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Aktivitete midis komponentëve  

 
 

Komunikimi me opinionin 

 Informatori për arritjet e projektit INRA është azhurnzar dhe ndarë në ueb faqen e QMEQ-së;  
 Janë përpiluar dhe publikuar katër (4) infografikë (1, 2, 3, 4) për Udhëzuesin për metodikën e mësimit 

në distancë për arsimin fillor dhe të mesëm dhe Udhëzuesin për organizimin e aktiviteteve 
jashtëshkollore përmes platformave për nxënie në distancë për arsimin fillor.  

 Është realizuar intervistë me Simona Petkovska Ilievska, mësimdhënëse e arsimit qytetar nga SHF 
“Vllado Tasevski“ Shkup. Ajo ka realizuar shumë aktivitete përmes nxënies në distancë me nxënësit e 
saj dhe ndau përvojat dhe këshillat e saj;  

 Harta e shkollave të rinovuara është azhurnuar me detaje lidhur me shkollat që janë rinovuar në vitin 
2020; 

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

 Bashkëpunimi i shkëlqyeshëm i projektit me mediat rezultoi me artikuj mediatik për aktivitetet e 
projektit në shkollat dhe në bashkësitë lokale.  

 
Monitorimi dhe vlerësimi 
 Gjithsej 4964 mësimdhënës – pjesëmarrës në uebinarin për prezantimin e Udhëzuesit për metodikën 

e mësimit në distancë dhanë informacione kthyese dhe e vlerësuan efektivitetin e aktivitetit. Uebinari 
ishte vlerësuar si shumë efektiv dhe i dobishëm për mësimdhënësit, me nota mesatare: 4.725 
(kënaqësi nga përmbajtja) dhe 4.75 (kënaqësi nga organizimi). Ekipi i projektit i përpunon të dhënat 
cilësore nga pyetësorët në mënyrë që t’i vlerësojë leksionet kryesore të mësuara nga uebinarët dhe 
nevojat e ardhshme të mësimdhënësve lidhur me përmbajtjet e reja të uebinarëve.  

 Para fillimit të aktiviteteve afatgjata jashtëshkollore për integrim ndëretnik dhe pjesëmarrje rinore në 
kuadër të seksioneve lëndore të shkollave dhe aktiviteteve në partneritet, ekipi i Projektit zbaton 
vlerësimin fillestar të përvojave të mëparshme të nxënësve me aktivitete të ngjashme, preferencat për 
aktivitetet e radhës, motivimi për pjesëmarrje, përfshirja në proceset e vendimmarrjes dhe perceptimet 
për “të ndryshmit” në aspektin etnik. Për këtë qëllim, gjatë muajit shkurt janë zbatuar gjithsej shtatë (7) 
grupe të fokusit me grupe të nxënësve që mësojnë në tri (3) gjuhë të ndryshme mësimore 
(maqedonisht, shqip dhe turqisht) nga ekzemplari i katër (4) shkollave fillore dhe të mesme (SHF 
“Qirili dhe Metodi” fsh. Stajkovc, Gazi Babë, SHF “Goce Dellçev” Shën Nikollë, SHM “Negotinë” fsh. 
Negotinë, Vrapçishtë dhe SHF “Jashar Bej Shkupi” Çair). Gjithashtu, nxënësit e të nëntë (9) shkollave, 
që do realizojnë aktivitete jashtëshkollore gjatë vitit, kanë mundësi të përgjigjen në e-hulumtimin që ka 
të bëjë me aspektet e njëjta. Pasi të analizohen, rezultatet do të jenë të strukturuara në raportin me të 
dhëna dhe rekomandime për shkollat, me çka ata do të informohen për nevojat, pritjet dhe 
perceptimet e nxënësve dhe në këtë mënyrë do t’u mundësohet që t’i përputhin në mënyrë përkatëse 
aktivitetet e radhës. 

