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Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Komunikim me opinionin  
✓ Me qëllim që të promovohen aktivitetet dhe arritjet e Qendrës për Fuzion të Ideve, u organizua TV 

pjesëmarrje në programin e mëngjesit në TV Telma. Nastasia Stojanoviq, përfaqësuese e projektit, 
Hana Bushi, nxënëse e SHM “Cvetan Dimov” dhe Tamara Mlladenovska nga SHM “Vëllezërit 
Milladinov” kanë folur në këtë temë dhe i kanë ndarë përvojat e tyre. 

✓ U organizua vizitë terrenore me përfaqësuesin e USAID-it për Maqedoninë e Veriut, Erik Janovski. Ai 
e vizitoi aksionin e të rinjve në Vinicë dhe bisedoi me nxënësit, kryetarin e Vinicës dhe drejtorin e 
shkollës, duke e potencuar rëndësinë e angazhimit të të rinjve dhe mbështetjen e të rinjve. Media 
lokale Media servisi i Maqedonisë, publikoi kronikë gjithëpërfshirëse për vizitën, duke i përfshirë edhe 
deklaratat prej të gjitha subjekteve të përfshira. 

✓ Video promovuese  për Qendrën për Fuzion të Ideve ishte publikuar onlajn. Në platformat e QMEQ. 
Hana Bushi foli për përvojën e vet si një prej koordinatorëve të Qendrës, si edhe për disa arritje më të 
reja. 

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

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

Monitorimi dhe vlerësimi  
✓ Konstatimet kryesore të hulumtimit lidhur me përvojat e mësimdhënësve dhe nxënësve me aktivitetet 

e përbashkëta, janë ndarë me pjesëmarrësit e trajnimit për mësimdhënësit-realizues në orë të 
përbashkëta mësimore, të zbatuar më 5 nëntor 2021. Konstatimet kanë përfshirë të dhëna kuantitative 
dhe kualitative të grumbulluara përmes e-pyetësorëve dhe grupeve të fokusit të zbatuar në fund të 
vitit shkollor 2020/21. Më tej, pjesëmarrësit patën mundësi t’i shqyrtojnë konstatimet e raporteve të 
dorëzuara nga këshilltarët e BZHA-së dhe QAPT-së të cilët i kanë ndjekur orët e përbashkëta 
mësimore gjatë vitit shkollor paraprak. 

✓ U përpunua raport për vlerësimin e trajnimit me mësimdhënësit – realizues në orë të përbashkëta 
mësimore. Konstatimet tregojnë se trajnimi ishte i suksesshëm, pasi ishte vlerësuar me vlerësim të 
përgjithshëm prej 4,61 në shkallë prej 1 deri në 5. Si më të dobishëm, pjesëmarrësit i theksuan 
shembujt praktikë dhe sesionet për ndarjen e përvojave. 

✓ Ekipi i projektit përgatiti video me udhëzime për plotësimin e pyetësorit për planin për matjen e arritjeve 
(PMA) të KINA MASH. Videoja përmban instruksione teknike për koordinatorët e ekipeve për integrim 
shkollor (EISH) për plotësimin e drejtë të pyetësorit elektronik, i cili është i domosdoshëm për planin 
e matjes së arritjeve (PMA) të KINA MASH. Pyetësori është në dispozicion në të gjitha gjuhët 
mësimore dhe është vendosur në MS forms. 

✓ Janë përgatitur pyetësorë për grupet e fokusit për grumbullimin e informacioneve kualitative kthyese 
lidhur me ndikimin e aktiviteteve për INA dhe nismave të të rinjve. Konstatimet nga grupet e fokusit do 
të përfshihen në raportin vjetor i cili i përmbledh përvojat e nxënësve dhe mësimdhënësve me 
aktivitetet e INRA.   

