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Aktivitete midis komponentëve 

Aktivitetet e projektit për bashkëpunim 
 QMEQ është pjesë e grupeve të punës dhe proceseve për projektimin e Strategjisë kombëtare për

zhvillimin e konceptit për një shoqëri dhe interkulturalizm në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pas
hapërdarjes së projekt versionit të dokumentit në opinion, ekipi i projektit, gjithashtu, përgatiti dhe
dërgoi rekomandime dhe komente për përmirësimin e tij, në bazë të praktikave të mira të deritanishme
dhe aktuale të projektit. Krahas kësaj, anëtarët e ekipit morën pjesë në debatin përfundimtar publik për
projekt strategjinë të organizuar më 25 qershor 2019 dhe i ndanë qëndrimet dhe mendimet e tyre
lidhur me dokumentin.

 Ekipi i QMEQ gjithashtu  përgatiti komentet përfundimtare dhe rekomandimet për projekt Ligjin për
arsim fillor dhe ia dorëzoi grupit të punës për shqyrtim. Ata i reflektojnë kërkesat e zbatimit të
projekteve të QMEQ. Projekt Ligji për arsim fillor është në dispozicion për shqyrtim dhe komente në
Regjistrin e vetëm kombëtar elektronik të rregullave të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
gjindet këtu.

 Anëtarët e ekipit të projektit kontribuuan në Strategjinë e USAID-it për vlerësimin e të rinjve dhe
siguruan informata hyrëse për vlerësim ndërsektorial të nevojave të të rinjve.

Komunikim me opinionin 
 U organizua prezantim publik me qëllim që të shënohen arritjet prej aktiviteteve të zbatuara të 

përbashkëta të nxënësve dhe nismave të të rinjve dhe të promovohet rëndësia e qëllimeve të projektit. 
Ngjarja u mundësoi mbi 300 nxënësve, mësimdhënësve, drejtorëve të shkollave dhe përfaqësuesve të 
komunave të ndajnë praktika të mira midis tyre.

 Me qëllim që të sigurohet se të gjithë faktorët relevantë rregullisht azhurnohen me informacione për 
rrjedhën e aktiviteteve të projektit dhe arritjeve, u përpilua informatorë me fakte për projektin dhe u nda 
në të gjitha platformat onlajn të projektit për komunikim me opinionin, në dispozicion këtu.

 Me qëllim që të ndahen informacione për prezantimin e organizuar suksesshëm publik të aktiviteteve 
të përbashkëta të nxënësve dhe aksioneve të të rinjve, u krijua video promovuese e cila u nda në ueb 
faqen e projektit dhe në të gjitha platformat në mediat sociale.

 U përgatit buletini për media dhe u nda me të gjitha mediat dhe i njëjti është në dispozicion këtu.
 Që të informohet opinioni për aktivitetet e projektit dhe që të ngritet vetëdija për rëndësinë e integrimit 

ndëretnik dhe etosin qytetar në shkolla u organizua pjesëmarrje në televizion TV21. Një 
mësimdhënës dhe një nxënës i shkollës së mesme “Cvetan Dimov” në Shkup patën mundësi të ndajnë 
informacione për aktivitetet në shkollën e tyre të mbështetura nga projekti.

 Rregullisht u azhurnuan ueb faqja e projektit dhe platformat në mediat sociale me informacione, lajme, 
foto galeri, video, resurse dhe materiale. 

Monitorimi dhe vlerësimi 
 Ka përfunduar procesi i grumbullimit të të dhënave nga pyetësorët onlajn për nxënësit, që morën pjesë

në orët e përbashkëta mësimore në katër (4) shkolla të mesme të zgjedhura në Qytetin e Shkupit. 155
nxënës të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore i janë përgjigjur pyetësorit. Më pas, u
përpunua raport prej rezultateve të pyetësorit onlajn i cili u nda me ekipin e projektit, duke siguruar
shqyrtime relevante për përvojat e nxënësve nga zbatimi i orëve të përbashkëta.

 Përveç kësaj, u organizuan tetë (8) diskutime në fokus grupe me nxënës që ndjekin orë të përbashkëta
mësimore dhe në to morën pjesë 76 nxënës nga gjuha mësimore  maqedonase dhe shqipe. Më pas, u
hartua një raport nga të dhënat cilësore. Rezultatet tregojnë se përvojat e nxënësve nga orët e
përbashkët mësimore janë mjaft pozitive dhe pothuajse të gjithë nxënësit shprehin kënaqësi dhe janë
shumë të vetëdijshëm për përfitimet nga pjesëmarrja në orë të përbashkëta mësimore. Fakti që
nxënësit haptazi shprehin vullnetin e tyre për të vazhduar me orë të përbashkëta mësimorë në të
ardhmen, madje edhe rekomandojnë orë më të shpeshta të përbashkëta mësimore dhe rekomandojnë
orë të tilla për bashkënxënësit e tyre, është shumë inkurajuese. Këto përfundime do të ndahen me
mësimdhënësit dhe përfaqësuesit e shkollave gjatë punëtorisë së planifikuar në korrik.

