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Aktivitete midis komponentëve 

  
Aktivitete për bashkëpunim të projektit 
 Përfaqësues i Qendrës Maqedonase për Edukim Qytetar mori pjesë në takimet e grupit të punës për 

zhvillimin e Konceptit për arsimin fillor. Grupi i punës, i koordinuar nga Byroja e Zhvillimit të Arsimit, 
përbëhet prej përfaqësuesve të universiteteve në vend, ekspertë në sferën e arsimit dhe 
mësimdhënës. Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) propozon vendosjen e ndryshimeve 
esenciale. Qëllimi është të bëhet ndryshim në arsimin fillor dhe në mënyrë thelbësore të ndryshojë 
mënyra e mësimdhënies dhe nxënies. Koncepti pritet të finalizohet deri në dhjetor 2020. 

 Anëtaret e ekipit të projektit për INRA morën pjesë në debatin onlajn – “Roli i mediave dhe i arsimit në 
përballjen me diskriminimin dhe gjuhën e urrejtjes” që u organizua më 21 tetor 2020 nga Këshilli i 
Etikës në Media në Maqedoni. Gjatë ngjarjes u ndanë qëndrime, komente dhe vërejtje lidhur me temat 
vijuese: 1) ndërlidhja e vetërregullimitmediatik me arsimin e lartë me qëllim të ruajtjes së integritetit të 
gazetarisë; 2) arsimi inkluziv dhe jodiskriminimi gjatë raportimit mediatik 3) me anë të gazetarisë 
kundër diskriminimit – mundësi dhe sfida. Përfaqësuesit e projektit i ndanë sukseset e INRA lidhur me 
programet e rishikuara mësimore për arsim qytetar dhe rezultatet pozitive të këtij procesi të 
përcaktuara në bazë të informacioneve të marra kthyese nga mësimdhënësit e arsimit qytetar dhe 
nxënësit e klasës së 8-të dhe të 9-të të grumbulluara nga fundi i vitit shkollor 2019/20. 
 

Komunikim me opinionin 

 U përgatit dhe u publikua Infografik për arritjet dhe sukseset e INRA nga fillimi i krizës me KOVID-19. 
Në të është shfaqur në çfarë mënyrë aktivitetet e projektit janë përshtatur dhe digjitalizuar që të jenë të 
përshtatshme me situatën e sapokrijuar. Gjithashtu, në të janë përmbajtur rezultatet e arritura dhe 
leksionet e mësuara. 

 U përgatit një dokument i cili përmban shembuj për aktivitetet jashtëshkollore me nxënësit, që mund të 
zbatohen onlajn, për nevojat e Komisionit për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH. 
Dokumenti do t’i bashkangjitet thirrjes publike të MASH për ndarjen e granteve shkollave për zbatimin 
e aktiviteteve për integrimin ndëretnik 

 Faqja e internetit dhe platformat në rrjetet sociale të projektit janë azhurnuar rregullisht me 
informacione dhe risi lidhur me rrjedhën e aktiviteteve të projektit. 

 Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me shkrime në mediat lidhur me aktivitetet e 
projektit si në shkolla ashtu edhe në bashkësitë lokale. 

 
Monitorimi dhe vlerësimi 
 Me qëllim të sigurimit të monitorimit të vazhdueshëm të cilësisë së aktiviteteve të zbatuara, u 

përgatitën pyetësorë për vlerësim dhe të njëjtit iu distribuuan pjesëmarrësve të punëtorisë së dedikuar 
për mësimdhënësit e arsimit qytetar në shkollat e mesme për programin e ri mësimor për arsim qytetar 
(Module 1 dhe 2). Mësimdhënësit e arsimit qytetar dhanë vlerësim për efektivitetin e aktivitetit për 
ndërtimin e kapaciteteve të tyre, si edhe informata  kthyese lidhur me përmirësime të ardhshme. 
Vlerësimi mesatar për punëtorinë ishte i lartë (mbi 4,5 në shkallë prej 1 deri në 5) me ç’rast 
mësimdhënësit theksuan se si më të dobishme i vlerësojnë informacionet për aktivitetet e propozuara 
mësimore dhe qasjet e ndryshme për realizimin e qëllimeve të programit mësimor. Rekomandimet për 
përmirësime do të merren parasysh për planifikimin e punëtorive të ardhshme për Modulet 3,4 dhe 5. 

