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Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Komunikimi me opinionin 
 U përpilua video promovuese, e cila përmban të gjithë procesin e planifikimit dhe zbatimit të aksioneve 

rinore. Video do të publikohet në internet në periudhën që vijon. Gjithashtu, kjo është një nga 25 
videot, të cilat planifikohet të përpunohen këtë vit me qëllim që të prezantohet procesi i realizimit të 
aksioneve të të rinjve në komunat që janë të përfshira në projekt. 

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

 Ueb faqja e projektit dhe platformat për media sociale janë azhurnuar rregullisht me informacione dhe 
lajme për rrjedhën e aktiviteteve të projektit. U përgatit buletini mediatik i cili iu nda të gjitha mediave. 
 

Monitorimi dhe vlerësimi  
 Gjatë gjysmës së parë të muajit, u zbatua hulumtim elektronik me nxënësit të cilët janë pjesë e 

seksioneve shkollore të lëndëve dhe aktiviteteve në partneritet. Gjithsej 240 nxënës të nëntë (9) 
shkollave fillore dhe të mesme dhanë informacione kthyese për përvojat e tyre paraprake me 
aktivitetet e përbashkëta, perceptimet për “të ndryshmit” në aspektin etnik dhe preferencat për 
aktivitetet e ardhshme. Rezultatet janë analizuar në mënyrë detajuese, ndërsa raporti me konstatimet 
është në fazë të përgatitjes. Raporti do të përfshijë kombinimin e informacioneve kthyese kuantitative 
dhe kualitative të grumbulluara nga hulumtimi elektronik dhe shtatë (7) grupet e fokusit, të cilat u 
zbatuan gjatë javës së fundit të shkurtit. Pasi të përfundojë, raporti do të ndahet me ekipin e projektit, 
ndërsa përmbledhje e konstatimeve dhe rekomandimeve do të ndahet me shkollat e përzgjedhura të 
cilat filluan të realizojnë aktivitete jashtëshkollore. 

 U përgatitën instrumente për monitorimin e aktiviteteve shkollore dhe jashtëshkollore të cilat do të jenë 
në dispozicion në paketën e veglave KoBo dhe në llogaritë e këshilltarëve të BZHA-së dhe QAPT, të 
cilët janë përgjegjëse për aktivitetet për monitorim, me ç’rast do të mundësohet grumbullim dhe 
menaxhim i lehtë me të dhënat. Janë përgatitur video me udhëzime dhe drejtime detajuese për 
përdorimin e veglës KoBo, të cilat do të shërbejnë si ndihmë shtesë për këshilltarët. Me qëllim që të 
mundësohet grumbullim efikas i të dhënave, veçanërisht në terren, Projekti dhuroi pajisje teknike, 
gjegjësisht tablete BZHA-së dhe QAPT-së. Pajisja teknike do të përdoret për plotësimin e 
instrumenteve për monitorim të cilat janë në dispozicion në veglën KoBo.  

 Më 25 mars 2021 u organizua takim koordinues onlajn me këshilltarët e emëruar të BZHA-së dhe të 
QAPT-së, me ç’rast janë prezentuar instrumentet për vëzhgimin e orëve gjatë aktiviteteve të 
përbashkëta shkollore dhe jashtëshkollore dhe u diskutua dinamika e mbështetjes dhe mentorimit që 
do t’u sigurohet shkollave gjatë gjithë vitit. Gjatë takimit janë prezentuar edhe konstatimet fillestare të 
hulumtimit elektronik të zbatuar me nxënësit të cilët janë pjesë e seksioneve shkollore dhe aktiviteteve 
në partneritet. Qëllimi i prezentimit ishte këshilltarët të njoftohen me gjendjen fillestare në nëntë (9) 
shkollat të cilat realizojnë aktivitete jashtëshkollore. Më tej, pjesëmarrësit u njoftuan me funksionimin e 
veglës KoBo dhe përparësitë e saj lidhur me monitorimin në terren. 

