
 
 

 
Projekt i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim  

RAPORT MUJOR – Korrik 2021 

 

 
Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Aktivitete të projektit në partneritet 
✓ Ekipi i projektit mori pjesë në trajnim onlajn „Zhvillimi inkluziv” që u organizua dhe zbatua nga 

përfaqësuesit e Qendrës për Zhvillim Inkluziv të Byrosë për Zhvillim, Demokraci dhe Inovacione të 
USAID-it. Pjesëmarrësit morën udhëzime për atë se si ta përmirësojnë inkluzionin e grupeve të 
margjinalizuara në punën e tyre dhe mësuan më shumë për zbatimin e parimeve të inkluzionit, hartimin 
e procesit dhe përcaktimin e mundësive për inkluzion në çdo hap. 

 
Komunikim me opinionin 

✓ U përgatit infografiku  për përmirësimin e cilësisë së mësimit në kushte të pandemisë globale me qëllim 

që të paraqiten arritjet kryesore të projektit në fushat vijuese: aktivitete për ndërtimin e kapaciteteve, 
udhëzime për mësim në distancë dhe materiale të tjera; rinovimi i shkollave, mirëmbajtja e objekteve 
shkollore si edhe materialet për dezinfektim; dhe mbështetja institucionale. 

✓ U përgatit edhe infografiku me reflektime për lëndën e arsimit qytetar në shkollat e mesme profesionale. 
Këto reflektime janë ndarë nga mësimdhënësit dhe nxënësit gjatë diskutimit onlajn „Koha është për 
arsimin qytetar! Reflektime për mësimin e arsimit qytetar në shkollat e mesme profesionale”. 

✓ Nismës të YouthLead „Watch our impact“ i janë dërguar tri video promovuese, së bashku me të dhënat 
për aktivitetet e projektit dhe arritjet. Njëra video ka të bëjë me aktivitetet në kuadër të Qendrës për 
Fuzion të Ideve, videoja tjetër për realizimin e mësimit në lëndën e arsimit qytetar nga një 
mësimdhënëse e re dhe për nxitjen e nxënësve për t’i zhvilluar kompetencat e tyre qytetare në moshë 
të hershme, ndërsa e treta, për aktivitetet e përgjithshme të projektit në të gjitha tri komponentët me 
theks në aksionet e të rinjve për përmirësimin e kushteve në bashkësi, të cilat janë të iniciuara nga 
nxënësit. Përmes pjesëmarrjes në këtë nismë me këto video, arritjet dhe ndikimi i projektit do të jenë 
të dukshme në korniza botërore.   

✓ U finalizua dizajni i publikimit “Arsimi qytetar në arsimin e mesëm profesional – aktivitete për përsëritje 
dhe vlerësim” në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe. Publikimi do të ndahet me palët relevante. 

✓ Ueb faqja e projektit dhe platformat për media sociale u azhurnuan rregullisht me informacione dhe 
lajme për rrjedhën e aktiviteteve të projektit. 

✓ Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me shkrime mediatike për aktivitetet e projektit 
në shkolla dhe në bashkësitë lokale. 
 

Monitorimi dhe vlerësimi  
✓ Pas analizës së zbatuar të të dhënave të grumbulluara përmes e-pyetësorëve dhe grupeve të fokusit 

në rrjedhë është përgatitja e raporteve lidhur me përvojat e mësimdhënësve të arsimit qytetar dhe 
nxënësve me programin e rishikuar mësimor të arsimit qytetar. Raportet kanë të bëjnë me mësimin e 
arsimit qytetar në shkollat fillore (klasa 8 dhe 9) dhe mësimin e arsimit qytetar në shkollat e mesme (viti 
i parë në shkollat e mesme profesionale), me ç’rast analizat e para tregojnë për nivele të larta të 
kënaqësisë me programet e rishikuara mësimore. Raportet finale do të përfshijnë konkluzione dhe 
rekomandime në pajtim me konstatimet dhe do të ndahen me ekipin e projektit dhe palët e interesuara 
relevante. 