 Pas përfundimit të procesit të përpilimit të Strategjive komunale për integrim ndëretnik në arsim dhe 
pjesëmarrje rinore në të pesëmbëdhjetë (15) komunat të cilave projekti u siguroi mbështetje gjatë vitit 
2020, përfaqësuesve komunalë dhe mentorëve të tyre u është ndarë e-pyetësor për vlerësimin e 
procesit. Pyetësori përbëhej prej pyetjeve lidhur me përvojën e përgjithshme me përpilimin dhe 
miratimit e Strategjive komunale për INA dhe pjesëmarrjen rinore, mendimet e tyre lidhur me qasjen 
mentoruese dhe sfidat potenciale. Mentorët dhe komunat siguruan informacione relevante kthyese, 
ndërsa përgjigjet analizohen dhe gjetjet do të prezantohen në raport dhe do të ndahen me ekipin e 
Projektit. 

 Pyetësorë për vlerësim janë ndarë me pjesëmarrësit në: 

 Punëtorinë me mësimdhënës dhe koordinatorë të Ekipeve për Integrim Shkollor (EISH) nga 
shkollat e mbështetura nga projekti që janë përfshirë në zbatimin e aktiviteteve 
jashtëshkollore në vitin 2021, me çka u mundësohet ta japin mendimin e tyre për njohuritë më 
të rëndësishme që i kanë përvetësuar, t’i ndajnë nevojat e tyre për mbështetje të ardhshme, 
të japin këshilla për përmirësime të ardhshme të punëtorive të ngjashme dhe në fund ta 
vlerësojnë çdo sesion të realizuar. Punëtoria ishte vlerësuar me notën mbi 4.6 (në shkallën 
prej 1-5), gjë që tregon se pjesëmarrësit për të njëjtën konsiderojnë se është mjaft e 
dobishme dhe interesante.  

http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Youth-Ethnic-Integration-Project-infografik-ALB_new_update.pdf
http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Infographic-1-ALB.pdf
http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Infographic-2-ALB.pdf
http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Infographic-3-ALB.pdf
http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Infographic-4-ALB.pdf
http://sq.mcgo.org.mk/lajme/interviste-me-simona-petkovska-ilievska-inovacioni-qendron-te-te-gjithe-ne-vetem-pak-nevojitet-qe-ta-nxjerrim-ne-siperfaqe/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=150SQVbFxdTRu9NcmytUg6hVQaxAI90cB&ll=41.613724445589995%2C21.452840755808893&z=9


 

 

 Takimin informativ me përfaqësuesit e pesëmbëdhjetë (15) komunave që do të punojnë në 
përpilimin e Strategjive për INA-n dhe pjesëmarrjen rinore gjatë vitit 2021. Përfaqësuesit e 
komunës kanë mundësinë për të dhënë mendimin e tyre për pikat e diskutimit, të përmendin 
njohuritë e sapopërvetësuar dhe t’i ndajnë nevojat e tyre për mbështetje të ardhshme.  

Raportet për dy aktivitetet do të përgatiten dhe ndahen me ekipin e Projektit me çka do të sigurohet 
përmirësim i vazhdueshëm i cilësisë së aktiviteteve të radhës.  
 

Qendra për Fuzion të Ideve 

 Ekipi i Projektit përgatiti program të hollësishëm vjetor për aktivitetet në kuadër të Qendrës për Fuzion 
të Ideve. Dokumenti përmban pasqyrë gjithëpërfshirëse të: aktiviteteve të radhës për ndërtimin e 
kapaciteteve, ngjarjeve me mysafirë – folës frymëzues, procesi i realizimit të ideve për ndryshime 
pozitive në kuadër të shkollave/bashkësive dhe ngjarjeve të Qendrës për Fuzion të Ideve me 
përfaqësues të institucioneve kyçe arsimore dhe përfaqësuesve të komunës.  

 Anëtarët e Qendrës për Fuzion të Ideve patën mundësinë që të zhvillojnë në mënyrë plotësuese 
kreativitetin e tyre përmes punëtorisë onlajn për nxitjen e të menduarit kritik që u mbajt në platformën 
ZOOM. Gjatë punëtorisë, nxënësit mësuan për teorinë e të menduarit kreativ dhe për rëndësinë e 
shkëmbimit të ideve dhe për zbatimin e procesit në mënyrë që të arrihet deri te zgjidhja ideale. Kjo 
siguroi bazën për angazhimin e radhës të nxënësve në muajin e radhës, meqë ata nxiten të mendojnë 
dhe të shkëmbejnë lirisht ide për zgjidhjet inovative që në fund do të kontribuojnë për ndryshime 
pozitive në kuadër të shkollave/bashkësive të ardhshme.  

