
Të gjitha platformat onlajn për komunikim me opinionin rregullisht azhurnohen me informacione, lajme, foto galeri,
video, resurse dhe materiale për rrjedhën e aktiviteteve të projektit.

  
U realizua video e cila e prezenton procesin e rinovimit të SH “Aco Shopov” dhe u nda në ueb faqen e projektit dhe
mediat sociale. Në video janë shfaqur kushtet për mësim dhe punë në shkollë para dhe pas rinovimit. Krahas kësaj, në
video është shfaqur rëndësia e përdorimit të resurseve lokale që të sigurohet qëndrueshmëria e aktiviteteve të
projektit. Për ta parë videon, vizitoni linkun vijues: https://www.youtube.com/watch?v=zJVvkOjCZYM.
 
Me qëllim që të informohet opinioni për rrjedhën e aktiviteteve të projektit dhe arritjet, një përfaqësues i projektit
mori pjesë në programin e mëngjesit të RTVM1. Gjatë emisionit u ndanë informacione për aktivitetet e projektit me
fokus në integrimi ndëretnik midis të rinjve me përkatësi të ndryshme etnike. Krahas kësaj, opinioni u informua për
aktivitetet e projektit qëllimi i së cilave është zhvillimi i vlerave demokratike dhe sjellja tek nxënësit.

Aktivitete midis komponentëve
Shkurt 2019

Projekt i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim
Raport mujor

Me qëllim që të rritet dukshmëria e aktiviteteve të projektit, që të rritet vetëdija publike për qëllimet e projektit dhe
të rritet angazhimi i bashkësisë, projekti i përdor veglat vijuese për komunikim me opinionin:

Vegla onlajn për  komunikim me opinionin

Ueb faqja (www.mcgo.org.mk)
 

Faqja e Facebook (www.facebook.com/mcgo.mcec.mk)
 

Instagram (https://www.instagram.com/mcgo_mcec_mk/)
 

Aplikacioni celular EduMobMK (Android - https://goo.gl/9wPRjq; iOS -https://goo.gl/t6KC2B)
 

Kanali YouTube (Macedonian Civic Education Center - MCEC)

Aktivitete për bashkëpunim të projektit

8 shkurt 2019, përfaqësuesit e INRA e vizituan Panairin për partneritet të Korpusit të Paqes i organizuar si pjesë e
trajnimit vjetor për vullnetarë të Korpusit të Paqes dhe kolegëve të tyre nga organizatat dhe shkollat ku shërbejnë.
Qëllimet e përgjithshme të panairit ishin të lidhen vullnetarët e Korpusit të Paqes me partnerët lokalë dhe t’i
informojnë për programet dhe resurset të cilat implementohen dhe ta stimulojnë bashkëpunimin e mëtejmë në nivel
lokal. Përfaqësuesit e INRA ndanë materiale të dobishme /broshura/materiale të shtypura me vullnetarët dhe
kolegët dhe i prezantuan aktivitetet vijuese dhe nismat në nivel të projektit.

Organizimi i diskutimeve të nxënësve me Kryetarin e Qytetit të Shkupit

Si aktivitet i radhës së ngjarjes #YEIforPeaceDay, u organizua diskutim i nxënësve me Kryetarin e Qytetit të Shkupit.
Me qëllim që t’i bartin idetë e veta për përmirësimin e Parkut të Qytetit në Shkup, të rinjtë e të gjitha shkollave
fillore nga Komuna e Butelit u takuan me Kryetarin dhe ia dorëzuan letrën me rekomandime konkrete. Edhe
Kryetari i Komunës së Butelit mori pjesë në ngjarje duke e theksuar përkushtimin e Komunës së Butelit për ta
mbështetur nismën e nxënësve në periudhën e ardhshme.

Monitorimi dhe vlerësimi

U përgatitën raporte për përvojat dhe perceptimet e nxënësve para fillimit të aktiviteteve të përbashkëta në shkollat
e mesme: Vëllezërit Milladinov, Arseni Jovkov dhe Zdravko Cvetkovski. Raportet u përshtatën për secilën shkollë në
veçanti, duke i reflektuar përvojat specifike dhe nevojat e nxënësve nga shkolla dhe duke përfshirë rekomandime për
çdo shkollë, gjegjësisht duke dhënë udhëzime për procesin e strukturimit në orët e përbashkëta, ballafaqimin me
rezistencën e nxënësve të marrin pjesë në orë të përbashkëta, etj.
 
