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Aktivitete midis komponentëve 

  
Aktivitete për bashkëpunim të projektit 
 Përfaqësuesit e projektit morën pjesë në hapjen e shkollës së re fillore Kiro Gligorov organizuar nga ana e 

shkollës dhe Komunës së Kapishtecit. Kjo shkollë, krahas asaj që është ndërtuar në pajtim me standardet e 
fundit, ka edhe qendër ditore të veçantë për përkujdesjen e fëmijëve që vuajnë nga paraliza cerebrale. 
Shkolla do të formojë ekip për integrim shkollor për zbatimin e aktiviteteve për integrimin ndëretnik. Më tej, 
ajo do të jetë pjesë e aktiviteteve për arsim qytetar të cilat e zhvillojnë angazhimin qytetar të nxënësve 
zbatuar nga projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në partneritet me institucionet arsimore.  

 
Komunikim me opinionin   
 Në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit, u organizua ngjarje për promovim të pistës së re “pam-trak” në 

Shkup. Rreth 40 nxënës me prejardhje të ndryshme etnike të katër shkollave të mesme të cilat zbatojnë orë 
të përbashkëta mësimore erdhën të ngasin biçikletat në pistën “pam-trak”, të promovojnë kohezionin 
ndëretnik midis të rinjve dhe ta ngrijnë vetëdijen se ngasja e biçikletës kontribuon për ruajtjen e eko sistemit 
dhe të mjedisit. Në ngjarje mori pjesë kryetari i Qytetit të Shkupit i cili e shprehu angazhimin e komunës për 
të siguruar mundësi që të rinjtë të shoqërohen dhe të angazhohen në bashkësi, veçanërisht përmes 
sigurimit se hapësirat publike janë gjithëpërfshirëse për grupet e ndryshme të pranishme në bashkësi.   

 Me qëllim që të informohet bashkësia lokale për aksion e të rinjve në Strumicë me rastin e Ditës 
ndërkombëtare të paqes, është organizuar pjesëmarrje në TV Vis. Përfaqësuesit e projektit, gjithashtu, 
patën mundësi t’i ndajnë arritjet kryesore të projektit dhe ta theksojnë rëndësinë e krijimit të partneritetit me 
komunat dhe institucionet e tjera me qëllim që të sigurohet vetë-qëndrueshmëria e aktiviteteve të projektit. 

 Buletini mediatik u përgatitur dhe u nda me të gjitha mediat dhe mund ta shikoni këtu.  
 Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me rreth 40 artikuj në mediat për aktivitetet e projektit 

në shkollat dhe në bashkësitë lokale.    
 Rregullisht azhurnohet faqja e projektit dhe platformat në mediat sociale me informacione, lajme, foto, galeri, 

video, resurse dhe materiale. 
 Janë përpunuar infografikë për konstatimet kryesore të raportit për vëzhgim dhe vlerësim lidhur me 

aktivitetet e projektit. Materialet promovuese do të ndahen në të gjitha platformat në rrjetet sociale dhe do të 
shfrytëzohen gjatë aktiviteteve të projektit për komunikim me opinionin.   

 U përpunua dhe miratua një video edukative e animuar për programin e ri për arsim qytetar për klasën e 
tetë dhe për momentin është duke u sinkronizuar në gjuhën shqipe, turke dhe serbe. Përmbajtja bazohet në 
shkallët për pjesëmarrjen e të rinjve, të paraqitura në mënyrë vizuale  përmes tri situatave shkollore të cilat 
sillen nga “manipulimi” përmes “konsultimit të pjesshëm” e deri tek “nisma e vërtetë rinore”. Videoja do të 
shërbejë për informimin e mësimdhënësve dhe nxënësve për qasjet e ndryshme të punës vullnetare dhe 
mësimit për angazhimit në bashkësi dhe mënyrat e krijimit të pjesëmarrësve aktiv në shkollë apo në nivel 
lokal. 