 U mbajtën takime të rregullta të Qendrës për Fuzion të Ideve me ekipin intern të QFI-së në mënyrë që 
të ndahen informacione për aktivitetet e radhës dhe të jepet mundësi për t’u shkëmbyer mendime për 
aktivitetet që janë zbatuar deri tani.  

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik  

  

Politika për integrimin ndëretnik në nivel komunal 
 Më 25 shkurt të vitit 2021, ekipi i projektit organizoi takim informativ onlajn me përfaqësuesit e 15 

komunave të sapozgjedhura: Bogdanci, Manastir, Vasilevë, Dibër, Mavrovë dhe Rostushë, Dojran, 
Zhelinë, Karposh, Kisella Vodë, Kërçovë, Studeniçan, Radovish, Çashkë, Shtip dhe Shuto Orizarë, që 
duhet të jenë të përfshira në procesin e përpilimit dhe miratimit të politikave dhe strategjive të 
komunave për integrim ndëretnik dhe pjesëmarrje rinore në vitin 2021. Komunat janë zgjedhur sipas 
kritereve të radhës: përfaqësim rajonal, zona dhe komuna rurale/urbane me një ose më shumë gjuhë 
zyrtare, iniciativë dhe bashkëpunim të mëparshëm me Projektin. Gjatë takimit u diskutua për rolin e 
komunave gjatë përpilimit të politikave komunale. Gjithashtu, gjatë sesionit për shkëmbim kolegial të 
përvojave, ata punuan së bashku me përfaqësues të komunave të cilat në vitin 2020 përpiluan dhe 
miratuan strategji për INA dhe pjesëmarrje rinore edhe me përfaqësues të mentorëve që siguroi 
mbështetje gjatë këtij procesi, me ç’rast i ndanë dhe shkëmbyen përvojat e tyre për zgjidhjen e 
problemeve që u paraqitën si rezultat i KOVID-19 dhe mënyrës së punës në distancë. Ky takim u 
mundësoi pjesëmarrësve që t’i avancojnë shkathtësitë e tyre për krijimin e politikave dhe strategjive 
në komunat e tyre dhe sigurimin e mbështetjes së shkollave për realizimin e aktiviteteve të 
përbashkëta të nxënësve dhe nismave rinore. Në periudhën e ardhshme, mentorët e projektit do t’i 
koordinojnë dhe do t’u ndihmojnë përfaqësuesit e komunave përgjegjës për arsimin në procesin e 
përpilimit dhe miratimit të politikave për integrim ndëretnik në nivel të komunës. Gjithashtu, në planin e 
veprimit që është pjesë e Strategjisë do të përfshihen norma konkrete buxhetore në mënyrë që të 
mobilizohen resurse, të dedikuara për t’i ndihmuar shkollat në realizimin e aktiviteteve të përbashkëta 
të nxënësve dhe nismave rinore.   
 

Partneritet me komunat për angazhimin e të rinjve që të udhëheqin përmes shembullit personal (aksione 
rinore) në vitin 2021  
 Vazhdoi bashkëpunimi me komunat që i përpiluan dhe miratuan strategjitë komunale për INA dhe 

pjesëmarrje rinore në vitin 2020. Më 10 shkurt të vitit 2021 përfaqësues nga Resnja, Aerodromi, 
Saraji, Çairi, Berova, Nagoriçani i Vjetër, Bosillova, Bogovina, Gazi Baba, Vinica, Negotina, Qendra, 
Ohri, Koçana dhe Gjorçe Petrovi ishin të pranishëm në takimin onlajn të organizuar nga ekipi i 
Projektit. Qëllimi ishte që këto komuna të përfshihen në procesin e realizimit të aksioneve rinore gjatë 
këtij viti dhe t’u mundësohet t’i vendosin në praktikë strategjitë dhe planet e tyre të aprovuara të 
veprimit. Pjesëmarrësit u njoftuan me rolin e komunës në mbështejten e shkollave për realizimin e 
aktiviteteve me të cilat promovohen vlera ndëretnike dhe qytetare përmes nismave rinore, me 
mënyrën e planifikimit dhe realizimit të nismave rinore, si dhe hapat për forcimin e kapaciteteve të të 
rinjve për organizimin e nismave rinore. Gjithashtu, u diskutua për mundësinë e angazhimit të sektorit 
të biznesit në mbështetjen e nismave rinore. Në periudhën e ardhshme, ekipi i projektit në partneritet 
me Forumin Rinor Arsimor (FRA) dhe përfaqësuesit e komunave përgjegjëse për arsimin do ta 
koordinojnë procesin e organizimit dhe realizimit të aksioneve rinore në secilën komunë. Realizimi i 
aksioneve rinore gjatë vitit 2021 pritet të jetë i kombinuar (onlajn dhe me prani fizike). Në formë onlajn, 
dhe kur atë e lejojnë rrethanat, me prani fizike, nxënësve të këtyre komunave do t’u sigurohet 



