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Aktivitete midis komponentëve 

 Aktivitetet e projektit për bashkëpunim 
 Më 3 tetor 2019, anëtarët e Qendrës Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ) morën pjesë në konferencën 

ndërkombëtare “Drejt konceptit për një shoqëri dhe interkulturalizëm” në organizim të Ministrisë së Punëve 
të Jashtme. Në konferencën, opinionit i është prezantuar Strategjia kombëtare për zhvillimin e konceptit për 
një shoqëri të përbashkët dhe interkulturalizëm.    

 QMEQ mori pjesë në Forumin për politika të shoqërisë qytetare në organizim të Bankës Botërore dhe Fondit 
Monetar Ndërkombëtar në Uashington prej 13-19 tetor 2019. Në këtë ngjarje, Drejtori ekzekutiv i QMEQ pati 
mundësi të mësojë dhe të marrë pjesë në sesione në të cilat flitej për praktikat inovative në demokraci dhe 
programet për menaxhim; barriera në ndryshimet dhe mundësitë për të ndikuar; digjitalizimin, automatizimin 
dhe papunësinë si rend i ri në punën dhe aftësitë e të rinjve në botë për zhvillimin e zgjidhjeve për 
menaxhimin me këtë hapësirë; mbrojtje pa diskriminim në bazë të orientimit seksual, karakteristikat gjinore 
dhe identitetin gjinor, etj. 

 Përfaqësuesit e projektit morën pjesë në ngjarje promovuese për TV emisionin e ri “Heronjtë e rinj” qëllimi i 
së cilës është të promovohen vlera për integrimin ndëretnik, si pjesë e projektit të USAID-it për zhvillimin e 
kohezionit shoqëror të zbatuar nga organizata Kërkim pas një baze të përbashkët. 

 

Komunikimi me opinionin 
 Më 24 tetor, Përfaqësuesi i Zyrës së USAID-it në Maqedoninë e Veriut, Erik Janovski dhe përfaqësuesit e 

Komandës Evropiane të SHBA-së së bashku i vizituan shkollat fillore, “Vëllezërit Ramiz Hamid” në Shuto 
Orizare dhe “Cirili dhe Metodij” në f. Stajkovc, Gazi Babë.  

 Në SHF “Vëllezërit Ramiz Hamid”, ata kanë mundësi të bisedojnë me Kryetarin e Komunës së Shuto 
Orizares dhe udhëheqësin e shkollës, duke e theksuar rëndësinë për përforcimin e partneritetit midis të 
gjithë aktorëve relevantë në procesin e përforcimit të kohezionit etnik dhe vlerave demokratike midis të 
rinjve. Përveç kësaj, ata i panë nga afër edhe aktivitetet vijuese për rinovimin të cilat bëhen në kuadër të 
Komponentit 3, në partneritet me shkollën, Komunën e Shuto Orizares dhe në sektorin privat si edhe në 
aktivitetet shkollore për integrimin ndëretnik. 

 Në SHF “Cirli dhe Metodi”, ata kanë biseduar me Kryetarin e Komunës së Gazi Babës dhe 
udhëheqësinë e shkollës për nismat e të rinjve të cilat janë zhvilluar në shkollë gjatë periudhës së kaluar, 
si rezultat i konceptit të ri për arsim qytetar. Gjithashtu edhe e panë nga afër shkollën dhe biseduan me 
nxënësit dhe mësimdhënësit. Përfaqësuesit u takuan me nxënësit e angazhuar në aksionin e të rinjve 
për zbukurimin e oborrit të shkollës, të organizuar me mbështetjen financiare të Komunës së Gazi 
Babës. Përveç kësaj, ata kanë biseduar me nxënësit gjatë punëtorisë për gatim “Sipërmarrësit e rinj në 
shkolla” e organizuar në bashkëpunim me programin Erazmus+, që ka për qëllim grumbullimin e mjeteve 
për familjet e rrezikuara sociale dhe i kanë parë rezultatet prej aktiviteteve të kaluara për rinovim të 
financuara prej EUKOM me Projektin e USAID-it për Integrimit Ndëretnik në Arsim. 

