
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.

  
Përgatitja e videos në të cilën shfaqet procesi i rinovimit të SHF “Aco Shopov” në Butel është në vijim. Në video do të
shfaqen kushtet për mësim dhe punë në shkollë para dhe pas rinovimit. Gjithashtu, kjo do të shërbejë si shembull për
rëndësinë e mobilizimit të resurseve vendore në shkollë dhe në komunë që të sigurohet zhvillim i pavarur dhe i
qëndrueshëm.
 
U përgatit broshurë e shkurtër për atë se si organizohen dhe zbatohen orët e përbashkëta me nxënës me përkatësi
të ndryshme etnike. Broshura do të ndahet me mësimdhënësit e katër shkollave të mesme profesionale nga Shkupi
në të cilat zbatohen aktivitete të përbashkëta mësimore deri në fund të këtij viti shkollor.

Aktivitete midis komponentëve
Janar 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

USAID Maqedoni e ndryshon qasjen. Qëllimi është të ndryshojë strategjia e zbatimit të projektit pa ndryshuar
vizioni. Që këtu, me qëllim që të bëhet krahasim dhe të identifikohen sferat të cilat i plotësojnë kërkesat e reja të
cilat çojnë drejt zhvillimit të pavarur dhe të qëndrueshëm, ekipi i projektit i shqyrtoi edhe aktivitetet e projektit nga
aspekti i rritjes së përkushtimit dhe kapaciteteve në vend, shfrytëzimin e partneriteteve në zbatim dhe angazhimin e
sektorit privat dhe u plotësua pyetësori i USAID-it – Udhëtimi drejt zhvillimit të pavarur dhe të qëndrueshëm.
 
Strategjia e re е donatorit duhet të përfshihet në procesin e planifikimit të të gjitha aktiviteteve të projektit. Që këtu,
sipas prezantimit të Specialistit të lartë të USAID-it për arsim i sferave që duhet të përfshihen, ekipi i projektit punoi
në përcaktimin e planit për aktiviteteve për vitin 2019.
 
Ekipi i projektit mori pjesë në takimin koordinues për përgatitjen e Strategjisë kombëtare për zhvillimin e konceptit për
një shoqëri dhe interkulturalizëm në Republikën e Maqedonisë. Takimi u organizua nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë ndërsa grupi për arsim diskutoi për sfidat por edhe për hapat të cilat deri më tani janë ndërmarrë nga
shoqëria qytetare dhe institucionet. Tre prioritete (3) plotësuese u theksuan si shtylla kryesore të strategjisë për
arsim, gjegjësisht 1) rritja dhe përforcimi i komunikimit midis nxënësve në nivel të shkollës; 2) zhvillimi i programit
për mësim dhe mësimi i gjuhëve (gjuhës maqedonase dhe shqipe) dhe 3) rishikimi i teksteve shkollore dhe vendosja e
elementeve për përforcimin e mësimit interkulturor në të gjitha lëndët.

Organizimi i diskutimeve të nxënësve me Kryetarin e Qytetit të Shkupit

Përgatitjet për diskutimin e radhës të nxënësve me Kryetarin e Qytetit të Shkupit janë në vijim. Ngjarja do të
organizohet në fillim të shkurtit 2019 me qëllim që t’u mundësojë nxënësve të të gjitha shkollave fillore të komunës
së Butelit t’i ndajnë me kryetarin idetë e tyre për zbukurimin e Parkut të Qytetit në Shkup.

Monitorimi dhe vlerësimi

Procesi i grumbullimit të të dhënave për përvojat e mësimdhënësve të edukimit qytetar lidhur me programin e ri
mësimor të edukimit qytetar ka përfunduar. Gjithsej 161 mësimdhënës iu përgjigjën pyetësorit elektronik.
Rezultatet tregojnë se një pjesë e madhe e mësimdhënësve ka përvoja pozitive me programin e ri mësimor dhe
broshurën për nxënësit; ata vlerësojnë se qëllimet e përcaktuara për mësim janë reale dhe metodat e propozuara
për mësimdhënie dhe nxënie jenë të përshtatshme për arritjen e qëllimeve. Megjithatë, u nevojitet mbështetje
plotësuese me metoda mësimore dhe metodologji të cilat i mbështesin nxënësit për të nisur aktivitete për
ndryshime pozitive në bashkësi.
 