 

 

mbështetje gjatë përkufizimit dhe prezantimit të prioriteteve të tyre para përfaqësuesve kompetent në 
komunë, si dhe gjatë zbatimit të nismave të tyre.   

 

Angazhimi i të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal (finalizim i aksioneve rinore nga viti 2020) 
 U organizuan takime mes nxënësve dhe përfaqësuesve të komunave të Prilepit dhe Vrapçishtit për 

përfaqësimin dhe prezantimin e interesave të tyre.  

 Më 17 shkurt të vitit 2021 nxënësit e SHM “Orde Çopella”, SHM “Kuzman J. Pitu” dhe SHM 
“Mirçe Acev” morën pjesë në takimin onlajn me përfaqësuesin e Komunës së Prilepit dhe e 
prezantuan pjesëmarrjen e tyre në procesin e përgjithshëm, letrën për përfaqësimin e 
interesave dhe biseduan në mënyrë të detajuar për nismat/prioritetet e tyre. Përfaqësuesi i 
komunës përgjegjës për arsim shprehu interesin e komunës për të siguruar mbështetje në 
zbatimin e prioriteteve të këtilla rinore, e në bazë të prioriteteve të nxënësve, fokusi kryesor i 
aksionit rinor do të vendoset në adaptimin dhe rregullimin e sipërfaqes publike që do të 
shërbejë si park për kafshët e përkëdhelura shtëpiake. Edhe një hapësirë publike në afërsi do 
të zbukurohet dhe rregullohet për rekreacion dhe shoqërim të të rinjve.  

 Më 22 shkurt të viti 2021, nxënësit e shkollave fillore “Vrapçisht” dhe “Sali Lisi” f. Dobërdoll 
dhe nga shkolla e mesme “Negotinë” i përfaqësuan dhe prezantuan me sukses 
prioritetet/nismat e tyre para përfaqësuesit të Komunës së Vrapçishtit. Si rezultat i kësaj, do të 
organizohet eko-aksion me rastin e Ditës ndërkombëtare të pyjeve.  

Deri tani, projekti në partneritet me FRA arriti t’i përkufizojë prioritetet rinore në të dhjetë (10) komunat 
dhe të organizojë takime për përfaqësimin e interesave mes nxënësve dhe komunave në nëntë (9) 
(prej gjithsej 10) komunave. 

 Në mënyrë që të zbatohen intervenimet e përkufizuara si prioritete të nxënësve ose si aksione rinore, 
ekipi i projektit e vazhdoi edhe komunikimin me përfaqësuesit e komunave të Dollnenit dhe Velesit. U 
organizuan takime koordinuese onlajn në të cilat janë përcaktuar bashkërisht hapat e mbetur lidhur 
me intervenimet ose me zbatimin e aksioneve rinore në këto komuna.  

 Gjithashtu është organizuar takim me prani fizike për koordinim me përfaqësues të Komunës së 
Tetovës. Qëllimi i takimit ishte që të diskutohen detajet lidhur me zbatimin e aksionit rinor në këtë 
komunë. Krahas kësaj, janë vizituar lokalitete potenciale për zbatimin e aksionit rinor. Më pas, 
projektin mbështeti komunën gjatë prezantimit të lokaliteteve të propozuara për intervenim para 
nxënësve dhe të dyja palët biseduam për lokalitetin më përkatës. Hapi i radhës do të jetë realizimi i 
aksionit rinor në këtë komunë.  

