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Aktivitete midis komponentëve 

  

Aktivitetet e projektit për bashkëpunim 
 Procesi i rishikimit të Ligjit për arsimin fillor dhe Ligjin për mësimdhënës në arsimin fillor dhe të mesëm u 

intensifikua në këtë periudhë edhe si rezultat i kësaj u zhvilluan projekt ligjet fillestare. Anëtarët e Qendrës 
Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) janë pjesë e grupit të punës dhe kontribuojnë në procesin e azhurnimit 
të ligjeve për arsim. Shpejt pas përfshirjes së ndryshimeve finale, ligjet do të jenë në dispozicion për shqyrtim dhe 
komente në Regjistrin unik nacional elektronik të ligjeve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që mund ta gjeni 

këtu.   
 Procesi i rishikimit të ligjeve për arsim u stimulua nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut në pajtim me Shqyrtimin e 

vlerësimit dhe notimit në arsim në Maqedoninë e Veriut të OECD-së, që është në dispozicion këtu. Anëtarët e 
ekipit të QMEQ morën pjesë në një debat publik me temë – Vizioni i qartë për arsimin cilësor, me ç’rast 

përfaqësuesit qeveritarë e konfirmuan përkushtimin e tyre për zbatimin e reformave në arsim që t’u sigurojnë jetë 
cilësore të rinjve dhe rritje ekonomike.  

 Përfaqësues i QMEQ mori pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Rrjetit të Qendrave për Politika Arsimore 
(NEPC) dhe konferencën e NEPC që u mbajt më 6-7 maj 2019 në Zagreb, Kroaci. Gjatë Asamblesë së 
Përgjithshme u zgjodhën anëtarë të rinj të këshillit, u shqyrtua Strategjia e NEPC dhe u mbajtën sesione për 
rrjetëzim midis anëtarëve. Gjithashtu, u mbajt konferencë për politika me temë: Arsimi inkluziv për të gjithë: prej 
ideve deri tek veprimi. Konferenca i pati tri tema kryesore: (1) zgjidhja e pabarazive socio-ekonomike, (2) të 
çmuarit dhe ndërtimi i multikulturalizmit në klasë dhe (3) hulumtimi i bashkëveprimit midis arsimit joformal dhe 
shkollave për barazi dhe cilësi më të madhe, që paraqiste mundësi të shkëlqyer për këmbimin e ideve dhe 
përvojave me hulumtues, kreatorë të politikave dhe praktikantë prej mbi 30 vendeve.   

 Përfaqësues të QMEQ morën pjesë në diskutimin me rastin e promovimit të Strategjisë kombëtare për zhvillimin e 
konceptit për një shoqëri dhe interkulturalizëm të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në këtë ngjarje të mbajtur 
në Shkup, fjalime hyrëse patën kryeministri z. Zaev, ministri i Drejtësisë z-nja Deskoska dhe drejtori ekzekutiv i 
ADI, z. Musliu. Pjesa e dytë e ngjarjes përfshinte diskutim plenar për strategjinë. Në këtë periudhë, seri e 
ngjarjeve të tilla mbahet në të gjithë vendin. Projekt-versioni i Strategjisë kombëtare ndahet me palët e interesuara 
dhe punohet në përcaktimin e hapave të ardhshëm për finalizimin e dokumentit. 

 
Komunikim me opinionin  
 Që ta shënohet përfundimi i suksesshëm i aktiviteteve për rinovimin në shkollën e mesme “Pero Nakov” në 

Kumanovë, u organizua ngjarje për prerjen e shiritit/vizitë në shkollë. Ushtruesja e detyrës Përfaqësuese e Zyrës 
së USAID-it në Maqedoninë e Veriut, Greçen Birkël, Atasheu i mbrojtës i SHBA-ve nënkolonel Erik Rajs, dhe 
major Patrik E. Enrikez nga Zyra për Bashkëpunim në Mbrojtje në kuadër të Ambasadës së SHBA-së, morën 
pjesë në ngjarje, me ç’rast patën mundësi të komunikojnë me nxënës, mësimdhënës, prindër dhe përfaqësues të 
komunave. Pasi i panë dritaret e tyre me efikasitet energjetik dhe klasat e rinovuara, ata u janë bashkuar 
nxënësve gjatë aksionit të të rinjve të organizuar në park në kuadër të aktiviteteve të Komponentit 1. Ngjarja pati 
mbulim medial, duke kontribuuar për promovimin e mëtejmë të arritjeve të projektit.  

