
 
 

 

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

RAPORT MUJOR - Qershor 2021 

 

 
Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Komunikim me opinionin 
✓ Janë përgatitur dy video promovuese për procesin e planifikimit dhe zbatimit të aksioneve të të rinjve 

në Probishtip dhe Sveti Nikollë të cilët më pas janë publikuar në ueb faqen e QMEQ dhe mediat 
sociale. 

✓ Nxënësit të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore i ndanë mendimet dhe përvojat e tyre lidhur 
me realizimin e orëve të përbashkëta mësimore për çka u publikua shkresë në ueb faqen e QMEQ. 

✓ U organizua diskutim onlajn me temë “Koha është për arsim qytetar! Reflektime për mësimdhënjen e 
arsimit qytetar në shkollat e mesme profesionale”. Gjatë ngjarjes, përfaqësuesit e grupit të punës për 
arsim qytetar në shkollat e mesme profesionale, mësimdhënësit dhe nxënësit biseduan për praktikat 
të cilat kontribuojnë për mësim cilësor për arsimin qytetar dhe klimën demokratike në klasë. 

✓ Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me artikuj mediatikë për aktivitetet e projektit 
në shkolla dhe në bashkësitë lokale. U përpunua buletini mediatik  i cili u nda me të gjitha mediat. 

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

Monitorimi dhe vlerësimi 
✓ Në pjesën e parë të muajit janë analizuar perceptimet, mendimet dhe pikëpamjet e nxënësve dhe 

mësimdhënësve për orët e përbashkëta mësimore përmes pyetësorëve elektronikë dhe grupeve të 
fokusit. Pyetësorët ishin në dispozicion në tre gjuhë: në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke dhe 
janë plotësuar prej rreth 150 nxënësve dhe mësimdhënësve-realizues të orëve të përbashkëta 
mësimore. Më tej, që të grumbullohen informacione kthyese cilësore, u mbajtën tre (3) onlajn grupe 
fokusi me nxënës dhe dy (2) onlajn grupe fokusi me mësimdhënësit. Informacionet kthyese analizohen 
dhe konstatimet do të prezantohen në kuadër të raportit dhe do të ndahen me ekipin e projektit.  

✓ Efektet e programeve të rishikuara mësimore për arsim qytetar në shkollat fillore dhe të mesme janë 
vlerësuar nga nxënësit e klasës së tetë dhe të nëntë, nxënësit e vitit të parë me shkollat e mesme 
profesionale si edhe mësimdhënësit e arsimit qytetar. Rreth 1700 nxënës dhe mësimdhënës dhanë 
informacione kthyese lidhur me përvojat e tyre me përmbajtjen e programit mësimor për arsim qytetar, 
potencialin për arritjen e kompetencave të nevojshme, llojllojshmërinë e metodave për mësim, etj. 
Informacionet kthyese kuantitative do të shoqërohen me informacione cilësore të grumbulluara 
përmes 15 grupeve të fokusit të zbatuara onlajn me nxënës të shkollave fillore dhe të mesme dhe tre 
(3) grupe të fokusit të zbatuara onlajn me mësimdhënësit e arsimit qytetar në shkollat e mesme. 
Raportet përfundimtare të cilat do t’i përmbajnë konstatimet dhe rekomandimet do të ndahen në 
mënyrë përkatëse me ekipin e projektit. 

✓ Pas zbatimit të analizës fillestare të informacioneve kthyese lidhur me ndryshimet në arsimin qytetar 
në shkollat e mesme profesionale, një pjesë e konstatimeve janë ndarë me nxënësit dhe 
mësimdhënësit e arsimit qytetar në shkollat e mesme gjatë ngjarjes onlajn të zbatuar më 15 qershor 
2021. Rezultatet tregojnë se nxënësit janë të kënaqur nga ndryshimet, pasi ata e vlerësojnë përvojën 
e plotë me lëndën si shumë pozitive (vlerësim mesatar prej 8,5 në shkallën prej 1-10). Për më tej, një 
shumicë e madhe nxënësish dhe mësimdhënësit vlerësojnë se përmbajtja është shumë e dobishme, 
ndërsa aktivitetet janë mjaft interesante. 

 
Qendra për Fuzion të Ideve (QFI)_ 
✓ Anëtarët e Qendrës për Fuzion të Ideve morën pjesë në takime të rregullta të cilat u organizuan gjatë 

gjithë muajit. Gjatë takimit onlajn më 9 qershor 2021, nxënësit patën mundësi të bisedojnë me aktorin 
Driton Vejseli për tema lidhur me rëndësinë e kreativitetit dhe motivimin e lartë për arritjen e disa 
qëllimeve të caktuara. Më tej, gjatë sesionit për pyetje dhe përgjigje, aktori e ndau përvojën personale 
me nxënësit dhe bisedoi për rrugën drejt suksesit, si rezultat i përkushtimit të tij ndaj interesave dhe u 
fokusua me atë se si të përmbushen ambiciet tona. 

