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Aktivitete midis komponentëve 

 Aktivitete të projektit për bashkëpunim 
 Më 11-12 nëntor 2020 përfaqësues i INRA mori pjesë në trajnimin “Menaxhimi me njohuri dhe 

nxënien” të organizuar nga selia e Helvetas. Qëllimet e trajnimit ishin 1) pjesëmarrësit të njoftohen me 
shqyrtimet kyçe lidhur me mbështetjen e menaxhimit me njohuri, nxënien dhe menaxhimin me 
informacione, 2) të ndërtohen kapacitetet e pjesëmarrësve për lehtësimin e punës në grupe, 
veçanërisht në kontekst të rrjetëzimit dhe 3) të sigurohet bazë për grupin tematik “digjitalizimi”. 

 Më 24 nëntor 2020, përfaqësuesit e INRA e ndoqën uebinarin që kishte për qëllim  ndarjen e 
përvojave në temë: proceset pedagogjike gjatë KOVID-19 (përvoja nga Estonia). Uebinari ishte 
organizuar nga projekti Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@mk) në bashkëpunim me 
Fondacionin Evropian për Trajnime (ETF). U diskutua për sferat e radhës: organizimi praktik i 
mësimdhënies, organizimi i nxënies në distancë, mbështetje për mësimdhënësit dhe nxënësit, etj. 

 Anëtarët e ekipit të INRA morën pjesë në uebinarin “Praktika dhe politika të mira për trajnimin e 
mësimdhënësve dhe liderëve shkollorë në BE” në organizim të Rrjetit të Qendrave për Politika 
Arsimore (NEPC). Qëllimi i uebinarit ishte të prezentohen dhe të diskutohen rezultatet e hulumtimit 
sekondar e të dhënave të grumbulluara (desk research) për praktikat dhe politikat e mira për trajnimin 
e mësimdhnësve dhe liderëve shkollorë në vende të përzgjedhura të BE-së, të publikuar në vitin 2019 
në kuadër të  projektit Rrjeti Evropian për Politika Arsimore (EEPN). 

 
Komunikimi me opinionin 
 Video promovuese ishte krijuar dhe publikuar me elemente kryesore të ngjarjes “Recetë për klasë 

demokratike”. Videoja përmban deklarata të mësimdhënësve të arsimit qytetar dhe të disa nxënësve 
të tyre lidhur me përmbajtjet të cilat janë të nevojshme për klimën demokratike në klasë. 

 Koncepti për arsim në distancë në arsimin fillor dhe të mesëm u publikua në tre (3) gjuhët (MK, ALB 
dhe ENG) nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Byroja e Zhvillimin të Arsimit.  

 U realizua dhe u publikua intervistë me Naziktere Sulejmani, kryetare e Komisionit për Integrim 
Ndëretnik në Arsim (KINA) në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Intervista përmban më 
shumë detaje lidhur me ndryshimet në sistem të cilat janë hartuar për përfshirjen e integrimit ndëretnik 
në arsim, si edhe detaje për mbështetjen financiare të cilën MASH tani u ofron shkollave fillore dhe të 
mesme në formë grantesh për realizimin e aktiviteteve të cilat e zhvillojnë integrimin ndëretnik midis 
nxënësve. 

 U përgatit infografiku me perceptimet dhe aktivitetet për integrimin ndëretnik në arsim për nevojat e 
Komisionit për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH. Ai përmban të dhëna kyçe dhe 
informacione nga raporti me konstatimet e pyetësorit të Planit për Matjen e Rezultateve lidhur me 
realizimin e integrimit ndëretnik në arsim gjatë vitit shkollor 2018/2019, i zbatuar nga Komisioni për 
Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH.   

 Një seri publikimesh informative për Konceptin e arsimi qytetar janë publikuar në mediat sociale 
(Facebook (1), (2), (3)).  

