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Aktivitete midis komponentëve 

  
Aktivitete për bashkëpunim të projektit 
 Më 25 shtator 2020 u organizua takim i përbashkët me qëllim të vendosjes së koordinimit të rregullt me 

sektorin joqeveritar dhe të mundësohet bashkëpunimi i tij me të gjitha organet dhe institucionet në kuadër të 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH). Anëtarët e ekipit të projektit morën pjesë në takimin e 
organizuar nga MASH, me ç’rast u prezentuan prioritetet e tyre: 1) reforma në tekstet shkollore për arsimin 
fillor; 2) ndryshime sistemore në zbatimin e arsimit profesional dhe 3) arsim inkluziv. Më tej, ministri i arsimit 
dhe shkencës stimuloi kontributin dhe bashkëpunimin me OJQ-të në zgjidhjen e prioriteteve.    

 Anëtarët e ekipit të projektit morën pjesë në aktivitetin onlajn “Rrethi kreativ – Arsimi i së ardhmes” në 
organizim të Shoqatës për hulumtime, komunikime dhe zhvillim “PABLIK”. Gjatë ngjarjes, qëndrimet, 
komentet dhe vërejtjet lidhur me gjendjen momentale në sistemin arsimor u ndanë me ministrin e arsimit 
dhe shkencës. Gjithashtu, u theksuan mesazhet kryesore për të ardhmen e arsimit, të cilat e përfshijnë 
nevojën e ndërtimit të vlerave, qëndrimeve dhe aftësive tek nxënësit me qëllim që të bëhen qytetarë të së 
ardhmes; tërheqjen e personave të duhur në profesionin e mësimdhënies; mbështetje dhe investim në 
zhvillimin profesional dhe në karrierë të mësimdhënësve; aftësimi i mësimdhënësve për realizimin e 
pedagogjiisë për mësim onlajn dhe mundësimin e nxënies midis kolegëve, si dhe shkëmbimin vertikal midis 
institucioneve, organizatave, organizatave joqeveritare dhe qytetarëve që të arrihet ndryshim në mënyrën e 
të menduarit. 

 
Komunikimi me opinionin 
 Koncepti për arsim qytetar në arsimin fillor u publikua në ueb faqen e BZHA-së (MK, ALB). 
 Disejnimi i Konceptit për arsim në distancë u finalizua në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze. Do të 

publikohet gjatë periudhës së ardhshme. 
 Me qëllim të shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Paqes, nxënësit e 18 shkollave në gjashtë (6) komuna, të 

cilat ishin pjesë e procesit dhe aktiviteteve për definimin e aksioneve të të rinjve në nivel të komunës, i 
incizuan dhe ndanë mesazhet e tyre për paqe. Ekipi i projektit në partneritet me Forumin Rinor Arsimor 
(FRA) i koordinoi aktivitetet dhe përgatiti një video përmbajtje e cila është në dispozicion në ueb faqen 
QMEQ, si dhe në rrjetet sociale. Më tej, TV NOVA nga Gjevgjelia e transmetoi videon gjatë ditarit kryesor. 

 Projekti mbështeti Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në përpunimin e videos për promovimin e platformës 
kombëtare për arsim në distancë. 

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

 Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me shkrime në media për aktivitetet e projektit në 
shkolla dhe bashkësitë lokale. Gjithashtu, u përpilua edhe informatori mediatik i cili u nda me mediat. 

 
Monitorimi dhe vlerësimi 
 U përgatit edhe raporti që përmbledh konstatimet e hulumtimit të zbatuar me mësimdhënësit – realizatorë të 

orëve të përbashkëta. Raporti përfshin konstatime lidhur me: sfidat me të cilat mësimdhënësit përballen 
gjatë realizimit të orëve të përbashkëta, praktikat e mira të vitit shkollor 2019/20, propozimet për 
përmirësimet e ardhshme të aktiviteteve të përbashkëta dhe nevojën për mbështetjen e ardhshme nga ana 
e projektit të. Konstatimet janë ndarë me ekipin e projektit me qëllim që të ndihmohet në proceset e 
përgjithshme të projektit dhe të sigurohet zbatim i suksesshëm i aktiviteteve gjatë vitit shkollor 2020/21. 

