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Aktivitete midis komponentëve 

  
Komunikimi me opinionin 
  Videoja promovuese  në të cilën është shfaqur procesi i planifikimit dhe zbatimit të aksionit të të 

rinjve në Strugë u publikua në ueb faqen e QMEQ dhe në rrjetet sociale. 
 Anëtarët e Qendrës për Fuzion të Ideve i ndanë mendimet dhe përvojat e tyre lidhur me mësimin 

në distancë në publikimin që ishte vendosur në ueb faqen e QMEQ. 
 U organizua një forum rinor onlajn i titulluar “Nga strategji lokale deri te aksion rinor lokal”. Në 

ngjarje, ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Milla Carovska, zëvendësministri i Arsimit dhe 
Shkencës, Arafat Shabani dhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoninë 
e Veriut, ekselenca e saj Kejt Mari Bërnz biseduan për aktivizimin e të rinjve dhe punën vullnetare 
me nxënësit të cilët kanë marrë pjesë në procesin e zbatimit të aksioneve të të rinjve në komunat 
e tyre. Gjithashtu, në ngjarje kanë marrë pjesë përfaqësues të 25 komunave dhe kanë diskutuar 
për atë se si miratimi i strategjive komunale për integrimin ndëretnik dhe aktivizëm të të rinjve 
kontribuojnë për sigurimin e mbështetjes së strukturuar të nxënësve dhe shkollave për zbatimin e 
nismave të të rinjve dhe aktiviteteve për integrimin ndëretnik.  

 U mbajt panel diskutim onlajn në Zoom me temë “A po jetojmë në planetin tonë sikur kemi një 
planet tjetër në të cilin do të mund të shkonim?”. Nxënësit të cilët janë anëtarë të Qendrës për 
Fuzion të Ideve kanë diskutuar për rëndësinë e Ditës së planetit Tokë dhe për mbrojtjen e mjedisit 
jetësor me panelistë të cilët punojnë në sferën e ekologjisë, aktivizmit ekologjik dhe inovacioneve. 
Në ngjarje fjalim pati edhe përfaqësuesi i USAID-it për Maqedoninë e Veriut, Erik Janovski. 

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

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

 
Monitorimi dhe vlerësimi 
 Është përpiluar Raport për vlerësimin fillestar në të cilin janë futur përvojat, perceptimet dhe 

pritshmëritë e nxënësve të cilët janë të përfshirë në aktivitetet afatgjata jashtëshkollore. Nxënësit 
të cilët kanë marrë pjesë në seksionet shkollore dhe aktivitetet në partneritet patën mundësi t’u 
përgjigjen pyetjeve para-testuese lidhur me përvojat e tyre paraprake me aktivitete për integrim 
ndëretnik në arsim dhe angazhimin e të rinjve, si edhe t’i ndajnë pritshmëritë e tyre nga aktivitetet 
e ardhshme. Raporti përfshin kombinim të përgjigjeve kuantitative dhe kualitative. Konstatimet 
tregojnë se rreth 70% e nxënësve kanë marrë pjesë në aktivitete të përbashkëta në të kaluarën 
dhe e vlerësojnë përvojën e tyre me vlerësim mesatar prej 8.43 në shkallën prej 1-10, ku 1= është 
shumë negative ndërsa 10 = shumë pozitive. Kur mendojnë për aktivitetet e përbashkëta, pjesa 
më e madhe e nxënësve (mbi 80%) ndjejnë kryesisht kënaqësi, gëzim dhe entuziazëm. 

 Këshilltarët e BZHA-së dhe të QAPT-së filluan me vëzhgimin e aktiviteteve të përbashkëta 
mësimore dhe jashtëshkollore me përdorimin e veglës KoBo toolbox. Para fillimit të aktiviteteve 
për vëzhgim, gjithsej pesë (5) instrumente për ndjekje ishin vendosur në KoBo dhe janë ndarë me 
këshilltarët. Më tej, janë përgatitur katër (4) video me instruksione për instalimin e KoBo Toolbox, 
konfigurimin e llogarisë abonuese dhe grumbullimin/ruajtjen/rregullimin e të dhënave. E gjithë 
pakoja me materiale u nda me këshilltarët e BZHA-së dhe QAPT-së me qëllim të zbatimit më 
efikas të procesit. 