Në bazë të konstatimeve të vlerësimit fillestar (fokus grupeve) të nxënësve – pjesëmarrëse në seksione shkollore, u
përgatitën konstatimet dhe udhëzimet kryesore për seksionet shkollore dhe iu dërguan mentorëve të projektit, me
qëllim që mësimdhënësit të informohen për atë se si të përshtaten aktivitetet në mënyrë që t’i plotësojnë nevojat e
nxënësve. Drejtimet përfshijnë tema si: llojet e aktiviteteve të cilat i rekomandojnë nxënësit, strukturën (kohën dhe
metodat e implementimit), nismat e propozuara për ndryshime pozitive dhe sfida potenciale.
 
U bënë tetë (8) vizita për monitorimin e seksioneve shkollore dhe një vizitë e aktivitetit të përbashkët në partneritet.
Raportet e monitorimit tregojnë për dallime në cilësinë e aktiviteteve të zbatuara, me ç’rast disa shkolla të caktuara i
inkorporojnë të gjitha kriteret e nevojshme për aktivitet të suksesshëm për INRA përmes të gjithë procesit (për
shembull, Arseni Jovkov-Shkup), derisa tek të tjerët mungojnë shumë elemente kryesore për aktivitet të
suksesshëm. Me përdorimin e praktikave të mira të shkollave të suksesshme, do të sigurohen drejtime për shkollat e
tjera që të ngrihet cilësia e aktiviteteve të zbatuara.
 
Ka përfunduar grumbullimi i të dhënave për përvojat e nxënësve prej klasës së tetë (8) me program mësimor për
edukim qytetar dhe në vijim është përpunimi dhe analizimi i të dhënave. Të dhënat do të futen në raportin e
përbashkët, së bashku me konstatimet prej hulumtimit të mësimdhënësve të cilët do të përdoren që të sigurohen
rekomandime për përmirësimin e realizimit të programit mësimor.
 
Është finalizuar raporti i hulumtimit për perceptimet e përfaqësuesve të komunave lidhur me nevojën e
implementimit të aktiviteteve të cilat sillen në integrimin ndëretnik dhe nismat e qytetarëve, duke e përfshirë edhe
nevojën e komunave të sigurojnë mbështetje për aktivitetet e tilla. Gjithashtu, u përgatitën rekomandime për pikat
hyrëse potenciale për aktivitetet e ardhshme me komunat. Ata do ta mbështesin projektin me qëllim të definimit më
të mirë dhe targetimin e aktiviteteve me komunat.



Ruajtja e bashkëpunimit dhe koordinimit me institucionet kryesore arsimore, donatorët dhe
projekte të tjera.
 
Azhurnimi i rregullt i të gjitha platformave onlajn të projektit me informacione, lajme, foto galeri,
video, resurse dhe materiale.
 
Përgatitja e informatorit për mediat dhe ndarja e tij me të gjitha mediat.
 
Finalizimi i raportit për përvojat me programin mësimor të rishikuar për lëndën e Edukimit
qytetar, përmes imponimit të rezultateve prej hulumtimit të nxënësve.
 
Përgatitja e instrumentit për pranimin e informacioneve të kthyeshme participuese për programin
mësimor në lëndën e Edukimit qytetar prej prindërve të nxënësve në klasën e tetë (8) dhe zgjidhja
e një grupi prindërish për hulumtim.
 
Zbatimi i të gjitha 12 grupeve të fokusit me nxënësit të cilët do të marrin pjesë në aktivitetet e
përbashkëta në partneritet.
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Aktivitete për përforcimin e kohezionit  ndëretnik

Takime të njëpasnjëshme për mbështetjen e nismës së Qytetit të Shkupit për orë mësimore të përbashkëta
në shkollat e mesme

Ekipi i INRA në partneritet me Qytetin e Shkupit, Këshillin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për Integrimin
Ndëretnik në Arsim dhe OSBE-në mbajtën tre takime të njëpasnjëshme me shkollat e përcaktuara për zbatimin e
orëve të përbashkëta mësimore. 