 Pyetësorë onlajn për vlerësimin e zbatimit të aktiviteteve në partneritetit dhe aktiviteteve të seksioneve
shkollore u janë dërguar shkollave implementuese. Pyetësorët do të shfrytëzohen që të vlerësohet
procesi i organizimit dhe zbatimit të këtyre aktiviteteve shkollore. Më pas, do të përgatiten raporte dhe
do të ndahen me shkollat.

https://ener.gov.mk/
http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Youth-Ethnic-Integration-Project-infografik-ALB-WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P_ibBOFDMAs
https://preview.mailerlite.com/e3h0c8
https://www.youtube.com/watch?v=-O6VCNnz5b0


 

 
 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

  

Mbështetje e projektit për Këshillin për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 
(MASH) 
 Ekipi i INRA në partneritet me Këshillin për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë MASH siguruan mbështetje 

për grupin e punës të Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, që filloi me procesin e rishikimit dhe zhvillimit të 
instrumenteve dhe treguesve për cilësinë e mësimit në shkolla. Pesë (5) inspektorë të këtij grupi të punës 
mbajtën takim treditor pune dhe e filluan shqyrtimin e sferave të tjera në doracakun për vlerësim integral, me 
të cilin vlerësohet cilësia e arsimit dhe aktiviteteve për integrimin ndëretnik në shkolla, duke e përfshirë edhe 
rritjen e angazhimit të të rinjve në bashkësitë e tyre.   

 
Politika komunale për integrimin etnik  
 Në vazhdimësi u sigurua mentorim dhe mbështetje e 15 komunave të cilat e filluan procesin e konceptimit të 

strategjive komunale për mbështetjen e integrimit ndëretnik dhe angazhimit qytetar të të rinjve në shkolla. 
Janë organizuar vizita terrenore dhe diskutime onlajn me përfaqësuesit komunal dhe janë dhënë drejtime në 
procesin e finalizimit të draftit të parë. Draftet e para janë duke u finalizuar dhe përfaqësuesit e komunave 
do t’i prezantojnë në takimin e punës i cili do të mbahet nga mesi i korrikut 2019.  

 
Aktivitete mësimore në shkolla  
 Përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit vazhduan t’i mbështesin drejtorët dhe Ekipet për Integrim Shkollor (EISH) 

të katër (4) shkollave të mesme në Shkup që të diskutojnë për sfidat dhe mënyrat për përmirësimin e 
mëtejmë të këtij procesi. Krahas kësaj, u organizuan edhe takime koordinuese me shkolla të mesme 
plotësuese, si Cvetan Dimov, Dimitar Vllahov dhe Maria Kiri – Skladovska, të cilat pritet të përfshihen në 
këtë proces nga shtatori i vitit 2019. 

 
Punëtori kreative në shkolla    
 Nxënësit dhe mësimdhënësit e tetë (8) shkollave të përzgjedhura të mesme të cilat zbatuan punëtori 

kreative dhe forum teatër u angazhuan në përfundimin e produkteve të tyre finale dhe organizimin e 
ngjarjeve përfundimtare për bashkëmoshatarët e tyre, mësimdhënësit, prindërit, përfaqësuesit komunal dhe 
anëtarët e bashkësisë. Në qershor, në Shtip dhe Likovë u mbajtën dy (2) ngjarje përfundimtare me aksione 
të të rinjve, me qëllim që të shënohen angazhimet e përbashkëta të rreth 60 nxënësve për përmirësimin e 
bashkëpunimit ndëretnik dhe bashkëveprimit. Në Shtip, nxënësit e shkollës së mesme “Kole Nehtenin” 
filluan aksion të të rinjve për mbështetjen e nxënësve të shkollës së mesme shtetërore për rehabilitim dhe 
nevoja të veçanta arsimore “Iskra”, Shtip. Mjetet e grumbulluara prej biletave të shitura për shfaqjen e tyre 
teatrale në Shtëpinë e Kulturës dhe prej pijeve dhe ushqimit të shitur që janë përgatitur prej mësimdhënësve 
dhe nxënësit e Kole Nehtenin, u dhuruan në shkollën “Iskra” në Shtip. Në Likovë, nxënësit e shkollës së 
mesme “Ismet Jashari” zbatuan shfaqje teatrale në të cilën janë prezantuar çështje me të cilat ballafaqohen 
të rinjtë lidhur me arsim më të mirë. Gjithashtu, me mbështetjen e kompanive lokale private nga Kumanova, 
nxënësit e rinovuan dhe lyen amfiteatrin e shkollës në oborrin e shkollës, me çka dëshmuan angazhime të 

përbashkëta për të ndërmarrë aksion të të rinjve dhe ta përmirësojnë shkollën e tyre. 
 