 
Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
✓ Gjatë muajit, anëtarët e QFI: 

→ kanë mbajtur prezantim në kuadër të paraleleve të tyre, me qëllim që t’i ndajnë njohuritë e tyre 
të fituara dhe konkluzat më të rëndësishme nga aktivitetet e zbatuara të QFI në periudhën nga 
janari deri në shtator. Gjatë prezantimit, anëtarët e QFI-së i shënonin idetë e 
bashkëmoshatarëve të tyre dhe më pas i kanë ndarë me ekipin e projektit; 

→ kanë punuar në përgatitjen e rezymeve të shkurtra për nismat e zbatuara shkollore, për 
leksionet e mësuara nga procesi dhe për idetë për mbështetjen e ardhshme të aktiviteteve. Çdo 
shkollë ka dorëzuar rezyme që do të jetë pjesë e broshurës në të cilën do të shfaqen idetë dhe 
arritjet e nxënësve. 

✓ Më 12 nëntor 2021, anëtarët e QFI-së kanë marrë pjesë në punëtori e cila ishte vazhdim i takimit të 
fundit onlajn për ideimin e një ideje të përbashkët. Gjatë punëtorisë nxënësit e zgjodhën një ide dhe 
e përpunuan në tërësi. Gjatë periudhës së ardhshme, anëtarët e QFI do të punojnë në përpunimi e 
prezantimit që do të përdoret për parqitjen e idesë para përfaqësuesve të institucioneve arsimore. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f1C-ePm70Xg
https://www.youtube.com/watch?v=f1C-ePm70Xg
http://sq.mcgo.org.mk/lajme/nxenesit-nga-vinica-restauruan-banka-dhe-e-zbukuruan-hapesiren-publike/
https://www.youtube.com/watch?v=g0S2OM9lvWQ
https://www.youtube.com/watch?v=m9IG_qyePHw


 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

Mbështetja e projektit për Komisionin për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës (KINA MASH)  
✓ INRA vazhdoi ta mbështesë Komisionin për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH (KINA 

MASH) në drejtim të avancimit të zbatimit të aktiviteteve për integrimin ndëretnik në shkolla dhe 
bashkësi. Pas përfundimit të procesit të rishikimit, thirrja për Programin e MASH për ndarjen e 
granteve u vendos në aplikacionin MS Forms, si pjesë e Platformës nacionale për mësim në distancë, 
me çka u eliminua nevoja e përdorimit të aplikacioneve të cilat krijojnë shpenzime shtesë për 
institucionet dhe me anë të kësaj, sigurohet kontakt i lehtë me shkollat duke i përdorur e-adresat 
zyrtare. Thirrja është dërguar deri tek të gjitha shkollat fillore dhe të mesme dhe është  publikuar në 
ueb faqen e MASH   më 1 nëntor 2021. Këtë vit do të zgjidhen 95 shkolla (70 fillore dhe 25 të mesme) 
të cilat do të marrin mbështetje financiare për realizimin e aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve në 
vitin shkollor 2021/2022. Afati përfundimtar për shtrimin e aplikacioneve është 3 dhjetori 2021. 

✓ Mbështetja e projektit për KINA MASH gjithashtu është siguruar në procesin e finalizimit të pyetësorit 
për PMA për vitin shkollor 2020/2021. Të dhënat e grumbulluara përmes këtij instrumenti kryesor u 
shërbejnë institucioneve në vendimmarrje, por gjithashtu edhe e avancojnë zbatimin e aktiviteteve për 
integrimin ndëretnik në nivel shkollor. Kështu, pas rishikimit të pyetësorit, ai ishte vendosur në MS 
forms në versione për çdo gjuhë mësimore. Ndërsa më pas, më 22 nëntor 2021, pyetësori është 
dërguar deri tek të gjitha shkollat në vend prej të cilave pritet që t’i dorëzojnë përgjigjet e veta gjatë 
periudhës që vijon.  
 

Standarde interkulturore në arsim (SIA) për arsimin e mesëm 
✓ Pasi janë përgatitur dhe miratuar Standardet interkulturore në arsim (SIA) për arsimin fillor, INRA filloi 

aktivitet të ri dhe e mbështeti formimin e grupit të punës për përgatitjen e Standardeve interkulturore 
në arsim për arsimin e mesëm. Grupin e punës e përbëjnë përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës (MASH), Byrosë së Zhvillimit të Arsimit (BZHA), Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim 
(QAPT), praktikues dhe ekspertë për arsim. Gjatë këtij muaji, anëtarët e këtij grupi të punës i 
përgatitën pjesët e dokumentit për të cilët janë të obliguar dhe dorëzuan versione të para. Më pas, 
anëtarët e tjerë të grupit të punës i rishikuan përmbajtjet dhe dhanë informacione kthyese kolegëve. 
Me ç ‘rast, janë mbajtur tre (3) takime koordinuese onlajn në të cilat u fol për detaje konkrete dhe u 
siguruan instruksione se si të zhvillohet më tej materiali. 