 Në të gjitha tre shkollat e mesme “Zdravko Cvetkovski”, “Arseni Jovkov” dhe “Vëllezërit Milladinov”, ekipi kryesisht u
fokusua në periudhën e përkohshme në orët e përbashkëta mësimore dhe mbështetjen e nevojshme për
mësimdhënësit që do të sigurohet përmes mentorimit. Edhe njëherë u potencua prania e anëtarëve të Ekipit për
Integrim Shkollor në këto takime, roli i tyre esencial në sigurimin e mbështetjes së këtyre mësimdhënësve dhe
nxënësve dhe sigurimin e të gjitha kushteve të nevojshme dhe ekspertizën për arritjen e rezultateve më të mira.
 
Ekipi, gjithashtu, i prezentoi rezultatet e vlerësimit të gjendjes fillestare të zbatuar në çdo shkollë të mesme, të cilat
shërbejnë si bazë për ndjekjen dhe matjen e rezultateve të mëtejme dhe ndikimin në zhvillimin e integrimit ndëretnik.
Pas përfundimit të këtyre takimeve, shkollat do të mentorohen dhe mbështeten nga ekipi i projektit dhe partnerëve
në procesin e organizimit dhe zbatimin e orëve të përbashkëta mësimore në këtë periudhë të organizimit dhe zbatimit
të orëve të përbashkëta mësimore në këtë periudhë.

Partneritet me Komunat – Përfshirja e të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal

Me qëllim që të sigurohet mbështetje plotësuese e thellë për komunat për zhvillimin e aftësive dhe njohurive për atë
se si të njihen dhe mbështeten idetë e nxënësve dhe të transformohen në aktivitete konkrete të të rinjve, ekipi i
projektit i zgjodhi pesë (5) komuna: Gostivarin, Kumanovën, Butelin, Strumicën dhe Qytetin e Shkupit. Zgjedhja u bë
në barë të përfaqësimit gjeografik rajonal, karakterit më shumëgjuhësh të komunave, marrëdhënieve partnere
tradicionale me projektin dhe bashkëpunimin e mirë me shkollat në territorin e tyre.
 
Që të arrihet kjo, ekipi i projektit filloi me organizimin e takimeve informative për planifikimin e fillimit. Takimet e para
me nëpunësit komunal u mbajtën në komunën e Butelit dhe Strumicës. Në fillim të marsit 2019 do të organizohen
edhe tre takime. Në këto takime do të diskutohet për programin e përshtatur për aktivitete me nxënësit, procesin e
krijimit të orientimeve për bashkëpunim komunal me EISH, mbështetjen komunale për nisma të të rinjve, mënyrat e
qasjes në sektorin privat lokal dhe mobilizimin e resurseve vendore. Në mars, ekipi i projektit do të sigurojë lehtësimin
e programit për ndërtimin e kapaciteteve për nëpunësit komunal dhe anëtarët e EISH, i cili do t’i përforcojë aftësitë e
tyre dhe do ta stimulojë bashkëpunimin e tyre të ndërsjellë dhe bashkëpunimin me sektorin privat lokal.

Prezantim publik nga punëtoritë kreative

Më 25 shkurt 2019, të rinjtë e shkollës së mesme “Zef Lush Marku”, Shkup e shfaqën shfaqjen “Mjaft më!” në hapësirat
e Qendrës Informative Kulturore, që ishte rezultat i procesit shumëvjeçar të punës dhe bashkëpunimit përmes
punëtorive kreative. Së bashku me mësimdhënësit e tyre, ata prindërve dhe miqve u treguan se si të rinjtë mund t’i
shprehin interesat e tyre dhe nevojat dhe të bëjnë ndryshim pozitiv në bashkësitë e tyre, pa dallim të përkatësisë
etnike apo cilësdo përkatësie tjetër.