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

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

Monitorimi dhe vlerësimi 
 Pyetësorët për vlerësim u plotësuan prej pjesëmarrësve në: 1) punëtorinë e mësimdhënësve të cilët 

realizojnë orë të përbashkëta mësimore dhe 2) punëtorinë për mësimdhënësit e аrsimit qytetar në 
shkollat e mesme për Modulin 3 të programit të ri mësimor për аrsim qytetar. Informacionet kthyesе 
nga pjesëmarrësit janë analizuar në mënyrë përkatëse dhe dy punëtoritë janë vlerësuar të 
suksesshme me vlerësim mesatar me mbi 4, në shkallë prej 1-5. Pjesëmarrësit patën mundësi të 
ndajnë informacionet/njohuritë më të rëndësishme të cilat i kanë fituar në punëtoritë dhe të japin 
rekomandime për përmirësime të ardhshme. Raportet e vlerësimit janë ndarë me ekipin e projektit me 
qëllim që të merren parasysh gjatë planifikimit të ardhshëm të aktiviteteve për ndërtimin e 
kapaciteteve. 

 Në vijim realizohet hulumtimi për vlerësimin e nevojave të mësimdhënësve të shkollave fillore dhe të 
mesme në mbarë vendin. Hulumtimi përmban pyetje lidhur me përvojat e mësimdhënësve nga 
realizimi i mësimit në distancë dhe ballë për ballë (me zbatimin e të gjitha masave të domosdoshme 
për mbrojtje nga KOVID-19). Pyetësori është në dispozicion në të gjitha pesë gjuhët: maqedonase, 

https://educationpolicynetwork.eu/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=D7wOfcgWyFY
http://mon.gov.mk/stored/document/Koncept%20za%20dalecinsko%20obrazovanie-design-MK-with%20logos.pdf
http://mon.gov.mk/stored/document/Koncept%20za%20dalecinsko%20obrazovanie%20ALB-design-with%20logos.pdf
http://mon.gov.mk/stored/document/Koncept%20za%20dalecinsko%20obrazovanie-design-ENG-with%20logos.pdf
http://sq.mcgo.org.mk/lajme/interviste-me-nazihtere-sulejmanin/
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/3960546970640624
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/3989194184442569
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4000821403279847


 

 

shqipe, turke, serbe dhe boshnjake. Deri më tani, pyetësori është plotësuar nga mbi 3200 
mësimdhënës të shkollave fillore dhe të mesme. 

 Janë zbatuar aktivitete përgatitore për Qendrën për fuzion dhe ide (Idea Fusion Center), qëllimi i së 
cilës është të grumbullojë mbi  njëzet (20) nxënës të shkollave fillore dhe të mesme për të diskutuar 
për idetë inovative për nismat e të rinjve dhe të jenë përfaqësues për ndryshime pozitive në kuadër të 
shkollave/bashkësive të tyre. Aktivitetet e Qendrën për fuzion dhe ide me nxënësit janë planifikuar të 
zbatohen gjatë vitit 2021.  

 Janë përgatitur pyetësorë për grupe të fokusit për vlerësimin e perceptimeve, mendimeve dhe 
përvojave të pjesëmarrësve në aktivitetet e INRA gjatë vitit 2020. Konstatimet do të përfshihen në 
raportin vjetor për monitorim dhe vlerësim dhe do të shfrytëzohen për zhvillimin e realizimit të 
aktiviteteve të projektit. 

 Baza e të dhënave për monitorim dhe vlerësim u azhurnua me informacione nga aktivitetet për 
ndërtimin e kapaciteteve të cilat u mbajtën gjatë këtij muaji. Kjo do të kontribuojë drejt qasjes së 
shpejtë dhe shqyrtimit në detaje të të dhënave për qëllimet e projektit. 