 Raportet për vlerësimin e aktiviteteve për ndërtimin e kapaciteteve, që u zbatuan gjatë muajit shkurt: 
1) punëtori me mësimdhënës dhe koordinatorë të Ekipeve për Integrimin e Shkollave (EISH) nga 
shkollat e mbështetura nga projekti, të cilat janë të përfshira në realizimin e aktiviteteve 
jashtëshkollore në vitin 2021 dhe 2) takime informative me përfaqësues të pesëmbëdhjetë (15) 
komunave të cilat do të punojnë në zhvillimin e strategjive për INA dhe angazhimin e të rinjve gjatë 
vitit 2021, u finalizuan dhe u ndanë me ekipin e projektit. Raportet i mundësojnë projektit vazhdimisht 
t’i përmirësojë aktivitetet dhe të zbulojë fusha në të cilat nevojitet ndihmë shtesë për shfrytëzuesit e 
projektit. 
 

Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
 Anëtarët e Qendrës për Fuzion të Ideve patën mundësi të propozojnë ide kreative duke e përdorur 

veglën OneNote Notebook, si hapësirë të përbashkëta për ndarje të informatave. Ekipi i projektit, në 
bashkëpunim me ekipin intern të Qendrës për Fuzion të Ideve, e pati rolin e fasilitatorit në këtë proces. 
Pas propozimit të ideve, të realizuar sipas udhëzimeve, nxënësit u kyçën në dy (2) takime onlajn në të 
cilat çdo nxënës pati mundësi t’i prezentojë idetë e veta derisa pjesa tjetër e anëtarëve të QFI të japin 
informacione kthyese. Pas procesit të propozimit të ideve do të pasojë aktivitet për ndërtimin e 
kapaciteteve në prill, kur anëtarët e QFI do të bashkëpunojnë me koordinatorët e Ekipeve për Integrim 
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Shkollor (EISH) me qëllim që ta zhvillojnë nga një ide të përbashkët për ndryshim pozitiv në secilën 
prej shkollave. 

 Dy anëtarë të Qendrës për Fuzion të Ideve patën mundësi në mënyrë vullnetare të paraqiten dhe të 
shkruajnë rubrika të shkurtra për përvojat e tyre me mësim në distancë. Anëtarët e QFI-së u 
përqendruan në disa prej sfidave dhe aspekteve pozitive të mësimit në distancë, si edhe në 
përfshirjen e tyre në aktivitete jashtëshkollore gjatë kësaj periudhe. Gjatë njërit prej takimeve të 
rregullta, dy vullnetarë i ndanë tregimet e tyre me anëtarët e tjerë të QFI-së me përqendrim të veçantë 
të vetë procesit të shkrimit. 

  

 

 

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) 
 Grupi i punës i formuar nga INRA në partneritet me Projektin Pestaloci të QMEQ-së për Përforcimin e 

bashkëpunimit ndëretnik në komuna, që përbëhet prej përfaqësuesve të universiteteve, specialistëve 
për arsim dhe institucione arsimore, duke përfshirë edhe anëtarë të KINA MASH, propozoi/përfshiu 
standarde për Kompetenca Interkulturore në Arsim (KIA) si pjesë e projekt-versionit të Standardeve 
kombëtare për arsim fillor. Standardet kombëtare për arsim fillor  u miratuan nga Ministri i Arsimit dhe 
Shkencës dhe i përfshijnë ndryshimet dhe plotësimet e propozuara. Më tej, grupi i formuar i punës 
vazhdon të punojë në një dokument komplementar me standarde KIA për të gjitha tre ciklet 
zhvillimore në arsimin fillor, që do t’i përfshijë tre dimensione: njohuri, aftësi dhe qëndrime. 