 
Monitorimi dhe vlerësimi 
 Ekipi i projektit i prezantoi konstatimet e vlerësimit nga zbatimi i aktiviteteve të projektit në shkolla gjatë vitit 

shkollor 2018-2019 para anëtarëve të Këshillit për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë MASH. Prezantimi 
përbëhej prej konstatimeve nga zbatimi i aktiviteteve të përbashkëta jashtë mësimore afatgjate, gjegjësisht 
seksioneve shkollore dhe partneriteteve shkollore. Qëllimi i prezantimit ishte Këshilli për Integrimin 
Ndëretnik në Arsim pranë MASH të ketë pasqyrë më të mirë për llojin dhe cilësinë e aktiviteteve në shkolla 
që mbështeten nga projekti. Më pas, Këshilli për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë MASH i shfrytëzoi 
konstatimet në procesin e përgatitjes së planit të tyre vjetor të punës, në bazë të të cilit do të sigurohet 
mbështetje nga MASH për shkollat.  

 Pas grumbullimit dhe përpunimit të të dhënave është përpiluar edhe raport përfundimtar për zbatimin e 
aktiviteteve shkollore në partneritet. Në bazë të informacioneve të grumbulluara, aktivitetet partnere ishin 
shumë të suksesshme dhe e arritën qëllimin që t’u mundësojë nxënësve me përkatësi të ndryshme etnike të 
shoqërohen dhe të komunikojnë. Krahas kësaj, shumica e shkollave i përfshinë prindërit dhe anëtarët e 
bashkësisë më të gjerë në aktivitetet e tyre. Janë zbatuar gjithsej 56 aktivitete partnere në kuadër të 
shkollave dhe jashtë shkollave, më konkretisht aktivitetet e zbatuara e kanë zhvilluar integrimin ndëretnik në 
shkolla si edhe angazhimin qytetar të nxënësve.   

 Ekipi i projektit i përfundoi përgatitjet për punëtorinë e radhës me institucionet arsimore lidhur me 
konstatimet nga zbatimi i aktiviteteve të projektit në shkolla. Punëtoria pritet të organizohet gjatë periudhës 
së ardhshme.   

 
 

  

http://www.mcgo.org.mk/category/news/


 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

 
Mbështetje e projektit për Këshillin për Integrim Ndëretnik në Arsim pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 
 Ekipi i INRA në partneritet me Këshillin për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë MASH dhe OBSE 

organizuan takim punues dhe përgatitën planin e punës së Këshillin për Integrimin Ndëretnik në Arsim 
pranë MASH për vitin 2019/2020. Gjatë planifikimit të aktiviteteve, anëtarët e Këshillit për Integrimin 
Ndëretnik në Arsim pranë MASH u fokusuan në pjesët thelbësore të Strategjisë “Një shoqëri dhe 
interkulturalizëm”, Strategjinë për Arsim për vitin 2018-2025 dhe Ligjin për Arsim Fillor, i sjellë në gusht të 
vitit 2019. Konstatimet nga zbatimi i aktiviteteve afatgjata jashtë mësimore gjithashtu u shqyrtuan dhe 
integruan në planin vjetor. Në bazë të aktiviteteve të planifikuara, janë definuar rolet dhe përgjegjësitë e çdo 
anëtari, duke përfshirë dhe dinamikën dhe realizimin. Krahas kësaj, u diskutua dhe u shqyrtua Plani për 
matjen e rezultateve (PMR) si dokument kyç i Këshillit për Integrimin Ndëretnik në Arsim pranë MASH. 
Gjatë shtatorit u mbajt takimi i parë koordinues në të cilin u diskutua dhe iu dha formë paketës për aplikim 
në programin për ndarjen e granteve të MASH për shkollat për aktivitetet për integrimin ndëretnik në arsim, 
që do të fillojë në fund të tetorit të vitit 2019.       

  
Përfshirja e të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal 
 Ekipi i INRA në partneritet me Forumin Rinor Arsimor (FRA) përgatiti plan dhe kornizë për aktivitetet e 

ardhshme të të rinjve që zbatohen në partneritet me shkollat dhe komunat. Për ta bërë këtë, ekipi i INRA 
dhe anëtarët e FRA organizuan disa vizita dhe takime me nëpunësit komunal dhe përfaqësuesit e shkollave 
dhe komunave. Janë mbajtur takime koordinuese me përfaqësues të komunave të Strumicës, Butelit dhe 
Qytetit të Shkupit që të bisedohet për planin e aktiviteteve, nismave të të rinjve dhe aktivitetet e planifikuara 
për këtë periudhë.  