 Me qëllim që të informohet opinioni për reformat e Arsimit qytetar me të cilët stimulohet aktivizmi i të rinjve 
në shkolla, u organizuan pjesëmarrje në TV Telma të një përfaqësuesi të projektit së bashku me një 
përfaqësues të projektit për Përforcimin e bashkëpunimit multietnik në komuna, financuar nga Fondacioni 
për Fëmijë Pestaloci. Gjatë intervistës u emetua një video e animuar edukative për pjesëmarrje qytetare 
lidhur me aktivitetet e Komponentit 2. Përfaqësuesit e projektit, gjithashtu, patën mundësi ta theksojnë 
rëndësinë e krijimit të partneritetit me komunat dhe institucionet e tjera me qëllim që të sigurohet 
vetëqëndruehmëri e aktiviteteve të projektit. 

 Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me rreth 40 artikuj në mediat për aktivitetet e projektit 
në shkolla dhe në bashkësitë lokale.  

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

 U finalizua një video e animuar edukative për programin e ri për arsim qytetar për klasën e tetë (8) në 
gjuhën shqipe, turke dhe serbe. Videoja do të shërbejë për informimin e mësimdhënësve dhe të nxënësve 
për qasjet e ndryshme të punës vullnetare dhe mësimit përmes angazhimit në bashkësi dhe mënyrave për 
t’u bërë pjesëmarrës aktiv në nivel të shkollës apo në nivel lokal. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

 

Mbështetje e Projektit për Këshillin për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 
 Në partneritet me projektin INRA dhe OSBE, Këshilli për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së 

Arsimit dhe Shkencës (KINA MASH) punoi në përgatitjet për publikimin e thirrjes vjetore për aplikimin e 
shkollave për grante për aktivitete të përbashkëta të nxënësve. Gjithashtu, anëtarët e KINA MASH i 
përfunduan përgatitjet për takimet e ardhshme orientuese me drejtorët e të gjitha shkollave fillore dhe të 

http://sq.mcgo.org.mk/news/drejtori-i-misionit-te-usaid-it-ne-maqedonine-e-veriut-per-vizite-ne-dy-shkolla-fillore/
http://sq.mcgo.org.mk/news/drejtori-i-misionit-te-usaid-it-ne-maqedonine-e-veriut-per-vizite-ne-dy-shkolla-fillore/
https://www.youtube.com/watch?v=vyoSd8BaWQ8
https://www.youtube.com/watch?v=FZbGHKDe4cg&list=PLtjI0zsdTmKIPnJXbcM_Qz6U-MWknGcTK&index=3


mesme. Këto takime patën për qëllim t’i informojnë shkollat për thirrjen e publikuar të MASH për aktivitete 
për INA dhe t’i japin drejtimet për implementimin e aktiviteteve të propozuara për integrim ndëretnik në 
arsim, të zhvillojnë diskutime për cilësinë e aktiviteteve dhe t’i sqarojnë kërkesat dhe kushtet administrative 
dhe financiare. Takimi i parë orientues u mbajt më 31 tetor 2019 në Shkup në të cilin morën pjesë drejtorë të 
shkollave të Maqedonisë së Veriut. Edhe një (1) takim orientues me grupin e dytë të drejtorëve të shkollave 
do të mbahet më 1 nëntor 2019 në lokacionin e njëjtë.   

 

Mbështetje e projektit për Inspektoratin Shtetëror të Arsimit  
 Një grup i punës i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit mbajti takim pune dyditor për finalizimin e Doracakut për 

vlerësimin integral të shkollave. Gjatë periudhës së kaluar, ky takim pune bëri ndryshime në Doracak për 
vlerësimin integral të shkollave dhe Indikatorët për cilësinë e punës së shkollave (ICPSH) në të gjitha shtatë 
(7) fushat: 1) Planet dhe programet e mësimdhënësve; 2) Arritjet e nxënësve; 3) Mësimdhënie dhe nxënie; 
4) Mbështetje e nxënësve; 5) Klima shkollore; 6) Resurset dhe 7) Menaxhimi dhe drejtimi.  

