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Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Komunikimi me opinionin 
 U organizua ngjarje promovuese me të cilën u shënua fillimi zyrtar i aktiviteteve në Qendrën për 

Fuzion të Ideve. U krijua video promovuese me nxënësit të cilët marrin pjesë në Qendrën për Fuzion 
të Ideve. Ata i ndanë pritshmëritë e tyre nga pjesëmarrja e tyre në qendërën, ndërsa videoja u 
prezentua gjatë ngjarjes promovuese dhe u vendos në rrjetet sociale dhe në ueb faqen e QMEQ. 

 Një seri e publikimeve informative dhe promovuese lidhur me Qendrën për Fuzion të Ideve u 
publikuan në mediat sociale (Facebook (1), (2), (3), (4)).  

 Informatori me arritjet kryesore të projektit është duke u azhurnuar me informacione më të reja. 
Versioni i azhurnuar do të publikohet në fillim të muajit të ardhshëm.  

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

 Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me artikuj mediatikë për aktivitetet e projektit 
në shkolla dhe në bashkësitë lokale. 
 

Monitorimi dhe vlerësimi  
 Gjatë muajit të kaluar u grumbulluan të dhëna kuantitative dhe kualitative përmes pyetësorëve të cilët 

u janë dërguar mësimdhënësve dhe nxënësve edhe atë: 1) pyetësori për nxënësit dhe mësimdhënësit 
që ishin pjesë e seksioneve shkollore që përmbante pyetje për përvojat e tyre nga aktivitetet e 
realizuara edhe për sfidat në vitin 2020 dhe 2) pyetësor për mësimdhënësit e arsimit qytetar dhe 
nxënësit nga klasa e tetë dhe e nëntë që përmbante pyetje për përvojat e tyre me lëndën dhe me 
mësimin në distancë gjatë gjysmëvjetorit të parë të vitit 2020/21. Të dhënat e marra janë analizuar në 
mënyrë të detajshme gjatë muajit janar dhe ato janë përmbledhur në dy raporte të cilat do të ndahen 
me ekipin e Projektit. 

 Vlerësimi i punëtorive me mësimdhënësit-realizues të orëve të përbashkëta mësimore u zbatua pas 
përfundimit të tyre. Pjesëmarrësit në punëtori kishin mundësi të japin informacione kthyese përmes 
plotësimit të pyetësorit elektronik i cili ishte në dispozicion në tre gjuhë (maqedonase, shqipe dhe 
turke). Pasi u grumbulluan, informacionet kthyese u analizuan dhe u përgatit raport për vlerësim. 
Informacionet kthyese ishin të jashtëzakonshme dhe të pritshme pasi madje edhe gjatë punëtorive, 
pjesëmarrësit e shprehën kënaqësinë e tyre. Punëtoritë u vlerësuan me vlerësim mesatar prej 4.8 (në 
shkallë prej 1-5), ndërsa pjesëmarrësit ndanë se dy punëtoritë kanë qenë të organizuara mirë, të 
zbatuara mirë dhe gjithëpërfshirëse. Këto punëtori, të cilat përbëheshin prej ushtrimeve shumë 
praktike, kishin për qëllim përforcimin e aftësive të mësimdhënësve për realizimin e orëve të 
përbashkëta mësimore, veçanërisht me përdorimin e veglave digjitale në dispozicion. 

 Raporti për vlerësimin e nevojave të mësimdhënësve në vitin shkollor 2020/21 u nda me Ministrinë e 
Arsimit dhe Shkencës (MASH). Raporti u përgatit pas marrjes së informacioneve kthyese nga gjithsej 
4284 mësimdhënës prej 335 shkollave (255 shkolla fillore dhe 80 të mesme). Rezultatet u prezantuan 
në kategori të ndryshme: përvoja me Platformën kombëtare për mësim në distancë; përvoja me 
mësimin gjatë krizës me KOVID-19; bashkëpunim dhe mbështetje prej prindërve; sfida dhe nevoja të 
mbështetjes institucionale dhe aspekte pozitive të mësimit në distancë. Në fund, raporti përmban 
rekomandime për institucionin të cilat do të kontribuonin për arsim më cilësor, veçanërisht të mësimit 
në distancë. 

 U krijuan instrumente për vlerësim të cilat projekti do t’i matë: 1) suksesi i bashkëpunimit midis 
komunave dhe mentorëve të tyre në procesin e përgatitjes së Politikave për INA dhe pjesëmarrje të të 
rinjve dhe 2) mbështetja e siguruar prej aktiviteteve për INA dhe pjesëmarrjen e të rinjve nga komunat 
me Politika tashmë të krijuara për INA dhe pjesëmarrjen e të rinjve (dhjetë komuna në të cilat ishin/do 
të realizohen aksione të të rinjve). 