 Bashkëpunimi i QMEQ me KINA MASH vazhdoi gjatë përgatitjes së raportit për progresin dhe 
realizimin e planit veprues që është pjesë e Strategjisë kombëtare për zhvillimin e konceptit për një 
shoqëri (të përbashkët) dhe interkulturalizëm. Projektet e QMEQ-së kanë dorëzuar informacione 
kthyese dhe kanë përfshirë arritjet dhe rezultatet e projekteve në raportin e MASH, i cili është 
përcjellë derit tek dhe prezentur para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
 

Politika për integrimin ndëretnik në nivel komunal 
 Vazhdoi miratimi i strategjive komunale për integrimin ndëretnik në arsim dhe angazhimin e të rinjve, 

me ç’rast në takimet e Këshillave të Komunave Koçan dhe Gjorçe Petrov i aprovuan strategjitë e 
zhvilluara. Që këtu, 14 (nga gjithsej 15) komuna që janë përfshirë në këtë proces në vitin 2020 e 
finalizuan procesin, gjegjësisht: Resnja, Aerodromi, Saraji, Çairi, Berova, Nagoriçani i Vjetër, 
Bosillova, Bogovina, Gazi Baba, Vinica, Negotina, Qendra, Koçani dhe Gjorçe Petrov. Në komunën e 
Ohrit, strategjia është përfshirë në rendin e ditës së Këshillit të Komunës dhe pritet të votohet në 
takimin e rradhës. Përfshirë këto, numri i përgjithshëm i komunave me strategji të përpiluara dhe të 
miratuara komunale gjer më tani arrin në 30 (nga gjithsej 81 komuna në vend), që është rezultat i 
mbështetjes dhe mentorimit të mundësuar përmes projektit. 

 Më tej, pesëmbëdhjetë (15) komuna të reja iu bashkuan këtij procesi në fillim të vitit 2021, me ç’rast 
INRA e filloi procesin e zhvillimit të strategjive komunale për integrim ndëretnik dhe angazhimin e të 
rinjve. Ekipi i projektit, në bashkëpunim me mentorët, i mbështeti komunat në inicimin dhe diskutimin 
e procesit në nivel komunal dhe në formimin e komisioneve/grupeve të punës, të nominuar nga 
kryetarët e komunave. Është arritur siç vijon: 

 Komunat Dojran, Radovish, Çashkë, Mavrovë, Rostushe, Dibër dhe Vasilevë arritën të 
formojnë komisione/grupe pune me vendim të sjellë nga kryetarët e komunave. Më tej, 
anëtarët e komisioneve/grupeve të punës në komunat Dojran dhe Çashkë zbatuan takime të 
rregullta pune onlajn, në të cilat kanë punuar në zhvillimin e strukturës së dokumentit. 

 Në komunat Shtip, Karposh dhe Bogdanc, vendimet për formimin e komisioneve/grupeve të 
punës për integrim ndëretnik në arsim janë vendosur në rendin e ditës së këshillave komunal 
dhe do të votohen në takimet e radhës. 

 Shtatë (7) komunat e tjera: Manastir, Shuto Orizare, Kërçovë, Studeniçan, Kisella Vodë dhe 
Zhelinë janë në proces të formimit të komisioneve/grupeve të punës.  
 

Angazhimi i të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal (finalizimi i aksioneve të të rinjve të vitit 
2020) 
Dhjetë (10) komuna (Struga, Sveti Nikolla, Probishtipi, Kavadari, Velesi, Dollneni, Tetova, Gjevgjelia, 
Vrapçishti dhe Prilepi) janë në faza/hapa të ndryshëm të realizimit të aktiviteteve që çojnë drejt zbatimit të 
aksioneve të të rinjve, gjegjësisht: 
 Më 16 mars 2021 u organizua takim onlajn për prezentim dhe përfaqësim mes nxënësve dhe 

