirësuar pamjen estetike të klasave. Me mbështetjen e 
mësimdhënësve të tyre, ata bënë tabela për njoftime të cilat do të përdoren për ekspozimin e 
produkteve të përgatitura gjatë zbatimit të aktiviteteve. 

 Në SHF “Goce Dellçev” nga Manastiri u organizuan takime të rregullta të anëtarëve të seksionit të 
kimisë. Nxënësit të cilët mësojnë në gjuhën mësimore maqedonase dhe shqipe i thelluan njohuritë 
e tyre për tretjet kimike dhe se si të dallojnë acidin, bazën dhe tretësit neutral. Krahas kësaj, ata 
mësuan se si ta ndajnë përbërjet nga përzierja, si t’i shfaqin rezultatet në tabela, diagrame dhe 
grafikë, mësuan se cilat janë dallimet midis substancave të thjeshta, përbërjeve dhe përzierjeve, 
etj. 

 Në SHF “Cvetan Dimov”, Komuna e Çairit, nxënësit e gjuhës mësimore shqipe dhe turke zbatuan 
aktivitete në kuadër të seksionit dramatik që u mundësoi të mësojnë dhe të zhvillojnë aftësi 
dramatike me qëllim që t’i ndajnë interesat dhe nevojat e tyre përmes shfaqjes teatrale. 

http://sq.mcgo.org.mk/news/aksion-i-madh-per-te-rinj-ne-arseni-jovkov-ne-shkup/
http://sq.mcgo.org.mk/news/nxenesit-e-shkollave-te-mesme-bene-qender-per-te-rinj-ne-oborrin-e-shmnqsh-zdravko-cvetkovski/
http://sq.mcgo.org.mk/news/te-rinjte-nga-buteli-e-zbukuran-oborrin-e-kopshtit-11-tetori/
http://sq.mcgo.org.mk/news/te-rinjte-nga-buteli-e-zbukuran-oborrin-e-kopshtit-11-tetori/


 

 

Aktivitete afatgjata jashtëshkollore në partneritet 
 Në shkollat e zgjedhura vazhduan të zbatohen aktivitete në partneritet me nxënësit e shkollave 

mësimore të ndryshme.  

 Nxënësit e shkollës fillore “Rametulla Ameti”, Komuna e Zhelinës, zbatuan aktivite në partneritet 
me nxënësit e shkollës “Dimitar Makedonski”, Komuna e Aerodromit. Ata morën pjesë në punëtori 
kreative dhe së bashku e shënuan Ditën e Alfabetit të gjuhës shqipe. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 

Nxitja e etosit qytetar 
 Gjatë nëntorit u organizuan 71 itë të hapura të arsimit qytetar dhe u vizituan nga këshilltarët e BZHA-

së si edhe nga ekipi i INRA. Aktivitetet përfshijnë: nisma për përmirësimin e hapësirës në shkollë dhe 
rreth shkollës, aktivitete ekologjike për pastrimin e hapësirës shkollore dhe/apo ngritjen e vetëdijes për 
ekologjinë, përmirësimin e sigurisë në komunikacion rreth shkollës dhe punëtori me tema të ndryshme 
me interes për nxënësit: dhunën midis bashkëmoshatarëve, përdorimi i telefonave celularë në shkollë, 
mbajtja e uniformave shkollore; diskutime me anëtarët e pushtetit lokal me qëllim të prezantimit të 
nismave dhe kërkim i përkrahjes për ide të caktuara, etj. Në një numër të madh të shkollave ekziston 
përfshirja e gjithë shkollës dhe përfshirja e bashkësisë lokale. Idetë dhe aktivitetet kryesisht vijnë nga 
nxënësit, dhe pse mund të vërehen drejtimet dhe intervenimet lidhur me zbatimin e tyre nga 
mësimdhënësit dhe kuadri drejtues i shkollës. 
 

Përforcimi i kapaciteteve të këshilltarëve të BZHA-në për etosin qytetar në shkolla 
 Punëtoria për aspektet e etosit qytetar në shkollat për këshilltarët e BZHA-së u anulua dhe do të 

mbahet me datë 2-3 dhjetor 2019. Për këtë, gjatë javës së fundit të nëntorit janë bërë edhe përgatitjet 
përfundimtare për punëtoritë. Janë finalizuar, përkthyer dhe shtypur prezantime dhe lista pune. 