 Me qëllim që të shfaqen hapat kryesorë dhe sukseset e komponentëve të INRA u grumbulluan të 
dhëna prej secilës komponentë dhe të njëjtat u shfaqën në mënyrë grafike në linjën kohore. Linja 
kohore i shfaq aktivitetet e realizuara, detyrat e zbatuara dhe rezultatet e arritura. 

 
Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
 Procesi i aplikimit për pozita interne të nxënësve në kuadër të Qendrës për Fuzion të Ideve (një 

koordinator dhe dy asistentë të QFI) përfundoi në gjysmën e parë të muajit. Formularët për aplikim 
ishin në dispozicion në tri gjuhë: në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke. Pasi u morën dhe u 
vlerësuan aplikacionet, për shkak të cilësisë së tyre të lartë janë zgjedhur gjithsej katër (4) nxënës të 
cilët do të jenë pjesë e ekipit intern të Qendrës për Fuzion të Ideve (dy koordinatorë dhe dy asistentë 

http://sq.mcgo.org.mk/lajme/fillojne-aktivitetet-ne-kuader-te-qendres-per-fuzion-te-ideve/
https://www.youtube.com/watch?v=V2KhJ9sRzsQ
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4171619139533405
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4178019882226664
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4194277673934218
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4199939650034687


të QFI). Nxënësit e zgjedhur do të jenë përgjegjës për përgatitjen e rendit të ditës për çdo takim (në 
bazë të programit të krijuar paraprakisht), vendosjes së kornizave kohore për aktivitetet dhe 
komunikimin me anëtarët e tjerë. Koordinatorët dhe asistentët e QFI do të bashkëpunojnë dhe do të 
mbështeten nga koordinatorët e Ekipeve për Integrim Shkollor (EISH) dhe ekipi i Projektit gjatë gjithë 
procesit.  

 Këtë muaj u mbajtën gjithsej tre (3) takime të QFI: 1) takim me anëtarët e ekipit intern për njoftim me 
aktivitetet dhe detyrat e ardhshme, 2) takim me anëtarët, në të cilin u diskutua për problemet në 
kuadër të shkollave të tyre, bashkësive e madje edhe në mbarë botën dhe morën pjesë në stërvitje në 
të cilën patën mundësi të propozojnë ndryshime dhe të identifikojnë se çfarë mbështetje do të kishin 
nevojë për zbatimin e këtyre ndryshimeve dhe 3) takim me mësimdhënësit/koordinatorët e EISH që të 
diskutojnë për aktivitetet e ardhshme dhe ta koordinojnë ngjarjen për promovimin e fillimit me punë të 
Qendrës për Fuzion të Ideve. 

 Pomovimi i fillimit me punë të Qendrës për Fuzion të Ideve u mbajt më 28 janar 2021. Gjatë ngjarjes, 
anëtarët e Qendrës për Fuzion të Ideve kishin mundësi që ta prezentojnë qëllimin e këtij aktiviteti 
njëvjeçar si edhe detyrat e tyre të ardhshme. Përveç kësaj, nxënësit i ndanë idetë e tyre kryesore për 
ndryshime pozitive në kuadër të shkollave dhe bashkësive të tyre dhe iu përgjigjën pyetjeve lidhur me 
përvojat e tyre paraprake me nisma të ngjashme. Gjatë ngjarjes, gjatë sesionit për pyetje dhe 
përgjigje, anëtarët e QFI patën mundësi të shkëmbejnë mendime me të pranishmit (përfaqësuesit e 
USAID-it, përfaqësuesit e MASH, ekipin e Projektit). 

 
 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

  

Politika për integrimin ndëretnik në nivel komunal 
 Më 21 janar 2021, Komuna Qendër në seancën e Këshillit të komunës e miratoi Strategjinë e INA dhe 

pjesëmarrjen qytetare të të rinjve. 15 (prej 16) komunave të përzgjedhura në vitin 2020 e finalizuan 
procesin dhe përpiluan strategji komunale. Komuna e Tearcës për shkak të situatës momentale 
përballet me vështirësi në këtë proces dhe punon në formimin e Komisionit/Grupit të punës. Strategjitë 
e përpiluara komunale janë miratuar në dymbëdhjetë (12) komuna, gjegjësisht në Resnjë, Aerodrom, 
Saraj, Çair, Berovë, Nagoriçan i Vjetër, Bosillovë, Bogovinë, Gazi Babë, Vinicë, Negotinë dhe para ca 
kohësh edhe Qendra. Strategjitë komunale në tre (3) komunat e tjera – Koçan, Ohër dhe Gjorçe 
Petrov janë vendosur në rendin e ditës të Këshillave të komunave dhe duhet të shqyrtohen, 
diskutohen dhe të votohen në takimet e ardhshme të këshillave. 
 