 Me qëllim që të shënohet rinovimi i shkollës fillore “Marshall Tito” dhe shkollës fillore “Jane Sandanski” në 
Strumicë, u organizua prerja e shiritit/vizitë terrenore. Ushtruesja e detyrës ambasadore e SHBA-së, Mikaela 
Shvajzer-Blum dhe kapter i Zyrës së Atashes të Mbrojtjes në kuadër të Ambasadës së SHBA-së në Shkup si 
përfaqësues i EUKOM i vizituan dy shkollat dhe diskutuan për arritjet në fushën e integrimit etnik të të rinjve së 
bashku me Kosta Janevski, Kryetarin e Komunës së Strumicës, si edhe mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit. 
Pas vizitës në të dyja shkollat gjatë së cilave mysafirët patën mundësi t’i shohin klasat e rinovuara, dyshemetë 
dhe fasadat e shkollave, ata iu bashkuan nxënësve në nismën e të rinjve të organizuar në kuadër të aktiviteteve të 
Komponentit 1. Ngjarja u mbulua nga mediat, me çka në mënyrë plotësuese u rrit komunikimi i projektit me 
opinionin.  

 Me qëllim që të informohet opinioni për reformat në programin mësimor të lënës arsimi qytetar të zbatuara nga 
projekti në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Byronë për Zhvillimin e Arsimit, u krijua një 
video, e cila më pas u nda në ueb faqen e projektit dhe në të gjitha platformat në mediat sociale.  

 Me qëllim që të ngrihet vetëdija për aktivitetet e projektit, u organizua prezantim televiziv në TV Alsat. Një 
përfaqësues i projektit dhe dy mësimdhënës të shkollës së mesme “Arseni Jovkov” patën mundësi t’i ndajnë 
arritjet e përbashkëta në fushën e zhvillimit të kohezionit ndëretnik në sistemin arsimor. 

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

 Me mbështetjen e projektit, shkollat dhe komunat në vazhdimësi i promovuan aktivitetet e projektit përmes 
mediave tradicionale dhe sociale, veçanërisht gjatë prezantimit final të punëtorive kreative të organizuara në 
kuadër të aktiviteteve të Komponentit 1. 

 
Monitorimi dhe vlerësimi 
 U formuluan pyetje për fokus grupe, të cilat do të organizohen me nxënësit e katër shkollave të mesme të Qytetit 

të Shkupit të cilat zbatojnë aktivitete të përbashkëta mësimore duke përdorur gjuhën mësimore maqedonase dhe 
shqipe. Që të mund të shprehen sa më mirë, fokus grupet do të mbahen para fundit të këtij gjysmë vjetori nga dy 
lehtësues, të organizuara në dy grupe me nxënës të gjuhës mësimore maqedonase dhe shqipe. 

https://ener.gov.mk/
https://www.unicef.org/northmacedonia/reports/oecd-review-evaluation-and-assessment-education-north-macedonia


 U krijua pyetësorë në platformën onlajn Survey Monkey për të gjithë nxënësit të cilët ishin pjesë e aktiviteteve të 
përbashkëta mësimore. Pyetësori është në dispozicion në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe dhe u është 
dërguar shkollave të kyçura që të plotësohet prej nxënësve.  

 Formularët onlajn për raportim aktivitete e seksioneve shkollore dhe aktiviteteve të realizuara në partneritet u 
finalizuan në Survey Monkey dhe ato do të dërgohen në shkollat përkatëse pasi të përfundojnë me zbatimin e 
aktiviteteve të planifikuara.  

 U bënë edhe vizita terrenore në shkollat të cilat i zbatojnë aktivitetet në partneritet, aktivitetet në seksione 
shkollore dhe aksioneve të të rinjve në bashkësi nga komponenti për monitorim dhe vlerësim. 