 Në rrjedhë është procesi i grumbullimit të materialeve (fotografi para – më pas, vidoe porosi të 
shkurtra) nga nxënësit në komunat ku aksionet rinore (Strugë dhe Shën Nikollë) kanë përfunduar 
tashmë. Është sendërtuar koncepti për fushatë rinore onlajn #Unë kontribuova, ashtu që krahas 
publikimit të fotografive që janë bërë me nxënësit-pjesëmarrës, për secilën prej komunave do të 
përgatitet edhe video. Kjo video do të përbëhet prej video-shënimeve të shkurtra të siguruara nga 
nxënësit – pjesëmarrës në të cilat ata i shprehin mendimet dhe perceptimet e tyre për kontributin e 
tyre në avancimin e bashkësive të tyre lokale. 
 

Aktivitete afatgjata jashtëshkollore në shkollat 
 Më 16  dhe 18 shkurt të vitit 2021, u organizua trajnim dyditësh onlajn për ndërtimin e kapaciteteve të 

përafqësuesve të shkollave të përzgjedhura për realizimin e aktiviteteve afatgjata jashtëshkollore në 
distancë në vitin 2021 (në seksione dhe në partneritet), në bazë të Udhëzuesit për realizimin e 
aktiviteteve jashtëshkollore në distancë në shkolla dhe Udhëzuesit për realizimin e seksioneve në 
distancë. Në trajnim ishin të pranishëm 23 mësimdhënës dhe koordinatorë të EISH-ve nga nëntë (9) 
shkolla të përzgjedhura fillore dhe të mesme, ku përfituan njohuri plotësuese dhe i përmirësuan 
shkathtësitë e tyre për përdorimin e veglave digjitale në procesin e realizimit të aktiviteteve 
jashtëshkollore me nxënësit. Trajnimi përbëhej prej disa sesioneve:  

 Gjatë ditës së parë u siguruan udhëzimet teknike për realizimin e aktiviteteve jashtëshkollore 
përmes Platformës kombëtare për nxënie në distancë, si dhe udhëzime për aktivitete 
sinkrone dhe asinkrone. Përveç kësaj, pjesëmarrësve u janë prezantuar të gjitha veglat që 
ofrohen në kuadër të Platformës kombëtare për nxënie në distancë. 

 Gjatë ditës së dytë, lehtësuesit prezantuan aktivitete për vendosjen e komunikimit të mirë dhe 
bashkëpunimit mes nxënësve, si dhe aktivitete për nxitjen e interesit dhe mirëmbajtjen e 
motivimit te nxënësit. Më tutje, shkollat u njoftuan me procedurën administrative për 
rregullimin e pagesave që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e mbështetjes të mundësuar 
përmes projektit.  

 Në periudhën e ardhshme, shkollat do të përpilojnë aktivitete me nxënësit dhe do t’i përgatisin 
aplikacionet. Pasi që aplikacionet do të shqyrtohen dhe aprovohen nga ekipi i projektitn, shkollat do të 
fillojnë zbatimin e aktiviteteve të planifikuara. Aktivitetet afatgjate jashtëshkollore në nivel të shkollës 
dhe bashkësisë kanë rolin kyç në procesin e nxitjes së kohezionit ndëretnik dhe pjesëmarrjes rinore. 
Përmes këtyre aktiviteteve krijohen kushte për nxënësit me përkatësi të ndryshme etnike të kenë 
bashkëveprim të vazhduar, të takohen shpesh, të njoftohen më mirë, të mësojnë dhe të punojnë së 
bashku, të kultivojnë komunikim të ndërsjellë dhe të krijojnë miqësi. 

  



 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare  

  

Stimulimi i etosit qytetar në shkolla  
 Gjatë shkurtit, 19 këshilltarë nga BZHA-ja realizuan 28 punëtori për realizimin e nismave qytetare të 

nxënësve në distancë. Këshilltarët ndanë informacione nga Udhëzuesi për realizimin e aktiviteteve 
jashtëshkollore në distancë, ndërsa shkollat ndanë informacione për përvojat e tyre me organizimin e 
nismave të nxënësve në distancë. Me këtë u rrumbullakua procesi i informimit të 240 shkollave nga 
faza 1 dhe faza 2 lidhur me Udhëzuesin e përpiluar. Këshilltarët dërguan raport për punëtoritë e 
realizuara dhe për shembujt e mirë potencial që ishin prezantuar nga shkollat. 

 Ekipi i projektit ishte i pranishëm në tri Ditë të hapura për arsim qytetar të realizuara në distancë, që 
ishin organizuar nga dy shkolla në Manastir dhe një shkollë në Shkup, përmes Platformës kombëtare 
për nxënie në distancë.  

