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Gjashtë muaj
arritje të INRA-së

gjatë KOVID-19

Një histori e perceptimit të ndryshimeve si një mundësi për
adaptim dhe përparim gjatë krizës botërore
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285 aktivitete të
digjitalizuara të
projektit me mbi 500
nxënës të përfshirë
në to

Rreth 700 pjesëmarrës
morën pjesë në 60
takime, diskutime në
platforma digjitale dhe
aktivitete për ndërtimin
e kapaciteteve

Janë përpiluar video me
instuksione, udhëzime dhe
infografikë për të siguruar
mbështetje
mësimdhënësve dhe
shkollve gjatë përballjes
me krizën e KOVID-19 dhe
adaptimin me arsimin në
distancë

Komponenti 1:
Forcim i kohezionit ndëretnik në
sistemin arsimor

Komponenti 2:
Forcim i kulturës
demokratike dhe sjelljes
qytetare mes të rinjve 3Komponenti 3:

Nxitje për shkollat /
rinovime

Më shumë se 470 nxënës morrën pjesë
në 255 orë të përbashkëta mësimore të
zhvilluara në formë digjitale.

Rreth 50 nxënës morrën pjesë në 30
aktivitete të sekcioneve shkollore të
realizuara në mënyrë digjitale.

Janë realizuar gjithsej shtatë (7) takime
digjitale mes mentorëve dhe
përfaqësuesve të komunave që
rezultuan me miratimin e dy (2)
politikave komunale për INA dhe
angazhim të të rinjëve dhe
njëmbëdhjetë (11) komunave që janë
duke punuar në finalizimin e tyre.

Janë mbajtur gjashtë (6) punëtori
digjitale me 270 nxënës të gjashtë (6)
komunave dhe tetëmbëdhjetë (18)
shkollave fillore dhe të mesme.

Në partneritet me Forumin Arsimor
Rinor u zhvillua një video e animuar me
instruksione, që ka për qëllim t’u
ndihmojë mësimdhënësve të
organizojnë aktivitete digjitale
jashtëshkollore me nxënësit e tyre.
Videoja është vendosur në platformën
EDUINO.

Me rastin e shënimit të „Ditës
ndërkombëtare të paqes“, nxënësit nga
të 18 shkollat në gjashtë (6) komuna, që
ishin pjesë e procesit dhe aktiviteteve për
përcaktimin e nismave rinore në nivelin
komunal, incizuan dhe ndanë mesazhet
e tyre për paqe.

Në bashkëpunim me Komisionin për
Integrim Ndëretnik në Arsim pranë
MASH, ekipi i projektit ndihmoi në
mbledhjen e informacioneve kthyese
ngs 262 shkolla fillore dhe 68 shkolla të
mesme për aktivitetet e realizuara në
vitin shkollor 2018/19. 

Më shumë se 300 pjesëmarrës
(mësimdhënës të arsimit qytetar,
bashkëpunëtorë profesional dhe
drejtoria e shkollës) prej 120 shkollave
morën pjesë në 25 takime digjitale për
nxitjen e klimës demokratike. 

Janë realizuar gjithsej nëntë (9) takime
digjitale me grupin e punës për arsim
qytetar në shkollat e mesme dhe si
rezultat është përpiluar „Udhëzuesi për
mësimdhënës për arsim qytetar“ në
shkollat e mesme profesionale dhe janë
përgatitur materialet për modulin 1 dhe
2.

U përpiluan dy (2) udhëzime për mjetet
e vlerësimit dhe mësimdhënien digjitale
për mësimdhënësit e arsimit qytetar që
përmbajnë një përzgjedhje të mjeteve
digjitale për orët e arsimit qytetar dhe
udhëzues për procesin e vlerësimit të
kompetencave të arsimit qytetar, gjatë
periudhës së mësimit në distancë.

Më shumë se 70 pjesëmarrës morën
pjesë në diskutimin onlajn lidhur me
përdorimin e veglave digjitale gjatë
periudhës së mësimit në distancë dhe
diskutuan lidhur me sfidat me të cilat u
përballën gjatë kësaj kohe.