 
Partneritet me institucione kyçe arsimore 
✓ Pas finalizimit dhe miratimit të Udhëzuesit për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore, projekti 

vazhdoi me aktivitete për përgatitjen e veglës onlajn për trajnimin e mësimdhënësve-realizatorë të 
orëve të përbashkëta mësimore që do të vendoset në platformën e BZHA-së për zhvillimin profesional 
onlajn të mësimdhënësve. Me qëllim që të definohet struktura, sesionet dhe materialet për trajnimin 
onlajn, ekipi i projektit organizoi takim koordinues me përfaqësuesit e BZHA-së dhe QAPT-së. Në 
pajtim me Udhëzuesin, trajnimi onlajn do të strukturohet në pesë (5) sesione: 1) politika arsimore të 
cilat e mbështesin zbatimin e orëve të përbashkëta mësimore dhe përfitimet nga realizimi; 2) 
mbështetje prej institucioneve arsimore dhe aktivitetet shkollore për zbatimin e orëve të përbashkëta 
mësimore; 3) planifikimi i orëve të përbashkëta mësimore; 4) organizimi dhe realizimi i orëve të 
përbashkëta mësimore dhe 5) vlerësimi i kompetencave të fituara interkulturore tek nxënësit. Çdo 
sesion do të përfshijë pjesën teorike në formë tekstuale, video me deklarata prej shfrytëzuesve final, 
pyetje për përvetësimin e materialeve edhe informacione për çdo sesion. Pas përfundimit të 
suksesshëm të të gjitha pesë (5) sesioneve, sistemit onlajn do të japë certifikatë. Si hap i radhës, 
projekt-versioni i materialeve për dy sesionet e para pritet të përgatitet deri më 6 dhjetor 2021. 

 
Politika për integrimin ndëretnik në nivel komunal  
✓ Më 26 nëntor 2021, ekipi i projektit organizoi takim koordinues onlajn ku morën pjesë mentorët të cilët 

janë përfshirë në procesin e përgatitjes së strategjive dhe politikave për INA dhe angazhimin e të 
rinjve. Në këtë takim u bisedua për progresin, finalizimin dhe miratimin e politikave për integrimin 
ndëretnik në katër (4) komunat (Bogdanc, Studeniçan, Mavrovë dhe Rostushe dhe Shuto Orizare) 
nga gjithsej 15 komuna të zgjedhura në vitin 2021. Deri më tani, njëmbëdhjetë (11) prej 15 komunave 
i miratuan strategjitë lokale për INA dhe angazhimin e të rinjve, gjegjësisht Dojrani, Radovishi, Çashka, 
Manastiri, Vasileva, Karposhi, Shtipi, Kisella Voda, Kërçova, Zhelina dhe Dibra, ndërsa katër komunat 
e tjera (4) i finalizuan dhe i përcollën dokumentet deri tek këshillat komunal për miratim. Procesi i 
miratimit të strategjive u anulua për shkak të zgjedhjeve lokale në RMV. Pritet komunat Bogdanc dhe 
Shuto Orizare t’i miratojnë strategjitë lokale pas formimit të këshillave të reja komunale. E ngjashme 
është gjendja edhe në Komunën e Mavrovës dhe Rostushes, ku gjatë periudhës së ardhshme do të 
organizohet cikël i ri i zgjedhjeve lokale. Gjithashtu, parashihet strategjia lokale në komunën e 
Studeniçanit të miratohet deri në fund të dhjetorit 2021. 