✓ Aplikacionet të cilat i përmbajnë idetë e nxënësve për ndryshime pozitive janë dorëzuar nga 
koordinatorët e shkollave të QFI dhe janë në fazë të shqyrtimit. Gjatë muajve të ardhshëm, projekti 
do të sigurojë përkrahje e cila do të mundësoj zbatimin e ideve kreative të nxënësve dhe do të 
kontribuoj për angazhimin e rritur të të rinjve dhe ndryshime pozitive në nivel të shkollës. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IuhfGYOyOc4&t
https://www.youtube.com/watch?v=bP1w0xI7sIk
http://sq.mcgo.org.mk/lajme/cfare-mendojne-shkollaret-per-oret-e-perbashketa/
https://preview.mailerlite.com/a6e7f3


 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

Bashkëpunim i projektit me Komisionin për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së 
Arsimit dhe Shkencës (KINA MASH) 
✓ Ekipi i projektit vazhdoi të sigurojë mbështetje për MASH KINA në realizimin e aktiviteteve të cilat e 

zhvillojnë zbatimin e integrimit ndëretnik dhe angazhimin qytetar në shkolla. Pasi krijimit të linkut 
(vegzës) në platformën Survey Monkey në të cilën janë vendosur pyetësorët për Planin për matjen e 
arritjeve (PMP) (në dispozicion në të gjitha gjuhët mësimore) përmes të cilave do të grumbullohen të 
dhëna për zbatimin e aktiviteteve për integrimin ndëretnik gjatë vitit shkollor 2019/2020, KINA MASH 
i shpërndau në të gjitha shkollat në vend. Procesi i grumbullimit të informacioneve kthyese akoma 
është në vijim në këtë periudhë. Pyetësorin deri më tani e kanë plotësuar 317 shkolla (242 fillore dhe 
75 të mesme). Shkollat e tjera do të stimulohen për ta plotësuar pyetësorin dhe ta përfundojnë 
anketën në periudhën e ardhshme. Menjëherë sapo të merren rezultatet e pyetësorëve, KINA MASH 
do ta shfrytëzojë të dhënat për të përgatitur raporte në bazë të konstatimeve.  

✓ Përveç kësaj, grupi i punës, i formuar nga projekti INRA në partneritet me projektin “Përforcimi i 
bashkëpunimit multietnik në komuna” i mbështetur nga Fondacioni për Fëmijë Pestaloci në kuadër 
të QMEQ, që përbëhet nga përfaqësues të universiteteve dhe institucioneve arsimore, specialistë të 
arsimit dhe anëtarë të KINA MASH, përpiluan projekt-dokument me Standarde për Arsim Interkulturor 
(SAI). Ky dokument, i cili pritet të jetë pjesë e Standardeve kombëtare për arsim fillor i përfshin të 
gjitha tre ciklet zhvillimore në arsimin fillor dhe përbëhet prej tre dimensioneve: njohuri, aftësi dhe 
qëndrime. Menjëherë sapo të futen ndryshimet përfundimtare dhe informacionet kthyese, dokumenti 
do t’u dorëzohet institucioneve arsimore për miratim dhe zbatim.  

  
Politika për Integrimin Ndëretnik në nivel komunal 
✓ Vazhdon bashkëpunimi dhe koordinimi me pesëmbëdhjetë (15) komuna të përzgjedhura të cilat 

punojnë në përgatitjen e strategjive dhe politikave për INA dhe angazhimin e të rinjve në vitin 2021. 
Komunat janë në faza të ndryshme të përgatitjes së strategjive lokale, gjegjësisht: 

→ Dojrani është komuna e parë (1) prej (15) komunave që e miratoi strategjinë lokale për 
integrimin ndëretnik në arsim dhe angazhimin e të rinjve, pasi u finalizua nga komisioni/grupi 
i punës i formuar komunal dhe u vendos shqyrtim në rendin e ditës së këshillit të komunës. 

→ Komunat Vasilevë dhe Bogdanci përgatitën projekt-versione të strategjive të tyre dhe 
planeve aksionare dhe këto dokumente së shpejti do të dorëzohen në këshillat e komunave 
për shqyrtim dhe miratim. 

→ Strategjitë lokale në komunat Radovish dhe Çashkë gjithashtu u finalizuan dhe u dorëzuan 
tek këshillat e komunave për miratim.  

→ Vazhdoi bashkëpunimi dhe koordinimi me komunat e tjera. Tetë komuna (8), gjegjësisht 
Mavrova dhe Rostushja, Dibra, Shtipi, Kërçova, Karposhi, Kisella Voda, Zhelina dhe 
Manastiri punojnë me përkushtim në përgatitjen e strategjive, derisa dy (2) komuna: Shuto 
Orizarja dhe Studeniçani janë në proces të formimit të komisioneve/grupeve të punës. 

