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Aktivitete midis komponentëve 

  
Aktivitete për bashkëpunim të projektit 
 Hartimi i akteve nënligjore që rregullojnë proceset dhe procedurat që lidhen me zhvillimin profesional dhe 

avancimin në karrierë të punonjësve arsimor në shkolla, siç përcaktohet me Ligjin për mësimdhënësit dhe 
bashkëpunëtorët profesional në shkollat fillore dhe të mesme, është duke u realizuar. Projekti në partneritet 
me UNICEF-in po mbështet këto aktivitete që pritet të përfundojnë në tremujorin që vijon.  

 
Komunikim me opinionin  
 Një ngjarje promovuese për orët e përbashkëta mësimore me nxënësit e shkollave të mesme të Qytetit të 

Shkupit të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore u organizua nga Qyteti i Shkupit dhe Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës, me mbështetjen e projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim 
dhe Misionin e OSBE-së në Shkup. Në ngjarje fjalim pati edhe kryetari i Qytetit të Shkupit, Petre Shilegov, 
ministri i arsimit dhe shkencës, Arbër Ademi, drejtori i USAID-it për Maqedoninë e Veriut, Erik Janovski dhe 
shefi i misionit të OSBE-së në Shkup, Klemens Koja. Nxënësit dhe mësimdhënësit i ndanë përvojat e tyre 
personale prej orëve të përbashkëta mësimore dhe gjithashtu u prezantuan rezultatet e hulumtimeve të 
zbatuara për këtë nismë. 

 U zhvillua një video për promovimin e ndikimit të orëve të përbashkëta mësimore dhe u prezantua gjatë 
ngjarjes promovuese për orë të përbashkëta mësimore, si dhe u hapërda përmes platformave onlajn për 
komunikim. 

 Pas ngjarjes, përfaqësues i projektit u intervistua si pjesë e kronikës mediatike në TV AL Xhezira kushtuar 
orëve të përbashkëta mësimore me nxënësit të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore. 

 Me qëllim që të rritet komunikimi me opinionin për aktivitetet e të rinjve në katër shkolla në Qytetin e Shkupit 
u krijua video promovuese e cila u hapërda në mediat sociale.  

 U krijua video promovuese që të potencohet ndikimi i akiviteteve për rinovim në shkollën fillore Vëllezërit 
Ramiz në Komunën e Shuto Orizares. 

 U krijua video e animuar interaktive për menxhim me kriza në shkollat. Videoja do t’u ndihmojë nxënësve të 
njoftohen me procedurat të cilat duhet t’i ndjekin dhe çfarë duhet të bëjnë gjatë situatave emergjente, siç 
janë tërmeti, vërshimet apo zjarri. 

 Rregullisht janë azhurnuar ueb faqja e projektit dhe platformat e mediave sociale me informacione, lajme, 
foto galeri, video, resurse dhe materiale.  

 Bashkëpunim i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me më shumë se 60 artikuj në media për aktivitetet e 
projektit në shkolla dhe në bashkësitë lokale. Buletini mediatik u përgatit dhe u nda me të gjitha mediat. 
 

Monitorimi dhe vlerësimi  
 Si pjesë e aktiviteteve për monitorim dhe vlerësim, u organizua vizitë terrenore e aksionit të fundit për të rinj 

në QSHMA Boro Petrushevski. Në ngjarje morën pjesë mbi 120 nxënës të katër shkollave të mesme të 
Qytetit të Shkupit të cilat kanë punuar në zbukurimin e oborrit të shkollës dhe vendosjen e vendparkimeve të 
reja për biçikleta, mbjelljen e fidanëve dhe pastrimin e oborrit të shkollës. Gjatë vizitës janë vlerësuar 
qëndrimet e nxënësve për aktivizimin e të rinjve dhe u përpilua raport për perceptimin e aktivizimit të të 
rinjve dhe bashkëpunimin e të rinjve. 

