
PËRMIRËSIM I CILËSISË SË MËSIMDHËNIES NË KOHË TË PANDEMISË GLOBALE

mars të vitit 2020 - qershor të vitit 2021

Aktivitete për ndërtimin
e kapaciteteve

Rreth 60 inspektorë
shtetërorë të të arsimit ishin

të pranishëm në punëtori
njëditëshe dhe ishin të

njoftuar me ndryshimet dhe
plotësimet e

                                                           
                                     , Doracakut

për vlerësim integral dhe
Protokolli për zbatimin e

vlerësimit integral në shkollat
fillore dhe të mesme gjatë

gjendjes së jashtëzakonshme,
që zbatohen në përputhje me
ndryshimet dhe plotësimet e

ligjeve si rezultat i mësimit
onlajn.

45 mësimdhënës –
realizues të orëve të

përbashkëta mësimore
nga shtatë shkolla 

të mesme në Shkup janë
përfshirë në tri trajnime për
ndërtimin e kapaciteteve.

Orët përkrahen në
partneritet me Qytetin e

Shkupit dhe OSBE-në.

23 mësimdhënës dhe
koordinatorë të ekipeve

për integrim shkollor
nga shkollat e

përzgjedhura për
zbatimin e aktiviteteve

afatgjate jashtëshkollore
onlajn ishin të pranishëm
në trajnimin dyditësh për
ndërtimin e kapaciteteve
dhe i avancuan dituritë
dhe shkathtësitë e tyre

për realizimin e
aktiviteteve onlajn.

Më shumë se 70 nxënës morën pjesë
në dy diskutime onlajn për: (1)

përdorimin e veglave onlajn në orët e
arsimit qytetar gjatë mësimdhënies në

distancë dhe (2) praktika të mira për
mbështetje të demokracisë në klasë.

120 mësimdhënës të
shkollave të mesme
morën pjesë në tre
lloje të trajnimeve

onlajn për programin
mësimor dhe

materialet mësimore
për arsim qytetar për

vitin e parë të shkollave
të mesme profesionale.

770 pjesëmarrës ishin të pranishëm në
uebinar përmes platformës Zoom, në të

cilën ishte prezantuar Udhëzuesi për
metodikën e mësimit onlajn. Më shumë
se 5.500 njerëz e kanë ndjekur ngjarjen

që është transmetuar në YouTube.

450 anëtarë të
kuadrit shkollor
nga 240 shkolla

fillore ishin pjesë e
punëtorive onlajn

për zbatimin e
nismave të

nxënësve përmes
mjeteve digjitale

dhe hibride.

Rinovim të shkollave,
mirëmbajtje të

godinave shkollore dhe
materiale për
dezinfektim

Me mbështetje financiare
të Komanda Europiane e
Ushtrisë Amerikane, janë

rinovuar gjithsej 12
shkolla, me çka 8.000

nxënës dhe
mësimdhënës tani kanë
kushte më të mira për

nxënie dhe mësimdhënie.

Është përpiluar
video e animuar që
përmban hapa dhe

udhëzime për
pastrim dhe

dezinfektim të
godinave shkollore.

Udhëzues për nxënie
në distancë dhe

materiale të tjera

Për mësimdhënësit janë
përpiluar dy udhëzues
për mësim onlajn dhe

vegla për notim nga lënda
e arsimit qytetar.

Janë përpiluar tre udhëzues
në bashkëpunim me

praktikues dhe përfaqësues
të Byrosë për Zhvillimin e

Arsimit (BZHA), Qendrës për
Arsim Profesional dhe

Trajnime (QAPT), Ministirsë së
Arsimit dhe Shkencës

(MASH) dhe organizatave
qytetare për: 1) metoda

mësimore onlajn, 2) onlajn
aktivitete jashtëshkollore dhe
3) seksione shkollore onlajn.

Janë përpunuar katër
infografikë informativ në

përputhje me këta udhëzues.