 
 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 Mbështetje e projektit për Komisionin për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit 
dhe Shkencës (KINA MASH)  
 Projekti në partneritet me OSBE-në e mbështet Komisionin për Integrimin Ndëretnik në Arsim në 

kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (KINA MASH) në drejtim të avancimit të zbatimit të 
aktiviteteve për integrimin ndëretnik në shkolla dhe bashkësi. Si rezultat i këtij bashkëpunimi është 
arritur si vijon: 1) ishte përgatitur koncepti për disejnimin e infografikut i cili do t’i përmbajë konstatimet 
kryesore të raportit për Planin për Matjen e Rezultateve (PMR) të MASH për vitin shkollor 
2018/2019;dhe  2) më 3 nëntor 2020 u publikua thirrja publike në ueb faqen e MASH 
(http://mon.gov.mk/content/?id=3471) dhe të gjitha shkollat fillore dhe të mesme janë ftuar të 
aplikojnë për mbështetjen financiare për zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve. Këtë vit 
95 shkolla (70 fillore dhe 25 të mesme) do të zgjidhen dhe do të marrin mbështetje financiare si pjesë 
e programit të MASH për ndarjen e granteve. Ekipi i projektit siguroi mbështetje për KINA MASH 
gjatë shqyrtimit dhe adaptimit të dokumenteve për programin e tyre për grante të vogla në pajtim me 
rrethanat aktuale. 
Gjithashtu, ekipi i projektit dhe anëtarët e KINA MASH morën pjesë në takimin koordinues me grupin 
e punës për përgatitjen e standardeve për arsim interkulturor (SAI) në sistemin arsimor. Qëllimi është 
përgatiten standarde interkulturore për të gjitha ciklet e arsimit fillor. Ky proces zbatohet në partneritet 
me Projektin Pestaloci në kuadër të QMEQ. 

 
Politika për integrimin ndëretnik në nivel komunal 
 Ekipi i projektit në koordinim me mentorët në mënyrë të vazhdueshme siguron mentorim për 

përfaqësuesit e emëruar komunal gjatë përgatitjes së strategjive për integrimin ndëretnik në arsim 
dhe pjesëmarrjen e të rinjve në nivel komunal. Më 30 nëntor 2020, ekipi i projektit organizoi takim 
pune onlajn, ku morën pjesë të gjithë mentorët të cilët janë të përfshirë në procesin e përgatitjes së 
strategjive dhe politikave në nivel komunal. Qëllimi i këtij takimi ishte të diskutohet për progresin në 
përgatitjen e politikave në nivel komunal, të shkëmbehen praktika të mira të bashkëpunimit dhe të 
diskutohet për atë se si të zgjidhen sfidat. Në komunat: Gjorçe Petrov dhe Gazi Babë, anëtarët e 
komisioneve komunale janë angazhuar në përgatitjen e përmbajtjes/strukturës së dokumentit dhe 
planet vepruese, derisa në komunat: Negotinë, Vinicë dhe Ohër, strategjitë komunale janë në fazë 
përfundimtare dhe të njëjtat janë dorëzuar tek mentorët e emëruar për kontroll final dhe komente. Në 
komunat – Bogovinë, Bosillovë, Qendër dhe Nagoriçan i Vjetër, strategjitë komunale janë finalizuar 
dhe dorëzuar në këshillat komunal për miratim. Pesë (5) komuna – Resnja, Aerodromi, Saraji, Berova 
dhe para ca kohësh Çairi i miratuan Strategjitë për INRA dhe pjesëmarrjen e të rinjve. Komunat 
Koçan dhe Tearcë janë në proces të formimit të komisioneve/grupeve të punës. 

 
Angazhimi i të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal  
 Ekipi i projektit në koordinim me Forumin Rinor Arsimor (FRA) i zbatoi tre (3) paket/lloje-aktivitetesh të 

cilat do të rezultojnë me realizimin e aksioneve për të rinj në dhjetë (10) komunat e zgjedhura gjatë vitit 
2020, si:  

 Paketa e parë e aktiviteteve ishte realizuar në dy (2) komunat e fundit nga gjithsej dhjetë (10) apo 
Kavadar dhe Dollnen. Janë organizuar aktivitete për ndarjen e informacioneve me përfaqësues të 
të dy komunave me qëllim që të prezantohet plani i aktiviteteve dhe idesë/konceptit të 
përgjithshëm të punëtorive me nxënësit.  

