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Aktivitete midis komponentëve 

 Aktivitetet e projektit për bashkëpunim 
 Më 20 gusht 2019 z. Mark Kamia, oficer për mjedis jetësor në Byronë për Evropë dhe Euroazi, së bashku me përfaqësuesit e 

projektit e vizitoi ShF “Aco Shopov” dhe ShM “Jane Sandanski” në Strumicë, të cilat u rinovuan në vitin e parë të projektit, që të 
bëjë vlerësimin e rreziqeve klimatike. 

 Mbi 100 të rinj me përkatësi të ndryshme etnike mësuan për lirinë e shprehjes, për debatimin dhe për angazhimin e të rinjve 
gjatë Akademisë për të rinj të organizuar prej më 12 deri më 16 gusht 2019 në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit dhe 
Bashkimin Evropian. Akademia filloi me shënimin e përbashkët të Ditës ndërkombëtare të të rinjve përmes lojërave të të rinjve të 
disejnuara për promovimin e mirëkuptimit kulturor dhe pjesëmarrjes së të rinjve. 

 
Komunikim me opinionin  
 Rregullisht azhurnohet faqja e projektit dhe platformat në mediat sociale me informacione, lajme, foto, galeri, video, resurse dhe 

materiale. 
 Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me rreth 20 tekste për aktivitetet e projektit lidhur me Akademinë e të 

rinjve dhe aktivitetet për rinovim që vijojnë.  
 
Monitorimi dhe vlerësimi 
 Raporti nga vizitat për vëzhgimin e aktiviteteve shkollore, gjegjësisht seksioneve shkollore dhe aktiviteteve partnere të zbatuara 

nga këshilltarët e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit u finalizua dhe nda me ekipin e projektit. Gjithashtu, janë përgatitur raporte të 
veçanta nga raportet vjetore të marra prej shkollave pas zbatimit të aktiviteteve në seksionet shkollore dhe partneritetet 
shkollore, edhe janë ndarë me ekipin e projektit. Në këtë mënyrë, konstatimet e këtyre raporteve do të përdoren që të rritet 
cilësia e implementimit të aktiviteteve në shkolla gjatë ciklit të ardhshëm. 

 Si përgatitje për takimin e radhës për reflektim me ekipin e projektit dhe Këshillin për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë MASH 
ishte përgatitur prezantim në të cilin ishin dhënë konstatimet e raportit për zbatimin e orëve të përbashkëta, aktivitetet në 
seksionet shkollore dhe partneritetet shkollore. Konstatimet do t’u ndihmojnë institucioneve arsimore në zhvillimin e praktikave të 
vazhdueshme dhe strategjive për ngritjen e cilësisë së implementimit të aktiviteteve shkollore.  

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

Mbështetje e projektit për Këshillin për Integrim Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 
 Këshilli për Integrim Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në partneritet me INRA dhe OSBE i bëri 

përgatitjet e domosdoshme për takimin e ardhshëm të punës që duhet të mbahet në javën e parë të shtatorit 2019. Në takim do 
të marrin pjesë anëtarë të Këshillit për Integrim Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës që së bashku të 
rishikojnë dhe të diskutojnë progresin e integrimit ndëretnik në arsimin në shkolla dhe sfidat në kuadër të procesit. Gjithashtu, 
diskutuan për rezultatet prej anketave dhe pyetësorëve prej shkollave, mësimdhënësve dhe nxënësve për implementimin e 
aktiviteteve për integrimin ndëretnik në arsim, angazhimin dhe përgjegjësinë e komunave, etj. Përveç kësaj, anëtarët në mënyrë 
aktive do të punojnë në përgatitjen dhe zhvillimin e aktiviteteve për planin e ri të punës për vitin 2019/2020. 

 
Mbështetje e projektit për Inspektoratin Shtetëror të Arsimit  
 Doracaku për vlerësim integral ishte përgatitur nga grupi i punës së Inspektoratit Shtetëror të Arsimit në partneritet me Këshillin 

për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. U mbajt edhe një takim treditor pune për përgatitjen 
e projekt-dokumentit. Si hap i ardhshëm, grupi i punës do të punojë në finalizimin e doracakut me të cilin vlerësohet cilësia e 
aktiviteteve për integrimin ndëretnik në shkolla, përfshirë edhe rritjen e angazhimit të të rinjve në bashkësitë e tyre nga 
Inspektorët Shtetërorë të Arsimit. Për këtë doracak në mënyrë plotësuese do të diskutohet dhe i njëjti do të ndahet me të gjithë 
Inspektorët Shtetërorë të Arsimit në takimet rajonale të planifikuara për në shtator dhe tetor 2019. Gjithashtu, miratimi dhe 
përdorimi zyrtar i Doracakut për vlerësim integral pritet në nëntor/dhjetor 2019.  