Materialet që ishin
përpiluar në kuadër

të projektit janë
shfrytëzuar në 60

video-orë nga arsimi
qytetar në

platformën Eduino
(37 në gjuhën

maqedonase dhe 23
në gjuhën shqipe)
dhe nëntë orë si

pjesë e emisionit TV
Klasë.

Mbështetje
institucionale

Ishte përpiluar video e
animuar mësimore në

mënyrë që t’u ndihmohet
mësimdhënësve që t’i
organizojnë aktivitetet

digjitale jashtëshkollore
me nxënësit e tyre, e më

pas ishte ndarë me
UNICEF-in dhe Ministrinë
e Arsimit dhe Shkencave

dhe ishte vendosur në
platformën EDUINO.

4.284 mësimdhënës nga
335 shkolla morën pjesë
në anketën elektronike
të zbatuar nga Qendra

Maqedonase për Edukim
Qytetar, qëllimi i së cilës
ishte të bëhet vlerësim i

përvojave të
mësimdhënësve me

mësimin gjatë Kovid-19
përpilim i raportit me

gjetje, që është ndarë me
institucionet arsimore.

Arritjet e INRA-s janë
përfshirë në raportin e
MASH-it për zbatimin e

planit të veprimit si pjesë
e Strategjisë kombëtare

për zhvillimin e
konceptit për një shoqëri

(të përbashkët) dhe
interkulturalizëm në

Republikën e
Maqedonisë së Veriut, që
u përcoll dhe prezantua
në Qeverinë e RMV-së

Është zhvilluar Koncept
për nxënie në distancë
në arsimin fillor dhe të

mesëm, që ishte
aprovuar nga MASH-i
dhe mbështetur nga

INRA dhe UNICEF-i dhe
u shfrytëzua si bazë për
zhvillimin e Platformës
kombëtare për nxënie
në distancë për arsimin

fillor dhe të mesëm.

Është përpiluar
infografik për
pastrimin dhe

dezinfektimin e
godinave shkollore.

Komisioni i MASH-it për
Integrim Ndëretnik në

Arsim, i mbështetur nga
INRA dhe OSBE-ja, e

shqyrtoi thirrjen publike për
programin për grante të

MASH-it dhe e përshtati me
realitetin e ri për nxënie në

distancë, përpiloi listë të
shembujve të përzgjedhur

të aktiviteteve
jashtëshkollore, e publikoi
thirrjen publike të MASH-it
dhe e administroi pranimin

e aplikacioneve për
zbatimin e aktiviteteve të

përbashkëta të nxënësve në
vitin 2021; që rezultoi me 111
aplikacione shkollore prej të
cilave janë përzgjedhur 95.

Të arritura kyçe të Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim:
Më shumë se 1.400 përfaqësues të shkollave (mësimdhënës, shërbime profesionale dhe udhëheqësi shkollore) morën pjesë në nëntë aktivitete për
ndërtimin e kapaciteteve me qëllim që të kontribuojnë për cilësi më të mirë të mësimdhënies, veçanërisht përmes mjeteve digjitale.

Më shumë se 12.000 nxënës nga më shumë se 200 shkolla fillore dhe të mesme morrën pjesë në rreth 1.000 aktivitete onlajn (100 aktivitete onlajn që
rezultuan me zbatimin e aksioneve rinore, 757 orë të përbashkëta mësimore onlajn, rreth 80 aktivitete jashtëshkollore onlajn dhe mbi 90 iniciativa rinore
onlajn).

Janë përpiluar pesë udhëzime të lidhur me veglat për notim për mësimdhënësit e arsimi qytetar, me metodat dhe veglat për mësimdhënie onlajn,
me aktivitet jashtëshkollore onlajn dhe me seksionet lëndore onlajn. 

Indikatorëve për cilësi të punës
së shkollave (ICPSH)

17 komuna
miratuan strategji

komunale për
integrim

ndëretnik në
arsim dhe

pjesëmarrje
rinore të cilat

përkrahin shkollat
në realizimin e
aktiviteteve për

integrim
ndëretnik.