 Instrumentet për vëzhgimin e aktiviteteve vijuese të projektit gjatë vitit shkollor 2020/21 u adaptuan në 
përputhshmëri me qëllimin që të sigurohet vlerësim i thellësidhëm i qëndrimeve të nxënësve lidhur me 
personat e grupeve tjera etnike dhe pjesëmarrjen e nxënësve në nivel të shkollës. 

 Në bazë të informacioneve të marra kthyese nga mësimdhënësit dhe nxënësit e arsimit qytetar lidhur me 
përvojat e tyre me zbatimin e programit mësimor nga arsimi qytetar në klasën e tetë (8) dhe nëntë (9) u 
përpilua rezyme me konstatimet dhe rekomandimet kyçe. Rezymeja do të ndahet me palët relevante të 
interesuara. 

 Baza e të dhënave për monitorim dhe vlerësim u azhurnua me informacione relevante për nxënësit e 
përfshirë në aktivitetet e aksioneve të të rinjve në pesë (5) komuna: Probishtip, Strugë, Veles, Gjevgjeli dhe 
Prilep.  

  



 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

  
Mbështetje nga projekti për Komisionin për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës (KINA MASH) 
 Projekti në partneritet me OSBE-në mbështet Komisionin për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë 

së Arsimit dhe Shkencës (KINA MASH) në avancimin e zbatimit të aktiviteteve për integrim ndëretnik në 
shkolla dhe bashkësi. Si rezultat janë zbatuar aktivitete për koordinim me qëllim të prezentimit të raporteve 
me të dhëna të grumbulluara përmes pyetësorit të Planit për matjen e rezultateve (PMR). Prezantimi pritet 
të zbatohet gjatë muajit të ardhshëm. Përveç kësaj, ekipi i projektit dhe anëtarët e KINA MASH ishin të 
angazhuar në mënyrë aktive në zhvillimin e standardeve për arsimin interkulturor (SAI), proces i cili 
udhëhiqet dhe zbatohet në partneritet me Projektin Pestaloci në kuadër të QMEQ. 

 
Politika për integrimin ndëretnik në nivel komunal 
 Zhvillimi i strategjive për INA dhe angazhimin e të rinjve në nivel komunal është në vijim në të gjitha komunat 

e zgjedhura, edhe krahas disa ngecjeve të caktuara të cilat i referohen pranisë së KOVID-19 në disa prej 
tyre. Që këtu, komunat ndodhen në faza të ndryshme të këtij procesi. Ekipi i projektit në koordinim me 
mentorët në vazhdimësi siguroi mentorim të nëpunësve të emëruar komunal gjatë zhvillimit të strategjive. Si 
rezultat, komunat Koçan, Tearcë dhe Staro Nagoriçane e çuan procesin përpara dhe u përfshinë në 
formimin e komisioneve/grupeve të punës. Komuna e Ohrit do të vazhdojë me aktivitetet dhe do ta 
organizojë takimin e radhës pas fillimit të vitit shkollor. Përveç kësaj, komunat, Qendër, Bosillovë, Çair, 
Gjorçe Petrov, Berovë, Negotinë, Bogovinë, Saraj, Gazi Babë dhe Vinicë janë përfshirë në mënyrë aktive në 
analizën e dokumenteve dhe përgatitjen e koncepteve për strategjitë për INA dhe angazhimin e të rinjve në 
nivel komunal, si edhe planet vepruese. Ndërsa, Komuna  e Resnjës e finalizoi procesin. Strategjia për INA 
dhe angazhimin e të rinjve në nivel komunal u miratua në mënyrë zyrtare gjatë takimit të këshillit komunal 
dhe vendimi u publikua në Informatorin zyrtar të komunës. Gjithashtu, këshilli i komunës së Aerodromit e 
votoi strategjinë dhe dokumenti është në proces të publikimit zyrtar.   

 
Angazhimi i të rinjve për të udhëhequr përmes shembullit  
 Në koordinim me komunat e Gjevgjelisë dhe të Prilepit dhe shkollat e përzgjedhura në territorin e tyre, ekipi i 