  

 

 
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 e mbështeti Këshillin për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë MASH në organizimin e takimit të dytë 

orientues me grupin e shkollave të cilat morën mbështetje financiare nga MASH për zbatimin e aktiviteteve të 
përbashkëta të nxënësve të cilat e zhvillojnë bashkëpunimin ndëretnik dhe e rrisin kohezionin në vend. 45 shkolla 
fillore dhe të mesme në mbarë vendin u ftuan që të diskutojnë për praktikat dhe sfidat gjatë procesit të 
implementimit. Përveç kësaj, u diskutuan edhe obligimet administrative dhe financiare dhe përgjegjësitë e 
shkollave, rëndësia e sistemit për monitorim dhe raportim, si edhe përmirësimi i komunikimit të Këshillit për 
Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë MASH me komunat, kështu që shkollat si shfrytëzues final do të marrin 
mbështetje më të madhe. 

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

të Arsimit filloi me procesin e rishikimit dhe sendërtimit të instrumenteve dhe indikatorëve për cilësinë e punës së 
shkollave. Janë mbajtur dy (2) takime pune, ndërsa inspektorët e emëruar shtetërorë të arsimit e filluan shqyrtimin 
e shtatë (7) sferave në udhëzuesin për vlerësim integral, me të cilin vlerësohet cilësia e arsimit dhe aktivitetet për 
integrimin ndëretnik në shkolla, duke e përfshirë edhe rritjen e angazhimit qytetar të të rinjve në bashkësitë e tyre.     

 
Përfshirja e të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal 
 Në partneritet me komunat dhe shkollat, në tre (3) prej pesë (5) komunat e zgjedhura (Gostivari, Kumanova, 

Shkupi, Strumica dhe Buteli) ekipi i INRA zbatoi disa aktivitete me nxënës të shkollave që mundësuan diskutim, 
identifikim dhe inicimin e aktivitete të të rinjëve. Gjithsej 450 nxënës zbatuan pesë (5) aksione të të rinjve në 
komunat Gostivar, Kumanovë dhe Strumicë.   

 Përmes procesit gjithëpërfshirës dhe bashkëveprues, pjesëmarrësit biseduan në tre faza, i njohën prioritetet dhe i 
definuan aktivitetet të cilat do të donin t’i ndërmarrin që t’i përmirësojnë bashkësitë e tyre. Idetë u janë prezantuar 
kryetarëve të Gostivarit, Kumanovës dhe përfaqësuesve komunalë të Strumicës, të cilët e përshëndetën dhe e 
njohën faktin se këto aktivitete u kanë ndihmuar të rinjve të bëhen më të përgjegjshëm, më aktiv dhe më të 
angazhuar në bashkësitë e tyre.  

 Më 9 maj 2019, të rinjtë nga Gostivari e organizuan aksionin e tyre të parë të të rinjve të mbështetur nga projekti 
dhe komuna. Në skelën e qytetit, nxënësit së bashku e shënuan shtegun për biçikleta dhe këmbësorë, e 
përmirësuan gjendjen e stolave dhe siguruan parkim për biçikleta në skelë.  

 Përmes procesit të njëjtë, nxënësit nga Kumanova i organizuan dy aksione për të rinj për rregullimin e njërit prej 
parqeve në qytet. Të rinjtë i pastruan mbeturinat në park dhe vendosën shporta për mbeturina, mbollën lule dhe i 
zëvendësuan stolat e dëmtuar, i ngjyrosën konstruksionet prej betoni dhe metali, ndërsa komuna investoi në 
prerjen e barit në park, instaloi ndriçim të ri dhe siguroi kënd për fëmijë.  

 Në Strumicë gjithashtu u organizuan dy aksione të të rinjëve. Nxënësit e shkollave të mesme Jane Sandanski dhe 
Nikolla Karev iniciuan aksion të të rinjve, për rregullimin e oborrit të shkollës Jane Sandanski që ai të bëhet 
funksional dhe i përdorshëm, duke e përfshirë edhe zbukurimin e hapësirës në të cilën e kalojnë një pjesë të 
madhe të kohës së tyre. I gjithë procesi dhe aktivitetet e të rinjve u mbështetën nga projekti i USAID-it për 
Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim, në bashkëpunim me Komunën e Strumicës dhe Forumin Rinor 
Arsimor. 