Aktivitete në partneritet me seksionet shkollore

Në fillim të gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollor 2018/2019, shkollat vazhdojnë me implementimin e aktiviteteve
me nxënësit në kuadër të seksioneve shkollore. Këto janë shkollat të cilat implementuan aktivitete gjatë këtij muaji:
SHM “Gostivari”, Gostivar, SHF “Goce Dellçev”, Aerodrom, SHF “Zhivko Brajkovski”, Butel, SHF “Ibrahim Temo”, Strugë,
SHF “Cirili dhe Metodij”, f. Stajkovc, Gazi Babë, SHM “Arseni Jovkov”, Qyteti i Shkupit, SHF “Junus Emre”, f. Lisiçan,
Pllashnicë, SHF “Vasill Gllavinov”, Veles, SHF “Pere Toshev”, f. Dupjaçan, Dollnen dhe SHF “Josip Broz Tito”, Vallandovë.
Me qëllim që të sigurohet mbështetja e shkollave gjatë procesit të implementimit të aktiviteteve, ekipi i projektit
zbatoi vizitë terrenore të shkollave.
 
Në SHF “Zhivko Brajkovski” nga Buteli, 24 nxënës të cilët mësojnë në gjuhën maqedonase dhe shqipe dhe janë
anëtarë të seksionit për gjuhë angleze, realizuan takim të përbashkët në të cilin punuan në disa grupe. 

 Një grup nxënësish, së bashku me mësimdhënësit e tyre e ushtruan tekstin për shfaqjen “Borëbardha dhe shtatë
shkurtabiqët” në gjuhën angleze, ndërsa, grupi i dytë i nxënësve punuan në krijimin e skenografisë për shfaqjen. Grupi
i tretë i nxënësve të cilët patën rolin e kostumografëve propozuan ide për dukjen e aktorëve.
 
Më tej, në SHM “Gostivari” nga Gostivari, një grup i përzier etnik i nxënësve të seksionit dramatik i studio dramaturgët
më të mëdhenj maqedonas, shqiptarë dhe turq.
 
Nxënësit e seksionit për fotogazetari në SHM “Arseni Jovkov”, Qyteti i Shkupit, morën pjesë në punëtorinë e cila u
organizua me një grup të përzier etnik të nxënësve dhe u mbështet prej mësimdhënësve të cilët ligjërojnë në dy gjuhët
mësimore (maqedonase dhe shqiptare). Nxënësit ndanë shembuj dhe diskutuan në temën padrejtësia sociale. Ato
ishin mjaft të suksesshme në identifikimin e shembujve për padrejtësi sociale në rrethimin e tyre. Si detyrë e radhës
për grupin, prej tyre pritet ta shfaqin padrejtësinë sociale përmes fotografive, shoqëruar me hulumtimin e zbatuar
përmes intervistave me persona në afërsi të tyre, me qëllim që të bëhet dallimi midis drejtësisë sociale dhe
padrejtësisë sociale.



Aktivitete në partneritet

Pas takimit orientues në të cilin shkollat e përzgjedhura për zbatimin e aktiviteteve në partneritet u njoftuan me
rregullimin administrativ të procedurave për pagesë dhe metodologji për zbatimin e suksesshëm të aktiviteteve,
filluan me përgatitjen për zbatimin e aktiviteteve të miratuara. Shkollat kryesisht u fokusuan në furnizimin e
materialeve të nevojshme për implementimin e aktiviteteve. Me qëllim që të mbështeten shkollat në procesin e
përgatitjes dhe zbatimit të aktiviteteve, ekipi i projektit zbatoi komunikim të vazhduar me shkollat përmes emaileve
dhe telefonit.
 
Aktivitetet në partneritet me nxënësit të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore u zbatuan midis shkollave
partnere SHF “Dimitar Makedonski” nga Aerodromi dhe SHF “Rametulla Ameti” nga Zhelina. Njëzet nxënës të dy
shkollave partnere morën pjesë në punëtori në të cilën mësimdhënësit patën mundësi më mirë të njoftohen. Më tej,
nxënësit të cilët mësojnë në gjuhë mësimore maqedonase në SHF “Aco Shopov”, Komuna e Butelit punuan së bashku
me nxënësit të cilët mësojnë në gjuhën mësimore shqipe në SHF “Liman Kaba”, Komuna e Butelit gjatë përpunimit të
broshurës me informacione kryesore për shkollat, llojin e aktiviteteve të cilat implementohen dhe strukturën e
shkollave duke e përdorur aplikacionin Publisher.

