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Aktivitete midis komponentëve 

  
Aktivitete për bashkëpunim të projektit 
 Institucionet arsimore vazhduan të zhvillojnë akte nënligjore dhe ta rregullojnë mësimin e përjetshëm të 

punonjësve në arsim përmes përcaktimit të procesit të zhvillimit profesional dhe zhvillimit në karrierë, në 
pajtim me Ligjin për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat fillore dhe të mesme. 
QMEQ, në partneritet me UNICEF-in i mbështet këto aktivitete të cilat sigurojnë cilësi në sistemin arsimor. 

 
Komunikimi me opinionin 
 Që të promovohet ndikimi i rinovimeve të shkollave të realizuara në kuadër të aktiviteteve të Komponentit 3, 

u organizua prerja e shiritit/vizita në shkollën fillore Avram Pisevski në fshatin Bardovcë, Komuna e 
Karposhit. Në ngjarje morën pjesë majori Matrik Enrikez nga Zyra për bashkëpunim në mbrojtje, kryetari i 
komunës së Karposhit, Stefan Bogoev, si dhe një përfaqësues i Komandës Evropiane të SHBA-së 
(EUKOM). 

 U përgatit video promovuese për procesin e rinovimit të shkollës fillore Kole Nedellkovski në Komunën 
Qendër, Shkup. Videoja e tregon rëndësinë e mundësimit të kushteve të përshtatshme për punë dhe për të 
mësuar. 

 Ekipi i INRA, në partneritet me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit (ISHA) dhe Këshillin për Integrimin 
Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (KINA MASH), i filloi përgatitjet për ngjarjen 
publike që ka të bëjë me ndryshimet të cilat u bënë në Indikatorët për cilësinë e punës së shkollave (ICPSH) 
dhe në Doracakun për vlerësim integral. Kjo ngjarje në një vend do t’i tubojë të gjithë faktorët relevantë në 
arsim, anëtarët e Këshillit për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe 
të gjithë inspektorët shtetëror që të prezantojnë ndryshimet lidhur me vlerësimin integral. 

 Ueb faqja e projektit dhe platformat në rrjetet sociale rregullisht azhurnohen me informacione, lajme dhe 
video për rrjedhën e aktiviteteve të projektit. 

 Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me rreth 10 artikuj në media për aktivitetet e projektit 
në shkolla dhe në bashkësitë lokale. 
 

Monitorimi dhe vlerësimi  
 U përpilua pyetësor për vlerësimin e përfshirjes së komunave, për ato komuna të cilat realizuan 

bashkëpunim më të madh me projektin gjatë vitit 2019 (Qytetin e Shkupit, Gostivarin, Kumanovën, Butelin 
dhe Strumicën). Pyetësori në formë elektronike u është dërguar përfaqësuesve komunal të pesë komunave. 
Pas pranimit të pyetësorëve të plotësuar, do të përgatitet raport i cili do të përmbajë informacione kryesore 
për mënyrën e komunikimit, për planifikimin financiar, aktivitetet e mbështetura për integrimin ndëretnik në 
arsim dhe angazhim qytetar, etj. 

 Pyetjet për grupet e fokusit janë azhurnuar dhe rishikuar me qëllim që të bëhet vlerësimi fillestar i një pjese 
të shkollave ku do të sigurohet mbështetje e seksioneve shkollore. Pyetjet e rishikuara janë më të 
përshtatshme dhe në mënyrë plotësuese i vënë në shenjë aspektet lidhur me shkollat të cilat mësimin e 
zhvillojnë në një gjuhë, por në të cilat ka nxënës të bashkësive të ndryshme etnike. Në mesin e pyetjeve për 
grupet e fokusit ka pyetje të cilat lidhen me interkulturalizmin. 

 Baza e të dhënave të projektit u azhurnua me informacionet nga aktivitetet për ndërtimin e kapaciteteve, të 
realizuara gjatë këtij muaji. Kjo do të kontribuojë për qasje të shpejtë dhe shqyrtim të thuktë të të dhënave 
për qëllimet e projektit. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik  

 
 