projektit në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA) i udhëhoqi nxënësit përmes procesit të definimit të 
prioriteteve të cilat do të çojnë drejt hapit përfundimtar të organizimit të aksioneve të të rinjve. Pas 
punëtorive të të rinjve, të  organizuara me nxënësit onlajn, mer qëllim të hartimit të interesave të tyre, u 
dorëzua pyetësor onlajn gjer tek bashkëmoshatarët e tyre dhe në mënyrë demokratike u përcaktuan 
prioritetet e të rinjëve. Kjo do të thotë se nga dhjetë (10) komuna gjithsej gjashtë (6) prej prej tyre kanë 
definuar prioritetet për zbatimin e aksioneve të të rinjve. Projekti gjithashtu e inicioi procesin e definimit të 
interesave dhe prioriteteve të të rinjve në dy (2) komuna të reja Tetovë dhe Shën Nikollë. Ku, filluan të 
zbatohen aktivitete për koordinim me shkollat dhe komunat. Pasi që KOVID-19 e përcakton rrjedhën e 
aktiviteteve, t paraqitet nevoja e përshtatjes së mënyrës së zbatimit të aksioneve të të rinjve në 
përputhshmëri me rrethanat. Kështu, në rrethana të reja, ekipi i projektit së bashku me FRA i filloi aktivitetet 
për zbatimin e hapit përfundimtar - aksioneve të të rinjve në komunat Probishtip dhe Prilep dhe është i hapur 
të mësojë  gjatë këtij procesi.  

 
Aktivitete mësimore në shkolla 
 Më 18 shtator 2020, në partneritet me Qytetin e Shkupit u organizua takim i përbashkët me përfaqësues të 

gjashtë (6) shkollave të mesme profesionale në të cilat u zbatuan orë të përbashkëta me nxënës të gjuhëve 
të ndryshme mësimore gjatë vitit të kaluar shkollor (SHMQSH Zdravko Cvetkovski, SHMQSH Dimitar 
Vllahov, SHMQSH Josip Broz Tito, SHMQSH Vëllezërit Milladinov, SHMQSH Boro Petrushevski dhe 
SHMQSH Arseni Jovkov) Në takim morën pjesë dhe kontribuuar edhe përfaqësuesit e SHMQSH Vllado 
Tasevski, që është shkollë e re që i bashkohet këtij procesi. Qyteti i Shkupit ndërmori rolin e facilitatorit në 
takim në të cilin u shqyrtuan propozimet e shkollave për çiftee të mësimdhënësve – realizues dhe për 
lëndët, si edhe sfidat me të cilat do të përballen në procesin e organizimit dhe zbatimit të orëve të 
përbashkëta në vitin e ri shkollor. Procesi arsimor në vitin e ri shkollor 2020/2021 do të fillojë onlajn duke 
përdorur platformën nacionale për mësim në distancë. Platforma akoma nuk është funksionale në tërësi dhe 
për momentin nuk lejon bashkimin e nxënësve të dy klasëve në orëtë njëjtë. Që këtu, projekti së bashku me 
Qytetin e Shkupit dhe KINA MASH është në proces të adresimit të kësaj sfide.   

 
Mbështetja e projektit për Inspektoratin Shtetëror të Arsimit (ISHA) 
 Projekti për Integrimit Ndëretnik të të Rinjve në Arsim do ta mbështesë Inspektoratin Shtetëror të Arsimit në 

procesin e rishikimit të treguesve për cilësinë e punës në shkolla dhe doracakun, duke i përfshirë edhe 
instrumentet për vlerësimin integral, me qëllim që të  përfshihen ndryshimet e fundit në Ligjin për arsim fillor 
dhe Ligjin për arsim të mesëm. Më 24 shtator 2020 u organizua takim i përbashkët midis përfaqësuesve të 
ISHA dhe ekipit të projektit, në të cilin u definuan hapat e ardhshëm dhe aktivitetet. Si rezultat i këtij aktiviteti, 
do të azhurnohen treguesit për cilësinë e punës së shkollave në fushat: 1) nxënie dhe mësimdhënie dhe 2) 
mbështetje e nxënësve. Që këtu, gjatë periudhës së ardhshme, do të formohet grup pune dhe aktivitetet do 
të fillojnë të zbatohen në tetor 2020.  