Angazhimi i të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal  
 Përmes bashkëpunimit të ndërsjellë dhe përpjekjeve të projektit dhe Komunës së Sveti Nikoles, në 

partneritet janë realizuar (2) nisma ose aksione të të rinjve. Si rezultat i kësaj, janë vendosur stola, 
kosha për mbeturina dhe pushimore druri në parkun e ri të qytetit të Sveti Nikoles. Komuna siguroi 
punëtorë për përgatitjen e terrenit dhe vendosjen e pushimores dhe pajisjes, derisa projekti dha 
kontribut përmes furnizimit të stolave dhe koshave të mbeturinave. Në pajtim me udhëzimet e 
Qeverisë lidhur me pandeminë e KOVID-19, realizimi i aksioneve të të rinjve është organizuar pa 
praninë e nxënësve. Megjithatë, nxënësit kishin mundësi ta ndjekin procesin e realizimit të aksioneve 
të të rinjve dhe të bëjnë fotografi për ndryshimin e bërë. Fotografitë, komentet dhe videot e nxënësve 
do të ndahen gjatë fushatës onlajn të të rinjve #UnëKontribuova. 

 Me qëllim të realizimit të fazës përfundimtare të procesit të aksioneve të të rinjve, ekipi i projektit 
vazhdoi me komunikimin dhe koordinimin me përfaqësuesit e Komunës së Vrapçishtit dhe Komunës 
së Prilepit. Si rezultat i kësaj, janë organizuar përgatitje me nxënësit e SHF “Vrapçisht”, SHF “Sali Lisi” 
dhe SHM “Negotinë” për takimin onlajn për prezentimin dhe përfaqësimin e interesave të tyre para 
përfaqësuesve të Komunës së Vrapçishtit. Projekti vazhdoi gjithashtu edhe me koordinimin me 
Komunën e Prilepit, ku planifikohet organizimi i takimit për përfaqësim në periudhën e ardhshme.  

 

Aktivitete mësimore në shkolla 
 Më 20 dhe 22 janar 2021, u organizuan dy (2) trajnime onlajn për ndërtimin e kapacitetit me 

mësimdhënësit-realizues të orëve të përbashkëta mësimore me nxënësit nga gjuhët e ndryshme 
mësimore prej shtatë (7) shkollave të mesme nga Qyteti i Shkupit. 39 mësimdhënës dhe shtatë (7) 
koordinatorë të EISH nga SHM “Arseni Jovkov”, SHM “Braqa Milladinov”, SHM “Zdravko Cvetkovski”, 
SHM “Boro Petrushevski”, SHM “Vllado Tasevski”, SHM “Josip Broz Tito” dhe SHM “Dimitar Vllahov” 
morën pjesë në trajnim, ku fituan njohuri plotësuese dhe i përmirësuan aftësitë e tyre për përdorimin e 
veglave digjitale në procesin arsimor. Dy trajnimet janë strukturuar në disa sesione, gjegjësisht: 

 Gjatë trajnimit të parë janë siguruar udhëzimet teknike për realizimin e orëve të përbashkëta 
mësimore përmes Platformës kombëtare për mësim në distancë, si edhe udhëzimet për aktivitete 
sinkrone dhe asinkrone, përzgjedhjen e materialeve mësimore/resurseve, dhe pjesëmarrësve u 
janë prezentuar të gjitha veglat në dispozicion në kuadër të Platformës kombëtare për mësim në 
distancë, si edhe vegla konkrete  për refleksion. 

 Gjatë trajnimit të dytë, lehtësuesit i prezantuan aktivitetet për vendosjen e komunikimit dhe 
bashkëpunimit të mirë midis nxënësve, aktivitetet për nxitjen e interesit dhe ruajtjen e motivimit tek 
nxënësit si edhe aktivitete për krijimin e grupeve/çifteve më të vogla të përziera të nxënësve. 



Trajnimi përfundoi me simulimin e realizimit të orës së përbashkët mësimore përmes Platformës 
kombëtare për mësim në distancë. 