 U realizuan aktivitete përgatitore për zbatimin e hulumtimit kuantitativ dhe kualitativ, përmes së 
cilës në periudhën e ardhshme do të vlerësohen peripecitë, mendimet dhe përvojat e nxënësve 
dhe mësimdhënësve të cilët kanë marrë pjesë në orët e përbashkëta mësimore. Më tej, ekipi i 
projektit do të grumbullojë informacione kthyese për përvojat e mësimdhënësve të arsimit qytetar 
dhe të nxënësve prej programit mësimor të rishikuar për arsimin qytetar. 

 Baza e të dhënave të projektit u azhurnua me informacione më të reja për pjesëmarrësit në 
aktivitetet për ndërtimin e kapaciteteve. Grumbullimi i informacioneve për pjesëmarrësit në 
aktivitetet e mbështetura nga projekti siguron kontrollin për aktivitetet e zbatuara dhe për 
shfrytëzuesit e synuar. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lfcLWZLy4cA


Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
 Më 22 prill 2021 u mbajt panel diskutim onlajn me rastin e Ditës së planetit Tokë për anëtarët e 

Qendrës për Fuzionin e Ideve dhe bashkëmoshatarët e tyre. Pesë (5) aktivistëve ekologjikë iu 
bashkuan dy (2) anëtarë të Qendrës për Fuzion të Ideve në rolin e panelistëve, si edhe tre (3) 
anëtarë të Qendrës për Fuzion të Ideve në rolin e prezantuesve. Gjithsej shtatë panelistë kanë 
diskutuar për rëndësinë e ruajtjes së planetit tonë, ndanë disa inovacione inspiruese, folën për 
përfitimet aktuale për mjedisin jetësor dhe për sfidat e ardhshme. Në ngjarje morën pjesë rreth 65 
pjesëmarrës, në mesin e së cilëve anëtarët e Qendrës për Fuzion të Ideve, koordinatorët shkollorë 
të Qendrës për Fuzion të Ideve, nxënës – mysafirë dhe përfaqësues të USAID-it. 

 Anëtarët e Qendrës për Fuzion të Ideve morën pjesë në një takim onlajn për ndërtimin e 
kapaciteteve që u mbajt më 29 prill 2021 dhe që paraqet hyrje për punëtorinë me koordinatorët e 
ekipeve për integrim shkollor dhe anëtarët e Qendrës për Fuzion të Ideve që do të mbahet në 
fillim të majit. Takimin e udhëhoqi ekipi i projektit në koordinim me ekipin intern të nxënësve nga 
Qendra për Fuzion të Ideve. Në takim, nxënësit diskutuan për rëndësinë e aktivizimit rinor dhe 
ndanë informacione për pjesëmarrjen e tyre paraprake në nismat rinore. Gjithashtu, ata patën 
mundësi që të përqendrohen në njohuritë e sapo fituara, si edhe t’i ndajnë pritshmëritë e tyre për 
aktivitetet e ardhshme. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

  

Ngjarje onlajn – “Nga strategji lokale deri tek aksion rinor lokal”  
 Më 28 prill 2021 u organizua një ngjarje onlajn për promovimin e praktikave të mira nga zbatimi i 

aksioneve të të rinjve: “Nga strategjia lokale deri tek aksioni rinor lokal”. Qëllimi i ngjarjes ishte të 
promovohet pjesëmarrja e nxënësve në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal dhe të theksohet 
se sa është e rëndësishme të dëgjohet zëri i nxënësve dhe nevojat e tyre, si edhe të theksohet 
rëndësia e angazhimit të të rinjve, aktivizimi i nxënësve dhe puna vullnetare. Gjithashtu, 
përfaqësuesit e komunave që i kanë mbështetur këto aksione të të rinjve kishin mundësi ta ndajnë 
ekspertizën e tyre lidhur me mbështetjen e nismave të të rinjve në nivel lokal me kolegët e tyre 
nga komunat e sapo kyçura në vitin 2021. Më tej, ata theksuan se si rezultat i strategjive të 
miratuara lokale për integrim ndëretnik në arsim dhe angazhimin e të rinjve, nga komunat u sigurua 
mbështetje e strukturuar e nxënësve dhe shkollave. Në ngjarje u prezantua nxitja dhe mbështetja 
që projekti ua ofron shkollave përmes rinovimeve. Në ngjarje morën pjesë mbi 100 pjesëmarrës, 
përfaqësues të komunave, kryetarë komunash, nxënës të shkollave që janë të kyçur në procesin 
e zbatimit të aksioneve për të rinj, zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës, z. Shabani, anëtarët 
e Komisionit për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH dhe mysafirë të USAID-it dhe 
nga Komanda Evropiane e Ushtrisë Amerikane (EUCOM). Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, z-
nja Carovska dhe ambasadorja e SHBA-së, z-nja Bërnz gjithashtu morën pjesë në ngjarje dhe 
patën fjalimet e tyre dhe morën pjesë në diskutime me nxënësit. 
 