✓ Pritet gjithsej 16 komuna ta finalizojnë këtë proces deri në fund të vitit 2021, pasi edhe komuna e 
Tearcës, e cila ishte përfshirë në këtë proces në vitin 2020, gjithashtu arriti ta përgatisë dhe miratojë 
strategjinë lokale për integrimin ndëretnik në arsim dhe për angazhimin e të rinjve. 

https://mon.gov.mk/al/content/?id=4357
https://mon.gov.mk/al/content/?id=4357


Angazhimi i të rinjve të udhëhiqen përmes shembullit personal (finalizimi i aksioneve për të rinj nga viti 2020) 
✓ Përmes aktiviteteve paraprake të zbatuara nga projekti në partneritet me Forumin Rinor Arsimor 

(FRA), nxënësit nga “Orde Çopella”, “Kuzman J. Pitu” dhe “Mirçe Acev” morën mbështetje t’i iniciojnë 
dhe t’i prezantojnë prioritetet e veta para përfaqësuesve të Komunës së Prilepit. Kjo rezultoi në 
zbatimin e intervenimeve/aksioneve për të rinj, gjegjësisht ndërtimin e Parkut të qytetit për kanakarë 
më 2 nëntor 2021. Komuna siguroi makineri, materiale, resurse njerëzore dhe fuqi punëtore për 
vendosjen e pajisjes, ndërsa projekti kontribuoi me furnizimin e pajisjes urbane. Si hap i ardhshëm, 
projekti dhe Komuna e Prilepit do të mbështesin aktivitete për promovimin e Parkut për kanakarë. 

✓ Komuna e Velesit arriti t’i finalizojë prioritetet e propozuara prej nxënësve për rregullimin e terrenit 
sportiv me vendosjen e rrethojës së re apo rrjetit. Kjo do ta përmirësojë jo vetëm pamjen vizuale, por 
edhe sigurinë e këndeve për lojëra dhe komunikacionit që zhvillohet në rrugën e afërt. 

✓ Si rezultat i bashkëpunimit midis projektit, FRA, komunave dhe shkollave të përfshira në këtë proces 
në vitin 2020, janë zbatuar aksione për të rinj në të gjitha dhjetë (10) komunat: Strugë, Probishtip, 
Sveti Nikollë, Vrapçisht, Tetovë, Dollnen, Gjevgjeli, Kavadar, Veles dhe Prilep. 

✓ Këtë muaj, projekti e kompletoi dokumentacionin për pjesën në shpenzimet e dy (2) komunave të 
përfshira në vitin 2020 të cilat kanë zbatuar aksione për të rinj, gjegjësisht Komuna e Prilepit dhe 
Komuna e Kavadarit. Përqindja mesatare në pjesëmarrjen e shpenzimeve për këto dy komuna është 
82,30% të investimit të përgjithshëm. Deri më tani, është dokumentuar pjesëmarrja në shpenzimet 
për nëntë (9) prej 10 komunave dhe ajo është 68,78% e investimit të përgjithshëm. 

 
Zbatimi i aksioneve për të rinj në komunat e reja të përfshira në proces në vitin 2021 
✓ Ekipi i projektit e vazhdoi procesin e organizimit të aksioneve për të rinj në 15 komunat e reja (Berovë, 

Nagoriçan i Vjetër, Bosillovë, Bogovinë, Vinicë, Negotinë, Ohër, Koçan, Resnjë, Aerodrom, Saraj, 
Çair, Gazi Babë, Qendër dhe Gjorçe Petrov) me strategji lokale të përgatitura dhe të miratuara për 
INA dhe angazhimin e të rinjve në vitin 2020. Kështu, u arritën rezultatet vijuese: 