 Në vijim është vëzhgimi i shfrytëzuesve, aktiviteteve të tyre dhe kontributit të projektit. Informacionet e 
grumbulluara për pjesëmarrësit e aktiviteteve për ndërtimin e kapaciteteve me mbështetjen e projektit, siç 
janë: trajnime, punëtori, sesione të mentorëve, takime pune dhe ngjashëm, janë futur në bazën e të 
dhënave të projektit me qëllim që të sigurohet një pasqyrë e shfrytëzuesve të targetuar. 

 Janë organizuar vizita terrenore në SHMQSH “Vëllezërit Milladinov”, Draçevë dhe SHF “Kuzman Josifovski 
Pitu” në Kërçovë që të ndiqet cilësia e aktiviteteve për rinovimin e shkollave dhe të mësohet diç më shumë 
për aktivitetet shkollore dhe të nxënësve lidhur me rinovimin. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

  
Mbështetje e projektit për Këshillin për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 
(KINA MASH) 
 Këshilli për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (KINA MASH) mbajti 

takim koordinues në të cilin diskutoi për kriteret edhe për vlerësimin e aplikacioneve të marra për aktivitetet 
për integrimin ndëretnik në shkolla të financuara nga MASH. Në fund të tetorit, MASH e publikoi thirrjen për 
programin për grante me të cilin mbështeten aktivitetet për INA në nivel shkollor. Thirrja u hap për 30 ditë 

http://sq.mcgo.org.mk/news/permes-oreve-te-perbashketa-drejt-integrimit-me-te-mire-nderetnik-te-te-rinjve-ne-qytetin-e-shkupit/
https://www.youtube.com/watch?v=4pr18UiPoWU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=BqG3Rj2ESvw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=EPUJUd34EBg
https://www.youtube.com/watch?v=p1uUQBFJQSY&t=19s
https://preview.mailerlite.com/m4q0f4


dhe me të u ftuan të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të aplikojnë me lloje të ndryshme të aktiviteteve. 
200 shkolla iu përgjigjën thirrjes dhe dorëzuan aplikacione. Anëtarët e KINA MASH i grumbulluan 
aplikacionet për t’i vlerësuar, ndërsa rezultatet për shkollat e zgjedhura do të publikohen në fund të 
janarit/fillimit të shkurtit 2020. 
 

Mbështetje e projektit për Inspektoratin Shtetëror të Arsimit 
 Pas marrjes së informacioneve kthyese dhe rekomandimeve prej të gjithë inspektorëve shtetërore të arsimit 

përmes takimeve rajonale, grupi i punës i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit (ISHA) e finalizoi Doracakun për 
vlerësimin integral të shkollave dhe Indikatorët për cilësinë e punës së shkollave në të gjitha 7 (shtatë) 
fushat. Këto fusha përfshijnë: 1) Planet dhe programet arsimore; 2) Arritjet e nxënësve; 3) Mësimdhënien 
dhe nxënien; 4) Mbështetjen e nxënësve; 5) Klimën në shkollë; 6) Resurset dhe 7) Menaxhimin. Në këtë 
mënyrë, ISHA do të ketë mekanizëm të përmirësuar për sigurimin e cilësisë në zbatimin e integrimit 
ndëretnik dhe aktiviteteve qytetare në sistemin tonë arsimor. Në fillim të vitit 2020, INRA në partneritet me 
ISHA dhe Këshillin për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës do të 
organizojë ngjarje publike për prezentimin e ndryshimeve në Doracak për vlerësimin integral. 

 
Politikat komunale për integrimin etnik 
 Procesi i miratimit të strategjive dhe politikave komunale ka përfunduar me mbështetjen e mentorëve 

përmes vizitave. Komuna e Gostivarit, Tetovës, Kavadarit dhe Sv. Nikolles i miratuan strategjitë e takimeve 
të këshillave të tyre komunal. Në këtë mënyrë, të gjitha 15 komunat të cilat në vitin 2019 i përgatitën politikat 
e tyre komunale dhe strategjitë, do t’i ndajnë përvojat me komunat e tjera të reja në vitin 2020. 