✓ Përveç kësaj, Komuna e Tearcës e cila u përfshi në këtë proces vitin e kaluar, gjegjësisht në vitin 
2020, e përgatiti strategjinë lokale për integrimin ndëretnik në arsim dhe angazhimin e të rinjve. Kjo 
komunë u përball me vështirësi dhe anulim si rezultat i karantinës, e madje edhe humbje të jetëve 
të njerëzve në vitin e kaluar, prandaj me fillimin e këtij viti kalendarik procesi ka filluar nga fillimi, 
ndërsa komisioni/grupi i punës u formua sërish. Si rezultat, në qershor 2021 strategjia u miratua nga 
anëtarët e Këshillit të Komunës. 

 
Angazhimi i të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal (finalizimi i aksioneve të të rinjve nga viti 
2020) 
✓ Dhjetë (10) komuna (Struga, Sveti Nikolla, Probishtipi, Kavadari, Velesi, Dollneni, Tetova, Gjevgjelia, 

Vrapçishti dhe Prilepi) të cilat u përfshinë në këtë proces në vitin 2020, i realizojnë aktivitetet të cilat 
çojnë drejt zbatimit të aksioneve të të rinjve, gjegjësisht: 

→ Në komunat Dollnen, Prilep, Kavadar, Veles, Gjevgjeli dhe Tetovë, ekipi i projektit në 
partneritet me Forumin Rrinor Arsimor (FRA) ka punuar në finalizimin e artikujve dhe/apo 
shërbimeve që janë të nevojshme për zbatimin e intervenimeve dhe/apo aksioneve të të 
rinjve. Për këtë qëllim, u organizua takim koordinues me prani fizike, gjithashtu u realizua 
edhe koordinim me komunat përmes thirrjeve telefonike dhe postës elektronike. Deri më tani, 
si rezultat i bashkëpunimit midis projektit, organizatës partnere e FRA, komunave dhe 
shkollave u zbatuan aksione të të rinjve në katër (4) prej dhjetë (10) komunave: Strugë, Sveti 
Nikollë, Probishtip dhe Vrapçisht. 

→ Në vijim është procesi i grumbullimit të materialeve (fotografi para-pas, video mesazhe të 
shkurtra) nga nxënësit në komunat Dollnen dhe Tetovë. 

→ Gjithashtu, në kuadër të fushatës onlajn për të rinj #UnëKontribuova, janë përgatitur dy video 
prej takimeve të incizuara për përfaqësim dhe video-materiale të shkurtra të siguruara nga 
nxënësit-pjesëmarrës nga komunat Probishtip dhe Sveti Nikollë në të cilat ata i shprehin 
mendimet dhe perceptimet e tyre për kontributin e tyre për zhvillimin e bashkësive lokale. 

 



 
Fillimi i zbatimit të aksioneve për të rinj në komunat e reja të përfshira në proces në vitin 2021 
✓ Projekti në partneritet me FRA zbatoi 24 aktivitete në nëntë (9) prej 15 komunave me strategji të 

përgatitura me qëllim realizimin e planeve të tyre vepruese dhe mbështetjen e organizimit të 
aksioneve për të rinj në vitin 2021. Si rezultat, u arrit si vijon: 

→ U mbajtën nëntë (9) takime përgatitore onlajn me nxënës prej komunave Koçan, Vinicë, 
Negotinë, Resnjë, Berovë, Nagoriçan i Vjetër, Ohër, Bosillovë dhe Bogovinë me qëllim që të 
trajnohen për procesin e ardhshëm formal të përfaqësimit. Gjatë këtyre takimeve përgatitore, 
janë ndarë rezultatet dhe informacionet e marra kthyese prej pyetësorëve onlajn. Janë 
realizuar përgatitje me nxënësit dhe janë dhënë udhëzime për përgatitjen e letrave për 
përfaqësim që do të dërgohen deri tek përfaqësuesit e komunave – përgjegjës për arsim 
dhe/apo kryetarët e komunave. Takimet përgatitore me nxënësit e përbëjnë hapin e tretë në 
definimin e prioriteteve dhe organizimin e aksioneve për të rinj, pas zbatimit të hapit të parë 
ose takimeve informative dhe hapi i dytë ose hartimi i interesave të të rinjve përmes 
punëtorive onlajn dhe përcaktimi i prioritetit përfundimtar në bazë të informacioneve kthyese 
të marra prej bashkësisë më të gjerë rinore përmes pyetësorëve onlajn. 

→ Më pas, nxënësit me mbështetjen e projektit përgatitën letra për përfaqësim për secilën prej 
nëntë (9) komunave, duke e theksuar procesin, aktivitetet e zbatuara dhe prioritetet e 
përcaktuara që duhet t’u prezantohen përfaqësuesve të komunave. 

→ Më pas u organizuan gjashtë (6) takime për përfaqësim midis nxënësve dhe përfaqësuesve 
të komunave Negotinë, Vinicë, Koçan, Resnjë, Berovë dhe Ohër. Në takimet onlajn për 
përfaqësim në komunat Koçan, Vinicë, Resnjë dhe Berovë kanë marrë pjesë edhe kryetarët 
e komunave ndërsa në Ohër dhe Negotinë, me rekomandimet dhe prioritetet e nxënësve 
janë njoftuar përfaqësuesit komunalë. Gjatë këtyre takimeve, nxënësit e prezantuan 
pjesëmarrjen e tyre në të gjithë procesin, si edhe letrën për përfaqësim, për të cilën në 
mënyrë të detajuar u diskutua. Si rezultat, nxënësit arritën me sukses t’i përfaqësojnë 
nismat/prioritetet e tyre. 