→ Më 18 nëntor 2021 u realizuan aksione për të rinj të inicuara nga nxënësit, ndërsa të 
mbështetura nga Komuna e Vinicës dhe Projekti për INRA, në bashkëpunim me Forumin Rinor 
Arsimor (FRA). Aksionet e të rinjve përfshinë zëvendësimin e pajisjes së vjetër ekzistuese në 
bulevardin e qytetit me pajisje të re dhe riciklimin e bankave të vjetra. Gjatë ngjarjes, nxënësit 
e SHM “Vanço Përke”, së bashku me nxënësit e shkollave fillore “Goce Dellçev”, “Koço Racin”, 
“Sllavço Stojmenski” dhe “Nikolla Parapunov”, të mbështetur nga mësimdhënësit-mentorë, i 
riparuan, rinovuan, ngjyrosën dhe i zbukuruan bankat e vjetra në pjesën e punëtorisë së 
shkollës së mesme profesionale. Disa prej bankave të ricikluara do të vendosen në oborrin e 
shkollës së mesme profesionale “Vanço Përke”, si shkolla e vetme e mesme në këtë komunë, 
ndërsa bankat e tjera do të vendosen në mjediset urbane në Vinicë. Me këto aktivitete, nxënësit 
kontribuuan për rinovimin e pajisjes dhe përdorimin e sërishëm të saj, ndërsa me atë dhanë 
kontribut edhe në mbrojtjen e mjedisit jetësor. Në ngjarje morën pjesë mbi 40 pjesëmarrës, 
gjegjësisht kryetari i Komunës së Vinicës, përfaqësues të komunës, mysafirë të USAID-it, 
nxënës të shkollave fillore, të shkollës së mesme. Në ngjarje morën pjesë mbi 40 pjesëmarrës, 
gjegjësisht kryetari i Vinicës, përfaqësues të komunës, mysafirë të USAID-it, nxënës të 
shkollave fillore dhe nga shkolla e mesme, mësimdhënës dhe të punësuar në shkolla. 
Gjithashtu,  lajmet  për aksionet e të rinjve u ndanë me mediat e të gjithë vendit.  

→ U organizuan takime onljan për prezantim dhe përfaqësim me nxënës dhe përfaqësues të 
komunave Gjorçe Petrov dhe Qendër. Në Gjorçe Petrov, në takimin onlajn morën pjesë nxënës 
të tre (3) shkollave fillore: “Strasho Pinxhur”, Gjorçe Petrov” dhe Joakim Kërçovski” dhe para 
përfaqësuesve komunalë i prezantuan idetë e tyre dhe prioritetet për përmirësimin e bashkësisë 
lokale. Si rezultat i kësaj, gjatë periudhës së ardhshme në këtë komunë do të zbatohen aksione 
për të rinj. Në komunën Qendër, të gjitha tre (3) nismat e propozuara nga nxënësit e shkollave 
fillore “Kiro Gligorov”, “Johan H. Pestaloci” dhe Shën “Cirili dhe Metodi” u diskutuan midis 
nxënësve dhe kryetarit të komunës Georgievski. Ata u dakorduan të zbatohen aksionet e të 
rinjve për rregullimin e Parkut të Frankofonisë në këtë komunë. Deri më tani, projekti arriti t’i 
definojë prioritetet e të rinjve në të gjitha 15 komunat dhe të organizojë takime për përfaqësim 
midis nxënësve dhe përfaqësuesve të komunave në trembëdhjetë (13) prej 15 komunave 
(Koçan, Vinicë, Negotinë, Nagoriçan i Vjetër, Berovë, Ohër, Bogovinë, Resnjë, Çair, Gazi Babë, 
Aerodrom, Qendër dhe Gjorçe Petrov). Aktivitetet për përfaqësim do të pasojnë edhe në dy 
komunat e tjera (Bosilovë dhe Saraj). 
 

✓ U zbatuan edhe aktivitete koordinuese nga projekti në partneritet me FRA edhe atë: 

→ U mbajt takim onlajn me drejtorin e SHF “Hristijan Karposh” nga f. Nagoriçan i Ri. Qëllimi i 
takimit ishte të përcaktohen hapat vijues dhe aktivitetet për të bërë park në f. Nagoriçan i Ri, i 
cili ishte përcaktuar si prioritet më i rëndësishëm për të rinjtë nga nxënësit e shkollave fillore 
Hristian Todorovski Karposh” në f. Dragomancë, “Hristian Karposh” në Nagoriçan i Ri dhe 
“Svetozar Markoviq”. 

→ Më tej, ekipi i projektit realizoi takime koordinuese personale me përfaqësues të Komunës së 
Çairit dhe Komunës së Gjorçe Petrovit, me qëllim që të diskutohet për detajet lidhur me zbatimin 
e nismave për të rinj në këto komuna. Përveç kësaj, janë vizituar lokacione potenciale për 

https://www.youtube.com/watch?v=g0S2OM9lvWQ


zbatimin e aksioneve për të rinj. Hapat vijues do të përfshijnë realizimin e aksioneve për të rinj 
në këto komuna. 