✓ Gjatë gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollor 2020/21, këshilltarët e BZHA-së dhe të QAPT-së i kanë 
ndjekur aktivitetet shkollore dhe jashtëshkollore dhe dorëzuan informacione kthyese deri tek ekipi i 
projektit, përmes përdorimit të instrumenteve për mbikëqyrje që janë në dispozicion në KoBo Toolbox. 
U dorëzuan gjithsej 71 raporte për orë të përbashkëta të monitoruara dhe 14 raporte për aktivitete 
jashtëshkollore. Informacionet kthyese analizohen dhe do të përgatitet raport ku konstatimet do të 
përmblidhen dhe elaborohen. 

✓ Në vijim është përgatitja e raportit për perceptimet, mendimet dhe përvojat e nxënësve dhe 
mësimdhënësve të orëve të përbashkëta mësimore. Të dhënat e para tregojnë se nxënësit vlerësojnë 
se orët e përbashkëta mësimore janë shumë interesante, ndërsa një shumicë e madhe prej tyre do të 
dëshironin të marrin pjesë në aktivitete të tilla edhe në të ardhmen. Raporti final me konstatimet dhe 
rekomandimet do të ndahet me ekipin e projektit. 

 
Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
✓ Është përgatitur koncepti për organizimin e një kampi për QFI që planifikohet të realizohet gjatë muajit 

të ardhshëm. Gjatë këtij aktiviteti nxënësit do të kenë mundësi të punojnë së bashku me mësimdhënësit 

http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Improving-the-quality-of-teaching-in-times-of-a-global-pandemic-infographic-ALB-1.pdf
http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Improving-the-quality-of-teaching-in-times-of-a-global-pandemic-infographic-ALB-1.pdf
http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Vreme-e-za-gragjansko-infographic-ALB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w-18YNQbUjs
https://www.youtube.com/watch?v=s2IdEuTv55E
https://www.youtube.com/watch?v=ZNSXTmTK6yk


 

 

e tyre në një ide të përbashkët që do të kontribuojë për ndryshime pozitive për të rinjtë në mbarë vendin. 
Më pas nxënësit do t’i zhvillojnë aftësitë e tyre kreative dhe njohuritë për përfaqësimin e të rinjve dhe 
aktivizimin e të rinjve. Mësimdhënësit do të kenë mundësi të prezantojnë mënyra të ndryshme të 
sigurimit të mbështetjes dhe sigurimin e zbatimit të suksesshëm të ideve të nxënësve. 

✓ Pas shqyrtimit të aplikacioneve të dorëzuara me ide për ndryshim pozitiv të shkollave që janë kyçur në 
Qendrën për Fuzion të Ideve, janë miratuar gjithsej nëntë (9) aplikacione, ndërsa një (1) aplikacion 
është në proces të finalizimit, pas udhëzimeve të dhëna nga ekipi i projektit. Projekti do t’i mbështesë 
të gjitha shkollat me qëllim që t’u mundësojë nxënësve t’i shndërrojnë idetë e tyre kreative në realitet.   

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
✓  

Mbështetja e projektit për Komisionit për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës (MASH KINA) 
✓ Ekipi i projektit vazhdoi të sigurojë mbështetje për KINA MASH në realizimin e aktiviteteve të cilat e 

zhvillojnë zbatimin e integrimit ndëretnik dhe angazhimin qytetar në shkolla. Pasi u krijua linku i 
platformës Survey Monkey në të cilin janë vendosur pyetësorët për Planin për Matjen e Arritjeve (PMA) 
(në dispozicion në të gjitha gjuhët), përmes së cilave grumbullohen të dhëna për zbatimin e aktiviteteve 
për integrimin ndëretnik gjatë vitit 2019/2020, KINA MASH të njëjtin e distribuoi deri tek të gjitha shkollat 
në vend. Deri më 2 korrik 2021, afatin përfundimtar për plotësimin e pyetësorit, gjithsej 353 shkolla 
(266 fillore dhe 87 të mesme) e plotësuan pyetësorin elektronik. Në vijim është procesi i analizimit të 
rezultateve të pyetësorëve të marrë ndërsa në bazë të konstatimeve do të përgatitet raport.  