 
Angazhimi i të rinjve për të udhëhequr përmes shembullit  
 Ekipi i projektit së bashku me Forumin Rinor Arsimor (FRA) dhe në partneritet me Qytetin e Shkupit i 

organizoi dy aksionet e fundit për të rinj për këtë vit. Këto aksione e stimulojnë aktivizmin rinor tek nxënësit e 
bashkësive të ndryshme etnike. Ata kishin mundësi të bashkëpunojnë me autoritetet lokale dhe të zbatojnë 
nisma për përmirësimin e sfidave shoqërore të cilat i tangojnë. 
→ Më 6 dhjetor 2019, nxënësit e shkollave të mesme të Shkupit – “Arseni Jovkov”, “Vëllezërit Milladinov”, 

“Zdravko Cvetkovski” dhe “Boro Petrushevski”, organizuan aksion rinor në shkollën e mesme “Vëllezërit 
Milladinov”. Mbi 150 nxënës në fillim të aksionit e pastruan oborrin e shkollës dhe më pas një pjesë e 
tyre mbollën fara sezonale dhe e rregulluan kopshtin me erëza, ndërsa të tjerë përpunuan dekorime. Të 
rinjtë u argëtuan, njëherësh duke marrë pjesë në më shumë aktivitete për zbukurimin e hapësirës. 

→ Më 13 dhjetor, u organizua dhe u mbajt aksioni i fundit për të rinj në QSHMA “Boro Petrushevski”, me 
pjesëmarrjen e mbi 120 nxënësve të katër shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit. Nxënësit e 
shkollave të mesme vendosën vendparkingje të reja për biçikleta dhe i ngjyrosën. Ata gjithashtu e 
zbukuruan edhe oborrin e shkollës me ngjyrosjen e mureve dhe rrethojave. Të vetëdijshëm për 
rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit jetësor, e pastruan hapësirën dhe organizuan aksion ekologjik për 
mbjelljen e pemëve. 

  
Aktivitete mësimore në shkolla  
 Më 10 dhjetor 2019 në partneritet me Qytetin e Shkupit u organizua ngjarje promovuese për orë të 

përbashkëta mësimore. Në ngjarje morën pjesë rreth 200 nxënës. Gjatë ngjarjes, nxënësit dhe 
mësimdhënësit i ndanë përvojat e tyre personale dhe ndikimet pozitive të orëve të përbashkëta. Rreth 90% 
e nxënësve të bashkësive të ndryshme etnike u shoqëruan, komunikuan dhe fituan miqësi të reja, ndërsa 
80% prej tyre do të dëshironin të kenë orë të përbashkëta mësimore edhe gjatë vitit të ardhshëm shkollor. 
Orët e përbashkëta i përmirësuan bashkëpunimin ndëretnik dhe integrimin midis nxënësve të bashkësive të 
ndryshme etnike dhe i përforcuan vlerat e tyre qytetare dhe demokratike. Gjatë gjysmëvjetorit të dytë të vitit 
2018/2019 u mbajtën mbi 700 orë të përbashkëta në të cilat morën pjesë mbi 450 nxënës. 
 

Aktivitete jashtëshkollore afatgjata në seksionet shkollore 
 Gjatë këtij muaji, shkollat vazhduan të zbatojnë aktivitete me nxënësit e gjuhëve të ndryshme mësimore në 

kuadër të seksioneve shkollore.  
→ Në SHF “Goce Dellçev” nga Manastiri u organizuan takime të rregullta të anëtarëve të seksionit kimik. 

Gjatë këtyre takimeve, nxënësit e gjuhës mësimore maqedonase dhe shqipe patën mundësi të 
shoqërohen, të këmbejnë përvoja dhe me zbatimin e eksperimenteve kimike t’i thellojnë njohuritë e tyre 
për procese të ndryshme kimike siç janë: destilimi, kristalizimi dhe procesi i sublimimit. Gjithashtu, ata i 
zgjeruan njohuritë e tyre për substanca dhe përbërje. Përveç kësaj, mësuan më shumë për përfitimet e 
procesit të riciklimit dhe se si ky process ndihmon që të mbrohet mjedisi jetësor.   