✓ Me fillim në vitin e ri shkollor, gjashtë (6) komunat e tjera të cilat kanë përpunuar strategji (në vitin 
2020) do të përfshihen në procesin e organizimit të aksioneve për të rinj. 

 
Aktivitete mësimore në shkolla  
✓ Në partneritet me Qytetin e Shkupit, shtatë (7) shkolla të mesme në Shkup (“Boro Petrushevski”, 

“Zdravko Cvetkovski”, “Arseni Jovkov”, “Josip Broz Tito”, “Dimitar Vllahov”, “Vllado Tasevski” dhe 
“Vëllezërit Milladinov”) vazhduan të zbatojnë orë të përbashkëta mësimore në lëndë të ndryshme të 
përzgjedhura (gjegjësisht lëndë profesionale, gjuhë angleze, franceze dhe gjermane, art etj.) me çka 
u rrit bashkëpunimi midis nxënësve të gjuhëve të ndryshme mësimore. Përfaqësuesit e Qytetit të 
Shkupit së bashku me këshilltarët e emëruar të BZHA-së dhe QAPT-së në mënyrë aktive e kanë 
ndjekur zbatimin e këtij procesi. Përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit i mbështetën drejtorët e shkollave 
dhe Ekipet për Integrim Shkollor (EISH) në diskutimin e tyre për sfidat dhe mënyrat për përmirësimin 
e mëtejmë të këtij procesi. Këshilltarët e emëruar të BZHA-së dhe QAPT-së u siguruan mbështetje 
dhe mentorim mësimdhënësve në procesin e organizimit të orëve të përbashkëta mësimore dhe 
zhvillimin e integrimit ndëretnik. 

✓ Gjatë vitit shkollor 2020/2021, janë realizuar gjithsej 757 orë të përbashkëta për lëndë të ndryshme 
(gjuhë angleze, kozmetikë e aplikuar, shkenca kompjuterike, gjuhë angleze, franceze dhe gjuhë 
gjermane, art, sport dhe aktivitete sportive etj.) me pjesëmarrjen e 636 nxënësve. Për realizimin e 
suksesshëm të orëve të përbashkëta, mësimdhënësit-realizues kanë mbajtur komunikim të 
vazhdueshëm onlajn, bashkërisht e kanë bërë përgatijen për orë, i kanë ndarë përvojat dhe 
prezantimet me nxënësit dhe kanë mbajtur orët me ndihmën e veglës Microsoft Teams. 

 
Udhëzime dhe mbështetje për zbatimin e orëve të përbashkëta mësimore  
✓ Projekti vazhdoi me zbatimin e aktiviteteve të cilat do të rezultojnë me përgatitjen e Udhëzuesit për 

zbatimin e orëve të përbashkëta mësimore. Anëtarët e grupit të punës e dorëzuan versionin e tretë 
të pjesëve të tyre të dokumentit, që më pas ishin lëndë e diskutimit dhe revidimit gjatë takimit onlajn 
të mbajtur më 9 qershor 2021. Pasi janë siguruar informacione kthyese për materialet/përmbajtjet, u 
përgatit edhe projekt-dokumenti final që më pas iu dërgua partnerëve/faktorëve të projektit me qëllim 
të marrjes së informacioneve kthyese, gjegjësisht, Komisionit për INA në kuadër të MASH, 
Inspektoratit Shtetëror të Arsimit (ISHA), shtatë (7) shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit dhe 
shkollave fillore që janë të përfshira në projektin e mbështetur nga Fondacioni për fëmijë Pestalloci 
“Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna” të cilat zbatojnë orë të përbashkëta mësimore. 
Afati përfundimtar për dorëzimin e komenteve dhe propozimeve për përmbajtjen e dokumentit është 
9 korriku 2021. Në bazë të informacioneve të marra kthyese, Udhëzuesi do të rishikohet dhe ndahet 
me institucionet arsimore për miratim final. Ky dokument është përgatitur në pajtim me Strategjinë 
nacionale për zhvillimin e konceptit për një shoqëri (të përbashkët) dhe interkulturalizëm, ligjet, aktet 
nënligjore dhe konceptet për arsim në vend dhe pritet ta mbështesë dhe zgjerojë zbatimin e orëve të 
përbashkëta mësimore në të gjitha nivelet e sistemit arsimor. 