 Në gjysmëvjetorin e parë të vitit 2020/2021, 30 mësimdhënës realizuan 177 orë të përbashkëta 
mësimore në lëndë të ndryshme në të cilat morën pjesë 589 nxënës. Pas pushimit dimëror shkollat e 
mesme të kyçura të Qytetit të Shkupit do të vazhdojnë të organizojnë orë të përbashkëta mësimore 
për lëndët e zgjedhura. 
 

Aktivitete jashtëmësimore afatgjata në shkolla 
 Ekipi i projektit filloi me përgatitjet për organizimin e takimit hyrës me shkollat e përzgjedhura për 

realizimin e aktiviteteve jashtëshkollore afatgjata (në seksione dhe në partneritet), në bazë të 
udhëzuesve për realizimin onlajn të aktiviteteve jashtëshkollore dhe në seksionet. Ky takim pritet të 
organizohet nga mesi i shkurtit 2021 dhe në të do të marrin pjesë përfaqësues të shkollave të 
përzgjedhura. Qëllimi është të sigurohen drejtime dhe mbështetje për shkollat për realizimin e 
aktiviteteve të përbashkëta jashtëshkollore me aplikimin e veglave digjitale, si edhe njoftimin e tyre me 
procedurat administrative për shfrytëzimin e mbështetjes së mundësuar përmes Projektit. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  

Uebinar për prezentimin e Udhëzuesit për metodikë të mësimit në distancë  
 Në bashkëpunim me platformën Eduino gjatë javës së fundit të janarit janë organizuar dy (2) uebinare 

me përmbajtje identike (25 janar 2021 në gjuhën maqedonase dhe 26 janar 2021 në gjuhën shqipe). 
Gjithsej 770 pjesëmarrës morrën pjesë në uebinarin në Zoom, ndërsa mbi 5500 persona e kanë 
ndjekur emetimin drejtpërdrejtë përmes YouTube. Sipas versionit final të Udhëzuesit për metodikën e 
mësimit në distancë, prezentimet përfshinin: planifikimin dhe përgatitjen për orë onlajn, përdorimin e 
veglave të ndryshme teknike për qëllime të mësimit interaktiv, karakteristikat e orës efektive onlajn 
dhe metodat për vlerësim që mund të përdoren gjatë mësimit në distancë. Gjatë janarit, janë realizuar 
dy (2) takime përgatitore dhe sesioni për simulim me trajnuesit e uebinarëve. Ekipi i projektit i përgatiti 
pyetjet për veglën Mentimetri dhe pyetjet për pyetësorin për vlerësim, si edhe materialet për uebinarin 
(ftesa për Mailchimp, agjenda finale, prezentimet finale në gjuhën maqedonase dhe shqipe). Në 
uebinaret janë të ftuar të gjithë mësimdhënësit e bazës së të dhënave të Eduinos. Ekipi i projektit do t’i 
përdorë konstatimet e vlerësimit për t’i planifikuar nevojat e ardhshme të mësimdhënësve lidhur me 
burimet dhe aktivitetet e nevojshme për ndërtimin e kapaciteteve për mbështetjen e mësimdhënies 
dhe nxënies në distancë.  
 

Stimulimi i etosit qytetar në shkolla 
 Ekipi i projektit ua dorëzoi këshilltarëve të BZHA-së versionin final të Udhëzuesit për aktivitete 

jashtëshkollore onlajn (në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe), si edhe prezentimin për 
punëtori onlajn me shkolla të fazës 1 dhe fazës 2. Këshilltarët filluan të zbatojnë punëtori onlajn dhe të 
informojnë shkollat për mundësitë e ndryshme për organizimin e nismave të nxënësve përmes 
mjeteve digjitale dhe hibride. Në janar janë realizuar shtatë punëtori (nga pesë këshilltarë) ndërsa 
datat për gjashtëmbëdhjetë punëtoritë e tjera tashmë janë përcaktuar për javën e parë të shkurtit. 
Informacionet e shkollave tregojnë se ato janë në faza të ndryshme të procesit të zbatimit të nismave, 
por udhëzuesit e dhënë ofrojnë ide të ndryshme që do t’u mundësojnë në mënyrë më efikase t’i 
organizojnë dhe planifikojnë fazat e nismës. Çdo anëtar i ekipit dhe komponenti i QMEQ dhe Forumit 
Rinor Arsimor është emëruar si person përgjegjës për sigurimin e mbështetjes së këshilltarëve lidhur 
me aspektet teknike si edhe për përmbajtjen e punëtorisë. 