përfaqësuesve të komunës së Gjevgjelisë. Nxënësit e shkollës së mesme “Josif Josifovski” dhe 
shkollave fillore “Vllado Kantarxhiev” dhe “Kërste Misirkov” para nëpunësve komunal i prezantuan 
idetë dhe prioritetet e tyre për përmirësimin e bashkësisë lokale, që do të çojnë drejt zbatimit të 
aksioneve të të rinjve në këtë komunë. Me Gjevgjelinë si komunë e fundit, projekti, në partneritet me 
FRA, arritën t’i përkufizojnë prioritetet e të rinjve dhe të organizojë takime për përfaqësim midis 
nxënësve dhe përfaqësuesve të komunave në dhjetë (10) komuna të cilat janë përfshirë në vitin 
2020. 
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 Në bashkëpunim dhe përmes aktiviteteve të përbashkëta të projektit dhe komunave Probishtip dhe 
Vrapçisht janë zbatuar nisma të të rinjve. Si rezultat i kësaj, janë vendosur banka dhe shporta për 
mbeturina në Parkun e Qytetit në Probishtip. Komuna siguroi resurse njerëzore dhe fuqi punëtore për 
pastrimin e hapësirës dhe vendosjen e pajisjes, ndërsa projekti kontribuoi në furnizimin e pajisjes 
urbane (banka dhe shporta për mbeturina). Në Komunën e Vrapçishtit, oborri i shkollës në SHF 
“Vrapçisht” u rregullua dhe u zbukurua si pjesë e aksioneve të të rinjve të organizuara më 19 mars 
2021. Duke i përfshirë këto dy (2) komuna, numrin e përgjithshëm i komunave me intervenime të 
finalizuara ose aksione të të rinjve është katër (4), gjegjësisht: Struga, Sveti Nikolla, Probishtipi dhe 
Vrapçishti. Duke i ndjekur udhëzimet e Qeverisë lidhur me pandeminë e KOVID-19, zbatimi i 
aksioneve të të rinjve organizohet pa praninë fizike të nxënësve. Megjithatë, nxënësit patën mundësi 
ta ndjekin procesin e zbatimit të aksioneve të të rinjve dhe të bëjnë fotografi për ndryshimet e bëra. 
Fotografitë, komentet dhe videot e nxënësve gjatë periudhës së ardhshme do të ndahen përmes 
fushatës së të rinjve onlajn #Unëkontribuova.  

 Në kuadër të projektit janë organizuar aktivitete koordinuese në partneritet me Forumin Rinor 
Arsimor. U përgatit takim koordinues me prani fizike me përfaqësues të Komunës së Tetovës, me 
qëllim që të diskutohen detajet lidhur me zbatimin e nismave të të rinjve në këtë komunë. Përveç 
kësaj, janë vizituar lokacionet potenciale për zbatimin e aksioneve të të rinjve. Hapat e ardhshëm do 
ta përfshijnë realizimin e aksioneve të të rinjve në Komunën e Tetovës. Projekti gjithashtu e vazhdoi 
komunikimin me përfaqësues të komunave Dollnen, Veles, Kavadar dhe Prilep. U organizua takim 
koordinues onlajn me qëllim që të përcaktohen hapat e ardhshëm lidhur me intervenimet. Si rezultat i 
kësaj, procesi i furnizimit të materialeve/pajisjes së nevojshme për zbatimin e intervenimeve të 
propozuara është në vijim. 

 Në vijim është procesi i grumbullimit të materialeve(fotografi para dhe pas, video mesazhe të 
shkurtra) nga nxënësit në komunat (Sveti Nikollë, Probishtip dhe Vrapçisht) ku aksionet e të rinjve 
tashmë kanë përfunduar. U ndërtua koncepti për fushatë rinore onlajn #UnëKontribuova dhe përveç 
publikimit të fotografive të bëra nga nxënësit-pjesëmarrës, do të përgatitet edhe video për çdo 
komunë. Kjo video do të përgatitet prej takimeve të incizuara për përfaqësim dhe video-materiale të 
shkurtra të siguruara nga nxënësit-pjesëmarrës, në të cilat ata i shprehin mendimet e tyre dhe 
perceptimin për kontributin e tyre për zhvillimin e bashkësive të tyre lokale. 