→ Në SHM “Cvetan Dimov”, Komuna e Çairit, nxënësit e gjuhës mësimore shqipe dhe turke zbatuan 
aktivitete në kuadër të seksionit të dramës, që u mundësuan atyre të mësojnë dhe të zhvillojnë aftësi 
për aktrim me qëllim që t’i ndajnë interesat dhe nevojat e tyre përmes shfaqjes teatrale. 

 
Aktivitete jashtëmësimore afatgjata në partneritet  
 Në shkollat e zgjedhura vazhduan të zbatohen aktivitete në partneritet me nxënësit e gjuhëve të ndryshme 

mësimore. 
→ Nxënësit e shkollës fillore “Mosha Pijade”, Komuna e Tetovës, zbatuan aktivitet në partneritet me 

nxënësit e “Koço Racin”, Komuna e Sv. Nikolles. Së bashku organizuan aksion humanitar dhe dhuruan 
edhe veshje për familjet e rrezikuara sociale nga Tetova. 

  

http://sq.mcgo.org.mk/news/nxenesit-e-rregulluan-kopshin-me-ereza-ne-shmqsh-vellezerit-milladinov/
http://sq.mcgo.org.mk/news/nxenesit-e-rregulluan-kopshin-me-ereza-ne-shmqsh-vellezerit-milladinov/
http://sq.mcgo.org.mk/news/qashk-boro-petrushevski-u-be-me-parkingje-per-bicikleta-dhe-oborr-te-parregulluar/


 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  

Nxitja e etosit qytetar 
 Gjatë dhjetorit janë organizuar 19 ditë të hapura të arsimit qytetar në shkolla dhe ato janë vizituar nga 

këshilltarët e BZHA-së si edhe ekipi i INRA. Aktivitetet ishin në temat vijuese: nisma për përmirësimin e 
hapësirës brenda dhe rreth shkollës, aktivitete ekologjike për pastrimin e hapësirës shkollore dhe/apo rritjen 
e vetëdijes për problemet lidhur me mjedisin jetësor, punëtori në tema të ndryshme me interes për nxënësit: 
ndikimi i testeve shkollore mbi vetëbesimin e nxënësve, të drejtat e fëmijëve, integrimi në BE, mbrojtja e 
mjedisit jetësor, diskutime me përfaqësues të vetëqeverisjes lokale për prezentimin e nismave dhe 
përfaqësimin e disa ideve të caktuara, etj. Gjatë kësaj periudhe u detektuan disa praktika të mira të cilat 
dëshmojnë se shkollat të cilat kanë traditë të pjesëmarrjes dhe përfshirjes së nxënësve i konsiderojnë 
aktivitetet për stimulimin e etosit qytetar si vazhdim natyror i punës së tyre të përditshme me nxënësit.  

 Procesi i zgjedhjes së kompanisë për materiale të nevojshme për 120 shkolla të cilat zbatojnë aktivitete për 
stimulimin e etosit qytetar mbaroi gjatë kësaj periudhe. Pritet shkollat t’i marrin materialet në fillim të shkurtit 
2020 sipas planit për distribuim. 
 

Përforcimi i kapaciteteve të këshilltarëve të BZHA për etosin qytetar në shkolla 
 Më 2-3 dhjetor 2019 u mbajt punëtori për aspektet e etosit qytetar në shkolla. Në punëtori morën pjesë 19 

këshilltarë të BZHA-së dhe i njëjti përbëhej prej pesë sesioneve: (1) Shqyrtimi i Konceptit nacional për 
arsimin qytetar si bazë për klimën demokratike në shkolla, (2) Hyrja në indikatorët e rishikuar të Inspektoratit 
Shtetëror të Arsimit për vlerësimin e integrimit ndëretnik dhe pjesëmarrjes demokratike të nxënësve, (3) 
Shqyrtimi i procesit për mbështetjen dhe udhëheqjen e nismave të nxënësve, (4) Shembujt praktik të 
bashkëpunimit midis shkollave dhe bashkësisë lokale, duke u përqendruar në rolet e drejtorëve të 
shkollave, shërbimeve profesionale dhe administratës komunale; dhe (5) Prezentimin e drejtimeve për 
detektimin dhe grumbullimin e praktikave të mira prej shkollave. Këshilltarët e BZHA-së morën pjesë në 
punëtoritë dhe do ta desiminojnë përmbajtjen kryesore deri tek shkollat për të cilat janë përgjegjës gjatë 
tremujorit të parë të vitit 2020. 