 Paketa e dytë e aktiviteteve për identifikimin e prioriteteve të të rinjve ishte realizuar në komunat 
Tetovë dhe Sveti Nikole. Nxënësit e shkollave të përzgjedhura të komunës së Tetovës 
(gjegjësisht, SHM “Nikolla Shtejn”, SHM “8 Shtatori” dhe SHM “Mosha Pijade”) dhe komuna e 
Sveti Nikole (gjegjësisht, SHM “Koço Racin”, SHF “Goce Dellçev” dhe SHF “Cirili dhe Metodij”) 
morën pjesë në punëtoritë onlajn. Më tej, pyetësori onlajn i përgatitur me mbështetjen e FRA u 

http://mon.gov.mk/content/?id=3471


 

 

distribuuan tek bashkëmoshatarët e tyre me qëllim që t’i rangojnë dhe t’i definojnë prioritetet nga 
të cilat do të dalin aksionet e të rinjve. 

 Paketa e tretë e aktiviteteve e përfshin realizimin e aksioneve të të rinjve. Për të filluar realizimi i 
kësaj faze, ekipi i projektit fillimisht u takua me përfaqësuesit e komunave Strugë dhe Sveti Nikole 
dhe i organizoi dy (2) takime koordinuese onlajn që të përcaktohen hapat e ardhshëm si dhe 
aktiviteti i nxënësve për përfaqësimpara kryetarit të komunës ose përfaqësuesit të komunës 
përgjegjës për arsimin. Më pas janë organizuar takime onlajn me nxënësit nga Probishtipi, Struga 
dhe Sveti Nikole për përgatitjen e tyre për takimin e radhës me përfaqësuesit e komunës dhe për 
mënyrën e prezentimint të prioriteteve të tyre para komunës. Në fund, janë organizuar takime 
onlajn për prezentim dhe përfaqësim në komunat e përmendura më parë (Probishtip, Strugë dhe 
Sveti Nikole). Nxënësit patën mundësi të ndajnë informacione lidhur me procesin e aksioneve për 
të rinj, të bisedojnë për përshtypjet e tyre dhe përvojat me punëtoritë e të rinjve dhe t’i prezentojnë 
idetë e tyre, propozimet dhe prioritetet për përmirësimin e bashkësisë lokale para përfaqësuesve 
të komunave përgjegjëse për arsim. Nxënësit janë informuar dhe udhëzuar ta ndjekin realizimin e 
prioritetit të tyre dhe të ndajnë komente për fushatën onlajn #Unë kontribuova në aksionin e të 
rinjve. 

 
Aktivitete mësimore në shkolla 
 Më 2 nëntor 2020, u organizua punëtori në partneritet me OSBE-në dhe Qytetin e Shkupit për 

ndërtimin e kapaciteteve të mësimdhënësve-realizues të sapotëkyçurit si dhe ata të cilët paraprakisht 
ishin kyçur (MK, ALB, ENG), në realizimin e orëve të përbashkëta mësimore gjatë vitit shkollor 
2020/2021. Punëtoria ishte vizituar nga 39 mësimdhënës dhe koordinatorë të ekipeve për integrim 
shkollor të shtatë (7) shkollave të mesme (“Boro Petrushevski”, “Aresni Jovkov”, “Zdravko 
Cvetkovski”, “Vëllezërit Milladinov”, “Dimitar Vllahov”, “Vllado Tasevski” dhe “Josip Broz Tito”). 
Mësimdhënësit e përfshirë patën mundësi të fitojnë njohuri dhe aftësi për planifikimin dhe zbatimin e 
orëve të përbashkëta mësimore me nxënës të gjuhëve të ndryshme mësimore, duke përdorur vegla 
onlajn. Pas trajnimit, mësimdhënësit-realizues plotësuan një formë onlajn për vlerësim dhe e 
vlerësuan trajnimin si shumë të dobishëm. Gjithashtu, mësimdhënësit e shprehën nevojën për 
mentorim nga këshilltarët dhe nevojën për mbështetje dhe ndërtimin e kapaciteteve për realizimin e 
orëve të përbashkëta mësimore nga projekti.  