 
Përfshirja e të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal  
 Ekipi i INRA në partneritet me Forumin Rinorë Arsimor (FRA) përgatiti plan dhe kornizë për zbatimin e aksioneve me të rinjtë të 

cilat zbatohen në partneritet me komunat. Prandaj, INRA organizoi tre vizita dhe mbajti takime me përfaqësues të komunave 
dhe përfaqësuesit e shkollave në Qytetin e Shkupit, Gostivarit dhe Strumicës. Po zhvillohen detajet lidhur me implementimin dhe 
kornizën kohore të aktiviteteve dhe këto detaje do të finalizohen në koordinim me shkollat dhe komunat në shtator 2019. 

 
Politika komunale për integrimin ndëretnik 
 Mentorët e angazhuar vazhduan t’u sigurojnë mbështetje komunave në angazhimin e tyre dhe t’i çojnë strategjitë komunale në 

faze finale të zhvillimit. Mbështetja e përfaqësuesve të komunave për arsim është siguruar në partneritet midis ekipit të INRA 
dhe Këshillit për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Në gusht janë organizuar gjashtë (6) 
vizita mentore. Gjithashtu, Kryetari dhe Këshilli i Komunës së Vrapçishtit e miratuan strategjinë në këtë periudhë, ndërsa 
komunat e tjera janë në proces të finalizimit dhe miratimit të strategjive komunale, që pritet të përfundojë deri në fund të shtatorit 
2019.  

 
Aktivitete mësimore në shkolla 
 Ekipi i INRA organizoi takim koordinues me Qytetin e Shkupit për ti prezantuar aktivitetet e ardhshme dhe të diskutojë për planet 

dhe mbështetjen e cila do të vazhdojë t’u sigurohet shkollave të mesme në Shkup për zbatimin e orëve të përbashkëta. Si 
rezultat i kësaj, përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit në muajin gusht organizuan dymbëdhjetë (12) vizita në gjashtë (6) shkolla të 
mesme. Qëllimi është të diskutohen dhe të përkufizohen lëndët të cilat shkollat do t’i përfshijnë në planet e tyre vjetore për orët e 
përbashkëta, ekipet e mësimdhënësve të cilat do të kyçen në proces dhe të diskutojnë për aktivitetet të cilat Qyteti i Shkupit në 
partneritet me INRA do t’i organizojë për mbështetjen e zhvillimit të mëtejmë të aftësive dhe njohurive të mësimdhënësve për ta 
zbatuar këtë proces. Shkollat do t’i përfundojnë planet përfundimtare dhe do t’i zgjedhin lëndët të cilat do të përfshihen në 
programet e tyre vjetore për punë të cilat duhet të dorëzohen dhe miratohen nga Qyteti i Shkupit deri në fund të gushtit, fillimi i 



shtatorit 2019.  
 

Aktivitete jashtë mësimore në shkolla 

 Ekipi i INRA dhe organizata partnere Forumi Rinor Arsimorë (FRA) organizuan takim koordinues dhe përgatitën plan për 
mbështetjen e shkollave në zbatimin e aktiviteteve në shkolla deri në dhjetor 2019. Këto shkolla do të vazhdojnë t’i zbatojnë 
aktivitetet jashtëshkollore afatgjate të nxënësve me të cilat promovohet integrimi ndëretnik dhe angazhimi i të rinjve në kuadër të 
seksioneve të tyre shkollore dhe në partnerite 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 

Materiale mësimore për arsim qytetar.  
 Përfundoi procesi i rishikimit të tre temave të para të Doracakut për mësimdhënësit e arsimit qytetar për klasën e nëntë (9) dhe 

të gjitha përmbajtjet janë finalizuar. Doracaku është përkthyer në gjuhët mësimore lokale dhe po punohet në dizajnin grafik të tij. 
Ky dokument do t’u ndihmojë mësimdhënësve të krijojnë mjedis të mirë qytetar, me fokus në teknikat për mësim interaktiv dhe 
mësim për stimulimin e të menduarit kritik, zgjidhjes kreative të problemeve dhe meta-kognitetit, etj. Krahas kësaj, Doracaku do 
t’u mundësojë mësimdhënësve vegla me të cilat do t’u ndihmojnë nxënësve në procesin e përfshirjes në nismat shkollore dhe në 
aktivitetet qytetare në shkollën dhe bashkësinë e tyre.  