 
 



Aktivitete afatgjata jashtëshkollore në shkolla  
✓ Në këtë periudhë, shkollat e përzgjedhura në vijim zbatuan aktivitete me mbështetjen e projektit dhe 

nën mentorimin e BZHA-së:  

→ Më 4 qershor 2021, SHF “Cirili dhe Metodi” nga fshati Romanovc, Kumanovë dhe SHF 
“Hristijan Todorovski Karposh” nga fshati Dragomancë, Nagoriçan i Vjetër organizuan 
punëtori onlajn përmes Microsoft Teams. Gjatë serisë së aktiviteteve jashtëshkollore të 
titulluara “Ushqime tradicionale nga rajoni im”, nxënësit i ndërtuan aftësitë e tyre jetësore dhe 
përgatitën ushqime së bashku me prindërit e tyre. 

→ Duke përdorur vegla onlajn, nxënësit e seksionit ekologjik të shkollës së mesme “Car 
Samoilli”, komuna e Resnjës, më 11 qershor 2021 mbajtën takim onlajn. Gjatë takimit, 
nxënësit diskutuan për atë se si mund ta përmirësojnë dhe rregullojnë oborrin e shkollës i 
prezantuan skicat/vizatimet e përgatitura para bashkëmoshatarëve të tyre dhe përmes 
procesit të votimit e zgjodhën një propozim me çka i zhvilluan kompetencat e tyre qytetare 
dhe demokratike. 

✓ Gjatë gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollor 2020/2021, gjithsej 213 nxënës me përkatësi të ndryshme 
etnike morën pjesë në 52 aktivitete të përbashkëta jashtëshkollore (38 të zbatuara onlajn dhe 14 me 
prani fizike me nxënësit) të cilat u mundësojnë të kenë bashkëveprim të rritur, më takohen 
vazhdimisht, njoftohen më mirë, të mësojnë dhe të punojnë së bashku, të kultivojnë komunikim të 
ndërsjellë dhe të krijojnë miqësi. 

 

Aktivitete të projektit për ndërtimin e kapaciteteve me nxënësit e shkollave të përzgjedhura për zbatimin 
e aktiviteteve afatgjata jashtëshkollore 
✓ Projekti, në partneritet me FRA, filloi me organizimin dhe zbatimin e aktiviteteve shtesë për ndërtimin 

e kapaciteteve me nxënësit e nëntë (9) shkollave të përzgjedhura fillore dhe të mesme të cilat janë të 
përfshira në aktivitete afatgjata jashtë mësimore. Përmes këtij procesi i cili përbëhet prej pesë (5) 
fazave, nxënësit në kuadër të seksioneve të tyre dhe aktiviteteve partnere do të përkufizojnë dhe 
iniciojnë ndryshime në shkollat e tyre, do të konsultohen me bashkëmoshatarët e tyre, do ta përfshijnë 
parlamentin shkollor dhe do të zbatojnë nismë/aksion të nxënësve në nivel të shkollave për ta shënuar 
Ditën ndërkombëtare të paqes, 21 shtatorin 2021. Përfshirja e drejtpërdrejtë dhe mbështetja e projektit 
përbëhet prej ndërtimit shtesë të kapaciteteve të nxënësve për aktivizëm të të rinjve, punë vullnetare 
dhe përfaqësim dhe fushata onlajn. 

✓ Gjatë këtij muaji u finalizua faza e tretë e kësaj serie aktivitetesh. Nxënësit me mbështetjen e 
arsimtarëve të tyre dhe projekti përgatitën dhe ndanë me parlamentin e tyre shkollor dhe/apo 
bashkëmoshatarët e tyre, link për pyetësorin onlajn për informacione kthyese që përbëhet nga plani i 
aktiviteteve dhe/apo nismave. Më tej, janë mbajtur takime onlajn me të gjitha nëntë (9) shkollat për 
prezantimin e rezultateve të pyetësorit onlajn dhe për definimin e hapave të mëtejmë. 

✓ Deri më tani, janë zbatuar gjithsej 27 aktivitete për përfundimin e tre fazave të para të këtij procesi 
(gjegjësisht 1 – takime informative me secilën shkollë të zgjedhur; 2- punëtori me nxënësit për 
aktivizëm për të rinj, punë vullnetare, përfaqësim dhe zhvillim të planit të aktiviteteve/nismave që do 
të zbatohen në Ditën ndërkombëtare të paqes dhe 3 – nxënësit ndajnë pyetësor onlajn me 
parlamentin e tyre të nxënësve dhe/apo bashkëmoshatarët e tyre për marrjen e informacioneve 
kthyese dhe realizimin e takimeve onlajn për prezantimin e rezultateve). 

✓ 676 nxënës u përfshinë në këtë proces, prej të cilëve 126 nxënës kanë marrë pjesë në punëtori dhe 
takime onlajn, ndërsa 550 nxënës janë përfshirë në definimin e aktiviteteve/nismave që do të zbatohen 
në shkollat e tyre, përmes plotësimit të pyetësorit të shpërndarë deri tek ata prej bashkëmoshatarëve 
të tyre.  