→ Ekipi i projektit organizoi edhe takime koordinuese me prezencë fizike me kryetarët e 
sapozgjedhur të komunave Ohër, Resnjë dhe Bogovinë. Kryetarët e komunave ishin njoftuar 
me qëllimet e projektit dhe aktivitetet e realizuara, planet dhe aktivitetet e ardhshme, si edhe 
me hapat vijues të cilët do të mundësojnë realizimin e nismave të propozuara për të rinj në këto 
komuna. 

 
Aktivitete mësimore në shkolla  
✓ Më 5 nëntor 2021, ekipi i projektit, në partneritet me Qytetin e Shkupit dhe OSBE-në, organizoi trajnim 

njëditor me mësimdhënësit realizues të orëve të përbashkëta mësimore në vitin shkollor 2021/2022 
dhe koordinatorët e EISH. 51 mësimdhënësit dhe koordinatorë të EISH të tetë (8) shkollave të 
zgjedhura të mesme nga Qyteti i Shkupit (“Arseni Jovkov”, “Boro Petrushevski”, “Zdravko Cvetkovski”, 
“Dimitar Vllahov”, “Josip Broz Tito”, “Vllado Tasevski”, “Vëllezërit Milladinov” dhe shkolla e mesme e 
cila u inkuadrua së fundmi “Pançe Karagjozov”) morën pjesë në trajnim, kanë punuar në ndërtimin e 
kapaciteteve të tyre dhe i kanë zhvilluar aftësitë dhe njohuritë e tyre për integrimin ndëretnik në 
procesin arsimor, si edhe për zbatimin e orëve të përbashkëta mësimore bazuar në Udhëzuesin për 
organizimin e orëve të përbashkëta mësimore. Gjatë trajnimit, lehtësuesit e prezantuan procesin e 
organizimit të orëve të përbashkëta, si edhe proceset e vendosura në nivel qendror, lokal dhe shkollor 
lidhur me integrimin ndëretnik në arsim. Të pranishmit fituan njohuri dhe aftësi (përmes pjesëmarrjes 
në ushtrimet e planifikuara) për përgatitjen e orëve, për procesin e planifikimit dhe për rolin e shkollës 
në procesin e realizimit të orëve të përbashkëta. Mësimdhënësit mësuan më shumë për organizimin 
e orëve të përbashkëta, bashkëpunimin midis kolegëve, punën me nxënësit, përballimin me sfidat, 
zhvillimin e kompetencave dhe ngjashëm. 

 
 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 

Nisma të nxënësve në shkollat fillore 
✓ Këshilltarët e BZHA-së të emëruar si mentorë në shkollat e fazës 3 vazhduan me mbështetjen e 

ekipeve shkollore në planifikimin e procesit të nismave të nxënësve dhe në njoftimin për progres deri 
tek ekipi i projektit.  

✓ Më shumë shkolla janë në fazë përfundimtare të implementimit të nismave të nxënësve ndërsa disa i 
kanë finalizuar aktivitetet me promovimin e tyre përmes Ditës së hapur për arsim qytetar, të 
organizuara me prani fizike ose onlajn.  

✓ Zbatohen aktivitete të ndryshme, në mesin e të cilave: përmirësimi i jetës së personave të moshuar 
në bashkësi përmes mbështetjes së tyre, mirëmbajtjes së higjienës në oborrin e shkollës, aktivitete 
për përforcimin e “zërit” të nxënësit, ngritjen e vetëdijes për mbrojtjen e mjedisit jetësor, fushatë për 
siguri në komunikacion, etj. 

 
Nisma të nxënësve në shkollat e mesme profesionale 
✓ Mentorët për nisma të nxënësve në shkollat e mesme profesionale kanë punuar me ekipet shkollore 

gjatë planifikimit të procesit të krijimit të nismave të nxënësve dhe raportimit për progres deri tek ekipi 
i projektit. Një pjesë e konsultimeve ishin zbatuar onlajn, përmes takimeve telefonike, ndërsa një pjesë 
janë zbatuar me prani fizike.  

✓ Shkollat janë në faza të ndryshme të zbatimit të nismave të nxënësve, ndërsa pjesa më e madhe e 
tyre i hartuan problemet lokale dhe e identifikuan të paktën një temë në të cilën do të fokusohen. 
Shumica filluan t’i zbatojnë aktivitetet që i përcaktuan në planin për aktivitete. 

