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Aktivitete midis komponentave  

 Aktivitete е projektit për bashkëpunim  
 Përfaqësuesi i Qendrës Maqedonase për Edukim Qytetar kontribuoi në procesin e përgatitjes dhe mori pjesë në debatin 

përfundimtar publik për Ligjin për arsim fillor në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Ligji  i rregullon organizimin dhe 
funksionimin e Ekipeve për Integrim Shkollor, implementimin dhe financimin e aktiviteteve për integrim ndëretnik, 
organizimin e nxënësve dhe pjesëmarrjen e nxënësve në vendimmarrjen në shkolla, aktivitetet jashtë shkollore dhe 
njohjen e pjesëmarrjes së nxënësve në aktivitetet jashtë shkollore, etj. 

Komunikim me opinionin  
 Është përgatitur një video e animuar për menaxhim me rreziqe nga katastrofat në shkolla. Në pajtim me edicionin e dytë 

të Udhëzimit me doracak për mirëmbajtje të objekteve shkollore, kjo video do t’u mundësojë drejtorëve të shkollave, 
mësimdhënësve dhe personelit teknik në shkolla të njoftohen me procedurat dhe udhëzimet për menaxhim me kriza në 
rast të tërmetit, vërshimeve dhe zjarreve. 

 Azhurnohet rregullisht ueb faqja e projektit dhe platformat e mediave sociale me informacione, lajme, foto galeri, video 
resurse dhe materiale. 

 Pas nënshkrimit të Memorandumeve për mirëkuptim me komunat dhe shkollat e përzgjedhura në kuadër të komponentit 
3, të gjitha bashkësitë lokale organizuan mbulim mediatik për aktivitetet vijuese për rinovim, që rezultoi me më shumë se 
30 shkrime mediatike për projektin. 

Monitorim dhe evoluim  
 Projekti ka bërë përgatitje për mbledhjen e ardhshme për reflektim me ekipin e projektit dhe partnerët nga institucionet 

arsimore, në të cilën do të diskutohet për cilësinë e aktiviteteve të zbatuar për integrim ndëretnik në arsim (orë të 
përbashkëta mësimore, seksione shkollore dhe aktivitete shkollore në partneritet). Si rezultat, janë përgatitur rendi i ditës 
dhe koncepti për mbledhjen për reflektim që do të mbahet muajin e ardhshëm. 

 Projekti organizoi futje në platformën KoBo të të dhënave nga formularët për raportim nga vizitat për vëzhgim të 
aktiviteteve shkollore, gjegjësisht aktiviteteve në partneritet dhe në seksionet shkollore të zbatuara nga këshilltarët e 
Byrosë së Zhvillim të Arsimit. Pastaj, është përgatitur raport për cilësinë e aktiviteteve të zbatuara në shkolla, i cili pas 
finalizimit do të ndahet me ekipin e projektit. 

  

 

 
Aktivitete për përforcim të kohezionit ndëretnik 

 
 

Mbështetje e projektit për Këshillin për Integrim Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 
 Ekipi i INRA në koordinim me Këshillin për Integrim Ndëretnik në Arsim pranë MASH dhe OSBE i kanë filluar përgatitjet 

për punëtorinë e ardhshme në shtator të vitit 2019. Qëllimet e kësaj punëtorie janë që të diskutohet për aktivitetet që janë 
zbatuar nga ana e Këshillit për Integrim Ndëretnik në Arsim pranë MASH dhe INRA në periudhën  2018/2019, si dhe të 
zhvillohen dhe përgatiten aktivitetet për planin e ri për punë për vitin 2019/2020.  

Mbështetje e projektit për Inspektoratin Shtetëror të Arsimit 
 Në partneritet me Këshillin për Integrim Ndëretnik në Arsim pranë MASH, grupi punues i Inspektoratit Shtetëror për 

Arsim ka vazhduar procesin e revizionit dhe sendërtimit të instrumenteve dhe treguesve për cilësinë e punës së 
shkollave. Në korrik, me mbështetje të ekipit të INRA, janë mbajtur takime punese, në të cilat përfundoi përgatitja e 
projektit të parë të doracakut për evoluim integral. Në periudhën e ardhshme, inspektorët e emëruar shtetëror të arsimit 
pritet që ta finalizojnë doracakun me të cilin vlerësohet cilësia e aktiviteteve për integrim ndëretnik në shkolla, duke 
përfshirë edhe rritjen e angazhimit qytetar të të rinjëve në komunitetet e tyre. Doracaku do të rishqyrtohet, ndërsa 
miratimi i tij edhe zbatimi zyrtar pritet të fillojë në shtator të vitit 2019. 