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 

Broshura me praktika të mira të nismave të nxënësve (edicioni i dytë) 
✓ Gjatë qershorit, ekipi i projektit e përgatiti versionin final të Broshurës me praktika të mira të nxënësve 

nga viti shkollor 2020/2021. Gjatë qershorit, ekipi i projektit e përgatiti versionin final të Broshurës me 
praktika të mira të nismave të nxënësve të vitit shkollor 2020/2021. Broshura përmban shembuj prej 
14 shkollave të cilat zbatuan nisma të nxënësve dhe ditë të hapura të arsimit qytetar në distancë/ në 
mënyrë hibride. Të gjithë shembujt janë përpunuar në mënyrë të detajshme dhe janë ilustruar përmes 
fotografive të zgjedhura prej fazave të ndryshme të nismave. 

✓ Dokumenti u lektorua dhe u përkthye në gjuhën shqipe, pas çka filloi procesi i dizajnimit. Publikimi i 
Broshurës është planifikuar për gusht/shtator që të mbështetet zbatimi i nismave të nxënësve në 
shkollat e fazës 3 gjatë vitit të ardhshëm shkollor. Së bashku me edicionin e parë, Broshura do të 
shërbejë si udhëzim për shkollat për atë se si të planifikojnë zbatojnë nisma të suksesshme të 
nxënësve në mënyrë digjitale dhe hibride. 

 

Ndërtimi i kapaciteteve të personelit të shkollave për klimë qytetare në shkollat fillore të fazës 3 
✓ Gjatë qershorit 19 këshilltarë të BZHA-së, përgjegjës për vëzhgimin e shkollave të fazës 3, kanë 

zbatuar 12 punëtoritë e tjera për ndërtimin e kapaciteteve. Me këtë u përmbyll cikli i punëtorive për 
ndërtimin e kapaciteteve për ekipet e shkollave të fazës 3 të cilat përfshinin arsimtar/e të arsimit 



qytetar, drejtorin dhe anëtarët e shërbimeve profesionale. Gjithsej janë zbatuar 17 punëtori onlajn nga 
25 këshilltarë të BZHA-së për më shumë se 250 përfaqësues prej të gjitha shkollave të fazës 3. Gjatë 
punëtorive, këshilltarët e BZHA-së dhe pjesëmarrësit diskutuan për politikat lidhur me konceptin e 
klimës qytetare në shkolla, i analizuan fazat e domosdoshme të nismave shkollore, shqyrtuan 
shembuj të suksesshëm, dhe u dhanë informacione për përfshirjen e aktiviteteve lidhur me klimën 
qytetare në programin vjetor për punën e shkollës. Përveç kësaj, përfaqësuesit e shkollave, me 
kërkesën e tyre, morën udhëzime për realizimin e hapave të nevojshëm përgatitorë para fillimit të vitit 
shkollor, ndërsa për ndërtimin dhe koordinimin e ekipit të fuqishëm të personelit të shkollës i interesuar 
për promovimin e klimës qytetare përmes nismave të nxënësve, si edhe për përgatitjen e kornizës 
kohore dhe planin e veprimit për aktivitetet, me fleksibilitet të caktuar varësisht gjendjes 
epidemiologjike në vend. 

✓ Anëtarët e ekipit të projektit të QMEQ dhe FRA morën pjesë në të gjitha punëtoritë që janë organizuar 
dhe u siguruan mbështetje këshilltarëve të BZHA-së. Pas përfundimit të ciklit të punëtorive, ekipi i 
projektit përgatiti tekst promovues i cili do të publikohet në ueb faqen e QMEQ dhe në profilet e 
mediave sociale. 

 

Zhvillimi i programit për ndërtimin e kapaciteteve për klimën qytetare në shkolla për të punësuarit në 
shkollat e mesme profesionale 
✓ Ekipi i projektit i organizoi dy (2) takime onlajn lidhur me zbatimin e nismave të nxënësve në shkollat 

e mesme dhe emërimin e mentorëve. Takimi i parë u mbajt me përfaqësuesit e QAPT të cilët dhanë 
propozime për kornizën e politikave në shkollat e mesme me të cilat do të mbështetet zbatimi i 
nismave të nxënësve. QAPT i nominoi 8 këshilltarë/përfaqësues dhe secili prej tyre do të jetë mentor 
në 5 shkolla të mesme. Takimi i dytë u mbajt me 10 praktikantë shkollorë me përvojë të cilët gjithashtu, 
do të jenë mentorë gjatë zbatimit të nismave të nxënësve në 35 shkolla të mesme profesionale gjatë 
vitit shkollor 2021/2022 (3-4 shkolla për një praktikant). Gjithsej, 18 mentorë do të jenë përgjegjës për 
75 shkolla të mesme profesionale. 

✓ Përgatitjet për këtë proces filluan me marrjen e miratimit nga QAPT për planin për sistemimin e 
mentorëve nëpër shkolla, së bashku me planin e detajuar për aktivitetet e ardhshme lidhur me 
mentorët. Në të gjitha shkollat u dërgua letër informative në të cilën ishin dhënë aktivitetet e 
planifikuara për vitin e ardhshëm shkollor si edhe informacioni për mentorët e emëruar të cilët do t’i 
udhëheqin nëpër proces. Përveç kësaj planifikohet trajnim njëditor për trajnuesit për të gjithë mentorët 
e shkollave për gjysmën e dytë të korrikut 2021. Ekipi i projektit i përgatiti materialet e nevojshme për 
trajnim (rezyme për sesionin, prezentim PowerPoint, aktivitete, lista pune etj.) dhe filloi me organizimin 
e detajeve logjistike për ngjarjen. 