Politika për integrimin ndëretnik në nivel komunal 
 Bashkëpunimi dhe koordinimi me komunat që u zgjodhën që të përgatisin strategji dhe politika për 

integrimin ndëretnik në arsim dhe për angazhimin e të rinjve në vitin 2021, vazhdoi të realizohet 
në Bogdanc, Manastir, Vasilevë, Dibër, Mavrovë dhe Rostushe, Dojran, Zhelinë, Karposh, Kisella 
Vodë, Kërçovë, Studeniçan, Radovish, Çashkë, Shtip dhe Shuto Orizare. Në koordinim me ekipin 
e projektit, mentorët e emëruar vazhduan në mënyrë aktive të japin drejtimet dhe mbështetjen 
përfaqësuesve komunal përgjegjës për arsimin për udhëheqjen e këtij procesi. Si rrjedhim arritën 
aktivitet në vijim: 
→ Nëntë (9) prej pesëmbëdhjetë (15) komunave, gjegjësisht komunat Dojran, Radovish, Çashkë, 

Mavrovë dhe Rostushe, Dibër, Bogdanc, Shtip, Kërçovë dhe Vasilevë kanë arritur të formojnë 
komisione/grupe pune pas vendimit të sjellë nga kryetarët e komunave.  

→ Në komunën e Karposhit, vendimi për formimin e komisioneve/grupeve të punës për integrim 
ndëretnik në arsim është vendosur në rendin e ditës të Këshillit Komunal dhe do të votohet në 
takimin e ardhshëm të këshillit, ndërsa pesë (5) komunat e tjera: Manastiri, Shuto Orizarja, 
Studeniçani, Kisella Voda dhe Zhelina janë në proces të formimit të komisioneve/grupeve të 
punës. 

→ Komuna e Dojranit tashmë ka definuar dhjetë (10) sfera në dokument, zhvilloi projekt-versionin 
fillestar të strategjisë, ndërsa anëtarët e komisionit/grupit të punës janë duke punuar në 
përgatitjen e versionit të parë të planit të veprimit në strategji.   

→ Anëtarët e komisioneve/grupeve të punës në komunat Radovish dhe Çashkë i definuan pesë 
(5) fushat e para të strategjisë së tyre dhe i dorëzuan tek mentori i emëruar i projektit për 
shqyrtim dhe komente. 

 
 



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

Gjevgjelia, Vrapçishti dhe Prilepi) janë në faza/hapa të ndryshme të realizimit të aktiviteteve që 
çojnë drejt zbatimit të aksioneve të të rinjve, gjegjësisht: 
→ U organizuan tre (3) takime koordinuese onlajn në ZOOM me komunat Tetovë, Veles dhe 

Kavadar dhe u zbatua koordinimi përmes thirrjeve telefonike me komunat Dollnen, Gjevgjeli 
dhe Prilep për finalizimin e artikujve dhe/apo shërbimeve që janë të nevojshme për 
intervenimet dhe/apo aksionet e të rinjve.  

→ Në komunën e Kavadarit pritet mbajtja e takimit të Këshillit të Komunës në të cilin do të 
prezantohet aksioni rinor i nxënësve i iniciuar nga projekti, që përkon edhe me nismën 
komunale për formimin e Qendrës Rinore me mbështetje të Agjencisë për të Rinj dhe Sport. 

→ Komuna e Prilepit është duke u përballur me vështirësi për shkak të KOVID-19 në Sektorin e 
Urbanizmit dhe për këtë shkak aktivitetet janë pezulluar. 