 Më 29 tetor 2020 u mbajt diskutim onlajn me nxënësit dhe mësimdhënësit për praktikat e mira lidhur 
me arsimin qytetar me ç’rast janë prezentuar konstatimet kryesore të raportit për përvojat e 
mësimdhënësve dhe nxënësve me programet e reja mësimore për arsim qytetar në klasën e tetë dhe 
të nëntë. Konstatimet kryesore lidhur me perceptimet e nxënësve dhe mësimdhënësve për: aktivitetet 
e zbatuara për arsimin qytetar, njohuritë e fituara, temat më interesante dhe nismat e të rinjve iu 
prezantuan pjesëmarrësve nga i gjithë vendi gjatë ngjarjes onlajn. Mësimdhënësit të cilët morën pjesë 
në diskutim janë zgjedhur me kujdes, në bazë të informacioneve kthyese të marra prej nxënësve të 
tyre gjatë anketës elektronike të zbatuar gjatë muajve prill-maj 2020. Diskutimi ishte mundësi për 
nxënie të ndërsjellë dhe ndarjen e praktikave të mira për arsim qytetar dhe motivimin e të gjithë 
pjesëmarrësve në ngjarje që të vazhdojnë me zbatimin e suksesshëm të planeve të rishikuara në vitet 
që pasojnë. 

 Me qëllim që të vlerësohen nevojat e mësimdhënësve gjatë krizës me KOVID-19, ekipi përgatiti 
pyetësor i cili do të shpërndahet nëpër disa shkolla fillore dhe të mesme. Qëllimi i vlerësimit të 
nevojave është të identifikohen sfidat me të cilat përballen mësimdhënësit dhe të vlerësohet efektiviteti 

http://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Six-months-of-YEI-accomplishments.pdf


i mësimit dhe plotësimi i qëllimeve arsimore gjatë pandemisë. Shtesë, pyetësori përmban pyetje lidhur 
me mbështetjen e prindërve dhe sfidat/mundësitë teknike që i ofron Platforma kombëtare për mësim 
në distancë. 

 
 

 

 

 
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) 
 Projekti në partneritet me OSBE-në e mbështet Komisionin për Integrimin Ndëretnik në Arsim në 

kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (KINA MASH) në drejtim të avancimit të zbatimit të 
aktiviteteve për integrimin ndëretnik në shkolla dhe bashkësi. Janë organizuar tre (3) takime 
koordinuese me qëllim të prezentimit të raporteve të të dhënave të grumbulluara përmes pyetësorit të 
planit për matjen e rezultateve (PMR) për vitet shkollore 2017/2018 dhe 2018/2019, të cilat janë 
finalizuar me pjesëmarrje të të gjithë anëtarëve të KINA MASH, ndërsa më pas edhe janë miratuar. 
Përveç kësaj, janë shqyrtuar dhe rishikuar dokumentet lidhur me programin për grante të MASH me 
qëllim që të përkojnë me rrethanat aktuale dhe realitetin e ri të mësimit në distancë. Në fillim të 
nëntorit, MASH publikoi thirrje publike me të cilën të gjitha shkollat fillore dhe të mesme janë të ftuara 
të paraqiten për mbështetje fizike për zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve me prani 
fizike ose onlajn. 
Krahas kësaj, ekipi i projektit dhe anëtarët e KINA MASH u angazhuan në mënyrë aktive në finalizimin 
e përgatitjes së standardeve për arsimin interkulturor (SAI), proces i cili koordinohet dhe zbatohet në 
partneritet me Projektin Pestalloci në kuadër të QMEQ. 

  
Mbështetje nga projekti për Inspektoratin Shtetëror të Arsimit (ISHA) 
 Projekti  mbështeti Inspektoratin Shtetëror të Arsimit (ISHA) në procesin e rishikimit të indikatorëve për 