 Duke e pasur parasysh se përmes vlerësimit integral, ISHA e ndjek dhe e vlerëson cilësinë e implementimit 
të procesit arsimor në shkollat fillore dhe të mesme, si edhe zbatimin e ligjeve dhe rregullave të tjera, ky 
aktivitet është me rëndësi thelbësore në procesin e sigurimit të cilësisë në sistemin arsimor. Gjithashtu, 
anëtarët e këtij grupi të punës i filluan përgatitjet për takimet rajonale të radhës me Inspektorët Shtetërorë të 
Arsimit të cilët do të organizohen në qytetet vijuese: Manastir, Ohër, Shkup, Tetovë dhe Strumicë në 
periudhën prej 4 deri më 14 nëntor 2019. Gjatë këtyre takimeve, të gjithë Inspektorëve Shtetërorë të Arsimit 
do t’u prezantohen instrumentet e rishikuara dhe të azhurnuara të Doracakut për vlerësimin integral të 
shkollave dhe Indikatorët për cilësinë e punës së shkollave (ICPSH). 

 

Politikat komunale për integrimin etnik 
 Komunat e përfshira në zhvillimin e strategjive komunale vazhduan të punojnë dhe të marrin mbështetje të 

vazhdueshme prej mentorëve të tyre të emëruar. Në tetor, ata vazhduan të organizojnë vizita të mentorëve 
me përfaqësuesit e komunave për t’i çuar strategjitë komunale në fazën e fundit të zhvillimit të tyre. Vizitat e 
mentorëve dhe mbështetja u realizuan për komunat e Gostivarit, Tetovës dhe Kavadarit. Qyteti i Shkupit e 
miratoi Strategjinë komunale në seancën e këshilli e cila u mbajt në tetor. Mbështetja e përfaqësuesve të 
komunave për arsim është siguruar në partneritet me Këshillin për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. 

 

Angazhimi i të rinjve që të udhëheqin përmes shembullit  
 Iniciuar edhe me mbështetjen e Qytetit të Shkupit, nxënësit e shkollave të mesme që zbatojnë orë të 

përbashkëta mësimore, gjegjësisht “Vëllezërit Milladinov”, “Arseni Jovkov”, “Zdravko Cvetkovski” dhe “Boro 
Petrushevski” organizuan një aksion për të rinj. Ngjarja u mbajt në poligonin e ri „pump track“ që ndodhet në 
afërsi të Pishinës Olimpike “Qendër” ku mbi 40 nxënës me përkatësi të ndryshme etnike u tubuan t’i ngisnin 
biçikletat. Përmes kësaj ngjarjeje nxënësit dëshironin ta rrisin vetëdijen për mbrojtjen e mjedisit jetësor, për 
t’i stimuluar shoferët të heqin dorë prej automjeteve të tyre për një ditë dhe t’ua potencojnë shoferëve 
përfitimet e shumta nga mospërdorimi i automjetit, përfshirë këtu edhe ndotjen e ulur të ajrit. Në ngjarje mori 
pjesë Kryetari i Qytetit të Shkupit i cili e shprehu përkushtimin drejt sigurimit të mundësive të të rinjve që të 
shoqërohen dhe të angazhohen në bashkësi.   