 Versioni i parë i videos së animuar për arsim qytetar, me temë – zbatimi i nismave aktive të nxënësve është finalizuar. Kjo video 
do t’i informojë nxënësit për qasjet e ndryshme të punës vullnetare dhe mësimin për shërbimet dhe mënyrat se si të bëhesh 
pjesëmarrës aktiv. 

 Përmbajtja dhe struktura e afishes për zbatimin e nismave të suksesshme ishte finalizuar dhe është dorëzuar për përpunimin e 
dizajnit grafik dhe përkthimin në gjuhët lokale mësimore. Në afishen interaktive do të prezantohen metodologjia për zbatim dhe 
hapat për realizimin e nismave të nxënësve dhe do t’i udhëheqë nxënësit përmes procesit të zbatimit të nismave të suksesshme. 
Ajo do të jetë pjesë e paketës së materialeve të përgatitura për 120 shkolla të zgjedhura të cilat do të punojnë në nxitjen e etosit 
qytetar në shkolla.  

 Përmbajtja e planifikuesit efektiv për mësimdhënësit u finalizua dhe dokumenti është në fazën finale të dizajnimit grafik dhe 
përkthimit. Ky planifikues është i lehtë për përdorim dhe do të jetë mbështetje e mësimdhënësve të lëndës arsimi qytetar gjatë 
zbatimit të praktikave demokratike të ligjërimit dhe mësimit dhe do të jetë mbështetje gjatë realizimit të mësimit efektiv. 
Planifikuesi do të jetë pjesë e paketës së materialeve të përgatitura për 120 shkolla të përzgjedhura të cilat do të punojnë në 
stimulimin e etosit qytetar në shkolla. 

 
Dokumente të politikave publike 
 Versionet e para të kapitujve të Konceptit të arsimit qytetar janë marrë, kombinuar në një dokument dhe janë duke u rishikuar 

nga ana e ekipit të projektit. Më pas, këta kapituj do t’u dërgohen anëtarëve të grupit të punës për arsim qytetar. Në dokument 
do të përfshihen forma të ndryshme të fitimit të kompetencave qytetare (aktivitete mësimore, jashtë mësimore të cilat i përfshijnë 
më shumë lëndë, etj.) dhe do të shërbejë si bazë për të gjitha intervenimet e ardhshme në fushën e reformës së arsimit qytetar. 

 Në vijim është përgatitja e raportit për gjendjen fillestare për zbatimin e arsimit qytetar në shkollat e mesme. Projekti i parë i 
raportit për zbatimin e arsimit qytetar në shkollat e mesme është finalizuar dhe është në fazë të rishikimit nga ana e BZHA. 
Raporti përmban rekomandime për zbatimin e suksesshëm të përmbajtjeve për arsim qytetar dhe zhvillimin e sjelljes qytetare në 
programin mësimor për shkollat e mesme. 

  

 

 
Stimulimi i shkollave - Rinovimi  

 Rinovimi i shkollave 
 Memorandume mirëkuptimi për rinovimin e ShF “Goce Dellçev” nga Konçe, Sh.F. “Kole Nedellkovski” nga Qendra dhe ShF 

“Nikolla Vapcarov” nga Çairi u nënshkruan nga drejtorët e shkollave, kryetarët e komunave, drejtori ekzekutiv i QMEQ dhe 
udhëheqësi i projektit. 

 Krahas kësaj, kërkesë për oferta për rikonstruktimin e tualeteve në ShF “Bllazhe Koneski” nga Velesi, ShF “Vanço Nikolleski” 
nga Ohri, SHF “Goce Dellçev” nga Konçe dhe ShF “Avram Pishevski” nga Karposhi, rikonstruktimi i rrethojës në oborrin e 
shkollës në SHF “Kuzman Josifovski Pitu” nga Kërçova, rikonstruktimi i korridoreve dhe shkallëve në ShF “Kole Nedellkovski” 
nga Qendra, vendosjen e dyerve të reja në klasa dhe rinovimin e mureve në ShF “Nikolla Vapcarov” nga Çairi dhe vendosjen e 
dyerve të reja në klasa dhe rinovimin e mureve në ShF “Vëllezërit Ramiz dhe Hamid” nga Shuto Orizare u publikuan në dy 
gazeta ditore (Nova Makedonia dhe Koha) dhe në ueb faqen e QMEQ. 