 
Mbështetje e projektit për Këshillin për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës   
 Anëtarët e Këshillit për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, në 

partneritet me projektin për INRA dhe OSBE-në në janar e mbajtën punëtorinë e parë për ndërtim e 
kapaciteteve dhe mësim të ndërsjellë. Dy anëtarë të Këshillit për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës organizuan sesione të cilat u fokusuan në shqyrtimin praktik të 
ekzemplarëve të aplikacioneve për grante nga aspekti i respektimit të parimeve për integrim ndëretnik në 
arsim dhe përcaktimin e indikatorëve për të dhënat hyrëse, proceset dhe rezultatet. Qëllimi i këtyre 
sesioneve ishte t’u ndihmohet anëtarëve t’i zhvillojnë aftësitë e tyre dhe njohuritë duke shfrytëzuar vegla për 
vlerësimin e aplikacioneve. Krahas kësaj, gjatë punëtorisë, anëtarët biseduan për kontrollin e indikatorëve 
në Planin për matjen e rezultateve dhe tabelës eksel me të dhënat e grumbulluara prej aplikacioneve të 

http://sq.mcgo.org.mk/lajme/vizite-e-shf-se-rinovuar-avram-pisevski-ne-f-bardovce-karposh/


shkollave, si dhe për përcaktimin e indikatorëve bazuar në të dhëna. Këshilli për Integrimin Ndëretnik në 
Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës do të fokusohet në plotësimin dhe rishikimin e Planit për 
matjen e rezultateve lidhur me zhvillimin e procesit të integrimit ndëretnik në shkolla. 

 
Politika komunale për integrimin etnik 
 Në vitin 2020 do të kyçen pesëmbëdhjetë (15) komuna të reja dhe do ta fillojnë procesin e zhvillimit të 

politikave dhe strategjive komunale për integrimin ndëretnik dhe angazhim të të rinjve. Për këtë qëllim, 
ekipi i INRA i filloi përgatitjet për takimin për rrjetëzim që pritet të mbahet nga fundi i shkurtit apo fillimi i 
marsit. Komunat e sapo zgjedhura do të punojnë së bashku me komunat e tyre bashkëpunëtore të cilat i 
miratuan politikat për integrimin ndëretnik në vitin 2019. Në këtë takim, ata do t’i ndajnë dhe do t’i 
bisedojnë praktikat e mira dhe sfidat e këtij procesi. Më pas do të pasojnë aktivitetet për ndërtimin e 
kapaciteteve për përfaqësuesit komunal të obliguar për arsim, në të cilat INRA do të mbështesë avancimin 
e aftësitë të tyre për zhvillimin e politikave komunale për integrimin ndëretnik dhe për angazhim në 
grumbullimin e mjeteve financiare dhe ngjashëm. 

  
Angazhimi i të rinjve të udhëheqin përmes shembullit  
 Ekipi i projektit, së bashku me Forumin Rinor Arsimor (FRA) i filloi përgatitjet për mbajtjen e punëtorisë për 

përfaqësuesit komunal të obliguar për arsim dhe për anëtarët e Ekipit për Integrim Shkollor nga shkollat në 
dhjetë (10) komuna, me qëllim që të sigurohen udhëzime për mbështetjen e vazhdueshme të aktiviteteve të 
përbashkëta afatgjate jashtë shkollore në seksionet shkollore dhe mbështetjen e aktiviteteve të të rinjve në 
këto bashkësi. Pritet komunat dhe shkollat të fitojnë aftësi për atë se si të grumbullojnë mjete për 
mbështetjen e aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve dhe nismave të të rinjve. Meqë me Ligjin e sapo 
sjellë për arsimin fillor dhe Propozim-ligjin për arsimin e mesëm parashihet organizimi i nxënësve në 
shkolla, projekti do të punojë me nxënësit e zgjedhur në parlamentin e nxënësve dhe nxënësin prokuror 
publik. Në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA), do të ndërtohen kapacitetet e nxënësve për 
praktikimin e përgjegjësive të tyre demokratike dhe qytetare.  

 
Aktivitete mësimore në shkolla  
 Pas pushimit dimëror shkollat iu kthyen punës me ç’rast, gjashtë (6) shkolla profesionale të Qytetit të 

Shkupit vazhduan me organizimin e aktiviteteve të përbashkëta mësimore sipas lëndëve të zgjedhura. Ekipi 
i INRA në partneritet me Qytetin e Shkupit, Qendrën për Arsim Profesional dhe Trajnime dhe Byronë për 
Zhvillimin e Arsimit organizoi takime koordinuese që të diskutohet dinamika e mbështetjes dhe mentorimit, 
të cilat do t’u sigurohen shkollave gjatë vitit.  