Përfshirja e të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal  
 Ekipi i INRA në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA) mbajti takim koordinativ në të cilin u diskutuan dhe 

planifikuan aksionet e ardhshme të të rinjve në komuna. Gjithashtu u mbajt takim me përfaqësuesin komunal nga 
Komuna e Gostivarit  në të cilin u diskutua për planin e tyre për aksionin/e rinor/e, të cilat komuna planifikon t’i organizojë 
në shtator të vitit 2019. Takime koordinuese lidhur me aksionet rinore në partneritet me INRA gjithashtu do të mbahen 
edhe me Qytetin e Shkupit dhe Komunën e Butelit në gusht.   

Politika komunale për integrim ndëretnik  
 Në partneritet me Këshillin për Integrim Ndëretnik në Arsim pranë MASH, INRA organizoi punëtori, në të cilën ftoi 

përfaqësues të 15 (pesëmbëdhjetë) komunave me çka filloi procesi i konceptimit të strategjive komunale për mbështetje 
të integrimit ndëretnik dhe angazhimit qytetar të të rinjve. Ky proces ka qenë nën mentorim të përfaqësuesve 
institucionalë, të cilët u sigurojnë mbështetje përfaqësuesve për arsim të komunave në këtë proces të hartimit të 
strategjive komunale. Në punëtori janë prezantuar projekt strategjitë e para komunale, por gjithashtu përfaqësuesit 
komunalë diskutuan dhe punuan në projektet e tyre së bashku me mentorët e tyre. Gjatë korrikut, Kryetari i Komunës 
dhe Këshilli i Komunës së Vrapçishtit e miratuan strategjinë, ndërsa në komunat tjera finalizimi dhe miratimi i strategjive 
komunale është parashikuar të përfundojë deri në fund të shtatorit të vitit 2019. 

Aktivitete mësimore në shkollat 
 Nga 1-3 korrik të vitit 2019, ekipi i INRA në partneritet me Qytetin e Shkupit dhe OSBE-në i tuboi këshilltarët/mentorët 

nga Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnime dhe Byroja për Zhvillim të Arsimit, drejtorët, koordinatorët e Ekipeve për 



 

 

Integrim Shkollor dhe mësimdhënësit që kanë zbatuar orë të përbashkëta mësimore me nxënësit nga gjuhë të ndryshme 
mësimore në 4 (katër) shkolla të mesme në Shkup (Boro Petrushevski, Zdravko Cvetkovski, Arseni Jovkov dhe Vëllezërit 
Milladimovci). Përveç kësaj, janë ftuar përfaqësues edhe nga 2 (dy) shkolla të mesme (Marija Kiri Skllodvoska dhe 
Dimitar Vllahov), të cilët do të kyçen në procesin në vitin e ri shkollor 2019/2020. Në këtë punëtori mësimdhënësit që 
zbatuan aktivitete e prezantuan procesin e orëve të përbashkëta mësimore në shkollat e tyre përkatëse, praktikat e mira 
dhe sfidat me të cilat përballen. Këshilltarët, nga ana tjetër i ndanë qëndrimet dhe raportet e tyre nga vizitat mentoruese, 
shembujt për punë të mirë të mësimdhënësve, dhanë këshilla për përmirësim në disa fusha dhe i rndanë rezultatet nga 
hulumtimi elektronik dhe fokus grupet me nxënës lidhur me orët e përbashkëta mësimore. Në punëtori, përfaqësuesit e 
shkollave diskutuan dhe gjithashtu i ndanë planet e tyre për vitin e ri shkollor 2019/2020 dhe lëndët që duhet të kyçen. 
Shkollat do t’i përgatisin planet dhe lëndët përfundimtare dhe do t’i kyçin në programet e tyre vjetore për punë që duhet 
të dorëzohen dhe aprovohen nga ana e Qytetit të Shkupit deri në fund të gushtit.  