 
Fillimi i zbatimit të aksioneve të të rinjëve në komunat e reja të përfshira në proces në vitin 2021 
 Me qëllim që të ngrihet vetëdija për mjedisin jetësor, një grup i të rinjve pjesë e programit për 

aktivizëm lokal rinor për integrim ndëretnik në arsim, së bashku me përfaqësuesit e komunës së 
Vinicës, organizuan aksion ekologjik më 21 mars 2021. Pas miratimit të strategjisë lokale për integrim 
ndëretnik në arsim dhe angazhimin e të rinjve, Komuna e Vinicës e aplikoi planin aksional dhe 
financiarisht e mbështeti zbatimin e nismës, ndërsa ndërmarrja publike komunale “Solidariteti” dhuroi 
fidanë. Ky aksion i të rinjve u realizua me nismën e komunës dhe në pajtim me aktivitetet në planin e 
veprimit pjesë e strategjisë komunale. Komuna e Vinicës është një (1) nga pesëmbëdhjetë (15) 
komunat të cilat u mbështetën nga projekti gjatë zhvillimit të strategjive komunale për INA dhe 
angazhimin e të rinjve dhe planit aksional në vitin 2020. 
 

Aktivitete mësimore në shkolla 
 Ekipi i projektit, në partneritet me Qytetin e Shkupit dhe OSBE-në, vazhdoi të sigurojë mbështetje për 

shtatë (7) shkollat e përzgjedhura të mesme në realizimin e orëve të përbashkëta mësimore me 
nxënës të gjuhëve të ndryshme mësimore. Janë organizuar takime të rregullta koordinuese onlajn me 
EISH dhe mësimdhënësit-realizues të orëve të përbashkëta mësimore, me qëllim që të diskutohen 
dhe të ndahen përvoja dhe angazhimi i mësimdhënësve në procesin e realizimit të orëve të 
përbashkëta, si ghe nevojat dhe sfidat e tyre. Në periudhën nga janari deri në mars 2021, u mbajtën 
224 orë të përbashkëta në lëndë të ndryshme (gjuhë angleze, kozmetikë aplikuese, informatikë, 
gjuhë gjermane, art figurativ, sport dhe aktivitete sportive, etj.), në të cilat kanë marrë pjesë 662 
nxënës. Për realizimin e suksesshëm të orëve të përbashkëta, mësimdhënësit-realizues mbajnë 
komunikim të vazhdueshëm onlajn, bashkërisht e përgatisin planin mësimor, i ndajnë udhëzimet dhe 
prezentimet me nxënësit dhe mbajnë orët me ndihmën e veglës Microsoft Teams dhe vegla të tjera, 
të cilat janë pjesë e Platformës kombëtare për mësim në distancë. 

 
Aktivitete afatgjata jashtëshkollore në shkolla 
 Pas trajnimit dyditor onlajn për ndërtimin e kapaciteteve të nëntë (9) shkollave të përzgjedhura për 

zbatimin e aktiviteteve afatgjata jashtëshkollore onlajn (në seksionet lëndore dhe në partneritet) në 
vitin 2021, shkollat disejnuan aktivitetet me nxënësit, përgatitën dhe dorëzuan aplikacionet deri tek 
ekipi i projektit. Aplikacionet e dorëzuara janë shqyrtuar dhe miratuar nga ekipi i projektit, me ç’rast 
shollat filluan me zbatimin e aktiviteteve të ndryshme me nxënësit. Në shkollën fillore “Goce Dellçev” 
nga Sveti Nikolla, nxënësit u përfshinë në seksionin shkollor për biologji dhe ekologji dhe i realizuan 
tre (3) takime të përbashkëta, në të cilat shkëmbenin ide dhe kanë punuar në përpilimin e logos për 
seksionin shkollor për biologji dhe ekologji. Aktivitetet jashtëshkollore u mundësojnë nxënësve me 
përkatësi të ndryshme etnike të kenë interaksion të vazhduar, të takohen shpesh, të njoftohen më 
mirë, të mësojnë dhe të punojnë së bashku, ta kultivojnë komunikimin e ndërsjellë dhe të krijojnë 
miqësi. Më tej, në partneritet me Forumin Rinor të Arsimit, projekti planifikon të pilotojë qasje të reja 
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dhe të zbatojë ndërtimin e kapaciteteve të nxënësve. Si rezultat i kësaj, nxënësit do të fitojnë njohuri 
për punë vullnetare, zbatimin e nismave rinore dhe aksioneve ose angazhimin e të rinjve në 
bashkësi, përfaqësim dhe lobim dhe fushata onlajn. 