Një broshurë me praktika të mira të
nismave të nxënësve u përpilua dhe
miratua nga BZHA-ja, duke shërbyer si
një udhëzues për shkollat gjatë procesit
të realizimit të nismave efektive të
nxënësve.

„Koncepti për arsim qytetar në arsimin
fillor“ është aprovuar nga BZHA-ja dhe
është miratuar nga MASH-i.

Materialet e zhvilluara nga projekti janë
shfrytëzuar në në 44 orë mësimore të
arsimit qytetar platformën EDUINO (31
në gjuhën maqedonase dhe 13 në
gjuhën shqipe) dhe 9 orë mësimore të
realizuara përmes TV-klasës.

Mbi 2052 nxënës dhe 127 mësimdhënës
të arsimit qytetar dhanë informacione
kthyese mbi programin e rishikuar
mësimor për klasën e tetë (8) dhe nëntë
(9), duke i lejuar ekipit të projektit që t’i
vlerësojë efektet e rishikimeve.

U finalizua dhe publikua hulumtimi mbi
arsimin qytetar në shkollat e mesme, i
realizuar në vitin 2019, që përmban
informacione kthyese nga 733 nxënës të
shkollave të mesme dhe 106
mësimdhënës të arsimit qytetar. 

U mbajtën gjithsej 12 takime onlajn
me 48 anëtarë të ERSH (Ekipet për
Rinovimin e Shkollave) ku u
diskutuan hollësisht projektet
parësore për rinovimin e shkollave
nga aspekti teknik. 

Ekipi i projektit regjistroi një video
që përmbante hapa dhe udhëzime
për pastrimin dhe dezinfektimin e
ndërtesave të shkollës pas krizës,
në mënyrë që të përgatitë shkollat
për të hapur dyert e tyre nxënësve.

Është përpiluar një infografik që
përmban procedura të hollësishme
për pastrimin dhe dezinfektimin e
ndërtesave shkollore pas krizës me
pandeminë KOVID-19. 

U botua „Udhëzuesi me doracak
për mirëmbajtjen e objekteve
shkollore “- pjesa e dytë. Ky botim u
miratua nga MASH-i. Ai përmban
një numër të caktuar të
udhëzimeve dhe rekomandimeve
të dobishme për institucionet
arsimore, komunat dhe shkollat,
lidhur me procedurat e pastrimit të
shkollës dhe procedurat vepruese. 

Një video e animuar për
menaxhimin e rrezikut nga
katastrofa (në raste emergjente) në
shkolla dhe një video
bashkëvepruese për menaxhimin e
rrezikut nga katastrofa (në raste
emergjente) në shkolla u krijuan
dhe u ngarkua në faqet e internetit
të QMEQ-së dhe Ministrisë së
Arsimit dhe Shkencës. 

Mësimet e nxjerra

Mbështetja institucionale nga BZHA-ja dhe Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim përmes mentorimit dhe
punëtorive onlajn është thelbësore për mësimdhënësit, veçanërisht gjatë arsimit në distancë, pasi kontribuon
drejt përgatitjes më të mirë të mësimdhënësve dhe zbatimit më efikas të aktiviteteve të programeve mësimore dhe
jashtëshkollore. Prandaj, mbështetja e vazhdueshme institucionale përmes aktiviteteve për ndërtimin e kapaciteteve
do të sigurohet përmes aktiviteteve të ardhshme të projektit. 

Digjitalizimi i aktiviteteve mësimore (orëve të rregullta) dhe aktiviteteve jashtëshkollore ka një efekt pozitiv në
krijimtarinë dhe përqendrimin e nxënësve në krahasim me mjedisin tradicional të klasës. Përmes aktiviteteve
për vëzhgim të realizuara me nxënës lidhur me aktivitetet mësimore, ashtu edhe atyre jashtëshkollore, u konstatua
se përdorimi i mjeteve të ndryshme digjitale përmirëson efektivitetin e ndjekjes së leksioneve dhe përfundimin e
detyrave. Projekti do të punojë drejt nxitjes së mësimdhënësve për të përdorur një kombinim të veglave digjitale,
madje edhe në mjediset e klasës tradicionale.  
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