 Në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA), ekipi i projektit e vazhdoi procesin e organizimit dhe 
zbatimit të aksioneve të të rinjve. Nxënësit e 4 (katër) shkollave të mesme të përzgjedhura për zbatim të 
orëve të përbashkëta mësimore të iniciuara nga Qyteti i Shkupit punojnë në organizimin e aksioneve 
plotësuese për të rinj në shkollat dhe bashkësitë e tyre. Procesi filloi me organizimin e punëtorisë me 40 
nxënës të shkollave vijuese: SHM “Vëllezërit Milladinov”, SHM “Arseni Jovkov”, SHM “Zdravko Cvetkovski” 
dhe SHM “Borko Petrushevski”. Nxënësit patën mundësi të njoftohen, të diskutojnë dhe t’i identifikojnë 
problemet si të rinj, të diskutojnë për përfshirjen e të rinjve, të folurit e argumentuar dhe grumbullimin e 
mjeteve për nisma lokale të të rinjve. Më pas, ekipi i projektit dhe ekipi i FRA organizuan takim të 
përbashkët me drejtorët e të gjitha 4 (katër) shkollave të mesme dhe me përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit 
për të diskutuar dhe verifikuar nëse prioritet e identifikuara prej të rinjve gjatë punëtorisë janë të 
realizueshme. 

 Aksionet e të rinjve do të organizohen edhe në Komunën e Butelit. Si hap i parë në këtë proces, më 4 tetor 
të vitit 2019 u organizua punëtori me shkolla të zgjedhura nga Komuna e Butelit. Në punëtori morën pjesë 
30 nxënës të shkollave në vijim: SHF “Aco Shopov”, SHF “Liman Kaba” dhe SHF “Panajot Ginovski”. Të 
kryesuar nga ekipi i FRA, nxënësit patën mundësi të këmbejnë ide, të trajtojnë probleme dhe të diskutojnë 
për zgjidhje inovative për sfidat me të cilat ballafaqohen në bashkësitë e tyre lokale. Si hap vijues, këta 
nxënës do të marrin pjesë në sesione të përbashkëta për trajnim gjatë së cilave do të mësojnë se si t’u 
qasen dhe të krijojnë partneritet me institucionet lokale dhe sektorin privat me qëllim të zgjidhjes së 
partneritetit me institucionet lokale dhe sektorin privat me qëllim të zgjidhjes së problemeve të identifikuara. 
Procesi vazhdon dhe do të organizohet takim me përfaqësuesit përgjegjës të komunës që të prezantohen 
idetë për zgjidhjen e problemeve të identifikuara. E gjithë kjo do të rezultojë në organizimin e aksionit për të 
rinj për zgjidhjen e çështjeve të identifikuara. Aksioni do të shërbejë si shembull pozitiv dhe stimulim për 
nxënësit e tjerë dhe bashkësinë më të gjerë të marrin pjesë në aktivizëm social dhe bashkëpunim 
ndërkulturor. 

 Më 31 tetor 2019, Komuna e Gostivarit në partneritet me ekipin e projektit, i tubuan së bashku mbi 130 
nxënës të shkollave të Gostivarit dhe organizoi aksion për të rinj. Nxënësit së bashku i zbukuruan dhe 
ngjyrosën monumentet e reja të qytetit, gjegjësisht shkronjat me emrin e Gostivarit në skelën e lumit. 
Nxënësit gjithashtu e pastruan parkun e qytetit dhe skelën. 

 

Aktivitete mësimore në shkollë 
 Në partneritet me Qytetin e Shkupit, projekti vazhdoi të sigurojë mbështetje për shkollat e mesme të 

http://sq.mcgo.org.mk/news/te-rinjte-e-bashkesive-te-ndryshme-etnike-se-bashku-ne-poligonin-e-ri-pamp-trak-ne-shkup/
http://sq.mcgo.org.mk/news/nxenesit-e-shkollave-te-mesme-pergatiten-aksione-te-te-rinjve-ne-shkollat-e-tyre/