 
 
 



 

 

Aktivitete afatgjata jashtëshkollore në shkolla  

 Ekipi i projektit në mënyrë aktive diskutoi dhe i hulumtoi mundësitë për zbatimin e aktiviteteve 
jashtëshkollore në seksione, përfshirë edhe zbatimin e këtyre aktiviteteve midis shkollave partnere. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike për sjellje qytetare 

  

Grup pune për arsim qytetar për shkollat e mesme – aktivitet për zhvillimin e Doracakut për mësimdhënësit e 
arsimit qytetar në shkollat e mesme 
 Modulet e disejnuara 1 dhe 2 në gjuhën maqedonase dhe shqipe u ndanë me 120 mësimdhënës të arsimit 

qytetar në shkollat e mesme, të cilët do të marrin pjesë në trajnimet e ardhshme. Ekipi i projektit e finalizoi 
përmbajtjen e Moduleve 3, 4 dhe 5 (gjithsej 37 përgatitje për orë) të cilat u përpiluan dhe u dërguan tek 
BZHA për shqyrtim dhe aprovim final. Me këtë, përfundoi procesi i përpilimit të përmbajtjeve/puntorive për të 
gjitha temat e pjesës kryesore të Doracakut për mësimdhënës. 
 

Grup pune për arsim qytetar për shkollat e mesme – aktivitete për trajnimin e mësimdhënësve të arsimit qytetar 
 Më 2 shtator 2020, grupi i punës mbajti takim onlajn me qëllim që të koordinojë procesin e zhvillimit të 

moduleve dhe përmbajtjeve për trajnimin e  mësimdhënësve të arsimit qytetar në shkollat e mesme, si edhe 
procesin e zbatimit të trajnimeve onlajn. Pasi u konsultua me BZHA, grupi u pajtua të zbatojë trajnime në tre 
sesione/faza: Modulet 1-2 tashmë janë caktuar për më 6-9 tetor 2020, Moduli 3 është caktuar për në nëntor 
dhe Modulet 4-5 janë planifikuar për në dhjetor. Çdo trajnim do të zbatohet në katër (4) grupe dhe afro 20 
mësimdhënës/pjesëmarrës. Pas dy takimeve onlajn të organizuara midis ekipit të projektit dhe anëtarëve të 
grupit të punës përgjegjës për zhvillimin e përmbajtjeve të Moduleve 1-2 dhe për zbatimin e trajnimit të parë, 
u realizua simulim i trajnimit me të gjithë grupin. Në pajtim me propozimet e ekipit të projektit dhe konstatimet 
nga simulimi, trajnuesit i finalizuan materialet për trajnim. Trajnimi do të fokusohet në aktivitetet e përfshira 
në Doracakun për mësimdhënës dhe veçanërisht në mënyrën në të cilën mund të zbatohen ato onlajn. 
Përveç kësaj, trajnuesit morën udhëzime për aspektet teknike të cilat duhet të merren parasysh gjatë 
zbatimit të trajnimit onlajn.  
Për shkak të mungesës së të dhënave për mësimdhënësit e arsimit qytetar në shkollat e mesme, ekipi i 
projektit përgatiti formular për grumbullimin e të dhëna nga shkollat. U grumbulluan kontakte nga të gjithë 
mësimdhënësit e arsimit qytetar, për të katër (4) grupet e pjesëmarrësve të cilët do të marrin pjesë në 
trajnim. Ekipi i projektit e shfrytëzoi listën e kontakteve për t’i informuar mësimdhënësit për materialet e reja 
mësimore për nxënie dhe mësimdhënie (Module 1-2 nga Doracaku për mësimdhënës) si edhe të dërgojë 
ftesa për mësimdhënësit për trajnimin e parë në tetor, së bashku me detyrat që duhet t’i përfundojnë para 
trajnimit. 

 
Nxitja e etosit qytetar në shkolla 
 Materialet për trajnimin për etosin qytetar në shkollat e fazës 1 do të rishikohen me qëllim që të integrohet 

aspekti i përdorimit të veglave digjitale për zbatimin e aktiviteteve të ndryshme jashtëshkollore për stimulimin 
e etosit qytetar. Procesi i shpërndarjes së pajisjes teknike i cili u ndërpre në mars për shkak të pandemisë, 
përfundoi këtë muaj. 
 

Takim me këshilltarët e BZHA-së për vëzhgim të orëve të arsimit qytetar 
 Pas konsultimeve me BZHA, ekipi i projektit e rishikoi planin e punës dhe  integroi arsimit në distancë në 

procesin e vëzhgimit të orëve. Me këtë  do të kontribuohet drejt procesit më efikas dhe uniform të zbatimit të 
vëzhgimit të orëve me përdorimin e platformës për mësim në distancë.    
 