 
Raport për gjendjen fillestare të implementimit të arsimit qytetar në shkollat e mesme dhe informacione të 
kthyeshme participuese për programin e rishikuar mësimor për arsim qytetar 
 Në bazë të konstatimeve dhe rekomandimeve të analizave: Vlerësimi për gjendjen fillestare të arsimit 

qytetar në shkollat e mesme dhe Përvojat me lëndën e arsimit qytetar për klasën e 8 (tetë), u përgatitën dy 
politika në të cilat u dha rezyme e konstatimeve kryesore të analizave dhe rekomandimeve kryesore. 
Dokumentet u përkthyen në gjuhën shqipe, u zhvillua dizajn grafik, u shtypën dhe ndanë palëve të 
interesuara gjatë ngjarjes përfundimtare për prezentimin e arritjeve të projektit për vitin 2019. Dokumentet 
do t’i paralajmërojnë reformat në arsimin qytetar të cilat do të zbatohen gjatë periudhës që vijon.  

 
Resurse për mësimdhënien dhe nxënien e arsimit qytetar. 
 Të gjitha përmbajtjet e temave 4 – 6 të Doracakut për mësimdhënësit e arsimit qytetar për klasën e 9 u 

përkthyen në gjuhën shqipe, serbe dhe turke dhe është duke u zhvilluar dizajn grafikë, më pas do të 
postohen në ueb faqen e BZHA-së. 

 
Rishikim i mësimdhënies së arsimit qytetar në shkolla  
 U morën 27 raporte prej këshilltarëve të BZHA-së për vizitat e tyre në orët e edukimit qytetar në klasën e 8 

(tetë) dhe të 9 (nëntë). Raportet theksojnë se mësimdhënësit i shfrytëzojnë materialet të cilat janë krijuar në 
kuadër të projektit dhe janë rekomanduar nga BZHA. Megjithatë, ekziston jokonsistencë e madhe në lidhje 
me cilësinë e orëve. Mësimdhënësve u nevojitet monitorim i vazhdueshëm dhe drejtime që të mund t’i 
udhëheqin orët të cilat jo vetëm se përfshijnë përmbajtje për arsimin qytetar, por demonstrojnë edhe vlera 
dhe sjellje qytetare në praktikë tek mësimdhënësit janë shtypur ndërsa gjatë periudhës që vijon do të bëhet 
shpërndarja nëpër shkolla. 

  

 

 
Nxitja për shkollat – Rinovimi 

 Rinovimi i shkollave  
 Nga ekipi i projektit u organizuan pranim teknik i aktiviteteve të kompletuara për rinovimin e SHMQSH 

“Vëllezërit Milladinov” nga Shkupi, SHF “Nikolla Vapcarov” nga Komuna e Çairit dhe SHF “Kuzman 
Josifovski Pitu” nga Komuna e Kërçovës. 

 Në këtë periudhë, në 12 shkolla të rinovuara në vitin e dytë të projektit janë siguruar kuti me vegla për 
mirëmbajtje të cilat përfshijnë vegla, pajisje për mirëmbajtjen e higjienës dhe pajisje mbrojtëse. 

 Tre kapituj të rinj, si pjesë e edicionit të dytë të Udhëzues me doracak për mirëmbajtjen e ndërtesave 
shkollore janë finalizuar nga ekipi i komponentit në bashkëpunim me konsulentë dhe ekspertë të fushave 
relevante. 

 Gjithashtu, u kompletua/finalizua dokumentimi për pjesëmarrje në shpenzimet e shkollave dhe komunave 
në procesin e rinovimit (financiar apo në punë dore) për SHF “Vanço Nikoleski”, Komuna e Ohrit. 

 