 
Vëzhgime, drejtime dhe mbështetje gjatë zbatimit të aktiviteteve të përbashkëta shkollore dhe 
jashtëshkollore 
 Në bazë të rekomandimeve nga vëzhgimi dhe vlerësimi, projekti do ta mbështesë zbatimin e 

aktiviteteve të përbashkëta shkollore dhe jashtëshkollore përmes organizimit të vëzhgimit të orëve 
dhe sigurimit të mentorimit nga këshilltarët e BZHA-së dhe QAPT-së. Prandaj, në bashkëpunim me 
BZHA dhe QAPT, janë përpiluar instrumente për vëzhgimin e këtyre aktiviteteve me nxënësit (orë të 
përbashkëta mësimore/mësim, seksione shkollore për lëndë të ndryshme, punëtori, nisma të 
nxënësve, ekskursione/vizita/kampe të nxënësve dhe ngjashëm). Gjatë periudhës që vijon, 
këshilltarët e emëruar do të fillojnë të vëzhgojnë dhe të mentorojnë zbatimin e orëve të përbashkëta 
në shtatë (7) shkollat e mesme të Qytetit të Shkupit si edhe zbatimin e aktiviteteve jashtëshkollore me 
nxënës në shkollat e përzgjedhura. 

 Më tej, për zhvillimin dhe mbështetjen e zbatimit të orëve të përbashkëta mësimore, u formua grup 
pune i përbërë prej përfaqësuesve të KINA MASH, BZHA, QATP, Qyteti i Shkupit, OSBE, Projekti 
Pestaloci i realizuar nag QMEQ për Përforcimin e bashkëpunimit multietnik në komunat dhe projekti 
INRA. Në pajtim me planin veprues të Strategjisë kombëtare për zhvillimin e konceptit për një shoqëri 
(të përbashkët) dhe interkulturalizëm, do të përgatisë Udhëzim për realizimin e aktiviteteve të 
përbashkëta mësimore me nxënës. Deri më tani janë organizuar dy (2) takime me anëtarët e grupit të 
punës më 24 dhe 31 mars 2021. Përmes diskutimit produktiv është definuar struktura e dokumentit, 
korniza kohore e aktiviteteve dhe përgjegjësitë. Dokumenti pritet ta ndihmojë realizimin e orëve të 
përbashkëta mësimore në të gjitha nivelet e sistemit arsimor. 

  

 

 

Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 Nxitja e etosit qytetar në shkolla  
 Shkollat e fazës 2 i zbatuan mbi 50 aktivitete digjitale dhe hibride si pjesë e nismave të nxënësve, 

shumica e të cilave janë vizituar nga ekipi i projektit. Mbi 100 nxënës dhe 55 mësimdhënës prej 38 
shkollave, si dhe gjashtë (6) këshilltarë të BZAH-së, i plotësuan formularët për vlerësimin e nismave të 
zbatuara të nxënësve. Janë zbatuar nisma të ndryshme të nxënësve, siç janë: punëtoritë për njohjen 
dhe mbrojtjen nga dhuna moshatare dhe dhuna kibernetike; nisma për përmirësimin e hapësirave 
publike në bashkësi; debate për çështje të ndryshme me interes për nxënësit; aktivitete për ngritjen e 
vetëdijes për çështje lidhur me të drejtat e fëmijës, diskriminim, etj.; peticione për çështje relevante 
lokale. 