zgjedhura të cilat zbatojnë orë të përbashkëta mësimore. Shkollat e zgjedhura i përgatitën dhe zhvilluan 
planet dhe i zgjodhën lëndët dhe mësimdhënësit të cilat do ta vazhdojnë këtë proces. Duke e pasur 
parasysh atë se një pjesë e mësimdhënësve janë të rinj në këtë proces, ekipi i INRA në partneritet me 
Qytetin e Shkupit filloi përgatitjen e sesionit të ardhshëm për mini-trajnim dhe takimin hyrës për të gjithë 
mësimdhënësit të cilët do të zbatojnë orë të përbashkëta mësimore për vitin shkollor 2019/2020. Kjo 
punëtori u mbajt më 22 tetor 2019 dhe tuboi 35 mësimdhënës të cilët këtë vit janë të përfshirë në proces. 
Punëtoria pati për qëllim njoftimin e mësimdhënësve të sapopërfshirë me kriteret e këtij procesi, zhvillimin e 
aftësive të tyre dhe ekspertizën lidhur me integrimin ndëretnik në procesin arsimor dhe vendosjen e procesit 
për mentorim dhe mbështetje nga Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim dhe këshilltarët e Byrosë për 
Zhvillimin e Arsimit. Paraprakisht, janë organizuar gjashtë (6) vizita të mentorëve nga këshilltarët e Qendrës 
për Arsim Profesional dhe Trajnim për vendosjen e instrumenteve të sapozhvilluara për orë të përbashkëta 
në këto shkolla.  

 

Aktivitete jashtë mësimore afatgjata në seksionet shkollore 
 Shkollat vazhduan me zbatimin e aktiviteteve me nxënësit e gjuhëve të ndryshme mësimore në kuadër të 

seksioneve shkollore. Gjithashtu, u realizuan vizita terrenore që të sigurohet mbështetje.    
 Në SHF “Bratstvo Edinstvo”, Komuna e Ohrit, nxënësit e gjuhës mësimore maqedonase, shqipe dhe turke, 

anëtarë të seksionit të artit figurativ, mbajtën takime të rregullta gjatë së cilave së bashku dhe me ndihmën e 
nxënësve të mëparshëm të kësaj shkolle e pikturuan dhe e zbukuruan këndin shkollor me lojëra interesante. 
Ky aktivitet i përafroi nxënësit, duke e stimuluar punën ekipore dhe bashkëveprimin social. Të gjithë 
nxënësit do të kenë dobi prej këtij aktiviteti. Tani ata do të kenë vend për socializim të përbashkët dhe 
argëtim, si gjatë pushimeve ashtu edhe gjatë orëve të edukatës fizike. 

 Në SHF “Goce Dellçev” nga Manastiri, nxënës të seksionit të kimisë zbatuan disa aktivitete të cilat u 
mundësuan t’i zgjerojnë njohuritë e tyre për elementet e sistemit periodik, indikatorët kimikë dhe shkallën 
me vlerat ph. Nxënësit, të cilët ishin anëtarë të këtij seksioni vitin e kaluar shkollor, së bashku kanë punuar 
me një grup të rinj nxënësish dhe u ndihmuan të krijojmë modele të atomeve duke përdorur materiale të 
ndryshme si për shembull: plastelinë, topa tenisi, tela.  

 Në SHM “Boro Petrushevski”, Qyteti i Shkupit, nxënësit e seksionit të komunikacionit organizuan ngjarje për 
prezantimin e broshurës me informacione për sfidat me të cilat ballafaqohen nxënësit me dëgjim të dëmtuar 
në komunikacion. Mysafirët e pranishëm patën mundësi të dëgjojnë diç më shumë për atë se si ndjehen 
këta nxënës kur janë të përfshirë në komunikacion dhe çfarë mendojnë për sigurinë e komunikacionit në 
vendin tonë. Kjo broshurë është rezultat i punës së përbashkët midis nxënësve të SHM “Boro Petrushevski”, 
Qytetit të Shkupit dhe nxënësve të Qendrës Shtetërore për Arsim dhe Rehabilitim “Partenie Zografski” që 
ndodhet në Komunën e Gazi Babës. 