 
Politika komunale për integrim etnik  
 Në partneritet me Këshillin për Integrimin Ndëretnik pranë MASH, INRA vazhdoi të mbështesë 15 komuna të cilat 

e filluan procesin e konceptimit të strategjive komunale për mbështetjen e integrimit ndëretnik dhe angazhimit rinor 
qytetar në shkolla. Këtë proces e mentorojnë përfaqësuesit e institucioneve arsimore të cilat i mbështesin 
nëpunësit komunal në këtë proces të përgatitjes së strategjive komunale. Deri më tani u organizuan vizita dhe 
diskutime onlajn me nëpunësit komunal dhe u ndanë drejtime dhe sugjerime në procesin e përgatitjes. Projektet e 
para pritet të finalizohen deri në fund të qershorit 2019, ndërsa finalizimi dhe miratimi i strategjive komunale në të 
gjitha 15 komunat pritet të përfundojë deri në fund të shtatorit 2019.  

 
Vizita të mentorëve dhe mbështetje e aktiviteteve mësimore dhe jashtëmësimore në shkolla 
 Partneriteti me MASH dhe të gjitha institucionet kyçe arsimore vazhdoi në procesin e organizimit të vizitave të 

mentorëve dhe sigurimin e mbështetjes për aktivitete mësimore dhe jashtë mësimore në Maqedoninë e Veriut. 
Këshilltarët e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit (BZHA) dhe Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim (QAPT) 
organizuan 26 vizita të aktiviteteve të ndryshme të përbashkëta të nxënësve të cilët zbatuan aktivitete afatgjate 
jashtë mësimore në seksione dhe në partneritet, si edhe të katër (4) shkollave të mesme profesionale në Shkup të 
cilat zbatojnë orë të përbashkëta mësimore në lëndë të ndryshme, (gjegjësisht lëndë profesionale, sport, gjuhë 
angleze dhe gjermane, orë praktike dhe aktivitete të tjera mësimore).  

 
Aktivitete mësimore në shkolla  
 Katër (4) shkollat e mesme në Shkup (Boro Petrushevski, Zdravko Cvetkovski, Arseni Jovkov dhe Vëllezërit 



Milladinov) vazhduan me zbatimin e orëve të përbashkëta mësimore në shkollat e tyre, me çka në maj u realizuan 
103 orë të përbashkëta. Përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit në mënyrë aktive e ndoqën zbatimin e këtij procesi së 
bashku me këshilltarët e BZHA dhe QAPT. Përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit u kyçën në mbështetjen e drejtorëve 
dhe Ekipeve për Integrim Shkollor (EISH) që të diskutojnë për sfidat dhe mënyrat për përmirësimin e mëtejmë të 
këtij procesi. Ndërsa nga ana tjetër, këshilltarët u angazhuan në mbështetjen dhe mentorimin e mësimdhënësve 
në procesin e organizimit të orëve të përbashkëta mësimore dhe zhvillimin e integrimit ndëretnik.  

 Nga shtatori 2019, Qyteti i Shkupit parasheh përfshirjen e dy (2) shkollave plotësuese të mesme në këtë proces të 
cilët do t’i zgjerojnë praktikat e mira dhe do ta theksojnë rendësin e integrimit ndëretnik në shkolla.     

 Ekipi i INRA në partneritet me Qytetin e Shkupit dhe OSBE nga fundi i qershorit 2019 do t’i tubojë mësimdhënësit-
implementues me qëllim që bashkërisht ta vlerësojnë procesin, t’i ndajnë praktikat e mira, sfidat dhe ta shqyrtojnë 
mënyrën në të cilën do të ndikohet ndaj shkollave të tjera për qëllime të përfshirjes më të shpejtë në këtë proces.  