Gjithashtu, ekipi i projektit përgatiti pyetësor për grumbullimin e të dhënave për përvojat e nxënësve lidhur me
programin e rishikuar mësimor të edukimit qytetar. Linku deri tek pyetësori elektronik, i cili u përkthye në gjuhët
mësimore, iu dërgua mësimdhënësve të edukimit qytetar me instruksione që ta japin për plotësim në një klasë të
tetë ku ligjërojnë. Procesi i grumbullimit të të dhënave është në vijim dhe pritet të përfundojë deri nga mesi i
shkurtit. Konstatimet do të shfrytëzohen për t’i informuar kreatorët e politikave për nevojën eventuale të rishikimit
plotësues të programit mësimor, materialeve mësimore, materialeve ndihmëseve dhe resurseve.
 
Janë grumbulluar pyetësorët për vlerësimin e gjendjes fillestare në katër shkollat e mesme të Qytetit të Shkupit, të
cilët iu dhanë nxënësve që të vlerësohen përvoja e tyre nga aktivitetet e përbashkëta të nxënësve dhe perceptimet
për “tjetrin” para fillimit të aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve. Numri i përgjithshëm i pyetësorëve është 292.
Të dhënat u futën në bazën e të dhënave dhe analizohen për çdo shkollë në veçanti, me qëllim që çdo shkollë të mund
të informohet për rezultatet dhe të jepen rekomandime për strukturën dhe metodat më përkatëse për realizimin e
orëve të përbashkëta. Në janar, u përgatit raport dhe informacione kthyese për shkollën e mesme Boro Petrushevski
dhe u dorëzuan në shkollë.



U morën 12 transkripta prej grupeve të fokusit për vlerësimin e gjendjes fillestare me nxënës – pjesëmarrës në
seksionet shkollore dhe shfrytëzohen me qëllim të informimit të mësimdhënësve për preferencat e nxënësve lidhur
me strukturën dhe organizimin e seksioneve. Kjo do të kontribuojë në procesin e përshtatjes së aktiviteteve në
seksionet shkollore që t’u përgjigjen nevojave të nxënësve.
 
U përpunuan të dhënat nga hulumtimi me komunat dhe u përgatit një raport përfundimtar. Me raportin do të
informohet projekti për progresin e çdo komune në fushën e integrimit ndëretnik në arsim dhe zhvillimin e
kompetencave qytetare të të rinjve. Sipas këtyre konstatimeve, projekti do të zhvillojë plan për bashkëpunim me
komunat.

Aktivitete 
 vijuese

Takime të rregullta dhe koordinimi me Grupin e Punës në kuadër të MASH për Integrimin
Ndëretnik në Arsim.
 
Mentorim dhe mbështetje e mësimdhënësve, anëtarëve të Ekipeve për Integrim Shkollor dhe
drejtorëve të shkollave të përzgjedhura të mesme për orë të përbashkëta mësimore.
 
Sigurimi i mbështetjes për shkollat e përzgjedhura për zbatimin e aktiviteteve jashtë mësimore
afatgjata në seksione dhe organizimin e vizitave terrenore me qëllim që të mbështetet zbatimi.
 
Sigurimi i mbështetjes në shkollat e zgjedhura për zbatimin e aktiviteteve jashtë mësimore në
partneritet dhe organizimin e vizitave terrenore me qëllim që të mbështetet zbatimi.
 
Mbështetje dhe zbatimi i punëtorive kreative dhe forum teatrove me nxënës në shkollat e
përzgjedhura të mesme.