 Këshilltarët e BZHA-së të emëruar për pilotimin e veglës për vlerësimin etosit qytetar në shkolla, e cila 
fillimisht ishte zhvilluar nga konsulentë ndërkombëtarë, zbatuan 40 aktivitete (grupe të fokusit dhe 
intervista) me palë të përfshira relevante (nxënës, prindër dhe kuadër shkollor) të 10 pilot shkollave. 
Këshilltarët dorëzuan raporte në të cilat sintetizohen informacionet e grumbulluara. Përvoja do ta 
lehtësojë finalizimin e veglës dhe zhvillimin e metodologjisë së plotë për vlerësim të dedikuar për 
vlerësimin e etosit qytetar në shkolla. 

 Është zbatuar punëtori hyrëse për gjashtë (6) këshilltarë të sapoemëruar të BZHA-së me mbështetjen 
e shkollave në stimulimin e etosit qytetar. Gjatë takimit onlajn. Janë diskutuar koncepte dhe procese 
relevante si edhe shembuj të mirë të aktiviteteve të zbatuara deri më tani. U nda korniza e 
përgjithshme kohore për aktivitetet e projektit dhe në mënyrë të detajuar u diskutua për detyrat e 
këshilltarëve si edhe për mbështetjen që sigurohet nga ekipi i projektit. 

 Është zbatuar procesi për zgjedhjen e ofertave për pajisje teknike (laptopë dhe LCD-projektorë) për 
shkolla në fazën 2, të dedikuara për mbështetjen e stimulimit të nismave të nxënësve ndërsa në vijim 
është edhe procesi i furnizimit. Për shkak të pandemisë, pajisja pritet të arrijë gjatë korrikut 2021. 

 
Përmirësimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies së arsimit qytetar 
 Ekipi i projektit e finalizoi dokumentin që i përmban 19 aktivitete për vlerësim sumativ dhe formativ 

(teste, fletë mësimore, eseje, shkallë vlerësimi etj.) për arsimin qytetarë në shkollat e mesme. 
Dokumenti i përfshin nga 3-4 aktivitete për çdo njësi modulare, në pajtim me programet mësimore për 
arsim qytetar në shkollat e mesme. Detyrat janë dërguar deri tek BZHA për miratim final dhe janë në 
fazë të rishikimit sipas informacioneve të marra kthyese. Pas kësaj, pason përkthimi dhe dizajni grafik, 
pas së cilit mësimdhënësit do të mund ta përdorin dokumentin gjatë punës së tyre. 

 Pesë këshilltarë të BZHA-së realizuan vëzhgim onlajn të 11 orëve të arsimit qytetar në gjashtë (6) 
shkolla fillore, me qëllim që t’i mbështesin mësimdhënësit me këshilla për realizimin efikas të orëve 
onlajn. Deri më tani janë dorëzuar 11 raporte nga vëzhgimet e orëve onlajn. Sipas të dhënave 
preliminare, mësimdhënësit janë përshtatur relativisht mirë në kërkesat kryesore për arsim në 
distancë. Ka hapësirë për përmirësimin lidhur me përdorimin e veglave digjitale për mbështetjen e 
mësimit të pavarur dhe për bashkëpunimin e nxënësve gjatë orëve si edhe për zbatimin praktik të 
materialit të kaluar. Mësimdhënësit kanë marrë informacione të detajuara kthyese për orët e realizuara 
me qëllim që ta përmirësojnë praktikën e tyre të ardhshme. 



 Gjatë periudhës nga tetori deri në dhjetor 2020, nga ekipi i projektit janë organizuar tre sesione për 
trajnimin e mësimdhënësve të arsimit qytetar në shkollat e mesme, në bashkëpunim me BZHA. Këtë 
muaj, ekipi i projektit filloi me përgatitjen e certifikatave për pjesëmarrje që do t’i marrin mësimdhënësit 
për përfundimin e suksesshëm të trajnimeve. Kjo përfshin kontroll të saktësisë së të dhënave të 
siguruara përmes regjistrimit dhe numrit të sesioneve të vizituara (orë) për trajnim.  
 