Nxënësit të cilët mësojnë në gjuhën mësimore maqedonase dhe turke dhe anëtarët e seksionit për histori në SHF
“Junuz Emre” nga f. Lisiçan, Komuna e Pllashnicës e vizituan “Muzeun kombëtar të Luftës Nacionalçlirimtare” në
Kërçovë dhe përgatitën prezentim kushtuar vizitës së bërë.
 
Nxënësit e SHF “Josip Broz Tito”, Komuna e Vallandovës morën pjesë në aktivitetin në kuadër të seksionit për lëndën e
arsimit teknik. Në fillim, ata patën mundësi të marrin pjesë në lojë për stimulim në të cilën biseduan për sportistët e
tyre të preferuar. Më pas, ata përdorën vegla të ndryshme (panele solare, makina të robotizuara) që të ndërtojnë
robotikë të improvizuar.
 
Në SHF “Vasill Gllavinov” nga Velesi, nxënësit nga seksioni artistik disejnuan dhe fotografuan kartela me motive të
cilat e shënojnë Ditën Ndërkombëtare të Gruas.
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Organizimi i takimeve informative për planifikimin e fillimit me tre komunat e tjera të zgjedhura
për Përfshirjen e të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal.
 
Zbatimi i dy punëtorive për lehtësimin e zhvillimit të drejtimeve për bashkëpunim komunal me
EISH dhe sektorët privat lokal.
 
Organizimi i takimeve të rregullat dhe koordinimi me Këshillin e MASH për integrimin ndëretnik
në arsim.
 
Mentorim dhe mbështetje e mësimdhënësve, anëtarëve të Ekipeve për Integrim Shkollor dhe
drejtorët e shkollave të përzgjedhura të mesme për zbatimin e orëve të përbashkëta mësimore.
 
Sigurimi i mbështetjes për shkollat e përzgjedhura për zbatimin e aktiviteteve jashtë mësimore
afatgjate në seksionet shkollore dhe organizimin e vizitave terrenore me qëllim që të mbështetet
zbatimi.
 
Zbatimi i mbështetjes për shkollat e përzgjedhura për zbatimin e aktiviteteve jashtë mësimore në
partneritet dhe organizimin e vizitave terrenore me qëllim që të mbështetet zbatimi.
 
Mbështetja dhe zbatimi i punëtorive kreative dhe forum teatrove me nxënës në shkollat e
zgjedhura të mesme.
 
Përgatitja për mbështetjen e 15 komunave të përzgjedhura për zhvillimin e Politikave komunale
për Integrimin Ndëretnik në Arsim dhe Pjesëmarrjen Qytetare të të Rinjve.

Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare

Revidimi i mënyrës së zbatimit të lëndës arsimi qytetar

Komponenti është në proces të zhvillimit të strategjisë dhe hapave të ardhshëm lidhur me reformat në arsimin qytetar.
Ekipi i projektit punoi në planin për implementimin përkatës të programeve mësimore për arsim qytetar në shkollat
fillore dhe të mesme. Për fillim, do të përgatitet Koncepti kombëtar për arsim qytetar. Arsyetimi për këtë është se në nivel
të shtetit, dokumenti do të japë përgjigje për atë:

Pse ekziston nevoja për reforma në fushën e arsimit qytetar;

Cilat janë përparësitë e lëndës arsimi qytetar realizuar në mënyrë bashkëkohore;

Çfarë kompetencash qytetare duhet të posedojnë nxënësit pas përfundimit të arsimit formal;

Arsimi qytetar në programet mësimore dhe aktivitetet të cilat janë përfshirë në më shumë programe mësimore;

Etosi qytetar si mjedis shkollor për stimulimin e nismave të nxënësve.

Ekipi i projektit e mbajti takimin fillestar me përfaqësuesit e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit (BZHA) dhe praktikantët e
edukimit qytetar, në të cilin u përpunua plan për aktivitete për vitin 2019 dhe u dakordua koncepti dhe korniza kohore
për zhvillimin e Konceptit Kombëtar për Arsim Qytetar.