Aktivitete afatgjate jashtëshkollore në seksionet shkollore 
 Kjo periudhë përkoi me fundin e vitit shkollor 2018/2019, që këtu, shkollat vijuese zbatuan aktivitete në 

kuadër të seksioneve shkollore me nxënës të gjuhëve të ndryshme mësimore: 

 Në SHF “Zhivko Brajkovski” nga Buteli, njëzet e katër (24) nxënës të gjuhës mësimore shqipe dhe 
maqedonase, anëtarë të seksionit për gjuhë angleze, e organizuan shfaqjen teatrale “Borëbardha dhe 
shtatë shkurtabiqët” në  ditën e patronatit të shkollës. Në ngjarje u tubuan së bashku nxënësit e tjerë, 
mësimdhënësit, prindërit dhe përfaqësuesit e komunës. Gjatë disa muajve të kaluar, këta nxënës së 
bashku me mësimdhënësit e tyre punuan me motivim dhe entuziazëm të madh për ta përgatitur 
shfaqjen “Borëbardha dhe shtatë shkurtabiqët”. Patën prova javore, e krijuan skenografinë për shfaqjen 
dhe kostumet për aktorët. Këto aktivitete u mundësuan nxënësve të bashkëpunojnë, të shoqërizohen 
dhe të krijojë produktin e tyre duke i shfrytëzuar aftësitë dramatike. 

 Më 7 qershor 2019, njëzetë (20) nxënës të gjuhës mësimore maqedonase dhe shqipe, anëtarë të 
seksionit artistik në SHF “Cirili dhe Metodi” f. Stajkovc, Gazi Babë, organizuan ngjarje përfundimtare në 
të cilën e zbukuruan oborrin e shkollës. Kjo ngjarje paraqiste mundësi që këta nxënës t’i prezantojnë 
produktet nga puna para nxënësve të tjerë, mësimdhënësve dhe prindërve. Këto aktivitete u 
mundësuan nxënësve të krijojnë miqësi të reja, të mësojnë për artin dhe ta zhvillojnë imagjinatën e 
tyre. 

 
Aktivitete jashtëmësimore afatgjata në partneritet 
  Më 03 qershor 2019, nxënësit e SHF “Bllazhe Koneski”, Veles së bashku me miqtë e tyre ne SHF “Rajko 

Zhinzifov” nga f. Orizare e Poshtme, Veles, organizuan ngjarje përfundimtare, në të cilën i prezantuan 
produktet e aktiviteteve të zbatuara para nxënësve të tjerë, mësimdhënësve dhe prindërve. Për më tepër, 
përmbledhja e poezive në gjuhen maqedonase dhe boshnjake “Së bashkë rritemi dhe krijojmë” u promovua 
përmes leximit të strofave dhe poezive të shkruara nga nxënësit e seksioneve letrare të dy shkollave.  

  

https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/2689902911038376


 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  

Zhvillimi i moduleve për mësimdhënësit e arsimit qytetar 
 Modulet për programin mësimor të arsimit qytetar për klasën e nëntë përfunduan dhe përfshinin: power 

point prezantime të shoqëruara me udhëzimet për trajnues, materiale dhe shembuj për skenarë në 
orë. Të gjitha materialet janë përkthyer në gjuhët mësimore lokale. Gjatë përgatitjes, fasilitatorët e 
trajnimit patën takim përgatitor njëditor me qëllim që të zhvillojnë mirëkuptim të përbashkët për 
procesin e trajnimit dhe të harmonizojnë mesazhet të cilat pjesëmarrësit duhet t’i fitojnë nga trajnimi.  