cilësi të punës në shkolla (ICPSH) dhe Udhëzuesin me instrumentet për vlerësimin integral të 
shkollave në pajtim me ndryshimet e fundit në Ligjin për Arsim Fillor dhe Ligjin për Arsim të Mesëm 
lidhur me mësimin në distancë. Në periudhën prej 23 deri më 16 tetor 2020 u formuar grupi i punës i 
përbërë prej katër (4) përfaqësuesve të ISHA i cili punoi në rishikimin dhe vendosjen e ndryshimeve në 
të gjitha shtatë (7) fushat ICPSH dhe në Udhëzuesin për vlerësim integral të shkollave. Gjithashtu, 
grupi i punës përpiloi protokollin për zbatimin e vlerësimit integral në shkollat fillore dhe të mesme në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Pas rishikimit të 
dokumenteve, janë organizuar katër (4) punëtori njëditore me inspektorët e ISHA, me qëllim që të 
njoftohen me ndryshimet dhe plotësimet më të reja. Punëtoritë janë realizuar në periudhë prej 27 deri 
më 30 tetor 2020 dhe në to kanë marrë pjesë rreth 60 inspektorë të ISHA, me qëllim që të njoftohen 
me ndryshimet dhe plotësimet më të reja. 

 
Politika për integrimin ndëretnik në nivel komunal 
 Ekipi i projektit në koordinim me mentorët në vazhdimësi siguron mentorim për përfaqësuesit e 

emëruar komunal gjatë përgatitjes së strategjive për integrimin ndëretnik dhe pjesëmarrje të të rinjve 
në nivel komunal. Komunat Koçan dhe Tearcë punojnë në formimin e komisioneve/grupeve të punës 
për këtë qëllim. Në katër (4) komuna: Gjorçe Petrov, Gazi Babë, Çair dhe Vinicë anëtarët e Komisionit 
janë përfshirë në mënyrë aktive në përgatitjen e strategjive dhe planeve vepruese për integrimin 
ndëretnik dhe pjesëmarrjen e të rinjve në nivel komunal, ndërsa në (2) komuna: Negotinë dhe 
Nagorçian i Vjetër strategjitë komunale janë në fazë përfundimtare të përgatitjes. Komunat Berovë, 
Bogovinë, Bosillovë dhe Qendër i dorëzuan strategjitë komunale tek këshillat komunal për miratim 
ndërsa në komunat Resnjë, Aerodrom dhe Saraj, strategjia komunale për INA dhe për pjesëmarrjen e 
të rinjve u miratua në takimin e këshillit komunal. 
 

Angazhimi i të rinjve të udhëhiqen nga shembulli personal 
 Ekipi i projektit në koordinim me Forumin Rinor Arsimor (FRA) zbatoi dy (2) pakete të aktiviteteve të 

cilat do të rezultojnë me realizimin e aksioneve rinore në dhjetë (10) komunat e zgjedhura gjatë vitit 
2020: 

 Pas procesit të definimit të prioriteteve për zbatimin e aksioneve të të rinjve në gjashtë (6) 
komuna, në këtë proces u përfshinë edhe dy (2) komuna, gjegjësisht Tetova dhe Sv. Nikole. Ky 
proces përfshin koordinim me komunat (përfaqësues të komunave përgjegjës për arsimin), 
zgjedhjen e shkollave, koordinimin me drejtorët e shkollave dhe mësimdhënës dhe ngjashëm. Më 
28 tetorë 2020, u organizuan dy (2) onlajn punëtori për të rinj me ndihmën e platformës Zoom. 
Gjatë punëtorisë së parë, pesëmbëdhjetë (15) nxënës prej shkollave të përzgjedhura të komunës 
së Tetovës (SHM “NikollaShtejn”, SHM “8 Shtatori” dhe SM “Mosha Piade”) i diskutuan dhe 
përcaktuan propozimet për aksionet e të rinjve që janë në interes të tyre. Në punëtorinë e dytë 
morën pjesë nxënës të tre (3) shkollave nga komuna e Sv.  Nikole – gjegjësisht, SHM 
“KoçoRacin”, SHF “Goce Dellçev” dhe SHF “Cirili dhe Metodi”. Më tej, ekipi i FRA do të përpilojë 
pyetësor të shkurtër bazuar në prioritetet e përcaktuara nga nxënësit, të cilin nxënësit 
pjesëmarrës do t’ua shpërndajnë bashkëmoshatarëve të tyre me qëllim që të sigurojnë 



informacione kthyese prej tyre dhe ta definojnë aksionin e të rinjve. Me këto aktivitete, gjithsej tetë 
(8) prej (10) komunave, tashmë i kanë përcaktuar prioritetet për realizimin e aksioneve të të 
rinjëve. 