 

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

mësimore. 
 Shkolla fillore “Dimitar Makedonski” nga Aerodromi zbatoi aktivitet në partneritet ne shkollën fillore 

“Rametulla Ameti” nga f. Çiflik i Zhelinës. Nxënësit e gjuhës mësimore maqedonase dhe shqipe organizuan 
aksion për të rinj për rregullimin dhe zbukurimin e oborrit të shkollës në SHF “Dimitar Makedonski”. Kjo 
ngjarje i bashkoi rreth 40 nxënës të të dyja shkollave të cilat bashkërisht dhe me mbështetjen e 
mësimdhënësve e ngjyrosën rrethojën e oborrit shkollor. 

 Një shkollë tjetër e cila zbatoi aktivitet në partneritet ishte SHF “Bllazhe Koneski” nga Velesi. Nxënësit e 
kësaj shkolle së bashku me nxënësit e SHF “Rajko Zhinzifov” nga f. Orizare e Poshtme, Veles, organizuan 
aksion për të rinj për pyllëzimin e ambientit në afërsi të liqenit “Mlladost”, i shkatërruar prej zjarrit të pyjeve 
në gusht të këtij viti me çka dëshmuan vetëdije ekologjike. Ky aksion u mbështet nga Komuna e Velesit. 

 Nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës së mesme “Saraj” nga Saraji organizuan vizitë të shkollës së tyre 
partnere, SHM “Nikolla Karev” nga Strumica. Rreth 30 nxënës të cilët mësojnë në gjuhën mësimore 
maqedonase dhe shqipe prej të dyja shkollave morën pjesë në lloje të ndryshme të aktiviteteve si për 
shembull: ndeshje sportive në hendboll dhe futboll, vizitë në lokalitetin historik Kullat e Mbretit, punëtorinë e 
artit në të cilin kanë mundur të shoqërohen, të mësojnë diçka më shumë për të tjerët, të bashkëpunojnë dhe 
ta zhvillojnë frymën sportive. 

 Nxënësit e SHM “Mitko Penxhukliski” Komuna e Kratovës, me mbështetjen e mësimdhënësve të tyre 
organizuan ngjarje me rastin e “Ditës botërore të turizmit”. Kjo ngjarje ishte mundësi për nxënësit e “Mitko 
Penxhukliski” për t’i prezantuar aktivitetet e zbatuara në partneritet me SHM “Ismet Jashari” nga Likova 
gjatë vitit shkollor 2018/2019 para mysafirëve të pranishëm (nxënës dhe mësimdhënës të shkollave të tjera 
në Kratovë, prindër dhe përfaqësues të komunës). SHM “Mitko Penxhukliski” nga Kratova dhe SHM “Ismet 
Jashari” nga Likova janë shkolla partnere dhe gjatë disa muajve, nxënësit të cilët mësojnë në gjuhën 
mësimore maqedonase dhe shqipe prej këtyre dy shkollave ishin të kyçur në lloje të ndryshme të 
aktiviteteve të cilat u mundësuan t’i përmirësojnë njohuritë e tyre në raport me të ushqyerit e shëndetshëm 
dhe ndikimin e tij në shëndetin e përgjithshëm të njerëzve, ta rrisin vetëdijen për rëndësinë e të ushqyerit të 
shëndetshëm, ta përforcojnë frymën ekipore, respektin dhe bashkëpunimin e tyre të ndërsjellë. 

 

Punëtori kreative dhe Forum teatro në shkolla 
 Më 16 tetor 2019, nxënësit e SHM “Mbreti Samoill” nga Resnja, të cilët morën pjesë dhe zbatuan punëtori 

kreative, organizuan aksion humanitar për mbështetjen e familjeve të rrezikuara sociale në Resnjë. Ngjarja i 
bashkoi mbi 315 nxënës të kësaj shkolle të cilët së bashku me mësimdhënësit e tyre në mënyrë të 
mëvetësishme investuan në blerjen e ushqimit, mjeteve të higjienës dhe shujta të tjera të domosdoshme 
dhe së bashku u paketuan për ti dhuruar. Si rezultat i kësaj, 35 paketa u përgatitën dhe iu dhuruan 35 
familjeve të rrezikuara sociale në Komunën e Resnjës. Përveç kësaj, më 25 tetor 2019, nxënësit e SHM 
“Vëllezërit Milladinov” nga Qyteti i Shkupit organizuan shfaqje teatrale si rezultat i procesit afatgjatë të punës 