✓ Raportet e mentorëve dëshmojnë për spektër të gjerë temash: fushata kundër qeseve plastike dhe 
për përdorimin e çantave prej pëlhure, dhurimin e flokëve për fëmijë të sëmurë nga kanceri, 
shfrytëzimin e mbeturinave shkollore për pajisje për në park për kanakarë shtëpiakë në oborrin e 
shkollës, etj. 

 
Garë e nxënësve për nismat e nxënësve 
✓ Tre ekipet finaliste e dërguan formularin për përpunimin e planit për zbatimin e nismës, që ishte ndarë 

me anëtarët e jurisë për vlerësim fillestar, sipas kritereve të vendosura. 
✓ Dita e dytë e garës së nxënësve – sesioni për prezantim nga nxënësit u mbajt më 3 nëntor 2021, prej 

orës 12:00, me ç ‘rast tre ekipet fituese të xhiros së parë e prezantuan idenë e tyre për ndryshim 
pozitiv para jurisë treanëtarëshe dhe i janë përgjigjur pyetjeve të shtruara nga juria. Në bazë të 
përpunimit të idesë, prezantimit dhe përgjigjeve të pyetjeve, u ndanë tre vendet e para që rezultoi me 
ndarjen e shumave të ndryshme të buxhetit të paraparë për realizimin e idesë së tyre. 

✓ Ekipet i ndanë buxhetet e tyre të planifikuara për nismat, ndërsa ekipi i projektit i furnizoi dhe i distribuoi 
materialet e kërkuara. Përveç kësaj, deri tek të gjitha (6) ekipet që morën pjesë u dorëzuan certifikata 
dhe materiale promovuese për garën e nxënësve dhe u publikua tekst promovues për garën e 
nxënësve. 

✓ Nxënësit tashmë kanë filluar të punojnë në realizimin e nismave të tyre, gjegjësisht: „Blogun e 
nxënësve“, „Oborr shkollor më i pastër dhe më i gjelbër“ dhe „Laborator i nxënësve për ide”. 

http://sq.mcgo.org.mk/lajme/qytetari-ne-veper-nxenesit-permes-gares-nga-arsimi-qytetar-moren-mbeshtetje-per-realizimin-e-ideve-per-ndryshime-pozitive/


Përmirësimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies së arsimit qytetar  
✓ Këshilltarët e BZHA-së u angazhuan në vëzhgimin e orëve të arsimit qytetar në shkollat e mesme, 

dhënien e informacioneve kthyese të mësimdhënësve dhe njoftimin për cilësinë e orëve. Nga 15 
vëzhgime të bëra, 14 tregojnë për organizimin e mirë të orëve me përdorimin përkatës të përmbajtjeve 
të dhëna në Doracakun për mësimdhënës të përgatitur në kuadër të projektit. Nxënësit kanë punuar 
në atmosferë interaktive dhe demokratike. 

✓ Ekipi i projektit bëri dhe incizoi intervistë me Kushtrim Ahmeti nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, për 
planin arsimor të sapoakredituar për programin: Filozofia dhe arsimi qytetar. Koncepti i programit 
bazohet në reformat e lëndës së arsimit qytetar në kuadër të projektit. Regjistrimet për këtë program 
fakulteti do të fillojnë vitin e ardhshëm. 

 

Politika për sigurimin e qëndrueshmërisë 
✓ Ekipi i projektit punoi në integrimin e materialeve të ndryshme (dokumente, prezantime, video, etj.) në 

projekt-versionin për trajnim elektronik për mësimdhënësit për mbështetjen e etosit qytetar në shkolla 
përmes pjesëmarrjes së nxënësve dhe nismave për ndryshime pozitive. 

✓ Trajnimi elektronik përbëhet prej tre sesioneve: (1) fitimin e kompetencave qytetare dhe krijimin e 
etosit qytetar në shkolla, (2) praktika shkollore për mbështetjen e etosit demokratik në shkolla dhe (3) 
zëri dhe nisma të nxënësve, me ç ‘rast secili përbëhet nga një shqyrtim i shkurtër teorik dhe aktivitete 
interaktive për kompetencat e fituara. 