 Orë të përbashkëta mësimore gjithashtu janë realizuar gjatë vitit të kaluar shkollor (2019/2020). 48 
mësimdhënës të gjashtë (6) shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit (“Boro Petrushevski”, “Arseni 
Jovkov”, “Zdravko Cvetkovski”, “Vëllezërit Milladinov”, “Dimitar Vllahov” dhe “Josip Broz Tito”) 
realizuan 1398 orë të përbashkëta mësimore në lëndë të ndryshme (profesionale dhe të 
përgjithshme). 1143 orë të përbashkëta mësimore janë realizuar me praninë fizike të nxënësve, 
ndërsa 255 orë të përbashkëta janë realizuar onlajn përmes Zoom, për shkak të KOVID-19 dhe 
mbylljes së shkollave. Qyteti i Shkupit i njohu angazhimet e mësimdhënësve dhe këta mësimdhënës-
realizues fituan çmime dhe mirënjohje të veçanta për kontributin e tyre dhe pjesëmarrjen aktive në 
promovimin e INRA përmes realizimit të rregullt të orëve të përbashkëta mësimore me nxënës të 
gjuhëve të ndryshme mësimore, nga Kryetari i Qytetit të Shkupit, zoti Petre Shilegov. 
 

Aktivitete jashtëshkollore afatgjata në shkolla  
 Vazhdoi procesi i definimit të listës së shkollave për realizimin e aktiviteteve jashtëshkollore afatgjata. 

Si rezultat i kësaj, ekipi i komponentit organizoi takim koordinues dhe e finalizoi procesin e zgjedhjes 
së shkollave të reja për realizimin e aktiviteteve onlajn. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 Grupe pune për përgatitjen e udhëzuesve për realizimin onlajn të orëve dhe aktiviteteve jashtëshkollore  
 Anëtarët e grupeve të punës kanë punuar në pjesë të caktuara të dokumentit dhe i dorëzuan versionet 

fillestare, më pas përmbajtjet janë shqyrtuar nga anëtarët e tjerë të grupit të punës të cilët dhanë 
informacione kthyese me shkrim dhe me gojë gjatë takimeve të mbajtura onlajn. Secili prej grupeve të 
punës mbajti nga tre takime onlajn në të cilat u diskutua për detaje konkrete në dokumentet e 
përpiluara dhe janë siguruar drejtime për përpunimin e mëtejmë të përmbajtjeve. Struktura e dy 
dokumenteve ishte dokorduar dhe përmbajtja u përpilua në mënyrë aktive. Dy dokumentet pritet të 
përfundojnë, të miratohen dhe të publikohen nga BZHA gjatë dhjetorit. 

 Grup pune për përgatitjen e udhëzuesit për orë onlajn: Dokumenti me udhëzime për realizimin e 
orëve onlajn përmban pjesë për planifikimin e orëve në distancë, funksionalitetet e platformës 
kombëtare, didaktikë, metoda dhe teknika të cilat janë relevante gjatë zbatimit të orëve onlajn, 
vlerësimit, motivimit dhe nxënies sociale dhe emocionale (NSE) si edhe një pjesë për orë të 
përbashkëta onlajn me nxënës të gjuhëve të ndryshme mësimore. Ekipi i komponentit e përpiloi 
dhe e redaktoi versionin parapërfundimtar të dokumentit për orë onlajn i cili u nda me faktorë 
relevantë për shkak të sigurimit të informacioneve kthyese.  