Doracak për nxënës për Edukimin Qytetar për klasën e tetë (8)

Ekipi i projektit punoi në përshtatjet finale të doracakut për nxënës për Edukimin qytetar për klasën e tetë (8).
Publikimi është finalizuar dhe do të botohet në gjuhën maqedonase, shqipe, turke dhe serbe dhe do të distribuohet
deri tek të gjitha shkollat fillore. BZHA do t’i informojë të gjitha shkollat dhe do ta publikojë Doracakun në ueb faqen e
tyre për përdorim publik për mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit.

Ngjarje për ndarjen e certifikatave mësimdhënësve të lëndës arsimi qytetar

Ngjarja për ndarjen e certifikatave të mësimdhënësve të lëndës arsimi qytetar do të organizohet me qëllim që të
shënohet procesi i zhvillimit të aftësive të mësimdhënësve të arsimit qytetar në bazë të programeve mësimore të
rishikuara për klasën e tetë (8). Në këtë periudhë, ekipi i projektit i filloi përgatitjet për ngjarjen në të cilën do të marrin
pjesë rreth 350 mësimdhënës të lëndës arsimi qytetar të shkollave fillore, si edhe përfaqësues të institucioneve
arsimore, shkollave dhe organizatave qytetare. Gjatë ngjarjes, BZHA do t’u ndajë certifikata të gjithë mësimdhënësve
në shkollat fillore të cilat morën pjesë në trajnimet për zbatimin e programeve të reja mësimore për lëndën arsimi
qytetar për klasën e tetë (8).
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Organizimi i takimeve me ekipin e ekspertëve për zhvillimin e lëndës Edukimi Qytetar për
shkollën fillore dhe të mesme.
 
Zhvillimi i Konceptit kombëtar për Edukim Qytetar për arsim fillor.
 
Inicimi i procesit për zhvillimin e konceptit për zbatimin e nismave të të rinjve në nivel të shkollës
dhe të bashkësisë.
 
Finalizimi i procesit të përgatitjes për shtyp të Doracakut për Edukim Qytetar për nxënësit e
klasës së tetë.
 
Organizimi i ngjarjes publike për ndarjen e certifikatave mësimdhënësve të Edukimit Qytetar për
përfundimin e suksesshëm të trajnimeve për zbatimin e një programi të ri mësimore për Edukim
Qytetar për klasën e tetë.
 
Zbatimi i hulumtimit dhe intervistës për hulumtimin e gjendjes fillestare në Edukimin Qytetar për
shkollat e mesme.

Rinovimi i shkollave

Aktivitetet për rinovim përfunduan në dy shkolla të vitit të parë të zbatimit dhe kontrolli teknik i aktiviteteve të
përfunduara u organizua në shkollat e radhës: SHF “Marshal Tito”, Komuna e Strumicës dhe SHF “Goce Dellçev”,
Komuna e Manastirit.
 
Më 8 shkurt 209, u publikua Kërkesë për oferta për rinovimin e shkollës fillore “Nikolla Karev” në Komunën e
Radovishit përzgjedhur në vitin e parë të implementimit, kërkesa u publikua në dy gazeta ditore (“Nova Makedonija”
dhe “Koha”) dhe në ueb faqen: www.mcgo.org.mk.
 
Më 22 shkurt 2019, komisioni për vlerësim organizoi hapje publike për ofertat e marra për përzgjedhjen e
kompanisë ndërtimore për rinovimin e shkollave fillore “Nikolla Karev” në Komunën e Radovishit. U zbatuan
intervista me përfaqësues të secilit prej tre ofruesve që kanë ofruar çmimet më të ulëta dhe ekipi i projektit e
përgatiti dokumentacionin e domosdoshëm për miratimin e kompanisë të zgjedhur ndërtimore. Dokumenti u dërgua
tek Zyrtari për dakordimin e kontratave në zyrën rajonale për dakordimin e marrëveshjeve të USAID-it në Kosovë, i
cili zyrtarisht e miratoi kompaninë ndërtimore të zgjedhur.
 
Më 25 shkurt 2019 u dërguan kërkesa për oferta me çmime në tre kompanitë e ranguara më lart për mbikëqyrjen e
projektit për rinovimin e SHF “Nikolla Karev” në Komunën e Radovishit. Afati për dorëzimin e ofertave është 4 mars
2019.
 