 
Aktivitete jashtë shkollore afatgjata në seksionet shkollore 
 Ekipi i INRA i zgjodhi dhjetë (10) shkolla në dhjetë (10) komuna të cilat në vitin 2019 aprovuan politika 

komunale për mbështetjen e zbatimit të aktiviteteve afatgjata jashtë shkollore në seksionet shkollore gjatë 
vitit. Në vitin 2020 ekipi i projektit do t’i stimulojë këto shkolla ta rrisin numrin e nxënësve të përfshirë në 
këto seksione dhe të përfshijnë anëtarë të parlamentit shkollor në shkolla, në të cilat procesi i 
bashkëpunimit midis bashkëmoshatarëve do të jetë qasje kryesore. Në fund të vitit, secila shkollë pritet të 
organizojë ngjarje/aktivitete të përbashkëta si prezantim përfundimtar. Përfaqësuesit e këtyre shkollave 
(koordinatori i Ekipit për Integrim Shkollor dhe një anëtar) do të marrin pjesë në punëtorinë me 
përfaqësuesit komunal të obliguar për arsimin që të diskutojnë dhe t’i planifikojnë aktivitetet e përbashkëta 
të nxënësve për seksionet shkollore.  

 
Aktivitete afatgjata jashtëshkollore në partneritet  
 Së bashku me Forumin Rinor Arsimor, ekipi i projektit filloi përgatitje për organizimin e konferencës për 

rrjetëzimin e shkollave partnere që do të shërbejë si platformë për këmbimin e rezultateve të tyre të mira në 
shkolla, tregimeve të suksesshme dhe sfidave me të cilat janë ballafaquar, për përmirësimin e cilësisë së 
aktiviteteve për INA dhe për përfshirjen e qasjeve të reja për zbatimin e aktiviteteve më kreative për të rinj. 
Në vitin 2020 INRA do t’i mbështesë 20 shkolla në partneritet.  

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  
Përgatitja e raporteve nga vëzhgimi i orëve të arsimit qytetar në shkollat fillore dhe aktiviteteve për etosin 
qytetar 
 Ekipi i projektit i futi dhe i përpunoi të dhënat e formularëve për raportim me të cilat zbatohet vëzhgimi i 

orëve dhe vizitave për monitorimin e ditëve të hapura të arsimit qytetar. Në bazë të të dhënave janë krijuar 
dy raporte, të cilat rezultuan me konstatime për cilësinë e orëve dhe nismave të nxënësve si dhe me 
rekomandime për përmirësimin e formularëve për raportim dhe proceseve. 

 
Përkufizimi i përshkrimit të detyrave të punës për angazhimin e konsulentin ndërkombëtar për përgatitjen dhe 
zbatimin e trajnimit gjithëpërfshirës për etosin qytetar në shkolla 
 Në bazë të nevojave të identifikuara për ndërtimin e kapaciteteve të përfaqësuesve të institucioneve dhe 

praktikantëve, ekipi i projektit e përkufizoi përshkrimin e detyrave të punës për konsulentin ndërkombëtar. 
Detyra e tij/e saj do të jetë të krijojë një metodologji të përshtatshme për vlerësimin dhe stimulimin e etosit 
qytetar në shkolla dhe të zbatoj trajnim për këshilltarët lokalë të BZHA-së dhe për praktikantët me qëllim të 
rritjes së kapaciteteve të tyre dhe ndërtimin e kompetencave të domosdoshme. 

  



 
Përgatitja e materialeve për punëtorinë për diseminim për aspektet e etosit qytetar në shkolla 
 Gjatë janarit 2020 janë përgatitur përmbajtja dhe modulet e punëtorisë për diseminim për etosin qytetar në 

shkolla. Gjatë vitit 2020, këshilltarët do ta diseminojnë punëtorinë deri tek udhëheqësitë shkollore dhe 
bashkëpunëtorët profesional që t’u mundësohet më mirë ta kuptojnë konceptin e përgjithshëm të etosit 
qytetar dhe si ai duhet të integrohet në aspektet e ndryshme të aktiviteteve të përditshme në shkolla. 

.  
Takim koordinues me BZHA 
 Ekipi i projektit i filloi aktivitetet koordinuese me BZHA-në lidhur me implementimin e aktiviteteve për arsimin 

qytetar gjatë këtij viti të projektit. Për këtë qëllim u organizua takim me përfaqësuesit e BZHA-së që të 
definohet angazhimi i këshilltarëve të BZHA-së që ka të bëjë me resurset njerëzore dhe kornizën kohore për 
aktivitetet e 2020. 