Angazhimi i konsulentëve ndërkombëtarë për etosin qytetar 

 У përgatitën мateriale shtesë për konsulentët, me qëllim që t’i shfrytëzojnë gjatë procesit të realizimit të 
detyrës së  parë (gjatë zhvillimit të veglës për vlerësimin e etosit qytetar në shkolla). Përfshirë rezyme (në 
gjuhën angleze) të raportit për përvojat e nxënësve dhe mësimdhënësve me programin e rishikuar mësimor 
për arsim qytetar në shkollat fillore dhe rezyme të praktikave më të mira për nismat e nxënësve. 

  

 

 
Nxitja e shkollave – Rinovimi   

  

Rinovimi i shkollave 
 U përpiluan raportet inxhinierike për rinovimin e tri shkollave: SHF Hristijan Todorovski Karposh në 

f.Dragomancë, komuna Nagoriçan i Vjetër, SHF Dedo Ilo Maleshevski në komunën e Berovës dhe SHF 

Rametulla Ameti në Komunën e Zhelinës. 

 Memorandume për mirëkuptim për rinovimin e gjashtë (6) shkollave të vitit të tretë të projektit: SHF Gjorçe 

Petrov në Kavadar, SHF Hristian Todorovski Karposh në f. Dragomanovc, SHF Dedo Ilo Maleshevski në 

Berovë dhe SHF Rametulla Ameti në f. Çaiflik – komuna e Zhelinës u nënshkruan nga drejtori ekzekutiv i 

QMEQ, udhëheqësi i projektit, kryetari i komunës dhe drejtori i shkollës. Memorandumi për mirëkuptim i 

definon përgjegjësitë e projektit për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim, të komunës dhe të shkollës 

lidhur me zbatimin e suksesshëm të projekteve për rinovimin e shkollave. 



 

 

 Është përgatitur dokumentacioni i tenderit për gjashtë (6) projekte për rinovimin e shkollave: vendosjen e 

dyshemeve të reja dhe dritareve në SHM Gjorçe Petrov në Kavadar: rikonstruimin e sallës sportive, 

vendosjen e dritareve të reja, dyerve dhe dyshemeve në SHF Hristian Todorovski Karposh në f. 

Dragomancë, komuna Staro Nagoriçane; rikonstruimi i rrethojës në oborrin e shkollës në SHF Mirçe Acev në 

Gjorçe Petrov; rikonstruimin e çatisë në SHF Johan Hajnrih Pestaloci në Qendër; rikonstruimin e objektit të 

shkollës të shkollës rajonale SHF Dedo Ilo Maleshevski në f. Dvorishtë në Berovë dhe instalimin e sistemit të 

ri për ngrohje në SHF Rametulla Ameti në f. Çiflik – komuna e Zhelinës. 

 Më 7 shtator 2020 u publikua thirrja në dy gazeta ditore, Nova Makedonia dhe Koha (në gjuhën 

maqedonase dhe shqipe) dhe në ueb faqen  e QMEQ për zgjedhjen e kompanive ndërtimore për tre projekte 

për rinovimin e shkollave; vendosja e dyshemeve të reja dhe dritareve në SHF Hristijan Todorovski Karposh 

në f. Dragomancë, komuna Staro Nagoriçane dhe rikonstruimi i rrethojës në oborrin e shkollës në SHF Mirçe 

Acev në Gjorçe Petrov; 

 Më 11 shtator 2020 u publikua thirrja publike në dy gazeta ditore, Nova Makedonija dhe Koha (në gjuhën 

maqedonase dhe shqipe) dhe në ueb faqen e QMEQ për zgjedhjen e kompanive ndërtimore për tre (3) 

projekte për rinovimin e shkollave; rikonstruimin e objektit shkollor në shkollën rajonale SHF Dedo Ilo 

Maleshevski në f. Dvorishtë në Berovë; rikonstruimin e çatisë në SHF Johan Hajnrih Pestaloci në Qendër 

dhe instalimin e sistemit të ri për ngrohje në SHF Rametulla Ameti në f. Çiflik – komuna e Zhelinës. Për të 

gjitha 12 projektet për rinovimin e shkollave u publikua thirrje publike. 

 Më 4 shtator 2020 u organizua hapje e tenderëve dhe vlerësimi i kompanive ndërtimore për rinovimin e tri 

shkollave; vendosjen e dritareve të reja në SHF Elpida Karamandi në Manastir, rikonstruimin e objektit 

shkollor të shkollës rajonale SHF Shën Cirili dhe Metodi në f. Radovë – komuna e Bosillovës dhe vendosjen 

e dyshemeve të reja në SHF Murat Labuishti në f. Labunishtë në Komunën e Strugës.  