Mbajtja e bashkëpunimit dhe koordinimi me institucionet kryçe arsimore, donatorët dhe projektet
e tjera.
 
Azhurnimi i rregullt i të gjitha platformave onlajn të projektit me informacione, lajme, foto galeri,
video, resurse dhe materiale.
 
Organizimi i diskutimeve të nxënësve me Kryetarin e Qytetit të Shkupit për qëllime të prezantimit
të ideve për zbukurimin e Parkut të Qytetit në Shkup.
 
Organizimi i pjesëmarrësve në TV për prezantimin e aktiviteteve të të rinjve lidhur me sferat e
projektit.
 
Zbatimi i përgatitjeve për zhvillimin e një sërë videosh të animuara për mbështetjen e zbatimit të
edukimit qytetar në shkolla dhe bashkësi.
 
Përgatitje për trajnime për përdorimin e mediave për mësimdhënësit dhe nxënësit nga viti i parë i
zbatimit të projektit.
 
Përgatitje për ngjarjen “Aksione të të rinjëve” që do t’i angazhojë të rinjtë në aktivitetet e
bashkësisë.
 
Përgatitja e raporteve për përvojat dhe perceptimet e nxënësve para fillimit të aktiviteteve të
përbashkëta mësimore në shkollat e mesme: Braka Milladinovci, Arseni Jovkov dhe QSHN
Zdravko Cvetkovski.
 
Finalizimi i raportit prej hulumtimit me komunat dhe zhvillimi i planit për bashkëpunim me to.
 
Finalizimi i procesit të grumbullimit të të dhënave për përvojat e nxënësve me programin mësimor
për edukim qytetar dhe përpunimin dhe analizimin e të dhënave.
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Aktivitete për përforcimin e kohezionit  ndëretnik

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

Me qëllim të mbështetjes së mëtejme të procesit të zbatimit të orëve të përbashkëta mësimore, ekipi i INRA në
partneritet me Qytetin e Shkupit dhe OSBE-në vazhdoi të organizojë takime të rregullat në të gjitha shkollat e
përzgjedhura. Më 29 janar 2019 u organizua takimi i parë në SHM “Boro Petrushevski”. Takimi përfshiu diskutim dhe
ndarjen e përvojave lidhur me: angazhimin e mësimdhënësve në trajnime për përforcimin e kapaciteteve për zbatimin
e suksesshëm të orëve të përbashkëta mësimore, rolin dhe mbështetjen e Ekipeve për Integrim Shkollor për
mbështetjen procesit të zbatimit të orëve të përbashkëta, prezantimin e rezultateve prej vlerësimit të gjendjes
fillestare që u zbatua në shkollat e mesme të Qytetit të Shkupit dhe diskutim për procesin e metorimit dhe
mbështetjen për mësimdhënësit që i zbatojnë orët e përbashkëta mësimore me nxënësit. Në fillim të shkurtit do të
mbahen tre takime plotësuese të njëpasnjëshme në pajtim me dinamikën për zbatimin e orëve të përbashkëta
mësimore në shkollat e zgjedhura.

Aktivitete jashtë mësimore afatgjate në shkolla

Pas përzgjedhjes së 22 shkollave me një gjuhë mësimore që do të mbështeten në zbatimin e aktiviteteve në
partneritet, më 25 janar 2019 ekipi i projektit organizoi takim orientues me përfaqësues të këtyre shkollave. Ky takim
u nda në katër (4) sesione, të cilat i përfshinë temat vijuese: drejtime programore dhe administrative, monitorim dhe
vlerësim i aktiviteteve, mbulim në media dhe media sociale dhe punë në grupe. Gjatë këtij takimi, moderatorët i ndanë
me pjesëmarrësit informacionet e nevojshme lidhur me rregulloren administrative për procedurën për pagesë, si dhe
informacione lidhur me procesin e monitorimit dhe vlerësimit të aktiviteteve të zbatuara. Gjithashtu u prezantuan
ueb faqja e projektit, profili i Facebook-ut edhe aplikacioni celular “EduMobMK”. Më tej, gjatë sesionit final i cili
përfshiu punë në grupe, shkollave iu mundësua mbështetje dhe drejtime për zhvillimin e mëtejmë të aktiviteteve të
propozuara në aplikacion, gjë që do të çojë drejt zbatimit të suksesshëm të aktiviteteve të miratuara dhe prezantimit
të arritjeve para bashkësive të tyre. Pas këtij takimi, shkollat do të fillojnë me zbatimin e aktiviteteve me nxënës të
gjuhëve të ndryshme mësimore.



Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare

Rinovimi i shkollave

Aktivitetet për rinovim që ishin obligim i Projektit për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim kanë përfunduar
në pesë shkolla. U organizua kontroll teknik i aktiviteteve të përfunduara në shkollat vijuese: SHm “Jane Sandanski”,
Komuna e Strumicës; SHF “Kirili dhe Metodi”, f. Romanovc, Komuna e Kumanovës; SHF “Aco Shopov”, Komuna e
Butelit; SHM “Kuzman Shapkarev”, Komuna e Manastirit dhe SHF “Vera Ciriviri Trena” f. Debresht, Komuna e
Dollnenit. Në këto shkolla, punët që janë obligim i shkollave dhe komunave do të kryhen gjatë periudhës që vijon.
 
Ekipi i projektit i vizitoi dy shkolla ku në vijim janë aktivitetet për rinovim. Si rezultat, do të bëhet vendosja e pllakës
në katin e dytë të objektit shkollor në SHF “Marshall Tito”, Komuna e Strumicës dhe rinovimi i tualeteve, dyshemeve
dhe dyerve në ndërtesën shkollore në SHF “Goce Dellçev” në Komunën e Manastirit.
 
Kontrata për donacione u nënshkruan midis QMEQ dhe drejtorëve të shkollave SHM “Jane Sandanski”, Komuna e
Strumicës; SHF “Kirili dhe Metodi” f. Romanovc, Komuna e Kumanovës; SHM “Kuzman Shapkarev”, Komuna e
Manastirit, SHF “Vera Ciriviri Trena” f.Debresht, Komuna e Dollnenit dhe SHF “Aco Shopov”, Kumuna e Butelit.
Qëllimi i marrëveshjes për donacion është të bëhet pranim-dorëzimi i pronës së rinovuar nga projekti i shkollës.
 
Ekipi i projektit organizoi takim koordinues me përfaqësuesit e Komunës së Gostivarit dhe SHF “Edinstvo Bashkimi
Birlik”. Në takim u definuan prioritetet për rinovimin e kësaj shkolle dhe pjesëmarrja e shkollës dhe e komunës në
rinovimet.
 
U miratua projekti për rinovim “Përshtatja e hapësirës së hapur në klasat e shkollës” për SHF “Nikolla Karev”,
Komuna e Radovishit.
 
Memorandum për mirëkuptim për rinovimin e SHM “Nikolla Karev”, Komuna e Radovishit që u përgatit nga projekti
u nënshkrua nga drejtori ekzekutiv i QMEQ, drejtuesit të projektit, kryetarit të Komunës së Radovishit dhe drejtorit
të shkollës.

Aktivitete për stimulimin e shkollave/rinovim

Në fillim të janarit, ekipi i projektit i organizoi disa takime me përfaqësues të BZHA lidhur me aktivitetet e ardhshme
për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare tek të rinjtë. Aktivitetet të cilat pasojnë do ta përmbyllin
procesin e përmirësimit të lëndës së edukimit qytetar për klasën e tetë (8) dhe do të vazhdojnë me aktivitetet për
zhvillimin e lëndës së edukimit qytetar për klasën e nëntë (9). Si rezultat, aktivitetet u koordinuan me BZHA dhe u
përgatit plani fillestar.
 