 
Informacione për konceptin e arsimit qytetar 
 Dokumenti – Koncepti për arsimin qytetar iu dorëzua grupit të punës për arsim qytetar për informacione 

finale kthyese para miratimit të tij. Komentet e anëtarëve të grupit të punës për arsim qytetar për Konceptin 
për arsim qytetar do të rishikohen dhe integrohen në versionin para final të dokumentit. Versioni para final 
do të prezantohet dhe do të jetë lëndë diskutimi me të gjithë anëtarët e grupit të punës gjatë takimit të punës 
në fillim të shkurtit me qëllim që dokumenti të finalizohet për t’u miratuar. 

 
Përgatitja e thirrjes për paraqitjen e anëtarëve të grupit të punës për arsim qytetar në shkollat e mesme 
 U përgatit thirrje për paraqitjen e mësimdhënësve të interesuar të arsimit qytetar të jenë pjesë e grupit të 

punës për përgatitjen e materialeve për mësimdhënie dhe nxënie për lëndën e arsimit qytetar në shkollat e 
mesme. Gjatë muajit shkurt, të gjithë mësimdhënësit e arsimit qytetar të shkollave të mesme do të ftohen që 
të paraqiten në thirrje me dorëzimin e një biografie të shkurtër dhe shembujve për plane mësimore (dhe 
video materiale nga ligjërimi i mësimdhënësit, nëse ka të tillë në dispozicion).  

 
Doracak për mësimdhënësit e lëndës arsimi qytetar për klasën e 9-të  
 Dizajni grafik dhe versionet finale të doracakut për mësimdhënësit e klasës së 9 është përfunduar dhe 

vendosur në ueb faqen e BZHA-së dhe t’u dorëzohet mësimdhënësve përmes postës elektronike. 
 
Stimulimi i etosit qytetar  
 Pas procesit të zgjedhjes së kompanisë për sigurimin e materialeve për 120 shkolla që zbatojnë aktivitete 

për stimulimin e etosit qytetar, përfundoi procesi i furnizimit me pajisje teknike. Projekti përgatiti një plan për 
hapërdarje dhe është në proces të përgatitjes së dokumenteve të nevojshme për dërgimin e pajisjeve në 
shkolla.  

  

 

 
Nxitja për shkollat - Rinovimi  

  
Rinovimi i shkollave  
 Ekipi i projektit organizoi kontroll teknik të aktiviteteve të përfunduara për rinovimin e SHF “Kole 

Nedellkovski” nga Komuna Qendër. 
 Më tej, ekipi i projektit punoi në finalizimin e 3 (tre) kapitujve të rinj të edicionit të dytë të Udhëzuesit me 

doracak për mirëmbajtjen e ndërtesave shkollore, që fillimisht u përpilua në kuadër të aktiviteteve të Projektit 
të USAID-it për Integrimin Ndëretnik në Arsim: 1) Mirëmbajtjen e higjienës në shkollë, 2) Mirëmbajtjen e 
sistemeve që përdorin energji solare dhe 3) Menaxhimin me rreziqet prej katastrofave në shkollë. Ky 
doracak do t’u ndihmojë shkollave të përpilojnë plane, metoda dhe aktivitete lidhur me mirëmbajtjen e 
objekteve shkollore. 

 Ekipi i projektit e dorëzoi propozim edicionin e dytë të Udhëzues me doracak për mirëmbajtjen e ndërtesave 
shkollore në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës/Sektori për Investime Kapitale për shqyrtim dhe komente 
prej anës së tyre.  

 Në mënyrë plotësuese, ekipi i projektit i bëri përgatitjet e nevojshme për përzgjedhjen e shkollave të cilat do 
të rinovohen në vitin 2020. Anëtarët e grupit të punës do të bëjnë vlerësim të serishëm të aplikacioneve të 
marra gjatë vitit të kaluar të projektit. Do të bëhet kontrolli i nevojave të shkollës për rinovim, duke përfshirë 
edhe nëse objektet shkollore janë rinovuar në ndërkohë, nëse dhe çfarë aktivitetesh kanë zbatuar shkollat 
në fushën e integrimit ndëretnik në arsim dhe nisma qytetarë.  

 

https://www.bro.gov.mk/sq/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%93%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