 
Trajnime për programin mësimor për arsim qytetar për klasën e nëntë 
 Nga 18 deri më 28 qershor 2019, mbi 350 mësimdhënës të arsimit qytetar prej të gjitha shkollave 

fillore në mbarë vendin morën pjesë në trajnimin për programin e ri mësimor të arsimit qytetar për 
klasën e tetë. Trajnimet u organizuan në secilin prej tetë (8) rajoneve statistike në vend me qëllim që 
t’u lehtësohet pjesëmarrja mësimdhënësve. Trajnimet njëditore ishin intensive, me fokus në aspektet e 
identifikuara si problematike gjatë vlerësimit të përvojave nga implementimi i programit mësimor për 
arsim qytetar për klasën e tetë. Që këtu, ato përfshinin metoda të ndryshme dhe teknika për mësim 
(analiza e studimit të rastit, luajtjen e roleve, debate, zhvillimi i hartave mendore, pyetje për reflektim 
etj.). Përveç kësaj, metoda e drejtimit të nxënësve në procesin e zhvillimit të nismave të nxënësve për 
ndryshime pozitive në bashkësi u prezantua hap pas hapi, kurse mësimdhënësit morën formulare për 
zbatimin e një lloji të tillë të aktiviteteve. Si mbështetje në procesin e planifikimit të orëve, 
mësimdhënësit morën ekzemplarë prej planeve mësimore, në formë skenarësh për punëtori, të cilat 
mund të zbatohen lehtë në klasë. Trajnimet u vlerësuan nga pjesëmarrësit si të detajuara, efektive dhe 
inspiruese. 

 
Informacione participuese kthyese prej zbatimit të programit mësimor për arsim qytetar për klasën e tetë. 
 Procesi i grumbullimit të informacioneve të kthyeshme participuese të nxënësve, mësimdhënësve dhe 

prindërve për përvojat e tyre me programin mësimor për arsim qytetar për klasën e tetë është në fazë 
përfundimtare. U zbatuan pesë (5) fokus grupe me mësimdhënësit të cilët ligjëronin arsim qytetar në 
klasën e tetë gjatë vitit shkollor 2018/2019. Ata siguruan informacione lidhur me implementimin praktik 
të qëllimeve të programit mësimor dhe dobinë prej materialeve të siguruara mësimore, por gjithashtu i 
identifikuan përmbajtjet dhe rezultatet e mësimit të cilat paraqesin sfidë. Grumbullimi i të dhënave 
përmes pyetësorëve elektronikë rezultoi me përafërsisht 100 përgjigje prej mësimdhënësve dhe mbi 
400 përgjigje prej nxënësve. Përveç kësaj, 30 prindër plotësuan pyetësor cilësor i cili ka të bëjë me 
përvojën e fëmijës së tyre me lëndën e arsimit qytetar në klasën e tetë. Gjatë muajit të ardhshëm, të 
gjitha të dhënat do të përpunohen dhe analizohen me qëllim që të bëhet analizë e vitit të parë të 
zbatimit të konceptit të ri për arsim qytetar. Analiza do të shërbejë si orientim për zhvillimin e programit 
mësimor me qëllim që të mbështetet zbatimi i programit mësimor dhe koncepti i përgjithshëm i arsimit 
qytetar. 

 
Hulumtimi i gjendjes fillestare të arsimit qytetar në shkollat e mesme 
 U zbatuan fokus grupe me profesorët e arsimit qytetar prej shkollave të mesme me fokus në dallimet 

në përvojat e profesorëve të cilët e zbatojnë programin mësimor të ri modular të arsimit qytetar për 
shkollat e mesme dhe profesorët të cilët e zbatojnë programin e vjetër mësimor. Procesi i përpunimit 
cilësor i të dhënave është në vijim. Të dhënat e analizuara do të barten në raportin për konstatime dhe 
rekomandime për zbatimin e lëndës në shkollat e mesme.  

  

 

 
Aktivitete për stimulimin e shkollave - Rinovime 

 
 

Rinovimi i shkollave 
 Shuma e kërkuar e shkollave dhe komunave për pjesëmarrje në shpenzime të vitit të parë të projektit 

ishte 10%. Dokumentacioni i shkollave dhe komunave për pjesëmarrje në shpenzime të projekteve 
për rinovim u përgatit për njëmbëdhjetë (11) shkolla dhe është 33,88% e investimit të përgjithshëm. 
Dokumentacioni për pjesëmarrjen në shpenzime e shkollës së fundit apo të dymbëdhjetë (12) do të 
përfundojë muajin e ardhshëm. 

 Ekipi i projektit punoi në përgatitjen e raporteve inxhinierike për shkollat të cilat janë përzgjedhur për 
rinovim në vitin e dytë të projektit.  

 Ekipi i komponentit në bashkëpunim me konsulentë dhe ekspertë në fushat relevante filloi me 
përgatitjen e edicionit të dytë të Doracakut për mirëmbajtjen e objekteve shkollore me tre kapituj: 
mirëmbajtjen e higjienës në shkollë, mirëmbajtjen e sistemeve të cilat shfrytëzojnë energji solare dhe 
menaxhim me rreziqet prej katastrofës në shkolla.  

 