 Krahas kësaj, nga ekipi i projektit ishte organizuar hapja e tenderëve për: vendosjen e sistemit të ri për ngrohje për ShF 
“Sabedin Bajrami” nga Bogovina dhe ShM “Vëlezërit Milladinov” nga Qyteti i Shkupit, vendosjen e dyerve të reja prej alumini dhe 
portaleve në korridoret e ShF “Goce Dellçev” nga Negotina, rikonstruktimi i tualeteve në ShM “Josif Josifovski” nga Gjevgjelia, 
ShF “Bllazhe Koneski” nga Velesi, ShF “Vanço Nikoleski” nga Ohri, në ShF “Goce Dellçev” nga Konçe dhe ShF “Avram 
Pishevski” nga Karposhi, rikonstruktimi i rrethojës në oborrin e shkollës në ShF “Kuzman Josifovski Pitu” nga Kërçova, 
rikonstruktimi i korridoreve dhe shkallëve në ShF “Kole Nedellkovski” nga Qendra, vendosjen e dyerve të reja në klasat dhe 
rinovimin e mureve në ShF “Nikolla Vapcarov” nga Çairi dhe vendosjen e dyerve të reja në klasa dhe rinovimin e mureve në ShF 
“Vëllezërit Ramiz dhe Hamid” nga Shuto Orizari. 

 Nga ekipi i projektit u zbatuan intervista të veçanta me përfaqësues të kompanive më të mira për projekte për rinovim në ShF 
“Sabedin Bajrami” nga Bogovina, ShF “Vëllezërit Milladinov” nga Qyteti i Shkupit, ShF “Goce Dellçev” nga Negotina dhe ShF 
“Josif Josifovski” nga Gjevgjelia, ShF “Vanço Nikoleski” nga Ohri, ShF “Bllazhe Koneski” nga Velesi, ShF “Avram Pishevski” nga 
Karposhi, ShF “Goce Dellçev” nga Konçe, ShF “Kole Nedellkovski” nga Qendra dhe ShF “Nikolla Vapcarov” nga Çairi dhe ShF 
“Vëlezërit Ramiz dhe Hamid” nga Shuto Orizare. Ekipi i projektit e përgatiti dokumentacionin e nevojshëm për miratimin e 
kompanive të përzgjedhura për projekte për rinovim në shkollat e përmendura paraprakisht dhe dokumentacioni i përgatitur ishte 
dërguar për miratim deri tek zyrtari për kontrata dhe marrëveshjeve në Zyrën Rajonale për Kontrata dhe Marrëveshjeve të 
USAID-it në Kosovë. 

 Pas miratimit, lista e kompanive të përzgjedhura ndërtimore ishte publikuar në ueb faqen e QMEQ. 
 Krahas kësaj, ekipi i projektit e zbatoi procedurën për zgjedhjen e kompanive për mbikëqyrjen e projekteve për rinovimin në të 

gjitha 12 (dymbëdhjetë) shkollat e përzgjedhura për rinovim në vitin e dytë të projektit. 
 Ekipi i projektit mbajti takime para fillimit të aktiviteteve ndërtimore me përfaqësues të kompanive të përzgjedhura të ndërtimit, 

kompanive për mbikëqyrje dhe përfaqësuesve të ekipeve për rinovimin e shkollave në ShF “Sabedin bajrami” nga Bogovina, 
ShF “Josif Jossifovski” nga Gjevgjelia, ShF “Goce Dellçev” nga Negotina dhe ShF “Vëllezërit Milladinov” nga Qyteti i Shkupit. 
Gjatë këtyre takimeve, përfaqësues të kompanive të përzgjedhura ndërtimore dhe kompanive për mbikëqyrje, u njoftuan me 
vëllimin e punës, dokumentacionin e projektit dhe punë të tjera konkrete lidhur me projektet për rinovim. 

 Në 12 (dymbëdhjetë) shkolla të rinovuara në vitin e parë të projektit nga INRA janë siguruar vegla dhe pajisje për mirëmbajtjen e 
ndërtesave shkollore. 

 