http://sq.mcgo.org.mk/news/nxenesit-e-shkollave-te-mesme-resnja-ne-aksion-humanitar-me-rastin-e-dites-boterore-te-ushqimit/


dhe bashkëpunimit përmes punëtorive kreative. Në ngjarje morën pjesë bashkëmoshatarët e tyre, 
mësimdhënësit, prindërit, përfaqësuesit e komunës dhe fëmijë të moshës parashkollore të Qendrës Ditore 
për Fëmijë nga Rruga” në Komunën e Kisella Vodës. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 
 

Përforcimi i kapacitetit të këshilltarëve të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit për etosin qytetar në shkolla 
 Ekipi i projektit i filloi përgatitjet për punëtorinë dyditore të radhës për këshilltarët e Byrosë për Zhvillimin e 

Arsimit (BZHA) me qëllim të përforcimit të kapaciteteve të tyre për mbështetjen e shkollave gjatë zbatimit të 
aktiviteteve për përforcimin e etosit qytetar. U organizua takim koordinues me trajnuesit/moderatorët me 
qëllim që të përcaktohet përmbajtja dhe struktura e sesioneve. U dakordua se trajnimi duhet të përfshijë 
sesione për 1) konceptin e ri të lëndës arsimi qytetar, me fokus në modele të ndryshme të stimulimit të etosit 
qytetar; 2) tregues për matjen e etosit qytetar – të rishikuara prej Inspektoratit Shtetëror të Arsimit; 3) 
bashkëpunim midis shkollave dhe komunave dhe rolet e të gjithë faktorëve; 4) fazat e zbatimit të nismave të 
të rinjve dhe 5) procesin e grumbullmit të praktikave të mira. Trajnimi për përforcimin e kapaciteteve do të 
mbahet më 23-24 nëntor 2019 në Shkup. 

 

Stimulimi i etosit qytetar 
 Në vijim është koordinimi i këshilltarëve të BZHA-së për zbatimin e aktiviteteve lidhur me etosin qytetar. 

Është përgatitur kalendar i përbashkët me informacione për aktivitetet e ardhshme të çdo shkolle dhe/apo 
rajonin dhe i njëjti është ndarë me këshilltarët përgjegjës të BZHA-së, personelin e projektit dhe organizatën 
partnere Forumi Rinor Arsimor për koordinim më të mirë të vizitave në shkolla. 

 Këshilltarët e BZHA-së mbajtën takime përgatitore me çdo shkollë me qëllim të sigurimit të drejtimeve për 
planifikimin e aktiviteteve dhe veçanërisht për ngjarjet e Ditës së Hapur për Arsim Qytetar. Krahas kësaj, 
disa prej këshilltarëve morën pjesë në aktivitetet të cilat i kanë paraprirë Ditës së Hapur, si për shembull: 
punëtorive për përcaktimin e problemeve lokale, zbatimin e hulumtimeve etj. 