✓ Në bashkëpunim me OSBE-në, projekti filloi me përgatitje për takimin dyditor të punës me anëtarët e 
KINA MASH, që është planifikuar për më 20-21 gusht 2021, në hotelin Arka, Shkup. Takimi do të 
strukturohet në disa sesione. Gjatë sesionit të parë, fokusi do t’i vihet prezantimit të rezultateve të 
pyetësorëve të Planit për Matjen e Arritjeve (PMA) për aktivitetet që janë zbatuar në shkolla gjatë vitit 
shkollor 2019/2020. Gjatë sesionit të dytë, anëtarët e KINA MASH do të punojnë në përgatitjen e planit 
vjetor për punë. Në sesionin e tretë do të realizohen aktivitete për ndërtimin e kapaciteteve të anëtarëve 
të KINA MASH për atë si t’i shfrytëzojnë Microsoft Forms si vegël falas për grumbullimin e 
informacioneve.    

 
Politika për Integrimin Ndëretnik në nivel komunal  
✓ Më 29 korrik 2021 ekipi i projektit organizoi takim onlajn për koordinim, në të cilin morën pjesë të gjithë 

mentorët që janë të përfshirë në procesin e përgatitjes së politikave në nivel komunal, të shkëmbehen 
praktikat e mira të bashkëpunimit si edhe të diskutohet për atë se si të përballen me sfidat e ndryshme. 

✓ Mentorët e INRA me mbështetjen e projektit e vazhduan bashkëpunimin dhe koordinimin me 
pesëmbëdhjetë (15) komuna të përzgjedhura për përgatitjen e strategjive dhe politikave për INA dhe 
angazhimin e të rinjve në vitin 2021 dhe siguruan mbështetje mentorë për përfaqësuesit e përzgjedhur 
të komunave. Komunat janë në faza të ndryshme të përgatitjes së strategjive lokale, gjegjësisht: 

→ Tre (3) komuna: Dojrani, Radovishi dhe Çashka e miratuan strategjinë lokale për integrimin 
ndëretnik në arsim dhe angazhimin e të rinjve.  

→ Komuna e Shtipit e finalizoi strategjinë e saj dhe dokumenti iu dorëzua këshillit të komunës për 
shqyrtim dhe miratim.  

→ Nëntë (9) komuna, gjegjësisht Mavrova dhe Rostusha, Dibra, Kërçova, Karposhi, Kisella Voda, 
Zhelina, Vasileva, Bogdanci dhe Manastiri janë në faza të ndryshme të përgatitjes së strategjive.  

→ Dy (2) komuna – Shuto Orizarja dhe Studeniçani janë në proces të formimit të komisioneve/ 
grupeve të punës.    
 

Angazhimi i të rinjve që të udhëheqin përmes shembullit personal (finalizimi i aksioneve të të rinjve të vitit 
2020) 
✓ Në këtë periudhë, ekipi i projektit në partneritet me FRA zbatoi aktivitete të cilat çojnë drejt përfundimit 

të aksioneve për të rinj në gjashtë (6) komuna (gjegjësisht Kavadar, Tetovë, Gjevgjeli, Dollnen, Veles 
dhe Prilep) nga dhjetë (10) komuna që ishin përfshirë në vitin 2020. Komuna e Tetovës i finalizoi 
prioritetet e propozuara nga nxënësit dhe vendosi pajisje urbane në kopshtin “Mlladost”. Më tej, janë 
mbajtur takime koordinuese me praninë fizike me përfaqësuesit e komunave, Dollnen, Prilep dhe 
Kavadar me qëllim që të finalizohen zërat dhe/apo shërbimet që janë të nevojshme për zbatimin e 
intervenimeve në këto komuna. Si rezultat i kësaj, më 12 gusht 2021 do të organizohen aksione rinore 
në Komunën e Dollnenit. 

✓ Deri më tani, si rezultat i bashkëpunimit midis projektit, organizata partnere FRA, komunat dhe shkollat, 
u zbatuan aksione të të rinjve në pesë (5) prej dhjetë (10) komunave: Strugë, Sveti Nikollë, Probishtip, 
Tetovë dhe Vrapçisht. 

✓ Dokumentacioni për pjesëmarrjen në shpenzimet nga komunat me aktivitetet përfundimtare në kuadër 
të aksioneve për të rinj, deri më tani është kompletuar për (4) nga gjithsej (10) komuna. Pjesëmarrja e 
përgjithshme është 50.80% të investimit të përgjithshëm. 
 