 
Aktivitete afatgjate jashtëshkollore në shkolla (seksione shkollore)  
 13 (trembëdhjetë) shkolla i zbatuan 19 (nëntëmbëdhjetë) aktivitete në seksionet shkollore. Aktivitetet me rreth 300 

nxënës të gjuhëve të ndryshe mësimore në kuadër të seksioneve shkollore vazhduan në: SHM “Gostivari” nga 
Gostivari, SHF “Goce Dellçev” nga Aerodromi, SHF “Cirili dhe Metodij” f. Stajkovc, Gazi Babë, SHF “Goce 
Dellçev” nga Manastiri, SHF “Zhivko Brajkovski” nga Buteli, “Vera Ciriviri Trena” nga f. Debresht, Dollnen, SHM 
“Boro Petrushevski”, Qyteti i Shkupit, SHF “Bratstvo Edinstvo” nga Ohri, SHF “Petar Zdravskovski Penko” nga 
Buteli, SHF “Strasho Pinxhur” nga f. Josifovë, Vallandovë, SHF “Josip Broz Tito” nga Valandova dhe SHF “Pere 
Toshev” nga f. Dupjaçan, Dollnen. Më tej, u realizuan vizita terrenore që të sigurohet mbështetje për shkollat, 
gjegjësisht:   

 Në SHF “Goce Dellçev”, Komuna e Aerodromit, njëzet e gjashtë (26) nxënës të gjuhës mësimore 
maqedonase dhe shqipe të cilët janë anëtarë të seksionit artistik organizuan ekspozitë të veprave artistike 
me rastin e ditës së shkollës. Kjo ngjarje përfundimtare i bashkoi nxënësit, mësimdhënësit, prindërit dhe 
përfaqësuesit e komunës. Nxënësit e shfrytëzuan ngjarjen si mundësi që t’i prezantojnë produktet të cilat i 
krijuan gjatë disa muajve të kaluar në seksionet e tyre shkollore. 

 Gjatë disa muajve, pesëmbëdhjetë (15) nxënës të gjuhës mësimore shqipe dhe turke nga SHM “Cvetan 
Dimov” në Çair, të cilët janë anëtarë të seksionit shkollor të dramës mbajtën takime të rregullta, me 
mbështetjen e mësimdhënësit të tyre. Produkti prej këtyre takimeve ishte shfaqja teatrale “Ylberi”. Në shfaqje 
janë paraqitur sfidat e përditshme me të cilat ballafaqohen nxënësit si të rinj. Më 4 prill 2019, “Ylberi” u 
promovua publikisht në Qendrën Informative Kulturore (QIK) në Shkup. Nxënësit vendosën që të hollat e 
mbledhura nga kontribute vullnetare të përdoren për qëllime humanitare dhe të ndihmojnë nxënësit me 
nevoja të posaçme nga SHF "Idnina" në Shkup. Blenë veshje dhe gjëra të tjera të nevojshme për këta 
nxënës dhe i dhuruan në shkollë.  

 Tridhjetë e gjashtë (36) nxënës të gjuhës mësimore maqedonase, shqipe dhe turke nga SHM “Gostivar”, 
Komuna e Gostivarit, organizuan prezantim publik të shfaqjes teatrore komike “Nusja e vogël”. Ngjarja u 
mbajt në Qendrën Kulturore “ASNOM” në Gostivar. Duke përdorur fraza komike dhe situata, nxënësit arritën 
ta pasqyrojnë situatën konkrete në të cilën dominojnë vlerat tradicionale. Publiku pati mundësi të sheh se 
çfarë ndodh kur prindërit sjellin vendime për fëmijët e tyre dhe se si martesa e dakorduar ndikon në jetën e 
fëmijëve. Qëllimi i shfaqjes teatrale ishte që të rritet ndërgjegjja për të drejtat e njeriut të cilat edhe sot e kësaj 
dite shkelen në mënyrë të ndryshme. Gjatë gjithë vitit shkollor këta nxënës zbatuan takime javore dhe patën 
mundësi të komunikojnë, të njoftohen më mirë dhe të krijojnë produkte të përbashkëta. Këto aktivitete u 
mundësuan nxënësve të fitojnë njohuri të reja, aftësi për të shprehurit artistik.   