 
Raport për gjendjen fillestare për zbatimin e arsimit qytetar në shkollat e mesme.  
 Në bazë të konstatimeve kryesore dhe rekomandimeve nga analizat: hulumtimi i gjendjes fillestare të 

arsimit qytetar në shkollat e mesme dhe përvojat me lëndën e arsimit qytetar në klasën e 9, janë 
përpiluar dy rezyme të politikave. Në to janë përmbledhur konstatimet kryesore të analizave dhe 
rekomandimet kryesore. Dokumentet janë dorëzuar për përkthim dhe përpunimin e dizajnit dhe 
planifikohet të përgatiten deri në fund të dhjetorit kur do të prezantohen para palëve të interesuara. Në 
dokumente do të paralajmërohen reformat e mëtejme në arsimin qytetar të cilat do të zbatohen gjatë 
periudhës që vijon. 

 
Resurse për mësimdhënie dhe nxënie të arsimit qytetar. 
 Tema 4 dhe tema 6 nga Doracaku për mësimdhënës për arsimin qytetar për klasën e 9-të u përpiluan 

dhe miratuan nga BZHA. Tekstet janë dorëzuar për përkthim në të gjitha gjuhët mësimore lokale dhe 
do të dërgohen për dizajn grafik, pas cilës do të publikohen në ueb faqen e BZHA-së.  

 
Materiale plotësuese për 120 shkolla të cilat zbatojnë aktivitete për stimulimin e etosit qytetar 
 Në vijim është procesi për zgjedhjen e materialeve teknike dhe përgatitjen e materialeve plotësuese 

për mësimdhënësit e arsimit qytetar. Afishet dhe planifikuesit të cilët do të distribuohen deri tek 
mësimdhënësit janë shtypur ndërsa gjatë periudhës që vijon do të bëhet shpërndarja nëpër shkolla. 

  

 

 
Nxitja për shkollat – Rinovimi 

 Rinovimi i shkollave  
 Ekipi i projektit organizoi pranim teknik për aktivitetet e përfunduara për rinovimin në SHM “Josif 

Josifovski” nga Komuna e Gjevgjelisë; SHF “Vanço Nikoleski” f. Leskoec, Komuna e Ohrit; SHF 
“Goce Dellçev” nga Komuna e Konçes; SHF “Vëllezërit Ramiz–Hamid” nga Komuna e Shuto Orizares 
dhe SHF “Bllazhe Koneski” nga Komuna e Velesit. 

 Më 5-6 nëntor 2019, përfaqësues të ekipit të projektit vizituan Ngjarje për industrinë: Punë me 
Korpusin e Inxhinierëve të Armatës së SHBA-së. Kjo ngjarje u mbajt në Sofje, Bullgari dhe në të u 
përfshinë temat vijuese: 1) Pasqyrë e aktiviteteve të Korpusit të Inxhinierëve të Armatës së SHBA-ve 
në rajonin Evropian; 2) Bashkëpunimi afarist me SHBA-në: Regjistrime dhe sisteme; 3) Bashkëpunimi 
afarist me SHBA-në: Zgjedhja e burimeve dhe arsyetim i procesit të ofrimit të shërbimeve; 4) Ligji për 
furnizime dhe kontraktimin e marrëveshjeve jashtë vendit në përputhje me ligjet e SHBA-së dhe 5) 
Programi për Korpusin e  Inxhinierëve të Armatës së SHBA-së.  

 Krahas kësaj, u kompletua/finalizua dokumentacioni për pjesëmarrjen në shpenzimet e shkollave dhe 
komunave në procesin e rinovimit (pjesëmarrje financiare apo në punë dore) për SHF “Edinstvo-
Bashkimi-Birlik”, Komuna e Gostivarit, e përzgjedhur për t’u rinovuar në vitin 2018 dhe për shkollat 
vijuese të përzgjedhura për rinovim në vitin 2019: SHM “Josif Josifovski” nga Komuna e Gjevgjelisë, 
SHF “Goce Dellçev” nga Komuna e Konçes dhe SHF “Goce Dellçev”, Komuna e Negotinës. 