 



 

 

Fillimi i zbatimit të aksioneve për të rinj në komunat e reja të përfshira në procesin e vitit 2021 
✓ Pas mbajtjes së takimeve koordinuese, veçmas me përfaqësuesit e komunave dhe më pas me 

përfaqësuesit e shkollave, organizimin e punëtorive për të rinjtë për të hartuar interesat dhe sfidat e të 
rinjve në nivel lokal, takimeve përgatitore me nxënësit dhe takimeve formale për përfaqësim mes 
nxënësve dhe zyrtarëve dhe përfaqësuesve lokalë komunalë, ekipi i projektit në partneritet me FRA 
vazhdoi me finalizimin e aktiviteteve që do të çojnë në zbatimin e aksioneve rinore në nëntë (9) nga 15 
komuna që kanë miratuar strategji për INA dhe angazhimin e të rinjve, gjegjësisht, Berova, Nagoriçan 
i Vjetër, Bosillova, Bogovina, Vinica, Negotina, Ohri, Koçani dhe Resnja. Gjashtë (6) komunat e tjera, 
apo Saraji, Qendra, Aerodromi, Çairi, Gjorçe Petrovi dhe Gazi Baba do të përfshihen në proces nga 
shtatori ose sapo të fillojë viti i ardhshëm shkollor. Si rezultat, u arrit si më poshtë:  

→ Më 7 korrik 2021 u organizua takim onlajn për përfaqësim midis nxënësve dhe përfaqësuesve 
të Komunës së Bogovinës. Në takim morën pjesë nxënës të shkollave fillore “Dervish Cara” f. 
Pallçisht i Poshtëm dhe “11 Tetori” f. Urviç, si edhe anëtarët e këshillit rinor lokal, në të cilin 
biseduan për pjesëmarrjen e tyre në procesin e përgjithshëm dhe i prezantuan idetë dhe 
prioritetet e tyre për përmirësimin e bashkësisë lokale para kryetarit të komunës. Si rezultat i 
kësaj, gjatë periudhës gjegjëse do të realizohen aksione rinore në komunën e Bogovinës. 

→ Më tej, u mbajtën takime me praninë fizike me përfaqësuesit e komunave Negotinë, Vinicë, 
Koçan, Berovë, Ohër dhe Resnjë, me ç’rast u shqyrtuan detajet lidhur me zbatimin e nismave 
të të rinjve në këto komuna dhe u dakorduan hapat vijues. Në Resnjë u vizitua edhe lokacioni 
potencial për zbatimin e aksioneve për të rinj. 

 
Aktivitete mësimore në shkolla 
✓ Në partneritet me Qytetin e Shkupit, u kryen aktivitetet koordinuese dhe organizuan takime pune me 

drejtorët dhe koordinatorët e ekipeve për integrimit shkollor nga shkollat përzgjedhura të mesme. Si 
rezultat, përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit organizuan vizita në 7 (shtatë) shkolla të mesme të përfshira 
në këtë proces: „Zdravko Cvetkovski", „Vllado Tasevski", „Brakja Milladinovci", „Boro Petrushevski", 
„Arseni Jovkov", „Dimitar Vllahov" dhe „Josip Broz Tito". Për më tepër, u organizua një vizitë në 
shkollën e mesme „Pançe Karagjozov", si një shkollë potencialisht e re që do të përfshihet në këtë 
proces nga shtatori 2021. Qëllimi i këtyre vizitave ishte diskutimi dhe përcaktimi i lëndëve që shkollat 
do të përfshijnë në planet e tyre vjetore për realizimin e orëve të përbashkëta, ekipet/çiftet e 
mësimdhënësve që do të përfshihen në proces, si dhe diskutimin e aktiviteteve që Qyteti i Shkupit në 
partneritet me INRA do t'i organizojë për të mbështetur zhvillimin e mëtejshëm të aftësive dhe njohurive 
të mësimdhënësve për të zbatuar këtë proces. Në periudhën e ardhshme, shkollat do të përgatisin 
planet përfundimtare dhe do të zgjedhin lëndët që do të përfshihen në Programet e tyre Vjetore të 
Punës. 