 Në Strumicë u organizua aksion i të rinjve, me të cilin u shënua edhe Dita Ndërkombëtare e Paqes. Si pjesë 
e nismës dhe aksionit, të rinjtë e shkollës së mesme Nikolla Karev, të mbështetur nga bashkëmoshatarët e 
tyre të shkollës së mesme Jane Sandanski kanë punuar në disa nisma kreative, i rinovuan konstruksionet e 
metalit dhe betonit, shportat për mbeturina dhe disa pjesë të oborrit të shkollës. Krahas kësaj, muri i sallës 
sportive shkollore u rinovua dhe u dekorua me shenja të paqes, ndërsa bunkeri i vogël i Luftës së Dytë 
Botërore u ngjyros dhe rirregullua në fluturake kozmike. Komuna në koordinim me ndërmarrjet lokale 
investoi në mbjelljen e drunjve në oborrin e shkollës. Të udhëhequr nga mungesa e kushteve bazë në spital, 
një grup nxënësish nga kursi për dizajnim dhe modelim në shkollë e iniciuan idenë dhe kanë punuar në 
dizajnimin dhe qepjen e shtrojës për shtretër në Spitalin për Pediatri në Strumicë, të cilat iu dhuruan klinikës 
nga shkolla dhe studentët atë ditë. 
     

Politika komunale për integrimin etnik  
 Pesëmbëdhjetë (15) komuna të përfshira në zhvillimin e strategjive komunale vazhduan të punojnë dhe 

kanë marrë mbështetje të vazhdueshme prej mentorëve të tyre të emëruar. Të gjithë mentorët e angazhuar 
organizuan vizita të mentorëve me përfaqësuesit e komunave për t’i çuar strategjitë komunale në fazën e 
fundit të zhvillimit të tyre. Kryetarët e komunave dhe këshillat e shtatë (7) komunave: Strumica, Prilepi, 
Vrapçishti, Struga, Probishtipi, Dollneni dhe Gjevgjelia i mbështetën strategjitë në seancat e tyre të këshillit 
që u mbajtën në këtë periudhë. Mbështetja e përfaqësuesve të komunave për arsim sigurohet në partneritet 
midis ekipit të INRA dhe Këshillit për integrimin ndëretnik në arsim pranë MASH. 

 
Aktivitete mësimore në shkolla  
 Përfaqësuesit e emëruar të Qytetit të Shkupit vazhduan të ofrojnë mbështetje për gjashtë (6) shkolla të 

përzgjedhura të mesme të cilat zbatojnë orë të përbashkëta mësimore. Shkollat i përgatitën dhe i zhvilluan 
planet për orë të përbashkëta mësimore, me zgjedhjen e lëndëve dhe mësimdhënësve të cilët 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 me përgatitjen e sesionit të mini-trajnimit dhe 
takimit hyrës për të gjithë mësimdhënësit të cilët do të zbatojnë orë të përbashkëta mësimore në vitin 
shkollor 2019/2020. Kjo ngjarje do të mbahet më 22 tetor 2019 ndërsa do të ketë për qëllim t’i zhvillojë 
aftësitë dhe njohuritë e mësimdhënësve lidhur me kriteret për integrimin ndëretnik në arsim. 

 
Punëtori kreative dhe forum teatër në shkolla 
 Në fillim të vitit shkollor, nxënësit e shkollës së mesme “Kole Nehtenin” nga Shtipi të cilën morën pjesë dhe 

realizuan punëtori kreative, organizuan aksion humanitar dhe dhuruan mjete për shkollën e mesme 
shtetërore për arsim dhe rehabilitim “Iskra”. Këta të rinj gjithashtu tubuan mjete me shitjen e produkteve të 
ndryshme ushqime që ata vetë i përgatisnin dhe i shisnin pas shfaqjes. Karakteri humanitar i shfaqjes e 
përforcoi afërsinë dhe partneritetin midis dy shkollave. Me mbështetjen e mysafirëve të pranishëm në 
shfaqje, nxënësit arritën të grumbullojnë mjete dhe në shtator i dhuruan në shkollën “Iskra”. Të inspiruar prej 
proceseve të tilla, nxënësit së bashku me mësimdhënësit do të vazhdojnë të organizojnë nisma të tilla të të 
rinjve. Aktiviteti i planifikuar i radhës është shëtitje nëpër skelën e lumit, me qëllim që të analizohet ajo që 
mungon dhe të shihet cilat pjesë duhet të pastrohen në partneritet dhe me mbështetjen e komunës. 