→ Në vijim është procesi i grumbullimit të materialeve (fotografi para-pas, video mesazhe të 
shkurtra) nga nxënësit në komunat (Shën Nikollë, Probishtip dhe Vrapçisht) ku aksionet e të 
rinjve tashmë kanë përfunduar 

→ U plotësua koncepti për fushatën rinore onlajn #UnëKontribuova dhe përveç publikimit të 
fotografive të bëra nga nxënësit-pjesëmarrës, do të përgatitet edhe video për çdo komunë. 
Gjithashtu, videoja që u përgatit nga takimet e incizuara për përfaqësim dhe video-materialet 
e shkurtra të siguruara nga nxënësit-pjesëmarrës nga Komuna e Strugës në të cilat ata i 
shprehin mendimet e tyre dhe perceptimet për kontributin e tyre për zhvillimin e bashkësive 
të tyre lokale, u publikua nga USAID-i dhe QMEQ. 

  
Fillimi i zbatimit të aksioneve të të rinjve në komunat e reja të përfshira në procesin në vitin 2021 
 U organizuan takime individuale onlajn për koordinim me komunat Koçan, Vinicë, Negotinë, Ohër, 

Resnjë, Bogovinë, Nagoriçan i Vjetër, Bosillovë dhe Berovë në të cilat përfaqësuesit e tyre janë 
njoftuar me pakon e re të aktiviteteve të bazuara në aktivitetet në planet vepruese që janë pjesë 
e strategjive të tyre të miratuara lokale për integrimin ndëretnik në arsim dhe angazhimin e të 
rinjve. Së bashku me Forumin Rinor Arsimor, këto komuna u njoftuan me metodologjinë e rishikuar 
të projektit për përfshirjen e nxënësve në vendimmarrje dhe inicimin e ndryshimeve përmes 
prezantimit/përfaqësimit dhe lobimit para organeve ose përfaqësuesve të komunës dhe/apo 
kryetarit të komunës. 

 Gjithashtu, u mbajtën takime informative me përfaqësues të shkollave prej komunave Koçan dhe 
Vinicë, që ata të njoftohen me aktivitetet e ardhshme dhe të emërohen nxënës të cilët duhet të 
definojnë aksione të të rinjve. Në koordinim me drejtorët e shkollave, përfaqësuesit e shkollave do 
të zgjedhin nxënës të cilët do të marrin pjesë në aktivitetet dhe do t’i sigurojnë informacionet e 
nevojshme për kontakt. 
 

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 mësimore në lëndë të ndryshme të zgjedhura 
(gjegjësisht lëndë profesionale, gjuhë angleze, franceze dhe gjermane, art figurativ dhe aktivitete 
të tjera mësimore) me çka u rrit bashkëpunimi midis nxënësve të cilët mësojnë në gjuhë të 
ndryshme mësimore. Përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit në mënyrë aktive e kanë ndjekur zbatimin 
e këtij procesi, së bashku me këshilltarët e emëruar të BZHA-së dhe të QAPT-së. Përfaqësuesit 
e Qytetit të Shkupit janë angazhuar në sigurimin e mbështetjes për drejtorët e shkollave dhe 
Ekipeve për Integrim Shkollor (EISH) dhe diskutuan për sfidat dhe mënyrat për përmirësimin e 
mëtejmë të këtij procesi. Këshilltarët e emëruar të BZHA-së dhe të QAPT-së u angazhuan që të 
sigurojnë mbështetje dhe mentorim të mësimdhënësve në procesin e organizimit të orëve të 
përbashkëta mësimore dhe zhvillimin e integrimit ndëretnik. Këshilltarët u koordinuan me shkollat 
dhe çiftet e mësimdhënësve, i informuan për procesin. E morën orarin e orëve dhe filluan me 
vëzhgim. Si rezultat, u vëzhguan 15 orë të përbashkëta për lëndët e gjuhës gjermane dhe 
franceze, anatomi dhe fiziologjia e kafshëve, pedagogji dhe agrokimi dhe ngjashëm. Këto 
aktivitete do t’u japin mbështetje mësimdhënësve në zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta 
mësimore por gjithashtu do të përfaqësojnë drejtim për projektin dhe/apo institucionet arsimore në 
sigurimin e mbështetjes në të ardhmen dhe do të sigurojë informacione relevante për sjelljen e 
vendimeve për këtë proces në të arrdhmen. 