 
Drejtime dhe mbështetje për zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta shkollore dhe jashtëshkollore 
✓ Më 13 korrik 2021, grupi i punës për përgatitjen e Udhëzimeve për zbatimin e orëve të përbashkëta 

mbajti një takim onlajn dhe e rishikoi dokumentin në përputhje me propozimet e marra nga 
partnerët/palët e interesit të projektit, gjegjësisht nga Komisioni i MASH për INA, Inspektorati Shtetëror 
i Arsimit (ISHA), shtatë (7) shkolla të mesme nga Qyteti i Shkupit dhe shkollat fillore që përfshihen në 
projektin e mbështetur nga Fondacioni për Fëmijët Pestaloci – „Përforcimi i bashkëpunimit multietnik 
në komuna" të cilat zhvillojnë orë të përbashkëta mësimore. Dokumenti më pas u dërgua për lekturë 
para se t'i dorëzohet institucioneve arsimore për miratim. Gjithashtu, në periudhën e ardhshme, 
dokumenti do të përkthehet në gjuhën shqipe dhe do të përgatitet dizajn grafik. Udhëzuesi është 
përgatitur në përputhje me Strategjinë kombëtare për zhvillimin e konceptit për një shoqëri (të 
përbashkët) dhe interkulturalizm, në përputhje me ligjet, aktet nënligjore dhe konceptet e arsimore në 
vend dhe pritet të mbështesë dhe zgjerojë zbatimin e orëve të përbashkëta në të gjitha nivelet e sistemi 
arsimor. 

 
Instrumente për monitorimin e orëve 
✓ Në periudhën e kaluar, projekti në bashkëpunim me BZHA-në dhe QAPT-në përgatitën instrumente 

për monitorimin e aktiviteteve të përbashkëta shkollore dhe jashtëshkollore (p.sh. seksionet shkollore, 
punëtoritë, iniciativat/aksionet e nxënësve dhe ekskursionet/vizitat/ kampet e nxënësve). Këshilltarët e 
emëruar nga BZHA dhe QAPT u njohën me këto instrumente dhe morën udhëzime për zbatimin e 
aktiviteteve monitoruese në shkolla gjatë gjysmës së dytë të vitit shkollor 2020/2021. Kështu, 
këshilltarët e BZHA dhe QAPT filluan të monitorojnë orët e përbashkëta në shtatë (7) shkollat e mesme 
nga Qyteti i Shkupit dhe aktivitetet jashtëshkollore në nëntë (9) shkollat e përzgjedhura, duke përdorur, 
pilotuar dhe testuar instrumentet për monitorim dhe si rezultat i kësaj, ata dhanë informacione kthyese 
për përmirësimin dhe rishikimin e tyre. Bazuar në reagimet e marra, instrumentet u rishikuan dhe u 
finalizuan. Gjithashtu, instrumenti për monitorimin e orëve të përbashkëta i ishte bashkangjitur 
„Udhëzuesit për zhvillimin e orëve të përbashkëta” dhe do të miratohet nga institucionet arsimore. 
 

  



 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 

Program për ndërtimin e kapaciteteve për etosin qytetar në shkolla për mentorët në shkollat e mesme 
profesionale 
✓ Gjatë muajit korrik, ekipi i projektit punoi në finalizimin e materialeve për trajnimin e trajnuesve për 

ndërtimin e kapaciteteve të 18 mentorëve (praktikantëve shkollorë dhe këshilltarëve të QATP) me 
qëllim të mbështetjes së shkollave të mesme profesionale në zbatimin e nismave të nxënësve gjatë 
vitit shkollor 2021/2022. Materialet përfshijnë Power Point prezantim, lista pune, shembuj për studime 
rasti dhe materiale shtesë (video dhe publikime), të cilat janë në dispozicion në gjuhën maqedonase 
dhe shqipe. Punëtoria është caktuar për më 19 gusht 2021 dhe është planifikuar të mbahet me praninë 
fizike. 