 Pakoja e dytë e aktiviteteve e përfshin realizimin e aksioneve të të rinjve. Për shkak të KOVID-19 
dhe adaptimin e aktiviteteve në formën onlajn deri më tani nuk është bërë përpjekje për realizimin 
e aksioneve të të rinjve. Gjatë përgatitjes, Projekti për INRA së bashku me FRA i definoi hapat për 
këtë fazë. Zbatimi i aktiviteteve duhet të jetë fleksibil me qëllim të njëjtat të përkojnë me gjenden 
në çdo komunë veçmas. Për këtë qëllim, faza e realizimit filloi në komunat Probishtip dhe Veles 
ku janë organizuar dy (2) takime koordinuese onlajn me përfaqësuesit e komunave. Gjatë 
takimeve, u mbajtën dy prezentime dhe diskutime lidhur me: lobimin dhe prezentimin e 
prioriteteve nga nxënësit para kryetarit të komunë ose përfaqësuesit të komunës përgjegjës për 
arsimin; pjesëmarrjen komunale dhe kontributin drejt aksionit të të rinjve dhe realizimin e 
aktiviteteve. Në periudhën që vijon, pritet të realizohet aksioni i parë i të rinjve, i cili me kujdes do 
të ndiqet nga nxënësit. Komentet e nxënësve, fotografi të gjendjes para dhe pas aksionit, si dhe 
mendimet e tyre lidhur me kontributin e tyre drejt ndryshimit do të publikohen në thurjen (hashtag) 
në këtë temë të krijuar nga projekti. 

 
Aktivitete mësimore në shkolla 
 Ekipi i projektit filloi me përgatitjet për organizimin e punëtorisë për ndërtimin e kapaciteteve të 

mësimdhënësve realizatorë të orëve të përbashkëta mësimore të sapo kyçur, në vitin shkollor 
2020/2021. Gjatë vitit të kaluar shkollor (2019/2020) janë organizuar orë të përbashkëta mësimore për 
lëndë të ndryshme (profesionale dhe të përgjithshme) në gjashtë (6) shkolla të mesme të Qytetit të 
Shkupit (“Boro Petrushevski”, “Arseni Jovkov”, “ZravkoCvetkovski”, “Vëllezërit Milladinov”, “Dimitar 
Vllahov” dhe “Josip Broz Tito”). Nga mesi i marsit 2020,  mësimdhënia u transferua në formë onlajn 
dhe shkollat kryesisht kanë përdorur platformën Zoom. Në vitin e ri shkollor 2020/2021, shtatë (7) 
shkolla të mesme (SHMQSH “VlladoTasevski” është shkollë e re e cila iu bashkua këtij procesi) pritet 
të zbatojnë orë të përbashkëta mësimore. Tani procesi arsimor zbatohet onlajn me përdorimin e 
Platformës kombëtare për mësim në distancë dhe sipas kësaj, trajnimi gjithashtu do të përmbajë 
informacione dhe do të mundësojë sendërtimin e kapaciteteve të mësimdhënësve për organizimin e 
orëve onlajn. 

  
Aktivitete jashtëshkollore afatgjata në shkolla 
 Filloi procesi i definimit të listës së shkollave për realizimin e aktiviteteve jashtëshkollore afatgjata. Në 

bazë të kësaj, ekipi i komponentit organizoi takim koordinues dhe e filloi procesin e zgjedhjes së 
shkollave të reja për realizimin e aktiviteteve onljan. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  
Grup pune për arsimin qytetar për shkollat e mesme – aktivitet për përgatitjen e Udhëzuesit për 
mësimdhënës të arsimit qytetar në shkollat e mesme 
 Dy njësitë e para modulare të Udhëzuesit janë publikuar në ueb faqen e BZHA-së dhe tashmë janë në 

dispozicion për të gjithë mësimdhënësit. Ekipi i projektit punoi në aspektet teknike të Udhëzuesit siç 
janë hyrja dhe referencat. Përmbajtja e modulit 3 ishte miratuar në mënyrë zyrtare nga BZHA,, është 
lektoruar, përkthyer dhe dërguar për disejnim grafik ndërsa përmbajtjet e moduleve 4 dhe 5 janë 
finalizuar dhe i janë dorëzuar BZHA-së për miratim, me çka tërësisht ka përfunduar procesi i përpilimit 
të përmbajtjes për çdo modul të Udhëzuesit. 