Dokumentimi për ndarjen e shpenzimeve midis shkollave dhe komunave në procesin e rinovimit u përgatit për
shkollat vijuese: SHF “Andrea Savevski Qiqish”, Komuna e Tetovës, SHF “Kuzman Shapkarev”, Komuna e Manastirit
dhe SHF “Jane Sandanski”, Komuna e Strumicës.
 
U zbatua vizitë terrenore e SHF “Edinstvo Bashkimi Birlik” në Komunën e Gostivarit gjatë së cilës ekipi i projektit së
bashku me përfaqësuesit e Ekipit për Rinovimin e Shkollave (ERSH) i definoi pozitat për rikonstruimin e sallës
sportive.
 
Ekipi i projektit organizoi kontroll teknik për aktivitetet përfundimtare për rinovim në shkollën fillore “Marshall
Tito”, Komuna e Strumicës dhe SHF “Goce Dellçev”, Komuna e Manastirit.
 
Më 13 shkurt 2019 u publikua thirrje publike për përzgjedhjen e 12 shkollave për vitin e dytë të projektit dhe të
gjitha 450 shkollat fillore dhe të mesme prej 81 komunave u ftuan të aplikohen. Thirrja e hapur u publikua në ueb
faqen e QMEQ në të gjitha katër (4) gjuhët mësimore. Për më shumë informacione vizitoni ueb faqen:
http://www.mcgo.org.mk/uncategorized/call-for-application-in-the-component-3-incentives-to-schools-
renovations-for-2019/. Afati për dorëzimin e aplikacioneve të shkollave ishte 27 shkurti 2019. Procesi i
administrimit të aplikacioneve është në vijim.
 
Ekipi i projektit filloi me përgatitjen e punëtorisë së ardhshme për ndërtimin e kapaciteteve të kuadrit shkollor prej
shkollave të rinovuara për zhvillimin e aftësive për menaxhim me rreziqe prej katastrofave. Për këtë qëllim, u
përgatit një projekt modul për punëtorinë. Qëllimi i kësaj punëtorie është që të trajnohet kuadri shkollor dhe
nxënësit për zhvillimin e planeve, procedurave, metodave dhe aktiviteteve në rast rreziku nga katastrofa.
 
Ekipi i projektit punoi në hulumtimin e standardeve dhe shpenzimeve të nevojshme për mirëmbajtjen e higjienës në
shkolla. Rezultatet e hulumtimit do të prezantohen në punëtorinë e radhës për ndërtimin e kapaciteteve të kuadrit
shkollor prej shkollave të rinovuara.

Organizimi i kontrollit teknik me përfaqësuesit e kompanisë të zgjedhur ndërtimore, kompanisë
për mbikëqyrje dhe përfaqësuesit e ekipit për rinovimin e shkollave të shkollës fillore “Vëllezërit
Milladinov” nga Komuna e Strugës.
 
Organizimi i takimeve para fillimit të aktiviteteve ndërtimore me përfaqësuesit e kompanisë së
zgjedhur ndërtimore, kompanisë për mbikëqyrje dhe përfaqësuesit e ekipeve për rinovimin e
shkollave të shkollës fillore “Nikolla Karev” nga Komuna e Radovishit.
 
Nënshkrimi i Memorandumit për mirëkuptim për projektin për rinovimin e SHF “Edinstvo
Bashkimi” nga Komuna e Gostivarit.
 
Organizimi i punëtorisë për mirëmbajtjen e shkollave për përfaqësuesit e ekipit për rinovimin e
shkollave (kuadrit teknik të shkollave, drejtorëve të shkollave dhe sekretarëve të shkollave).
 
Vlerësimi i aplikacioneve të shkollave për vitin e dytë të projektit nga Grupi i punës së
Komponentit në pajtim me kriteret e përcaktuara për zgjedhjen e shkollave.
 
Përzgjedhja e 12 shkollave për rinovim për vitin e dytë të projektit.
 
Furnizimi i kutive me vegla për 12 shkolla të rinovuara gjatë vitit të parë të projektit.
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