 Në SHF “Zhivko Brajkovski” nga Buteli, njëzet e katër (24) nxënës të gjuhës mësimore maqedonase dhe 
shqipe, anëtarë të seksionit shkollor për gjuhë angleze, zbatuan takime të rregullta, me ç’rast në mënyrë të 
përbashkët i bënë përgatitjet e fundit për zhvillimin e shfaqjes teatrale “Borëbardha dhe shtatë shkurtabiqët”. 
Shfaqja do të zbatohet në mënyrë solemne më 5 qershor 2019 me rastin e ditës së shkollës dhe do t’i 
bashkojë nxënësit e tjerë, mësimdhënësit dhe prindërit. Gjatë disa muajve të kaluar këta nxënës së bashku 
me mësimdhënësit e tyre punuan me motivim të madh dhe entuziazëm që ta përgatisin shfaqjen 
“Borëbardha dhe shtatë shkurtabiqët”. Patën prova javore, e zhvilluan skenografinë për shfaqjen dhe 
kostumet për aktorët. Ky seksion shkollor mundësoi që nxënësit të bashkëpunojnë, të shoqërizohen dhe të 
krijojnë produkt personal duke i shfrytëzuar aftësitë dramatike.  

 Më 20 maj 2019 nxënësit e seksionit të sportit në SHF “Vera Ciriviri Trena” nga f. Debreshtë, Komuna e 
Dollnenit, organizuan ngjarje finale. Për disa muaj, ky grup i përzier etnik i nxënësve pati mundësi të mbajë 
takime të rregullta në të cilat mësuan teknika sportive, mësuan ta ndërtojnë dhe zhvillojnë frymën e tyre 
sportive dhe së bashku morën pjesë në ndeshje të ndryshme sportive. 

 Në SHF “Bratstvo Edinstvo” nga Ohri, nxënësit e seksionit artistik organizuan ngjarje finale në të cilën i 
prezantuan produktet të cilat i krijuan gjatë disa muajve të kaluar. 

 Tridhjetë (30) nxënës të gjuhës mësimore maqedonase, shqipe dhe turke nga SHF “Petar Zdravkovski 
Penko”, Komuna e Butelit realizuan aktivitete në kuadër të seksionit sportiv shkollor.  

 Më 29 maj 2019, nxënësit e SHF “Strasho Pinxhur” nga f. Josifovë dhe SHF “Josip Broz Tito” nga 
Vallandova, organizuan prezantim të përbashkët përfundimtar të produkteve të seksionit shkollor për arsim 
teknik. “Teknikët e rinj”, siç e quajnë veten nxënësit në këto seksione, rregullisht u takuan gjatë disa muajve, 
zhvilluan makete të cilat punojnë në burime të ndryshme të energjisë, siç janë energjia me erë, fuqia elektrike 
e përçimit dhe energjia solare. Këto aktivitete u mundësuan këtyre nxënësve të punojnë së bashku si ekip, t’i 
zhvillojnë aftësitë e tyre për arsimin teknik përmes krijimit të maketeve të ndryshme, zhvillimit të frymës së 
tyre garuese dhe përforcimit të bashkëveprimit dhe miqësisë me nxënësit e tjerë. Maketet e krijuara në këto 
seksione do të shërbejnë si resurse dhe materiale për grupin e radhës të nxënësve. 

 Në SHF “Goce Dellçev” nga Manastiri, nxënësit e gjuhës mësimore maqedonase dhe shqipe zbatuan 
aktivitet në kuadër të seksionit shkollor në kimi. Mësuan më shumë për përfitimet e procesit të riciklimit dhe 
se si ky proces ndihmon që të mbrohet mjedisi jetësor.  