 

Konsulentë ndërkombëtarë – zbatimi i trajnimit gjithëpërfshirës për klimën qytetare në shkolla 
✓ Ekipi i projektit rregullisht ka komunikuar me konsulentët ndërkombëtarë lidhur me pyetjet dhe nevojat 

teknike për trajnimin për klimë qytetare në shkolla që është planifikuar për në fund të shtatorit 2021. 
Përveç kësaj, ekipi ka punuar në përgatitjen e materialeve shtesë dhe shembuj praktikë të cilët i kanë 
kërkuar konsulentët ndërkombëtare si mbështetje për trajnimin e ardhshëm. 

 
Aktivitete për vlerësimin e arsimit qytetar për shkollat e mesme 
✓ Dokumenti me detyra për vlerësim mori miratim përfundimtar nga BZHA pas çka filloi procesi i 

disejnimit. Pas finalizimit të dizajnit të publikimit, planifikohet dy versionet e dokumentit (në gjuhën 
maqedonase dhe në gjuhën shqipe) të publikohen gjatë korrikut-gushtit 2021. Dokumenti do t’u 
shërbejë mësimdhënësve të arsimi qytetar në shkollat e mesme profesionale si material mësimor 
shtesë dhe si mbështetje gjatë vlerësimit.    

 

Ndarja e certifikatave të arsimtarëve të arsimit qytetar të shkollave të mesme të cilët kanë përfunduar 
trajnime onlajn për programin e ri mësimor për arsimin qytetar 
✓ Ekipi i projektit i përgatiti dhe i shtypi certifikatat për 111 mësimdhënës të arsimit qytetar të shkollave 

të mesme të cilët marrin pjesë në trajnimet onlajn të zbatuara në tetor-dhjetor 2020. Certifikatat i kanë 
nënshkruar drejtori i BZHA-së dhe më pas janë dërguar në shkolla. 

✓ Ekipi i projektit organizoi trajnim onlajn për ndarjen e certifikatave më 15 qershor 2021. Për përgatitjen 
e ngjarjes janë mbajtur katër takime përgatitore me panelistët (mësimdhënës dhe nxënës). Në fillim 
të ngjarjes, drejtori i BZHA-së u dëshiroi mirëseardhje pjesëmarrësve dhe i përgëzoi për vitin e 
suksesshëm shkollor. Më pas, koordinatori për monitorim dhe vlerësim të INRA me publikun i ndau 
rezultatet fillestare të hulumtimit të QMEQ, që janë mbajtur dy (2) panel diskutime (me mësimdhënësit 
dhe nxënësit). Në fund, panalistët iu përgjigjën pyetjeve të publikut dhe ndanë edhe përvoja të tjera 
prej punës së tyre të përditshme. Në ngjarje kanë marrë pjesë 40 praktikantë shkollorë, këshilltarë të 
BZHA-së, anëtarë të ekipit të INRA etj. Në përgjithësi, ngjarja u ka dhënë mundësi mësimdhënësve 
dhe nxënësve të arsimit qytetar të shkollave të mesme t’i ndajnë përvojat e tyre prej programit të ri 
mësimor për arsim qytetar dhe nga Udhëzuesi për mësimdhënësit i përpiluar nga BZHA dhe QMEQ. 
Ngjarja, së bashku me marrjen e certifikatave të dërguara, paraqet përmbylljen e fazës fillestare të 
ndërtimit të kapaciteteve të mësimdhënësve të arsimit qytetar të shkollave të mesme profesionale. 
Nga viti i ardhshëm shkollor, procesi do të vazhdojë me vëzhgimin dhe mentorimin e orëve nga 
këshilltarët e BZHA-së.     



✓ Pas ngjarjes, panelistëve u janë ndarë certifikata të nënshkruara elektronike për pjesëmarrje në 
ngjarje si folës. Ekipi i projektit përgatiti tekst promovues për t’u publikuar në ueb faqe dhe në mediat 
sociale të QMEQ në të cilin janë përfshirë temat kryesore që janë diskutuar në ngjarje, ndërsa në 
bashkëpunim me koordinatorin për komunikime, gjithashtu, u përgatit edhe infografiku. 

 
Raport për nismat e zbatuara të nxënësve 
✓ Në bazë të të dhënave që përmes pyetësorëve elektronikë për njoftime janë marrë nga nxënësit, 

mësimdhënësit dhe këshilltarët e BZHA-së, ekipi i projektit punoi në raportin analitik për nismat e 
nxënësve të zbatuara gjatë vitit shkollor 2020/2021. 