 Grup pune për përgatitjen e udhëzuesit për realizimin e aktiviteteve jashtëshkollore onlajn: 
Dokumenti me udhëzime për aktivitete jashtëshkollore në distance përmban pjesë të veçanta për 

http://mk.mcgo.org.mk/vesti/nastavnici-od-srednite-ucilista-od-grad-skopje-ucestvuvaa-na-obuka-za-realizacija-na-zaednicki-casovi-preku-ucenje-na-dalecina/
http://sq.mcgo.org.mk/lajme/mesimdhenes-te-shkollave-te-mesme-nga-qyteti-i-shkupit-moren-pjese-ne-trajnimin-per-realizimin-e-oreve-te-perbashketa-permes-nxenies-ne-distance/
http://www.mcgo.org.mk/news/teachers-from-secondary-schools-in-the-city-of-skopje-participated-in-training-for-conducting-joint-classes-through-distance-education/
https://skopje.gov.mk/mk/vesti/2019/04-11-2020-dodeleni-priznanija-nagradi-ucesnici-proektot-zaednicki-casovi/
https://skopje.gov.mk/mk/vesti/2019/04-11-2020-dodeleni-priznanija-nagradi-ucesnici-proektot-zaednicki-casovi/
https://skopje.gov.mk/mk/vesti/2019/04-11-2020-dodeleni-priznanija-nagradi-ucesnici-proektot-zaednicki-casovi/


 

 

seksione të nxënësve, aksione të nxënësve, punëtori njëditore dhe pjesëmarrjen dhe organizimin 
e nxënësve. Ekipi i komponentit e përpiloi dhe e redaktoi versionin para-final të dokumentit për 
aktivitete jashtëshkollore, pasi të miratohet nga anëtarët e grupit të punës në fillim të dhjetorit, do 
të ndahet me faktorët relevant për shkak të sigurimit të informacioneve kthyese. 

 
Grup pune për arsim qytetar për shkollat e mesme – aktivitet për përgatitjen e Udhëzuesit për 
mësimdhënësit e arsimit qytetar në shkollat e mesme 
 Përmbajtjet e moduleve 4 dhe 5 nga Udhëzuesi për arsim qytetar për shkollat e mesme janë miratuar 

nga BZHA, janë lektoruar, përkthyer dhe dërguar për rregullim grafik. Ato do të përfshihen në 
udhëzues, do të ndahen me mësimdhënësit dhe do të vendosen në ueb faqen e BZHA-së në fillim të 
dhjetorit.   

 
Grup pune për arsim qytetar për shkollat e mesme – aktivitete për trajnimin e mësimdhënësve të arsimit 
qytetar 
 Në gjysmën e parë të nëntorit janë mbajtur katër (4) sesione për trajnim për njësinë e tretë modulare 

të programit mësimor për arsim qytetar për shkollat e mesme. Trajnimet janë vizituar prej mbi 70 
mësimdhënës të arsimit qytetar dhe kanë zgjatur 2.30 orë. Trajnimet e përfshinë realizimin e katër (4) 
aktiviteteve të përmbajtura në Udhëzuesin  për mësimdhënës përmes aktiviteteve të mësimdhënies 
dhe nxënies sinkrone dhe asinkrone. Sesioni i fundit i trajnimit për mësimdhënësit do t’i përfshijë 
njësinë e katërt dhe të pestë modulare të programit mësimor dhe është planifikuar të mbahet gjatë 
javës së dytë të dhjetorit. Anëtarët e grupit të punës të cilët do ta zbatojnë sesionin e fundit të trajnimit, 
i përpunuan materialet për trajnim dhe fletat e punës, në përpunim të së cilës kontribut dha edhe ekipi 
i projektit. Mësimdhënësit e arsimit qytetar të shkollave të mesme janë informuar për datat e sesionit 
të tretë për trajnim dhe pritet të regjistrohen në datat të cilat u përgjigjen më së shumti. 