 
Udhëzime dhe mbështetje për zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta mësimore 
 Projekti vazhdoi me zbatimin e aktiviteteve që do të rezultojnë me përpunimin e Udhëzuesit për 

zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta mësimore me nxënësit. Anëtarët e grupit të punës kanë 
punuar në pjesët e tyre të dokumentit dhe i dorëzuan versionet e para. Më pas, përmbajtja u 



shqyrtua nga kolegët e tyre – anëtarë të grupit të punës, të cilët dhanë informacione kthyese me 
shkrim dhe me gojë gjatë takimit onlajn që u mbajt më 26 prill 2021. Ky dokument do të përgatitet 
në pajtim me planin e veprimit të Strategjisë nacionale për zhvillimin e konceptit për një shoqëri (të 
përbashkët) dhe interkulturalizëm, ligjeve, akteve nënligjore dhe koncepteve për arsim në vend 
dhe pritet ta mbështesë dhe zgjerojë zbatimin e orëve të përbashkëta mësimore në të gjitha nivelet 
e sistemit arsimor. 

 
Aktivitete jashtëshkollore afatgjata në shkolla   
 Pesë (5) shkolla me seksione lëndore dhe katër (4) shkolla partnere u përzgjodhën për zbatimin e 

aktiviteteve afatgjata jashtëshkollore. Në këtë periudhë, shkollat e ardhshme të zgjedhura zbatuan 
aktivitete me mbështetjen e projektit dhe nën udhëheqjen e BZHA-së:  
→ Nxënësit e shkollës së mesme “Orde Çopella” nga Prilepi që janë pjesë e klubit “INA EKO” i 

kanë mbajtur tre (3) takime, kanë diskutuar për rëndësinë e ekologjisë, e kanë shfrytëzuar 
kreativitetin për dizajnimin e logos së klubit të shkollës dhe ideuan sloganin, përgatitën 
prezantime për shënimin e “Ditës botërore të ujit” dhe “Ditës botërore të shëndetit”, ndanë ide 
për krijimin e eko-kodit dhe eko fjalorit me qëllim që të rritet vetëdija e nxënësve për mjedisin 
jetësor ndërsa gjithashtu dhanë edhe ide për rregullimin e kabinetit të shkollës. 

→ Duke përdorur vegla onlajn, nxënësit e shkollës fillore “Goce Dellçev” nga Shën Nikolla, i 
organizuan (5) takime dhe zbatuan aktivitete të ndryshme. Dizajnuan logon dhe sloganin për 
klubin e tyre i prezantuan përpunimet para bashkëmoshatarëve të tyre dhe përmes procesit të 
votimit e zgjodhën një, me çka i zhvilluan kompetencat e tyre qytetare dhe demokratike. Më 
tej, ata e shënuan “Ditën e planetit Tokë” me mbjelljen e fidanëve zbukuruese dhe luleve në 
oborrin e shkollës. 

→ Nxënësit e shkollës fillore “Jashar Bej Shkupi”, komuna e Çairit, i zbatuan pesë (5) aktivitete 
të përbashkëta, diskutuan për rëndësinë e mënyrës së shëndetshme të jetesës, përgatitën 
prezantime dhe shkëmbyen ide për krijimin e kopshtit të vogël shkollor ku së bashku do t’i 
kultivojnë/prodhojnë perimet, pemët dhe fidanët. 

→ Shkollat partnere “Hristijan Todorovski Karposh” nga fshati “Dragomanc dhe “Cirili dhe Metodi” 
nga fshati Rramanli i mbajtën tre (3) takime onlajn përmes Platformës nacionale duke përdorur 
Microsoft Teams, në të cilat nxënësit diskutuan dhe ndanë informacione për përparësitë dhe 
mangësitë e mënyrës bashkëkohore të jetesës të mundësuar përmes teknologjisë, si edhe 
nevojat e tyre dhe prioritetet për krijimin e mjedisit më të mirë për mësim. Ata, gjithashtu ndanë 
edhe ide për përmirësimin/zbukurimin e oborrit të shkollës, me qëllim që të krijohet vend i 
këndshëm ku nxënësit do të zbatojnë aktivitete të ndryshme jashtëshkollore dhe orë në 
hapësira të hapura. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  
Nxitja e etosit qytetar në shkolla  
 Shkollat e fazës 1 dhe 2 zbatuan aktivitete të ndryshme digjitale dhe hibride si pjesë e nismave të 