 
Grup pune për arsim qytetar për shkollat e mesme – aktivitete për trajnimin e mësimdhënësve të arsimit 
qytetar 
 Gjithsej 80 mësimdhënës, të ndarë në 4 (katër) grupe, morën pjesë në sesionin e parë të trajnimit 

onlajn për programin mësimor dhe për materialet mësimore të arsimit qytetar për modulin 1 dhe 
modulin 2. Trajnimet janë mbajtur çdo pasdite prej më 6 deri më 9 tetor 2020. Trajnimet u zbatuan në 
atmosferë interaktive me pjesëmarrje efektive të pjesëmarrësve dhe gjatë trajnimit u ndanë këshilla të 
trajnuesve për përdorimin e Udhëzuesit për mësimdhënësit në orë me prani fizike dhe në orë onlajn. 
Rezultatet e vlerësimit të trajnimit u përmblodhën, u ndanë me trajnuesit dhe u integruan në artikullin 
informativ për promovimin e arritjeve të projektit. Anëtarët e grupit të punës të cilët janë përgjegjës për 
përgatitjen e materialeve për trajnim për sesionin e dytë i cili fokusohet në modulin 3, përgatitën 
prezentime dhe fleta pune të cilat janë të domosdoshme për trajnim i cili është caktuar për gjysmën e 
parë të nëntorit. 

 
Angazhimi i konsulentëve ndërkombëtar për etosin qytetar 
 Në gjysmën e parë të muajit tetor, konsulentët ndërkombëtarë i dorëzuan dokumentet e parashikuara 

në detyrën e tyre të parë – projekt metodologjinë për vlerësimin e etosit qytetar në shkolla (i përbërë 
nga dy dokumente – vegla për vlerësim dhe fleta vlerësimi). Ekipi i projektit i shqyrtoi dokumentet dhe 
dha informata të detajuara kthyese në lidhje me relevancën në kontekst lokal, strukturën e 



përgjithshme të dokumenteve dhe operacionalizimin e përshkruesve specifik të veglave. Deri në fund 
të muajit, konsulentët dorëzuan një draft të dytë të dokumenteve për rishikim të mëtejshëm nga ekipi i 
projektit dhe BZHA, si dhe pilotimin e një shembulli të vogël të shkollave dhe këshilltarëve të BZHA. 

 
Ngjarje për promovimin e praktikave të mira mësimore 
 Ngjarja onlajn me titull "Receta për klasë demokratike", e cila u përqendrua në praktikat efektive 

mësimore në arsimin qytetar dhe krijimin e një atmosfere demokratike në klasë, u mbajt më 29 tetor 
2020. Para ngjarjes, ekipi i projektit përgatiti një listë të pyetjeve/temave të diskutimit që u ndanë me 
folësit (katër nxënës dhe katër mësimdhënës të arsimit qytetar të zgjedhur si rezultat i  informatave 
kthyese të shkëlqyera të marra nga nxënësit). Posta elektronike për regjistrim në këtë ngjarje iu dërgua 
mësimdhënësve dhe shkollave, pas së cilës linku për ngjarjen u nda me pjesëmarrësit e 
regjistruar.Ngjarja përbëhej nga katër pjesë: 1) një prezantim i shkurtër i konceptit të edukimit qytetar 
dhe gjetjet nga hulumtimi mbi përvojat me programin e ri për arsim qytetar, 2) diskutim me nxënësit 
(përfshirë katër nxënësit folës), 3) diskutim me mësimdhënësit (përfshirë katër mësimdhënësit folës) 
dhe 4) pyetjet nga pjesëmarrësit. Gjithsej  73 pjesëmarrës (nxënës, këshilltarë të BZHA, mësimdhënës 
dhe kuadër tjetër i shkollës) morën pjesë në ngjarje dhe së bashku i identifikuan llojet e orëve shkollore 
që nxënësit i konsiderojnë më efektive, si dhe elementet kryesore për arritjen e demokracisë në klasë. 