 Pas përfundimit të revizionit të Veglës për vlerësimin e etosit qytetar në shkolla (që ishte përpiluar nga 
konsulentët ndërkombëtarë), ekipi i projektit organizoi dy takime onlajn me 5 këshilltarë nga BZHA-ja 
që ishin emëruar të marrin pjesë në pilotimin e Veglës për notim. Gjatë takimeve, u diskutua versioni 
parafinal i instrumentit dhe janë përzgjedhur 10 shkolla prej 4 komunave për pilotim. Ekipi gjithashtu i 
dakordoi hapat e radhës në procesin e pilotimit dhe afatet e ardhshme (pilotimi duhet të finalizohet 
deri në fund të marsit të vitit 2021) dhe filloi me përgatitjen e listës së burimeve relevante të 
informacioneve, të nevojshme për secilin indikator në Veglën për notim. 

 
Vëzhgimi i orëve të arsimit qytetar 
 Këshilltarët e emëruar nga BZHA-ja (gjithsej 15) morën udhëzime dhe informacione të hollësishme për 

vëzhgimin virtual të orëve të arsimit qytetar në distancë, që është planifikuar të realizohet në 
periudhën shkurt-maj të vitit 2021, si dhe formular të rishikuar për vëzhgim dhe raportin që është 
përshtatur me mësimin dhe nxënie në distancë, në përputhje me Udhëzuesin për metodikë të mësimit 
në distancë.  
 

Udhëzime për metodikën e mësimit në distancë, për aktivitetet jashtëshkollore në distancë dhe për 
seksionet shkollore  në distancë 
 Është finalizuar dizajni i katër infografikëve në gjuhën maqedonas, shqipe dhe anglishte. Infografikët, 

të cilët përmbajnë informacionet kyçe nga Udhëzimet, do të ndahen me mësimdhënësit dhe do të 
vendosen në ueb-faqen e BZHA-së. 

 
Arsimi qytetar në shkollat e mesme  
 Ekipi i projektit punonte në revidimin e materialeve që kanë të bëjnë me detyra për vlerësimin e 

përmbajtjeve të arsimit qytetar në shkollat e mesme. Detyrat për notim do të paraqesin një pjesë të 
materialeve mësimore për arsim qytetar për shkollat e mesme bashkë me Udhëzuesin për 
mësimdhënës.  Deri në këtë moment janë rishikuar 10 detyra për vlerësimin e 5 moduleve. 

 Përkthimi në gjuhën turke të moduleve 1-3 të Udhëzuesit për mësimdhënës është shqyrtuar dhe 
rishikuar në raport me termet dhe konceptet.  

  

 

 
Nxitja e shkollave - Rinovimi 

  

Rinovimi i shkollave 
 Ekipi i komponentit organizoi pranim teknik të aktiviteteve të përfunduara për rekonstruksionin e sallës 

sportive, vendosjen e dritareve, dyerve dhe dyshemeve të reja, në shkollën fillore “Hristijan Todorovski 
Karposh” në fshatin Dragomancë, Komuna e Nagoriçanit të Vjetër në prani të përfaqësuesve të 
realizuesit, mbikëqyrjes, drejtorit të shkollës dhe komunës. 

 Deri në afatin për parashtrimin e aplikacioneve për përzgjedhje të 12 shkollave për vitin e katër të 
projektit, janë marrë aplikacione nga 80 shkolla fillore dhe 19 shkolla të mesme prej 47 komunave, 
prej 5 shkollave të mesme nga Qyteti i Shkupit dhe 2 shkolla të mesme shtetërore, edhe atë, në formë 
elektronike dhe të shtypur. Gjithsej janë marrë aplikacione prej 106 shkollave. Aplikacionet janë 
administruar nga ekipi i komponentit dhe u janë dërguar për vlerësim anëtarëve të komponentëve të 
grupit të punës.  

 Ekipi i projektit vazhdon të punojë në grumbullimin e dokumentacionit të nevojshëm për evidentimin e 
pjesëmarrjes së shkollave dhe komunave në shpenzimet për rinovimin (financiar ose në punë dore) 
për ato shkolla ku procesi i rinovimit ka përfunduar.  

 