 Më 21 shtator 2020 u organizua hapje e tenderëve dhe vlerësimi i kompanive ndërtimore për vendosjen e 

dyshemeve dhe dritareve në SHF Gjorçe Petrov në Kavadar; rikonstruimin e sallës sportive, vendosjen e 

dritareve të reja, dyerve dhe dyshemeve në SHF Hristijan Todorovski Karposh në f. Dragomancë, komuna 

Staro Nagoriçane dhe rikonstruimin e rrethojës në oborrin e shkollës në SHF Mirçe Acev në Gjorçe Petrov. 

Nuk janë shtruar oferta për rikonstruimin e sallës sportive, vendosjen e dritareve të reja, dyerve dhe 

dyshemeve në SHF Hristijan Todorovski Karposh në f. Dragomancë, komuna Staro Nagoriçane, me ç’rast 

komisioni për vlerësim vendosi nga fillimi të shtrojë kërkesë për grumbullimin e ofertave në gjashtë (6) 

kompanitë të cilat janë radhitur lartë sipas përvojës tonë nga dy fazat paraprake. Kompanive u ishte dhënë 

afat prej 5 ditësh për dorëzimin e ofertave. 

 Më 25 shtator 2020 u organizua hapja e tenderëve dhe vlerësimi i kompanive ndërtimore për rikonstruimin e 

objektit shkollor të shkollës rajonale SHF Dedo Ilo Maleshevski në f. Dvorishte, Berovë; rikonstruimin e 

çatisë në SHF Johan Hajnrih Pestaloci në Qendër dhe instalimin e sistemit të ri për ngrohje në SHF 

Rametulla Ameti në f. Çiflik – Komuna e Zhelinës.  

 Ekipi i projektit  e përgatit dokumentacionin e nevojshëm për miratimin e kompanive të zgjedhura për; 

vendosjen e dritareve të reja në SHF Elpida Karamandi në Manastir; rikonstruimin e objektit shkollor në 

shkollën rajonale Shën Cirili dhe Metodij në f. Radovë, komuna e Bosilovës; vendosjen e dyshemeve të reja 

në SHF Murat Labunishti në f. Labunisht në komunën e Strugës; rikonstruimin e sallës sportive, vendosjen e 

dritareve të reja, dyerve dhe dyshemeve në SHF Hristijan Todorovski Karposh në f. Dragomancë, komuna 

Staro Nagoriçane; vendosjen e dyshemeve dhe dritareve të reja në SHF Gjorçe Petrov; rikonstruimin e 

objektit shkollor në shkollën rajonale në f. Dvorishte në SHF Dedo Ilo Maleshevski në Berovë; rikonstruimin e 

çatisë së SHF Johan Hajnrih Pestaloci në Qendër dhe instalimin e sistemit të ri për ngrohje në SHF 

Rametulla Ameti në f. Çiflik – komuna e Zhelinës, me ç’rast dokumentacioni i përgatitur u dërgua për miratim 

tek zyrtari për kontrata dhe marrëveshjeve në Zyrën Rajonale për Kontrata dhe Marrëveshjeve të USAID-it 

në Kosovë. Me këto nëntë (9) kompani ndërtimore, gjithsej u miratuan 12 projekte për rinovimin e shkollave. 

 Pas miratimit, lista e kompanive të përzgjedhura ndërtimore u publikua në ueb faqen e QMEQ. 

 U nënshkrua marrëveshje me kompanitë e zgjedhura për rikonstruimin e 12 shkollave. 

 Më 21 shtator 2020, në mënyrë elektronike u dërgua thirrje në shtatë kompani konsulente për mbikëqyrje në 

zbatimin e projekteve për rinovimin e 12 shkollave. Më 28 shtator u organizua hapja e ofertave, me ç’rast 

komisioni vlerësues i zgjodhi kompanitë konsulente për mbikëqyrje. 

 U nënshkrua marrëveshje me kompanitë e zgjedhura konsulentë për mbikëqyrjen e zbatimit të 12 projekteve 

për rinovim.  

 U përgatit dokumentacioni për hyrje në punë për aktivitetet ndërtimore në 12 shkolla.    

 