Udhëzimet për metodikën e mësimit në distancë, aktivitete jashtëshkollore nga distanca dhe seksione 
shkollore nga distanca 
 Udhëzimet për metodikën e mësimit në distancë, aktivitetet jashtëshkollore në distancë dhe seksionet 

shkollore në distancë janë miratuar zyrtarisht nga BZHA në janar të vitit 2020. Këtë muaj, versionet 
grafike të disejnuara të udhëzuesit në gjuhën maqedonase (1, 2, 3) dhe në gjuhën shqipe  (1, 2, 3) u 
vendosën në ueb faqen e BZHA-së. Udhëzuesit japin drejtime detajuese dhe ide për përgatitjen dhe 
realizimin e orëve efektive onlajn, aktivitete jashtëshkollore dhe seksione shkollore në shkollat fillore 
dhe të mesme gjatë periudhës së arsimit në distancë. 

  

 

 

Nxitja e shkollave - Rinovimi 

  

Rinovimi i shkollave 
 106 aplikacione të dorëzuara nga shkollat në formë elektronike dhe të shtypur janë dërguar më tej deri 

tek çdo anëtar i grupit të punës, të cilët në mënyrë individuale i vlerësuan sipas kritereve të 
përcaktuara: 

- Kriteri 1: promovimi i kohezionit ndëretnik në shkollë; 
- Kriteri 2: promovimi i vlerave qytetare dhe sjelljes demokratike të nxënësve; 
- Kriteri 3: nevojat momentale për rinovimin e shkollave dhe  
- Kriteri 4: angazhimi aktiv i bashkësive shkollore dhe komunës në rinovim dhe përqindja e 

kontributit të tyre. 
Rezultatet e vlerësimit janë përmbledhur nga ekipi i komponentit dhe u përgatit rang-lista. 
Përfaqësuesit e MASH/Sektori për Investime Kapitale (SIK) si pjesë e grupit të punës të komponentit 
3 morën pjesë në takime të rregullta me grupin të punës dhe në procesin e vlerësimit, zgjedhjes dhe 
miratimit të shkollave për rinovim. Ky partneritet është me rëndësi thelbësore që të sigurohet se 
rinovimet e INRA janë të harmonizuara me programin vjetor MASH/SIK për përmirësimin e shkollave. 

 Më 22 mars 2021 u organizua takim i grupit të punës. Si rezultat i kësaj, shkollat u ranguan në bazë të 
diskutimit të përbashkët për secilën shkollë veçmas dhe u miratuan listat e shkollave të përzgjedhura. 
Listat e miratuara janë për dy faza, gjegjësisht 12 shkolla që do të kyçen në punën e komponentit 3 në 
fazën 4, 12 shkolla që do të përfshihen në fazën 5 si edhe shkolla të cilat do të vihen në listën e 
pritjes. 

 Ekipi i projektit vazhdoi të punojë në grumbullimin e dokumentacionit të nevojshëm për pjesëmarrjen 
në shpenzime (financiarisht ose fuqi punëtore), me ç’rast u regjistruan pjesëmarrjet vijuese nga 
shkollat e fazës së tretë: SHF “Josip Broz Tito” nga komuna e Vallandovës me 44,73% të investimit të 
përgjithshëm, SHM “Gjorçe Petrov” nga komuna e Kavadarit me 33,86% të investimit të përgjithshëm, 
SHF “Mirçe Acev” nga komuna e Gjorçe Petrovit me 54,53% të investimit të përgjithshëm dhe SHF 
“Hristian Todorovski Karposh” nga komuna Nagoriçan i Vjetër me 27,47% të investimit të 
përgjithshëm. Me këtë, deri më tani janë dokumentuar pjesëmarrje të 6 prej gjithsej 12-të shkollave të 
fazës së tretë. 

 

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/Upatstvo-za-metodika-za-nastava-na-dalecina-1.pdf
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