 

Nisma të nxënësve në shkollat e fazës 2 
✓ Ekipi i projektit punoi në përgatitjen dhe promovimin e raportit analitik për nismat e nxënësve që u 

realizuan gjatë vitit akademik 2020/2021, duke analizuar të dhënat nga pyetësorët elektronikë të 
paraqitur nga 481 nxënës, 107 përfaqësues të stafit të shkollës dhe 14 këshilltarët nga BZHA. Raporti 
përmbledh arritjet e nismave të nxënësve që u realizuan gjatë vitit 2020/2021, duke kombinuar të dhëna 
sasiore dhe cilësore. Gjetjet dhe rekomandimet kryesore u përmblodhën në një raport të shkurtër dhe 
iu shpërndanë këshilltarëve të BZHA-së për të shërbyer si udhëzues për procesin e ardhshëm të 
monitorimit/mentorimit në shkollat e fazës 3. Gjithashtu, gjetjet, në formën e një infografiku, do të 
ndahen me opinionin e përgjithshëm publik në mënyrë që të promovohen arritjet e shkollave nga faza 
2. 

✓ Propozimi i parë i dizajnit të „Broshurës me praktika të mira të nismave të nxënësve“ (botimi i dytë) u 
rishikua nga ekipi i projektit. Pas përfundimit të dizajnit, të dy versionet e dokumentit (në gjuhën 
maqedonase dhe shqipe) do të botohen në gusht. Publikimi përmban 14 shembuj të nismave të 
nxënësve që u zbatuan gjatë vitit akademik 2020/2021. Së bashku me edicionin e parë, Broshura do 
të mbështesë zbatimin e nismave të nxënësve në shkollat e fazës 3 gjatë vitit të ardhshëm shkollor. 

 
Përmirësimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies së arsimit qytetar 
✓ Bazuar në temat kryesore të diskutuara gjatë ngjarjes onlajn për reflektim dhe dhënien e certifikatave 

„Koha  është për arsim qytetar! Reflektime mbi mësimin e arsimit qytetar në shkollat e mesme 
profesionale "(mbajtur më 15 qershor), teksti për infografikut u finalizua me pikat kryesore për të nxjerrë 
në pah përvojat dhe rekomandimet e mësimdhënësve, nxënësve dhe anëtarëve të grupit të punës. 

✓ Ekipi i projektit punoi në përgatitjen e një raporti mbi vëzhgimet e realizuara të orët e arsimit qytetar në 
klasën e tetë dhe të nëntë dhe përmblodhi të dhënat nga 52 vëzhgimet e orëve onlajn të arsimit qytetar. 
Raporti do të shërbejë për të vlerësuar cilësinë e orëve të arsimit qytetar që u zhvilluan në distancë në 
shkollat fillore gjatë vitit 2020/2021, dhe si  udhëzues për aspektet që duhet të përmirësohen gjatë vitit 
të ardhshëm shkollor. 

✓ Ekipi i projektit i rishikoi dy projekt dizajnë të publikimit „Arsimi qytetar në arsimin e mesëm profesional 
– aktivitete për përsëritje dhe vlerësim”, me ç’rast procesi i dizajnimit u përfundua. Janë përgatitur dy 
versione të dokumentit (në gjuhën maqedonase dhe shqipe) dhe në gusht do të shpërndahen tek 
mësimdhënësit e arsimit qytetar në shkollat e mesme profesionale që të mbështeten angazhimet e tyre 
gjatë vlerësimit në periudhën e vitit të ardhshëm shkollor. 

 

Konsultime ndërkombëtare – zbatimi i trajnimit gjithëpërfshirës për etosin qytetar në shkolla 
✓ Në koordinim të ngushtë midis konsulentëve ndërkombëtarë nga Finlanda, ekipi përgatiti një sërë 

materialesh shtesë dhe shembuj praktikë të nevojshëm për trajnimin e etosit qytetar në shkollat. Ato 
përmbajnë shembuj të situatave shkollore reale të cilat do të përdoren si material për studim rasti gjatë 
trajnimit. Përveç kësaj, përgatitjet logjistike për trajnimin vazhduan lidhur me rezervimin e hotelit, 
fluturimeve, etj. Trajnimi është caktuar për më 27-30 shtator 2021. 
 