 

Aktivitete jashtë mësimore në shkolla 
 Në partneritet me organizatën Forumi Rinor Arsimorë (FRA) është përpiluar plan për mbështetjen e 

aktiviteteve afatgjata jashtë mësimore në shkolla deri në dhjetor të vitit 2019. Ekipi i projektit organizoi vizita 
dhe realizoi takime me përfaqësues të shkollave, gjatë të cilave u bisedua për planet e shkollave për 
zbatimin e aktiviteteve afatgjate jashtë shkollore dhe për mbështetjen që do t’u jepet. Gjatë periudhës së 



ardhshme, shkollat do të vazhdojnë me zbatimin e aktiviteteve afatgjate jashtë mësimore të cilat promovojnë 
integrim ndëretnik dhe angazhim të të rinjve në kuadër të seksioneve të tyre dhe në partneritet. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 
 

Nxitja e etosit qytetar në shkolla   
 115 prej 120 shkollave të cilat janë pjesë e aktiviteteve për stimulimin e etosit qytetar i dorëzuan programet 

vjetore deri tek këshilltarët e tyre të emëruar të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit (BZHA) për rishikim dhe 
miratim. Shkollat në programet vjetore përfshinë aktivitete për përforcimin e etosit qytetar me çka do të 
përmirësohet demokracia dhe mënyra e arsimit. Me qëllim që të rishikohen aktivitetet e propozuara, më 25 
shtator 2019 u mbajt takim pune me këshilltarët rajonal nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit (BZHA). 
Këshilltarët u përqendruan në procesin dhe cilësinë e aktiviteteve për stimulimin e etosit qytetar, të 
propozuara prej shkollave të përzgjedhura për të punuar në stimulimin e etosit qytetar. Krahas kësaj, ata u 
njoftuan me procesin e shpërndarjes së paketave për mbështetje për shkolla dhe formularët për ndjekjen e 
aktiviteteve. 

 U përcaktua përmbajtja e paketave për mbështetjen e 120 shkollave. Ato do të përbëhen prej: afisheve për 
zbatimin e nismave të suksesshme të nxënësve, organizues për mësimdhënësit e lëndës së arsimit qytetar 
për mësim më efektiv dhe pajisje teknike. Afishja dhe organizuesi u përkthyen në gjuhët mësimore lokale, 
me dizajn grafik për shfrytëzim më të lehtë dhe ato janë përgatitur për t’u shtypur. Pajisja teknike është 
furnizuar dhe është dedikuar për aktivitetet në kuadër të lëndës arsimi qytetar. 

 
Resurse për mësim në lëndën e arsimit qytetar.  
 Tre (3) prej gjashtë (6) temave të para të Doracakut për mësimdhënësit për arsim qytetar për klasën e nëntë 

(9) janë përgatitur dhe janë përkthyer, për ta është përpunuar dizajn grafik dhe të njëjtit janë vendosur në 
ueb faqen e BZHA-së. Krahas kësaj, mësimdhënësit dhe shkollat janë informuar përmes postës elektronike 
për resurset në dispozicion dhe janë stimuluar për t’i shfrytëzuar për planifikimin e leksioneve. Ky doracak 
për mësimdhënësit do të sigurojë vegla me të cilat do t’u ndihmohet nxënësve të kyçen në nismat shkollore 
dhe të jenë qytetarë aktiv në shkollën e tyre dhe në bashkësi. 