nxënësve dhe i promovuan gjatë ditëve të hapura për arsim qytetar. Gjatë prillit, ekipi i projektit 
mori pjesë në 8 aktivitete onlajn në tema të ndryshme: nismat ekologjike, dhuna e 
bashkëmoshatarëve dhe dhuna kibernetike, aktivitetet lidhur me të drejtat e fëmijës dhe pandeminë 
e KOVID-19. Gjatë plotësimit të pyetësorit elektronik për raportim ku shkollat të cilat i përfunduan 
nismat për këtë vit i elaborojnë përvojat e tyre dhe e vlerësojnë nivelin e përfundimit të çdo faze. 
Deri më tani, ekipi i projektit tuboi informacione prej gjithsej 81 shkollave (351 përgjigje nga 
nxënësit, 144 përgjigje nga kuadri shkollor (mësimdhënës dhe shërbimet profesionale) dhe 36 nga 
këshilltarët e BZHA-së, të cilët janë përgjegjës për mbështetjen e shkollave gjatë zbatimit të 
nismave të nxënësve). Shumica e shkollave pritet ta përfundojnë procesin e finalizimit të nismave 
të nxënësve dhe të dorëzojnë raport për ta deri në fund të majit 2021.  

 Në bazë të aktiviteteve të monitoruara dhe analizës së informacioneve të dhëna në pyetësorët 
elektronikë për raportim, ekipi i projektit e zgjodhi një ekzemplar të praktikave të mira për zbatimin 
e nismave studentore nga distanca/në mënyrë hibride. Llojllojshmëria e informacioneve dhe 
perspektivat e ndryshme të siguruara nga mësimdhënësit, këshilltarët dhe nxënësit mundësuan që 
të bëhet zgjedhja preliminare e praktikave të mira, të cilat do të përfshihen në vëllimin e dytë të 
broshurës Praktika të mira të nismave të nxënësve. Ekipi  projektit filloi  me përgatitjen e 10 
ekzemplarëve për të cilat grumbullohen të dhëna shtesë nga shkollat, me mbështetjen e ekipit të 
projektit nga Forumi Rinor Arsimor (FRA). Shembuj të tjerë do të zgjidhen dhe përgatiten gjatë 
periudhës së ardhshme. 

 Pasi këshilltarët e emëruar të BZHA-së e pilotuan veglën për vlerësim në 10 shkolla dhe dorëzuan 
raporte në të cilat u sintetizuan informacionet e grumbulluara, u organizua takim për reflektim. Ekipi 
i projektit dhe këshilltarët biseduan për përmirësimet potenciale të instrumentit dhe metodat për 



grumbullimin e të dhënave. Më pas, këshilltarët e BZHA-së dorëzuan informacione shtesë kthyese 
me shkrim dhe ide, të cilat ekipi i projektit i zbatoi në versionin e rishikuar të veglës për vlerësim. 
Ky version i dokumentet u përkthye në gjuhën angleze, para se të ndahet me konsulentët 
ndërkombëtarë. Përveç kësaj u mbajt takim me konsulentët ndërkombëtarë me qëllim të informimit 
të tyre për procesin e pilotimit dhe diskutimit për hapat e ardhshëm që do të vihen drejt realizimit 
të aktivitetit për ndërtimin e kapaciteteve. U dakordua trajnimi për këshilltarët e BZHA-së të mbahet 
në shtator, për shkak të mundësisë eventuale ngjarja të organizohet me praninë fizike të 
konsulentëve. U propozuan përshtatje e kornizës së propozuar fillimisht të trajnimit dhe u caktuan 
afatet për marrjen e materialeve për trajnim (prezantime, lista pune, materiale shtesë për lexim, 
etj.). 

 Ekipi i projektit filloi me përgatitjen e materialeve dhe resurseve që janë të nevojshme për punëtoritë 
e para për etosin qytetar për shkollat e fazës së tretë të cilat janë caktuar për gjysmën e dytë të 
majit 2021. Ekipi i projektit mbajti takim onlajn me ekipin e projektit të FRA me qëllim të ndarjes së 
detyrave konkrete të punës, ndërsa takimi me këshilltarët e BZHA-së që janë emëruar për shkollat 
e fazës 3 tashmë është caktuar për gjysmën e parë të majit 2021. 