Krijimi i një videoje për fazat e zbatimit të nismave të nxënësve  
✓ U përgatit koncepti për video të animuar me instruksione për fazat e zbatimit të nismave të nxënësve. 

Videoja është në proces të dizajnimit dhe pasi do të përkthehet në të gjitha gjuhës mësimore e njëjta 
do t’u shpërndahet këshilltarëve dhe shkollave që të shërbejë si doracak vizual për nxënësit dhe 
kuadrin shkollor për realizimin më efikas të nismave. 

 
Përgatitje të kuizit të nxënësve për nisma të nxënësve 
✓ U mbajtën tre (3) takime për planifikim me ekipin e FRA që të definohet struktura e kuizit të nxënësve 

për konceptet e arsimit qytetar dhe nismat e nxënësve, në bazë të së cilave ekipi i komponentit filloi 
me planifikimin e detajeve logjistike dhe me ideimin e formularëve dhe pyetjeve. U përgatit edhe seti 
parafinal i pyetjeve i cili përbëhet nga 4 kategori me nga 6 pyetje. Pyetjet do të pilotohen në mënyrë 
shtesë nga nxënësit para se të finalizohen. Është planifikuar kuizi të mbahet në fund të tetorit 2021, në 
dy sesione të fundit: (1) 6 ekipe u përgjigjen grupeve të pyetjeve me nivel të ndryshëm të 
ndërlikueshmërisë dhe (2) 3 ekipe me më shumë pikë të fituara japin ide për nismë të nxënësve para 



 

 

jurisë. Shkollat të cilat do të marrin pjesë me ekipe të nxënësve, do të zgjidhen pas publikimit të thirrjes 
së hapur për pjesëmarrjen gjatë gjysmës së parë të tetorit 2021.  

  

 

 
Nxitja e shkollave - Rinovimi 

 Rinovimi i shkollave 
✓ U organizuan takime para fillimit të aktiviteteve ndërtimore në dy shkolla: „Dobre Jovanovski” në 

komunën e Prilepit dhe „Sllavço Stojmenski” në komunën e Vinicës me përfaqësues të kompanisë së 
zgjedhur ndërtimore, kompani për mbikëqyrje dhe përfaqësues të ekipit për rinovimin e shkollave. Gjatë 
takimit, përfaqësuesit e kompanisë ndërtimore u njoftuan me vëllimin e punës, dokumentacionin e 
projektit dhe veçanti të tjera lidhur me projektin për rinovim. 

✓ Më 5 korrik 2021 u publikua kërkesë për grumbullimin e ofertave për „Rinovimin e tualeteve” në SHF 
„Nikolla Kаrev” në Komunën e Krushevës, „Rikonstruimi i çatisë” në SHF „Kuzman Josifovski Pitu” në 
komunën e Kisella Vodës dhe „Instalimi i bolierit të ri për ngrohje” në SHM „Arseni Jovkov” në Qytetin 
e Shkupit në dy gazeta ditore, „“Koha” në gjuhën shqipe dhe „Nova Makedonia” në gjuhën maqedonase 
dhe në ueb faqen e QMEQ.  

✓ Më 8 korrik 2021, në mënyrë elektronike u dërgua thirrja për aplikim për mbikëqyrjen e zbatimit të 
projekteve për rinovim në 12 shkolla deri tek nëntë kompanitë konsulentë të licncuara për mbikëqyrje. 
U zgjodhën katër kompani për mbikëqyrje, prej të cilave, dy kompani për mbikëqyrjen e katër projekteve 
dhe dy kompani për mbikëqyrjen e dy projekteve. U nënshkruan marrëveshje me të gjitha katër 
kompanitë. 

✓ Më 19 korrik 2021, u organizua një hapje publike e ofertave për rikonstruimin e shkollave në komunën 
e Krushevës, në komunën e Kisella Vodës dhe shkollën e mesme në Qytetin e Shkupit. Më 26 korrik 
2021, u përgatit dokumentacioni i nevojshëm për miratimin e kompanive të zgjedhura të ndërtimit për 
„Renovimin e tualeteve" në shkollën fillore „Nikolla Karev" në komunën e Krushevës, „Rindërtimi i 
çatisë" në shkollën fillore „Kuzman Josifovski Pitu "në komunën e Kisella Vodës dhe „Instalimin e një 
bolieri të ri për ngrohje" në SHM „Arseni Jovkov" në Qytetin e Shkupit, dhe pas intervistave të realizuara 
me kompanitë nga ekipi i projektit dhe dokumentacioni i përgatitur u dërgua për miratim tek Zyrtari për 
Kontraktimin e marrëveshjeve në zyrën rajonale për kontraktimin e kontratave të USAID-it në Kosovë.  