Aktivitete jashtë shkollore 
 Në këtë periudhë ekipi i projektit i shqyrtoi raportet nga shkollat dhe aktivitetet e tyre afatgjate jashtë shkollore, të cilat 

janë zbatuar në seksione dhe në partneritet. Me organizatën partnere Forumi Rinor Arsimor (FRA) janë diskutuar arritjet 
dhe sfidat e shkollave të kyçura. Ekipi i INRA do të vazhdojë të sigurojë mbështetje dhe monitorim të vazhdueshëm 
institucional për aktivitetet shkollore dhe do t’i shqyrtojë mundësitë për kyç je të edhe disa shkollave nga shtatori i vitit 
2019.  

  

 

 
Aktivitete për përforcim të kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare  

 
 

Zhvillim i materialeve arsimore për arsimin qytetar 
 Në vijim është procesi i përgatitjes së Doaracakut për mësimdhënësit, me ç’rast versionet fillestare të përmbajtjeve për tre temat 

e para të programit të rishqyrtuar arsimor për arsim qytetar për klasën e nëntë janë përgatitur gjatë këtij muaji. Doracaku do të 
përmbajë shembuj të punëtorive për organizimin e mësimdhënies në lëndën e arsimit qytetar. Ekipi i projektit i shqyrtoi materialet 
e pranuara nga grupi punues dhe përgatiti informacione kthyese dhe sugjerime që do të ndahen me autorët në procesin e 
finalizimit të dokumentit. 

 Ekipi i projektit dizajnoi afishe në të cilin janë prezantuar metodologjia dhe hapat për implementimin e nismave të nxnësve. 
Afishja interaktive i udhëheq mësimdhënësit dhe nxënësit përmes procesit të zbatimit të nismave të suksesshme dhe do të jetë 
pjesë e pakos së materialeve të përgatitura për 120 shkolla të përzgjedhura, të cilat do të punojnë në nxitjen e karakterit qytetar 
në shkolla. 

 Ekipi i projektit dizajnoi planer për mësimdhënësit e arsimit qytetar për zbatimin e elementeve efektive në mësimdhënie gjatë 
praktikës së çdoditshme. Ky planer nuk është i kufizuar vetëm në lëndën arsimit qytetar, por ka zbatim më të gjerë dhe është i 
dedikuar edhe për lëndët tjera. Planeri përmban tema për çdo muaj, praktika për mësim efektiv, karakteristika, pyetje, orientime 
për realizimin e mësimit efektiv. Planeri për mësimdhënës, gjithashtu do të jetë pjesë e pakos së materialeve, i cili do të 
dorëzohet deri te 120 shkolla të përzgjedhura, që do të punojnë në nxitjen e karakterit qytetar në shkolla. 

 Përgatitja së videos së animuar për nisma të nxënësve është në vijim. Skenari për videon është përgatitur  edhe aprovuar, 
ndërsa në vijim është procesi i animimit. Përmbajtja është bazuar në  Shkallën e pjesëmarrjes së të rinjve,  të vizuelizuar përmes 
tre situatave të bazuara në shkollë nga “manipulimi” përmes “konsultimit të pjesërishëm” deri te “nisma e mirëfilltë rinore”. 

Zhvillim i konceptit për arsim qytetar  
 Në vijim është procesi i zhvillimit të konceptit për arsim qytetar. Grupi punues vazhdon të zhvillojë pjesë të dokumentit i cili do të 

paraqet format e ndryshme të arritjes së kompetencave qytetare përmes aktiviteteve mësimore, jashtë shkollore dhe aktiviteteve 
mes lëndëve të ndryshme. Koncepti për arsimit qytetar do të shfrytëzohet nga institucionet dhe projekti, si bazë për të gjitha 
intervenimet e ardhshme në fushën e reformës së arsimit qytetar dhe në procesin e definimit të drejtimeve për arritjen e 
kompetencave qytetare. 