 
Punëtori për përgatitjen e udhëzimeve për orë onlajn dhe aktivitete jashtëshkollore 
 U zgjodhën anëtarët e 2 (dy) grupeve të punës që do të punojnë në (1) përgatitjen e udhëzimeve për 

orë onlajn dhe (2) përgatitjen e udhëzimeve për aktivitetet jashtëshkollore onlajn, organizimin e 
nxënësve dhe nismat e nxënësve. U mbajtën konsultimet fillestare në lidhje me rezultatet e pritshme 
përfundimtare dhe afatet për detyrat. Grupet e punës filluan mbledhjen e materialeve përkatëse dhe 
përgatitjen e strukturës së dokumenteve. Aktivitetet do të vazhdojnë gjatë muajit tetor dhe nëntor. 

  

 

 
Nxitje për shkollat - Rinovim 

  
Rinovimi i shkollave  
 Ekipi i projektit zhvilloi takime për hyrje në punët ndërtimore me përfaqësues të kompanive të 

zgjedhura për ndërtimtari, kompanive të mbikëqyrjes dhe përfaqësuesit e ekipeve për rinovim të 
shkollave nga gjithsej 12 shkolla. Gjatë këtyre takimeve, përfaqësuesit e kompanive të zgjedhura të 
ndërtimit u njohën me vëllimin e punës, dokumentacionin e projektit dhe detaje të tjera në lidhje me 
projektet e rinovimit. Në 10 shkolla, takimi hyrës në punët ndërtimore u organizua me prani fizike të 
ekipit të komponentit, ndërsa në dy shkolla, për shkak të pamundësisë së pranisë fizike, prezantimi u 
bë në onlajn. 

 Kontrolli teknik i aktiviteteve të përfunduara për rikonstruimin e ndërtesës shkollore të shkollës rajonale 
në f. Dvorishte në SHF "Dedo Ilo Maleshevski" në komunën e Berovës u organizua nga ekipit i 
komponentit në prani të përfaqësuesve të të kompanisë ndërtimore, mbikëqyrësit, drejtorit të shkollës 
dhe komunës. 

 Në proces janë aktivitetet e rikonstruimit për vendosje të dyshemeve të reja në SHF "Shën Cirili dhe 
Metodi ”në Koçan; vendosje të dritareve të reja në SHF "Elpida Karamandi" në Manastir; rikonstruim të 
objektit shkollor në shkollën rajonale "Shën Cirili dhe Metodi ”në f. Radovo, komuna e Bosilovës; 
vendosjen e dyshemeve të reja në SHF "MuratLlabunishti" në f. Llabunishtë në komunën e Strugës; 
rikonstruimin e sallës sportive, vendosjen e dritareve, dyerve dhe dyshemeve të reja në SHF 
"HristijanTodorovskiKarposh" në f. Dragomanc, komuna e Nagoriçanit të Vjetër; vendosjen e 
dyshemeve dhe dritareve të reja në SHF "Gjorçe Petrov" në Kavadar dhe instalimin e sistemit të ri të 
ngrohjes në SHF "Rametulla Ameti" në f. Çiflik - komuna e Zhelinës. 

 Në SHF "Mirçe Acev" në komunën e Gjjorçe Petrovit dhe SHF "Josip Broz Tito" në komunën e 
Vallandovës, po zhvillohen aktivitete për rinovim të cilat janë përgjegjësi e komunës. Pas përfundimit të 
tyre do të vazhdojë me realizimin e aktiviteteve që përfaqësojnë investim të INRA. 

 Në SHF "Johan Hajnrih Pestalloci" në komunën e Qendrës, ende nuk ka filluar rikonstruimi i kulmit. 
Meqenëse kjo ndërtesë është pronë e patundshme që mbrohet si trashëgimi kulturore, për 
rikonstruimin e saj duhet aprovim nga Drejtoria për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore të cilën komuna 
duhet ta sigurojë para fillimit të punës.  

 Në SHF "Nikolla Vapcarov" në komunën e Strumicës, vendosja e dyshemeve të reja nuk mund të 
bëhet gjatë vitit shkollor për shkak të protokolleve sipas të cilave funksionon shkolla, kështu që ky 
projekt do të realizohet gjatë pushimeve dimërore. 

 Dokumentacioni për pjesëmarrjen e shkollës dhe komunës në ndarjen e shpenzimeve në procesin e 
rinovimit (financiar ose punë dore-) u kompletua / finalizua për SHF "Kole Nedelkovski", komuna e 
Qendrës. Gjithsej, pjesëmarrja e shkollave dhe komunave në shpenzimet për procesin e rinovimit në 
vitin e dytë të projektit është 51.30%. 

 