 
Vëzhgimi i orëve të arsimit qytetar 
 Formulari për vëzhgim në orën e arsimit qytetar u azhurnua me indikatorë që kanë të bëjnë me 

aspekte konkrete të mësimdhënies dhe nxënies në distancë, në pajtim me Udhëzuesin për metodikën 
për mësim në distancë. Dokumenti u vendos edhe në SurveyMonkey për futjen më efikase të të 
dhënave dhe analizimin e tyre. Dokumenti dhe linku me formularin janë ndarë me këshilltarët e BZHA-
së të cilët janë përgjegjës për vëzhgimin e orëve gjatë gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollor 2020/21. 
 

Udhëzime për metodikën e mësimit në distancë, aktiviteteve jashtëshkollore në distancë dhe seksioneve 
shkollore  
 Të gjitha tre dokumentet me udhëzimet janë miratuar nga BZHA, të lektoruara dhe përkthyera në 

gjuhën shqipe. Dokumentet janë vendosur në ueb-faqen e BZHA-së (Udhëzues për metodikën e 
mësimit në distancë (MK), (ALB); Udhëzues për aktivitete jashtëshkollore nga distanca (MK), (ALB) 
dhe Udhëzuesi për realizimin e seksioneve shkollore nga distanca) dhe u ndanë me mësimdhënësit 
dhe kuadrin tjetër shkollor. Ekipi i projektit përgatiti projekt-version të tekstit për infografikë për 
udhëzuesit për metodikën e mësimit në distancë dhe për aktivitete jashtëshkollore në distancë. 
Infografikët kanë për qëllim të sigurojnë për mësimdhënësit sqarim më të thjeshtë të aspekteve 
kryesore të udhëzuesve dhe të mundësojnë kuptimin më të lehtë të hapave të secilit proces. 
 
 

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/Udh%C3%ABzues-p%C3%ABr-metodik%C3%ABn-e-m%C3%ABsimit-n%C3%AB-distanc%C3%AB-n%C3%AB-shkoll%C3%ABn-fillore-dhe-t%C3%AB-mesme.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/UDH%C3%8BZUES-P%C3%8BR-REALIZIMIN-E-AKTIVITETEVE-JASHT%C3%8BSHKOLLORE-P%C3%8BRMES-PLATFORMAVE-P%C3%8BR-NX%C3%8BNIE-N%C3%8B-DISTANC%C3%8B-N%C3%8B-ARSIMIN-FILLOR.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-2020-21-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf


Arsimi qytetar në shkollat e mesme  
 Disejnimi i Udhëzuesit për mësimdhënësit në gjuhën shqipe u finalizua dhe dokumenti u nda me 

BZHA që të vendoset në ueb faqen e BZHA-së. Me këtë u përmbyll procesi i përgatitjes së Udhëzuesit 
për mësimdhënësit. 
 

Angazhimi i konsultimeve ndërkombëtare për etosin qytetar 
 Plani fillestar për pilotimin e metodologjisë për vlerësim që u përgatit nga konsulentët ndërkombëtarë 

është përgatitur dhe u nda me BZHA-në për shqyrtim dhe miratim.   
  

 

 
Nxitja e shkollave - Rinovimi 

  

Rinovimi i shkollave 
 Ekipi i komponentit organizoi kontroll teknik të aktiviteteve përfundimtare për rikonstruimin e çatisë në 

SHF “Johan Hajnrih Pestalloci” në Komunën Qendër dhe vendosjen e çatisë së re në SHF “Nikolla 
Vapcarov” në Komunën e Strumicës në prani të përfaqësuesve të kompanisë kontraktuese, 
mbikëqyrjes, drejtorit të shkollës dhe komunës. 

 Aktivitetet për rikonstruimin e sallës sportive, vendosjen e dritareve të reja, dyerve dhe dyshemeve në 
SHF “Hristian Todorovski Karposh” në f. Dragomancë, komuna Nagoriçan i Vjetër janë në vijim. 

 Është publikuar thirrje për aplikim për përzgjedhjen e 12 shkollave për vitin e katërt të projektit. Ekipi i 
komponentit u siguroi mbështetje komunave dhe shkollave në përgatitjen e aplikacionit për zgjedhjen 
e shkollave për rinovim. Afati i shtrimit të aplikacioni për Projektin për INRA është 1 shkurti 2021. 

 Ekipi i projektit vazhdon të punojë në evidentimin/grumbullimin e dokumentacionit të domosdoshëm 
për pjesëmarrjen e shkollave dhe komunës në shpenzimet për rinovim (financiare apo naturë) për ato 
shkolla ku procesi i rinovimit ka përfunduar. 

 