✓ Më 19 korrik 2021, kontraktori për projektin e tretë „Instalimi i një fasade të re termike" në shkollën 
fillore „Dimçe Angellov Gaberot" në komunën e Demir Kapisë dorëzoi njoftim se për shkak të një situate 
të paparashikuar për shkaqe teknike ata nuk janë në gjendje ta rinovojnë këtë shkollë dhe se do të 
tërhiqen nga ky tender. Duke i pasur parasysh kufizimet kohore dhe rëndësinë që fasada e shkollës 
fillore „Dimçe Angellov Gaberot" në Demir Kapi të përfundojë para fillimit të vitit të ri shkollor në shtator, 
ekipi i projektit kontaktoi ofertuesin e renditur në vijim për të konfirmuar nëse ata mund të zbatojnë 
punën në afatin e caktuar Pas intervistës me kompaninë, ekipi i projektit dorëzoi për miratim 
dokumentacionin për përzgjedhjen e kompanisë së dytë të ndërtimit për këtë projekt në Zyrën Rajonale 
të Kontratës të USAID-it në Kosovë. 

✓ Më 27 korrik, zbatuesit për „Vendosjen e re të termo-fasadës” në SHF „Dimçe Angellov Gaberot” në 
komunën e Demir Kapisë, „Rikonstruimi i çatisë” në SHF „Kuzman Josifovski Pitu” në komunën e 
Kisella Vodës dhe „Instalimi i bolierit të ri për ngrohje” në SHM „Arseni Jovkov” në Qytetin e Shkupit u 
miratuan nga zyra rajonale për kontraktimin e marrëveshjeve të USAID-it në Kosovë. 

✓ U përgatitën raportet inxhinierike për „Rikonstruimin e sallës sportive” në shkollën e mesme shtetërore 
për rehabilitim dhe arsim „Shën Naumi i Ohrit” në Shkup, „Rikonstruimi i tualeteve” në shkollën 
qendrore në Saraj dhe në shkollën rajonale në f. Lubin në SHF „Dituria”, komuna e Sarajit dhe 
„Rikonstruimi i sallës sportive” në SHF „Faik Konica” në f. Debresht, komuna e Tearcës. 

✓ U nënshkruan memorandume për mirëkuptim për tri projektet e lartëshënuara për rinovim nga Drejtori 
ekzekutiv i QMEQ, Drejtuesi i projektit, kryetarët e komunave, ministri i Arsimit dhe Shkencës dhe 
drejtorët, kështu që të gjithë faktorët i pranuan obligimet për rikonstruimin e shkollave. 

✓ Më 23 korrik, u publikuan kërkesa për grumbullimin e ofertave për zgjedhjen e kompanive për rinovimin 
e shkollave në komunën e Sarajit, komunën e Tearcës dhe shkollën e mesme shtetërore për rehabilitim 
dhe arsim në Shkup në dy gazeta ditore: „Koha” në gjuhën shqipe dhe „Nova Makedonia” në gjuhën 
maqedonase dh në ueb faqen e QMEQ. 

✓ Krahas kësaj, ekipi i projektit punoi në evidentimin/grumbullimin e dokumentacionit të nevojshëm për 
pjesëmarrjen e shkollave dhe komunave në shpenzimet lidhur me procesin e rinovimit (financiar ose 
në fuqi punëtore) për shkollat të cilat procesi i rinovimit ka përfunduar. Deri më tani, dokumentacioni 
për pjesëmarrjen në shpenzimet për shkollat e vitit të ri të projektit është kompletuar për nëntë (9) prej 
gjithsej 12 shkollave dhe është 40.62% të investimit të përgjithshëm për rinovim në këto shkolla. 

 