 
Fushatë digjitale për promovimin e Konceptit për arsim qytetar  
 Në koordinim me koordinatorin për komunikime, ekipi I komponentit krijoi dhe promovoi fushatë për 

pikat kryesore të Konceptit për arsim qytetar, që u zhvillua gjatë nëntorit dhe dhjetorit përmes 
publikimeve javore në mediat sociale. Fushata filloi me një video të shkurtër nga ngjarja onlajn e cila u 
mbajt në tetor në të cilën u promovua Koncepti i ri për arsim qytetar dhe u diskutua për praktikat e 
mira të mësimit me mësimdhënësit dhe nxënësit. Në nëntor janë publikuar tre (3) publikime shtesë (1 
video dhe 2 banerë tekstualë), ndërsa tre të radhës janë planifikuar për në dhjetor. 
 

Angazhimi i konsulentëve ndërkombëtare për etosin qytetar 
 Ekipi i projektit punoi në përshtatjen e metodologjisë për vlerësim të përgatitur nga konsulentët 

ndërkombëtarë si edhe për përgatitjen e planit për pilotimin e dokumenteve. Pasi të përshtatet 
tërësisht për përdorimin në gjuhën maqedonase dhe shqipe, metodologjia për vlerësim do të pilotohet 
në dhjetor dhe janar nga mësimdhënësit dhe këshilltarët e BZHA-së. Informacionet kthyese nga 
pilotimi do të përdoren për finalizimin e dokumenteve edhe për përgatitjen e trajnimit nga konsulentët 
ndërkombëtarë. 

  

 

 
Nxitja e shkollave - Rinovimi 

 Rinovimi i shkollave  
 Kontroll teknik i aktiviteteve përfundimtare për vendosjen e dyerve të reja në SHF “Elpida Karamandi” 

në komunën e Manastirit; instalimi i sistemit të ri për ngrohje në SHF “Rametulla Ameti” në komunën e 
Zhelinës; instalimi i sistemit të ri për ngrohje në SHF “Shën Cirili dhe Metodi” në komunën e Koçanit; 
rikonstruimi i objektit shkollor në shkollën rajonale “Shën Cirili dhe Metodij” në f. Radovë në komunën 
e Bosillovsë dhe vendosja e dyshemeve dhe dyerve në SHM “Gjorçe Petrov” në komunën e Kavadarit 
janë organizuar nga ekipi i komponentit në secilën prej shkollave me praninë e përfaqësuesve të 
kompanive të kontraktuara, mbikëqyrjes, drejtorit të shkollës dhe komunës. 

 Në vijim janë aktivitete për rikonstruim për vendosjen e dyshemeve të reja në SHF “Murat Llabunishti” 
në f. Llabunisht në Komunën e Strugës; rikonstruimin e sallës sportive, vendosjen e dyerve dhe 
dritareve të reja dhe dyshemeve në SHF “Hristijan Todorovski Karposh” në f. Dragomancë, komuna 
Nagoriçan i Vjetër, rikonstruimin e rrethojës së shkollës në oborrin SHF “Mirçe Acev” në komunën 
Gjorçe Petrov dhe instalimin e sistemit të ri për ngrohje në SHF “Josip Broz Tito” në komunën e 
Vallandovës. 

 Në SHF “Johan Hajnrih Pestalloci” akoma nuk ka filluar rikonstruimi i çatisë. Meqë ky objekt është 
pronë e patundshme që është e mbrojtur si trashëgimi kulturore, për rikonstruimin e tij nevojitet 
miratim nga Drejtoria për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore të cilën komuna duhet ta sigurojë para 
fillimit të punëve për rinovim. 

 Në SHF “Nikolla Vapcarov” në komunë e Strumicës, vendosja e dyshemeve të reja nuk mund të bëhet 
gjatë vitit shkollor për shkak të protokolleve sipas të cilave punon shkolla, kështu që ky projekt do të 
realizohet në kohën e pushimit dimëror. 

 