Me qëllim të plotësimit të nevojave të nxënësve dhe mësimdhënësve për zbatimin e lëndës të edukimit qytetar, tema e
radhës gjegjësisht e katërt (4) Religjioni, mediat dhe arti në shoqërinë civile u publikua dhe u vendos në dispozicion të të
gjitha shkollave fillore përmes ueb faqes së BZHA http://bro.gov.mk/docs/osnovno-
obrazovanie/Broshura_za_gragjansko_obrazovani e-Tema_4_alb.pdf\. Njëherësh vazhdon procesi i përgatitjes për
botim të broshurës për edukim qytetar. Ekipi i projektit e shkroi hyrjen për publikimin dhe i përgatiti specifikimet dhe
përshtatjet e elementeve para botimit. Ministria e Arsimit dhe Shkencës do ta ndërmarrë botimin e teksteve të
ardhshme shkollore të edukimit qytetar, me çka do të sigurojë pavarësi dhe qëndrueshmëri.
 
U mbajt takim me Sektorin për hulumtimin në arsim në kuadër të BZHA me qëllim të përgatitjes së planit veprues lidhur
me studimin për hulumtimin e gjendjes fillestare për edukimin qytetar për shkollat e mesme. Në takim, u ndanë
informacione kthyese për pyetësorin e përgatitur paraprakisht dhe u dakordua korniza kohore e aktiviteteve. Më tej, u
bisedua për zbatimin e veglave të tjera për hulumtim, siç janë intervista dhe fokus grupe. Përfaqësuesit e BZHA-së
biseduan për përgjegjësitë e tyre në procesin e grumbullimit të të dhënave dhe publikimin e raportit gjatë përgatitjes
së kornizës kohore të aktiviteteve.

Aktivitete 
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Organizimi i takimeve me ekipin e ekspertëve për avancimin e lëndës së edukimit qytetar për
arsimin fillor dhe të mesëm.
 
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 shtypjen e broshurës për edukim qytetar për nxënësit.
 
Inicimi i procesit të lëshimit të certifikatave të mësimdhënësve të shkollave fillore që kanë marrë
pjesë në trajnimet për edukim qytetar.
 
Zbatimi i anketës dhe intervistave për hulumtimit të gjendjes fillestare në edukimin qytetar për
shkollat e mesme.

Organizimi i kontrollit teknik me përfaqësuesit e kompanive të zgjedhura shtetërore për
mbikëqyrjen e përfaqësuesve të ekipeve për rinovimin e shkollave në shkollat vijuese: SHF
“Marshall Tito”, Komuna e Strumicës, SHF “Vëllezërit Milladinov”, Komuna e Strugës dhe SHF
“Goce Dellçev”, Komuna e Manastirit.
 
Nënshkrimi i Memorandumit për mirëkuptim me drejtorin e shkollës së zgjedhur fillore “Edinstvo
Bashkimi Birlik” nga Gostivari dhe kryetarin e Komunës së Gostivarit.
 
Përgatitja e Kërkesave për oferta për rinovimin e SHF “Nikolla Karev”, Komuna e Radovishit dhe
SHF “Edinstvo Bashkimi Birlik” nga Komuna e Gostivarit, me të cilat do të publikohen kërkesat
për oferta për zgjedhjen e kompanive ndërtimore në dy gazeta ditore dhe në ueb faqen e QMEQ
me ç’ rast do të pasojë zgjedhja e kompanive të ndërtimit.
 
Zgjedhja e kompanive konsulentë për mbikëqyrjen e rinovimit në “Nikolla Karev”, Komuna e
Radovishit dhe SHF “Edinstvo Bashkimi Birlik” në Komunën e Gostivarit.
 
Përgatitja e materialeve për trajnim për mirëmbajtjen e shkollave të rinovuara dhe menaxhimin
me katastrofa në shkolla.
Publikimi i kërkesave për oferta për furnizimin e kutisë me vegla për mirëmbajtjen e shkollës.
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