 
Përmirësimi i mësimdhënies dhe nxënies për arsimin qytetar 
 Pas marrjes së informacioneve kthyese të detajuara nga BZHA, ekipi i projektit e rishikoi 

dokumentin me 19 detyra për vlerësimin e arsimit qytetar për shkollat e mesme (3-4 aktivitete për 
çdo njësi modulare, në pajtim me programet mësimore për arsim qytetar për shkollat e mesme dhe 
Udhëzuesin për mësimdhënësit e uarsimit qytetar për shkollat e mesme). Të gjitha detyrat u 
kompletuan me çek-lista për vëzhgim, rubrika për vlerësim, udhëzime për vlerësim dhe dhënien e 
pikëve dhe rekomandime për vlerësimin formativ dhe sumativ. Dokumenti i është dërguar BZHA-
së për miratim përfundimtar, ndërsa më pas do të lekturohet, përkthehet dhe dizajnohet. 
Diseminimi i dokumentit për mësimdhënësit pritet të ndodhë gjatë muajit maj 2021, me qëllim që 
të mbështeten aktivitetet për vlerësimin vjetor në fund të vitit shkollor. 

 Gjatë prillit, këshilltarët e BZHA-së përgjegjës për zbatimin e vëzhgimit të orëve të arsimit qytetarë 
nga distanca, morën pjesë në 29 orë onlajn të arsimit qytetar dhe i mbështetën mësimdhënësit me 
këshilla për zbatimin efikas të orëve nga distance. Nga ky muaj këshilltarët i dorëzuan 29 raporte, 
që paraqet më shumë se gjysmën e 54 monitorimeve të planifikuara të orëve. 

 Ekipi i projektit filloi me përgatitjen e certifikatave për mësimdhënësit e arsimit qytetar nga shkollat 
e mesme të cilët morën pjesë në një sërë trajnimesh onlajn, si edhe me përgatitjen e ngjarjes onlajn 
për ndarjen e certifikatave (që është planifikuar për fillimin e qershorit 2021). Për këtë qëllim, u 
mbajtën dy (2) takime onlajn me koordinatorët e projektit për monitorim dhe vlerësim dhe për 
komunikime si edhe me ekipin e projektit të FRA. 

  

 

 
Nxitja për shkollat - Rinovimi 

  
Rinovimi i shkollave 
 Lista e shkollave të përfshira në aktivitetet për rinovim për vitin 2021 është publikuar në ueb faqen 

e QMEQ: http://www.mcgo.org.mk/uncategorized/results-in-the-component-3-incentives-to-
school-renovation-for-2021/ 

 Janë përgatitur dhe janë dërguar letra informuese deri në 12 shkolla të zgjedhura dhe komuna me 
informacione për zgjedhjen e tyre në komponentin për rinovimin e shkollave dhe për pjesëmarrjen 
e tyre në aktivitetet e komponentit në vitin e katërt projektues.  

 Janë përgatitur materiale për trajnime dhe dokumente të tjera për atë se si formohen ekipet për 
rinovimin e shkollave dhe si të përgatitet lista prioritare e projekteve për rinovim në shkollën për 
përfaqësuesit e 12 shkollave dhe komunave të zgjedhura. 

 Në këtë periudhë, ekipi i projektit punoi në evidentimin/grumbullimin e dokumentacionit të 
nevojshëm në pjesën e shkollave dhe komunave në shpenzimet në procesin e rinovimit (financiare 
ose punë dore) për shkollat në të cilat procesi i rinovimit ka përfunduar. 

 Kompanitë të cilat u zgjodhën për furnizimin e kompleteve me vegla për mirëmbajtjen e objekteve 
shkollore të dedikuara për 12 shkolla të cilat u rinovuan në vitin e tretë të projektit i dorëzuan setet 
me vegla dhe pajisjen për higjienë. Më tej, janë shtypur afishe në gjuhën maqedonase dhe shqipe 
për atë se si ruhet higjiena në shkolla. Paketat që përmbajnë afishe, katalogë dhe pajisje për 
mirëmbajtje janë përgatitur për çdo shkollë veçmas. Këto paketa do t’u shpërndahen shkollave 
gjatë muajit të ardhshëm. 

 

http://www.mcgo.org.mk/uncategorized/results-in-the-component-3-incentives-to-school-renovation-for-2021/
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