 
Informacione kthyese pjesëmarrëse të shfrytëzuesve gjatë rishikimeve të programeve mësimore për arsim 
qytetar 
 U finalizua raporti për përvojat e nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve me programin mësimor të arsimit 

qytetar për klasën e tetë (8). Sipas rezultateve, programi mësimor i përgatitur dhe materialet arsimore janë 
vlerësuar si shumë të zbatueshme dhe të dobishme për pjesën më të madhe të mësimdhënësve dhe 
nxënësve. Mësimdhënësit i vlerësojnë qëllimet e programit mësimor të arritshme, edhe pse u nevojitet një 
spektër më i gjerë i metodave mësimore me qëllim që t’i realizojnë qëllimet e programit mësimor të cilat 
lidhen me aftësitë e të menduarit në nivel më të lartë. Krahas kësaj, edhe pse duket se mësimdhënësit janë 
të përgatitur të zbatojnë nisma të të rinjve në kuadër të projektit dhe aktivitete të tilla u zbatuan gjatë vitit 
shkollor 2018/2019, janë të nevojshme më shumë drejtime për mbështetjen e aktiviteteve të pavarura të 
nxënësve në drejtim të inicimit dhe udhëheqjes së ndryshimeve pozitive në bashkësi. Kjo është veçanërisht 
e rëndësishme duke e pasur parasysh faktin se rreth 70% të nxënësve do të dëshirojnë të përfshihen në 
nismat e të rinjve si pjesë e lëndës së arsimit qytetar. Konstatimet do të shërbejnë si drejtime për zhvillimin e 
aktiviteteve të ardhshme të projektit (përforcimin e kapaciteteve, materialeve didaktike, etj.). 

  

 

 
Stimulimi i shkollave - Rinovimi 

 
 

Rinovimi i shkollave 
 Ekipi i projektit mbajti takim para fillimit të aktiviteteve ndërtimore me përfaqësuesit e kompanive të 

zgjedhura ndërtimore, kompanive për mbikëqyrje dhe përfaqësuesit e ekipeve për rinovimin e shkollave në 
SHF “Avram Pisevski”, Komuna Karposh; SHF “Bllazhe Koneski”, Komuna e Velesit, SHF “Vanço 
Nikoleski”, Komuna e Ohrit; SHF “Kole Nedellkovski”, Komuna e Qendrës: SHF “Goce Dellçev”, Komuna 
Konçe; SHF “Nikolla Vapcarov”, Komuna Çair; SHF “Vëllezërit Ramiz dhe Hamid”, Komuna e Shuto 
Orizares dhe SHF “Kuzman Josifovski Pitu”, Komuna e Kërçovës. Gjatë këtyre takimeve, përfaqësuesit e 
kompanive të zgjedhura të ndërtimit u njoftuan me vëllimin e punës, dokumentet e projektit dhe punë të tjera 
konkrete lidhur me projektet për rinovim.  

 Ekipi i projektit organizoi pranim teknik për aktivitetet e përfunduara për vendosjen e derës hyrëse të prej 
alumini dhe portaleve në korridorin e SHF “Goce Dellçev”, Komuna e Negotinës dhe vendosjen e sistemit të 
ri për ngrohje në SHF “Bajram Shabani” në f. Sedllarcë e Epërme, Komuna e Bogovinës.   

 Në këtë periudhë, në 12 shkolla të rinovuara vitin e parë të projektit janë siguruar kuti me vegla për 
mirëmbajtje të cilat përfshijnë vegla, pajisje për mirëmbajtjen e higjienës dhe pajisje mbrojtëse. U përgatit 
dokumentacion për furnizimin e 12 kutive me vegla për mirëmbajtjen e shkollave për shkollat e vitit të dytë të 
projektit. U zbatua procedure e tenderëve. Në kuadër të projektit janë ftuar 11 kompani të dorëzojnë ofertë, 
prej të cilave gjashtë (6) u përgjigjën me kërkesë dhe dorëzuan oferta. Meqë bëhej fjalë për lëndë të ndarë 
të furnizimit, komisioni për vlerësim vendosi të nënshkruaj marrëveshje me katër kompani për katër artikuj. I 
gjithë dokumentacioni ishte dorëzuar dhe miratuar nga nëpunësi për lidhje të marrëveshjeve në Zyrën 
Rajonale për Lidhje të Marrëveshjeve të USAID-it në Kosovë. 

 