 Nxënësit e SHM “Boro Petrushevski”, Qyteti i Shkupit, anëtarë të seksionit për arsim në komunikacion e 
vizituan Qendrën Shtetërore për Arsim dhe Rehabilitim “Partenie Zografski”, me seli në Komunën e Gazi 
Babës. Kjo vizitë paraqiti mundësi që këta nxënës të mësojnë më shumë për sfidat me të cilat nxënësit me 



dëgjim të dëmtuar ballafaqohen në komunikacion. Mësuan se si ndjehen këta nxënës kur janë të kyçur në 
komunikacion, mësuan edhe nëse i njohin shenjat e komunikacionit dhe çfarë mendojnë këto nxënës për 
sigurinë në komunikacionin në vendin tonë. Të dhënat e grumbulluara do të prezantohen në broshurë dhe do 
të ndahen me nxënësit dhe mësimdhënësit në shkollën e tyre. 

 
Aktivitete në partneritet 
 Aktivitetet në partneritet vazhduan të zbatohen në shkollat e përzgjedhura, në të cilat morën pjesë rreth 50 nxënës 

të gjuhëve të ndryshme mësimore:  

 SHF “Bllazhe Koneski” nga Velesi zbatoi aktivitet në partneritet me SHF “Rajko Zhinzifov” nga f. Orizare e 
Poshtme, Veles. Të ndarë në grupe të përziera, njëzetë (20) nxënës të gjuhës mësimore maqedonase dhe 
boshnjake të të dyja shkollave, morën pjesë në punëtori kreative, në të cilën krijuan punime të ndryshme dore. 
Grupi i parë i nxënësve dizajnoi forma gjeometrike me ndihmën e treguesit laser, të cilët më vonë i ngjyrosën. 
Grupi i dytë bëri forma nga letra e ngjyrosur dhe në to shkroi mesazhe dygjuhësore. Grupi i tretë punoi në 
përpunimin e balonave prej letre, ndërsa grupi i katërt krijo mulli ere prej kartoni. Ky aktivitet u mundësoi 
nxënësve të qyteteve të ndryshme dhe gjuhëve të ndryshme mësimore të punojnë dhe të krijojnë së bashku, 
të komunikojnë dhe të ndajnë përvojë dhe njohuri.  

 Një shkollë tjetër e cila zbatonte aktivitete në partneritet ishte SHF “Todor Janev” nga Çashka. Nga 01-03 maj 
2019, njëzet e katër (24) nxënës të kësaj shkolle, së bashku me miqtë e SHF “Liria” f. Jabollçisht i Epërm, 
Komuna e Çashkës i kaluan tri ditë në pushimoren për fëmijë “Radost” në Ohër. Gjatë kësaj periudhe 
nxënësit u angazhuan në disa punëtori qëllimi i së cilave ishte t’u mundësohet të komunikojnë, 
bashkëpunojnë dhe të njoftohen më mirë. Më tej, përmes këtyre punëtorive, nxënësit njoftohen me traditat 
kulturore dhe folklorike karakteristike për këto dy bashkësi. Gjithashtu u zbatuan edhe aktivitete sportive.  

 

Punëtori kreative në shkolla   
 Nxënës dhe mësimdhënës të tetë (8) shkollave të përzgjedhura të mesme të cilat zbatonin 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 në bashkësi. Në 
muajin maj u mbajtën tre (3) ngjarje përfundimtare në Manastir, Prilep dhe Kavadar, me të cilat u shënuan dhe 
demonstruan angazhimet e përbashkëta të rreth 100 nxënësve për përmirësimin e bashkëpunimit ndëretnik dhe 
bashkëveprimit. Në Kavadar, nxënësit e shkollës së mesme “Gjorçe Petrov” filluan aksion për të rinj për 
mbështetjen e një vajze të re e cila ka nevojë për mjete për shërim jashtë vendit. Nga biletat e shitura për shfaqjen 
e tyre në Shtëpinë e Kulturës u grumbulluan mjete të cilat do t’i ndihmojnë vajzës e cila jeton në qytet që ta marrë 
trajtimin e nevojshëm. Në qershor 2019 do të pasojnë edhe dy ngjarje përfundimtare dhe aksione të të rinjve të 
cilat do të organizohen nga nxënësit e shollës së mesme në Likovë dhe shkollës së mesme në Shtip.  