 Deri në fund të tetorit, shkollat organizuan 23 Ditë të hapura për arsim qytetar. Këshilltarët e BZHA-së 
rregullisht e vizituan çdo aktivitet dhe dorëzuan raporte për përmbajtjen dhe cilësinë e tyre (sipas një 
formulari të përcaktuar paraprakisht për ndjekje). Përfaqësuesit e ekipit të projektit i vizituan aktivitetet lidhur 
me etosin qytetar të organizuara në shkollën fillore “Liria” f. Vrutok, Komuna e Gostivarit, ku nxënësit së 
bashku e shënuan dhe zbukuruan fushën e lojërave shkollor dhe vendosën shporta për riciklim në oborrin e 
shkollës. Në SHF “Cirili dhe Metodij” nga Stajkovci, anëtarët e bashkësisë së nxënësve organizuan 
prezentim të nismave të nxënësve të zbatuara gjatë periudhës së kaluar. Në SHF “Metodi Mitevski Brico” 
nga Lozova, nxënësit organizuan zgjedhjen e anëtarëve të bashkësisë shkollore; mbajtën debat me 
Kryetarin e Komunës së Lozovës; zbatuan aksion humanitar për grumbullimin e mjeteve për familjet e 
rrezikuara sociale dhe u përfshinë në punëtori në tema të ndryshme. Në SHF “Zhviko Brajkovski”, të gjithë 
mësimdhënësit dhe nxënësit, gjatë dy orëve të para, u përfshinë në punëtori interaktive të përshtatshme me 
moshën në temë: të drejta dhe përgjegjësi, përcaktimi i problemeve lokale të cilat kanë dashur t’i zgjidhin, 
ide se si do të dukej shkolla e përkryer apo bashkësia sipas tyre, etj. 

 Në aktivitetet e zbatuara deri më tani, shkollat ishin të suksesshme në angazhimin e të gjithë shkollës, si 
edhe në marrjen e mbështetjes prej bashkësisë lokale. Megjithatë, ata akoma duhet t’i stimulojnë nxënësit 
të jenë në radhë të parë gjatë përcaktimit, planifikimit dhe zbatimit të aktiviteteve. 

 

Koncepti i Arsimit Qytetar  
 Para versionit final të Konceptit për Arsim Qytetar ka përfunduar, ndërsa është përgatitur edhe dokumenti 

për rishikimin final dhe miratim nga e Grupit të Ekspertëve për Arsim Qytetar. Pasi të miratohet, do t’i 
dorëzohet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për miratim dhe do të paraqesë dokument udhëheqës për 
shkollat dhe institucionet arsimore.  

 

Raport për gjendjen fillestare për zbatimin e arsimit qytetar në shkollat e mesme.  
 Raporti për gjendjen fillestare për zbatimin e arsimit qytetar në shkollat e mesme u finalizua dhe u miratua 

nga BZHA dhe ekipi i projektit. Konstatimet e hulumtimit do t’u prezentohen autorëve, ndërsa rekomandimet 
do të shërbejnë si drejtime për reformat e ardhshme në arsimin qytetar në shkollat e mesme. 

  

 

 
Stimulimi i shkollave - Rinovimi 

 Rinovimi i shkollave  
 Më 25 tetor 2019 në Shkup u organizua punëtori njëditore për përforcimin e kapaciteteve për përfaqësuesit 

e ekipeve për rinovimin e shkollave të zgjedhura për rinovim në vitin e dytë të projektit. Qëllimi ishte të 
trajnohet kuadri shkollor lidhur me procedurat, metodat dhe aktivitetet për mirëmbajtjen e shkollave të 
rinovuara. Ky aktivitet mundësoi përforcimin e kapaciteteve të kuadrit teknik në shkolla, drejtorët e shkollave 
dhe sekretarët në shkolla për mirëmbajtjen e shkollave. Kuadri i trajnuar shkollor do ta ndajë 
trajnimin/njohuritë me anëtarët e tjerë të ekipit për rinovimin e shkollave, gjegjësisht mësimdhënësve të cilët 
më tej do t’i bartin njohuritë e tyre për mirëmbajtjen e shkollave nxënësve që edhe ata të përfshihen në 
mënyrë aktive në aktivitetet për rinovimin dhe mirëmbajtjen e shkollave. 

 Ekipi i projektit organizoi pritje teknike të aktiviteteve të përfunduara për rikonstruimin e tualeteve në SHF 
“Avram Pishevski” në f. Bardovc, Komuna e Karposhit. 

 Krahas kësaj, janë organizuar vizita në shkolla të cilat rinovohen. 
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