✓ Sipas analizës fillestare, rreth 60% e aktiviteteve të nxënësve janë fokusuar në rritjen e vetëdijes për 
tema të ndryshme (p.sh. të drejtat e njeriut dhe mosdiskriminimi, ekologjia, Kovid-19, bullizmi, etj.). 
Nxënësit i vlerësuan aktivitetet e tyre në shkallën prej 1 deri në 5 me vlerësim mesatar prej 4,73, me 
ç’rast mbi 80% e nxënësve e zgjodhën vlerësimin 5. Kur janë lutur ta vlerësojnë pjesëmarrjen e tyre 
rinore sipas Shkallës së pjesëmarrjes së të rinjve të Roxhet Hart, pjesa më e madhe e të anketuarve 
e zgjodhën njërin prej tre niveleve më të larta (nivelet 6-8), që tregon për vlerën e nismave të nxënësve 
në nxitjen e pjesëmarrjes së nxënësve në shkollat e tyre dhe bashkësitë lokale. 

 

Raport për monitorim në orët e arsimit qytetar për klasën e tetë dhe të nëntë 
✓ Ekipi i projektit punoi në analizën e të dhënave të marra nga këshilltarët e BZHA-së për orët e 

monitoruara të arsimit qytetar për klasën e tetë dhe të nëntë. Në raport janë dhënë vlerësimet 
mesatare nga këshilltarët e BZHA-së për 40 indikatorë që kanë të bëjnë me cilësinë dhe efektivitetin 
e mësimit në distancë gjatë orëve të arsimit qytetar, ndërsa gjithashtu do të përmblidhen të dhënat 
kualitative. 

✓ Sipas ekspertizës fillestare, vlerësimi mesatar për indikatorët është 2,31 (në shkallën prej 1 deri në 
3). Duke e pasur parasysh se të gjitha orët e monitoruara të arsimit qytetarë janë zbatuar onlajn, na 
befason fakti se grupet e ardhshme të indikatorëve janë vlerësuar me vlerësimet më të ulëta: 
pjesëmarrja aktive e nxënësve (2,1), planifikimi i orëve onlajn dhe përgatitja e resurseve digjitale 
(2,14) dhe vlerësimi në distancë (2,15). Shqyrtimet e marra nga raporti do të shfrytëzohen për 
mbështetjen shtesë të arsimtarëve të arsimit qytetar gjatë vitit të ardhshëm shkollor, veçanërisht në 
zbatohet përmes mësimit në distancë ose në mënyrë hibride. 

  

 

 
Nxitja e shkollave – Rinovimi 

 
 

Rinovimi i shkollave 
✓ Janë përgatitur raporte inxhinierike për rinovimin e SHF “Dimçe Angellov Gaberi” në Komunën e 

Demir Kapisë, SHF “Dobre Jovanovski” në Komunën e Prilepiit, SHF “Sllavço Stojmenski” në 
Komunën e Vinicës, SHF “Nikolla Karev” në Komunën e Krushevës, SHF “Kuzman Josifovski Pitu” 
në Komunën e Kisella Vodës dhe SHM “Arseni Jovkov” në Qytetin e Shkupit. 

✓ Janë nënshkruar memorandum për mirëkuptim për rinovimin e SHF “Dimçe Angellov Gaberot” nga 
Demir Kapia, SHF “Dobre Jovanoski” nga Prilepi dhe SHF “Sllavço Stojmenski” nga Vinica nga 
Drejtori ekzekutiv i QMEQ, Drejtuesi i projektit, kryetarët e komunave dhe drejtorët e shkollave të 
lartpërmendura. 

✓ Më 16 qershor 2021, janë publikuar kërkesa për grumbullimin e ofertave për “Vendosjen e termo-
fasadës së re” në SHF “Dimçe Angellov Gaberot” në Komunën e Demir Kapisë, “Vendosja e sistemit 
të ri për ngrohje” në SHF “Dobre Jovanovski” në Komunën e Prilepit dhe “Rikonstruimi i tavanëve dhe 
dyshemeve në klasa” në SHF “Sllavço Stojmenski” në Komunën e Vinicës në dy gazeta ditore “Koha” 
në gjuhën shqipe dhe “Nova Makedonia” në gjuhën maqedonase dhe në ueb faqen e QMEQ. 

✓ Më 30 qershor 2021, u organizua hapja e ofertave për tenderët për “Vendosjen e termo-fasadës së 
re” në SHF “Dimçe Angellov Gaberot” në Komunën e Demir Kapisë, “Vendosja e sistemit të ri për 
ngrohje” në SHF “Dobre Jovanovski” në Komunën e Prilepit dhe “Rikonstruimi i tavanëve dhe 
dyshemeve në klasë” në SHF “Sllavço Stojmenski” në Komunën e Vinicës. 

✓ Kompletet me vegla për mirëmbajtje të cilat përfshijnë vegla, set për higjienë dhe pajisje mbrojtëse 
janë dorëzuar në 12 shkolla që janë rinovuar në vitin e tretë të projektit. 

✓ Përveç 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 
fuqi punëtore) për shkollat në të cilat procesi i rinovimit ka përfunduar. 

 