 Projekti mblodhi informacione participuese kthyese për programin arsimor për arsim qytetar për klasën e tetë. Ekipi i projektit 
punoi në hartimin e raportit për përvojat e nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve me programin arsimor për arsim qytetar për 
klasën e tetë. Pasi finalizimit, dokumenti do të përcillet deri tek palët e interesuara për konsultim. Rezultatet do të shërbejnë si 
drejtim për zhvillim të aktiviteteve të ardhshme të projektit (përforcim i kapaciteteve, materialet didaktike dhe të tjera). 

  

 

 
Aktivitete për stimulim të shkollave - Rinovim 

 Rinovim i shkollave  
 Memorandume për mirëkuptim janë përgatitur dhe nënshkruar nga kryetarët e komunave, drejtorëve të shkollave, 

drejtorit ekzekutiv i QMEQ dhe udhëheqësi i projektit për shkollat vijuese të përzgjedhura për rinovim në vitin e dytë të 
projetit: SHF “Sabedin Bajrami” nga Bogovina, SHM “Vëllezërit Milladinovci” nga Qyteti i Shkupit, SHF ”Goce Dellçev” 
nga Negotina, SHM “Josif Josifovski” nga Gjevgjelia, SHF “Bllazhe Koneski nga Velesi, SHF “Avram Pisevski” nga 
Karposhi, SHF “Vanço Nikollvski” nga Ohri, SHF “Kuzman Josifovski-Pitu” nga Kërçova dhe SHF “Vëllezërit Ramiz 
Hamid” nga Shuto Orizare. 

 Kërkesa për oferta të kompanive të ndërtimit për rinovim të katër shkollave të para është shpallur më 24 korrik të vitit 
2019 në dy gazeta ditore “(Nova Makedonija dhe Koha) dhe në ueb-faqen e QMEQ. Nga këtu oferta për: instalim të 

sistemit të ri për ngrohje në SHF “Sabedi Bajrami” nga Bogovina  dhe SHM “Vëllezërit Milladinovci” nga Qyteti i Shkupit, 
instalim i dyerve hyrëse të aluminit dhe dyerve nëpër korridore në SHF “Goce Dellçev” nga Negotina, rikonstruksion i 
tualeteve në SHM “Josif Josofovski” nga Gjevgjelia, do të grumbullohen deri më 7 gusht të vitit 2019. 

 Më tej, kërkesa për oferta të kompanive ndërtimore për rinovim të katër shkollave vijuese është shpallur më 31 korrik të 

vitit 2019 në dy gazeta ditore “(Nova Makedonija dhe Koha) dhe në ueb-faqen e QMEQ. Nga këtu oferta për: rinovimin e 

tualeteve në SHF “Vanço Nikoleski” nga Ohri, SHF ”Bllazhe Koneski” nga Velesi, SHF “Avram Pisevski” nga Karposhi 
dhe rindërtimin e rrethojës së oborrit të shkollës në SHF “Kuzman Josifovski-Pitu” nga Kërçova, do të grumbullohen deri 
më 14 gusht të vitit 2019. 

 Ekipi i projektit në bashkëpunim me konsulentë dhe ekspertë nga fushat përkatëse e finalizoi projektin e parë të edicionit 
të dytë të Udhëzimit me manual për mirëmbajtje të objekteve shkollore, me tre kapituj të rinj: mirëmbajtje e higjienës 
shkollore, mirëmbajtje e sistemeve që përdorin energji diellore dhe menaxhim me rreziqe nga katastrofat në shkolla. 

 Ekipi i projektit ka porositur mjete dhe materiale të nevojshme për ngjyrosje të rrethojës në oborrin e shkollsë në shkollën 
fillore rajonale “Strasho Pinxhur”në fshatin Krivollak, si pjesë e aktiviteteve partnere përmes projektit dhe Komandës 
Evropiane të SHBA-së. 

 

http://mk.mcgo.org.mk/uncategorized/%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b1%d1%80-%d0%bc%d0%b8%d0%bc%d0%be-%d1%80/
http://mk.mcgo.org.mk/uncategorized/%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b1%d1%80-%d0%bc%d0%b8%d0%bc%d0%be-%d1%80/