✓ Versioni i parë i konceptit për trajnim elektronik ishte ndarë me BZHA-në për shqyrtim dhe propozime 
për përmirësim, pas çka do të përgatitet versioni i dytë. 

 
 
 

 

 

 
Nxitja e shkollave – Rinovimi 

 
 

Rinovimi i shkollave 
✓ Më 23 nëntor 2021, ekipi i projektit organizoi takim koordinues me përfaqësuesit e Sektorit për 

Investime Kapitale (SIK) në kuadër të MASH, të cilët janë anëtarë të grupit të punës për rinovimin e 
shkollave. Në këtë takim janë analizuar aplikacionet e shkollave nga lista preliminare e shkollave për 
rinovim në vitin e pestë të projektit, të përgatitur në mars të vitit 2021 nga grupi i punës. Kjo është e 
domosdoshme që të sigurohet se rinovimet e projektit për INRA do të harmonizohen me programin 
vjetor të MASH/SIK për rikonstruimin e shkollave, gjegjësisht se aktivitetet e projektit do të 
kompletohen dhe nuk do të përshtaten me programin për rikonstruimin e shkollave të MASH/SIK.  

✓ Ekipi i komponentit organizoi kontroll teknik të aktiviteteve të përfunduara për rikonstruimin e tualeteve 
në shkollën fillore qendrore “Ditura” në Komunën e Sarajit dhe shkollën rajonale në f. Lubin.  

✓ Zbatimi i projekteve për rinovimin e shkollave në dy shkollat e fundit të zgjedhura për rinovim në vitin 
e katërt të projektit, gjegjësisht “Rinovimi i tualeteve” në SHF “Nikolla Karev” në f. Borinë, Komuna e 
Krushevës dhe “Zëvendësimi i zdrukthëtarisë së brendshme dhe të derës hyrëse” në SHF “Vëllezërit 
Milladinov”, Komuna e Probishtipit është në vijim dhe aktivitetet zbatohen në pajtim me kërkesat e 
Planit të përbashkët për lehtësim dhe monitorimin e ndikimeve mbi mjedisin jetësor (PLMNMJ). 

✓ Rinovimi i shkollës fillore rajonale “Nikolla Karev” në f. Borinë, Komuna e Krushevës rregullisht ndiqet 
nga një përfaqësues i ekipit të projektit dhe konsulentit të jashtë të projektit i cili është angazhuar për 
incizimin e procesit të rinovimit të shkollës dhe përgatitjes së videos nga materiali i incizuar. 

✓ Gjithashtu, u zgjodhën ofertues më të volitshëm për furnizimin e veglave dhe pajisjeve për 
mirëmbajtjen e shkollave të rinovuara. 

✓ Më tej, ekipi i projektit e dorëzoi edicionin e dytë të “Udhëzuesit me doracak për mirëmbajtjen e 
objekteve shkollore” deri tek të gjitha komunat në RMV. Me mbështetjen e komunave, paketat me 
materiale të përgatitura janë dorëzuar deri tek të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në territorin e tyre. 

✓ Vijon procesi i evidentimit/grumbullimit të dokumentacionit të nevojshëm për pjesëmarrje në 
shpenzimet e shkollave dhe komunave në procesin e rinovimit (financiare apo në pune dore) për 
shkollat në të cilat ka përfunduar procesi i rinovimit. Gjatë këtij muaji, projekti e dokumentoi 
pjesëmarrjen në shpenzime të re (3) shkollave dhe komunave të rinovuara në vitin 2021, gjegjësisht 
SHF “Dimçe Angellov Gaberi” në Komunën e Demir Kapisë, SHF “Sllavço Stojmenski” në Komunën e 
Vinicës dhe SHF “Kuzman Josifovski Pitu” në Komunën e Kisella Vodës. Përqindja mesatare e 
pjesëmarrjes së tre (3) shkollave dhe komunave është 43,02% të investimit të përgjithshëm. Deri më 
tani projekti ka dokumentuar pjesëmarrje të pesë (5) prej 12-të shkollave dhe komunave të vitit të 
katërt të projektit në aktivitetet për rinovim dhe ai është 38,42% të investimit të përgjithshëm. 

 