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 

Nxitja e etosit qytetar në shkolla 
 Këshilltarët e BZHA-së organizuan takime rajonale me shkollat të cilat u janë ndarë dhe filluan me aktivitetet 

fillestare për nxitjen e etosit qytetar me gjithsej 120 shkolla. Ata e njoftuan udhëheqësin e shkollës dhe kuadrin 
profesional me konceptin e ri për arsim qytetar dhe i vendosën në procesin e integrimit të Ditës së hapur për 
arsim qytetar në programin vjetor të shkollave. Raportet e këshilltarëve tregojnë se personeli i shkollës në 
mënyrë pozitive i ka pranuar propozimet dhe e ka kuptuar se ky proces duhet të koordinohet në mënyrë të 
kujdesshme me nxënësit e bashkësisë së përgjithshme shkollore. 

 

Zhvillimi i moduleve për mësimdhënësit e Arsimit qytetar 
 U finalizuan modulet për trajnimin e mësimdhënësve për programin mësimor për arsim qytetar për klasën e 

nëntë (9) dhe u organizua trajnim për trajnues. Gjatë trajnimit të trajnuesve u simulua e gjithë përmbajtja e 
trajnimeve për mësimdhënësit dhe u shqyrtuan dhe sqaruan pyetjet potenciale të cilat mund të paraqiten gjatë 
trajnimeve. Janë përzgjedhur ekipet e trajnuesve dhe u definuan lokacionet dhe datat për trajnimet e radhës për 
mësimdhënësit. 

 

Informacione kthyese participuese nga zbatimi i programit mësimor për arsim qytetar për klasën e tetë  
 Në vijim është procesi i grumbullimit të informacioneve participuese kthyese të nxënësve, mësimdhënësve dhe 

prindërve për përvojat e tyre me programin mësimor për arsim qytetar për klasën e tetë. Nxënësve dhe 
mësimdhënësve u janë dërguar pyetësorë elektronik dhe ato janë në proces të plotësimit të tyre. Deri në fund të 
muajit maj, u grumbulluan mbi 100 përgjigje nga mësimdhënësit dhe rreth 200 përgjigje të nxënësve. Krahas 
kësaj, u realizuan pesë (5) fokus grupe me nxënës që të tubohen informacione cilësore për implementimin e 
programit mësimor për klasën e tetë. 

 

Hulumtimi i gjendjes fillestare të arsimit qytetar në shkollat e mesme 
 Tubimi i të dhënave për hulumtimin e gjendjes fillestare të arsimit qytetar në shkollat e mesme është në fazë 

përfundimtare. Përgjigje nga hulumtimi elektronik u morën nga 106 mësimdhënës dhe 733 nxënëe, ndërsa u 
përpunuan edhe të dhëna kuantitative. Krahas kësaj u zbatuan pesë (5) fokus grupe me nxënës të shkollave të 
cilat e implementuan programin mësimor modular për shkollat e mesme profesionale. Procesi do të përfundojë 
me organizimin e grupeve të fokusit me mësimdhënësit e arsimit qytetar të shkollave të mesme dhe përgatitjen e 
raportit me konstatime dhe rekomandime për zbatimin e lëndës në shkollat e mesme. 

  

 

 
Aktivitete për stimulimin e shkollave - Rinovime 

 
 

Rinovimi i shkollave 
 Dokumentacioni për pjesëmarrjen në shpenzime të shkollave dhe komunave të kyçura në projektin për rinovim u 



përgatit për dhjetë (10) shkolla dhe përbën 35,45% të investimit të përgjithshëm. 
 Ekipi i projektit organizoi vizita terrenore në 12 shkolla të përfshira në aktivitetet për rinovimin e projektit për vitin 

2019 me qëllim që të vendosen prioritetet për rinovim. Lista e shkollave dhe projekteve për rinovim u përgatit nga 
ekipi i projektit dhe iu dërgua USAID-it Kosovë për miratim. 

 U organizua kontroll teknik dhe u nënshkrua marrëveshje donatore për “Rikonstruimin e sallës shkollore” në SHF 
“Edinstvo Bashkimi Birlik” në Komunën e Gostivarit. 

 


