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Aktivitete midis komponentëve 

  

Aktivitetet për bashkëpunim të projektit 
 Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar është përfshirë në reformat në arsim në vend. Anëtarët e ekipit të 

projektit u zgjodhën të jenë pjesë e grupit të punës të formuar nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës për zbatimin 
e rekomandimeve të OECD-së të propozuara në raportin „Shqyrtimi i vlerësimit dhe sistemi për vlerësim”. Me 
pjesëmarrje në grupin e punës, projekti do të kontribuojë drejt qëndrueshmërisë të aktiviteteve të projektit dhe 
proceseve dhe do ta mbështesë qeverinë në angazhimet për vendosjen e ndryshimeve të qëndrueshme. 

Komunikimi me opinionin   
 Infografiku me standardet dhe buxhetet për mirëmbajtjen e objekteve shkollore u përgatit dhe iu dorëzua 

përfaqësuesve të 12 shkollave të rinovuara. Infografikun mund ta gjeni në linkun vijues: 
http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Standardi-i-budzeti-za-higiena-vo-ucilist%D0%B0_ALB-1.pdf.  

 Informatori për media u përgatit dhe u nda me të gjitha mediat.  
 Ueb faqja dhe platformat e mediave sociale u azhurnuan rregullisht me informacione, lajme, foto galeri, video, 

resurse dhe materiale.  
 Ekipi i projektit punoi në partneritetin në MASH që të sigurohet mbulim medial në ngjarjen për promovimin e 

konceptit të ri për edukim qytetar, që rezultoi në më shumë se 25 kronika televizive dhe onlajn për ngjarjen.   

Monitorimi dhe vlerësimi  
 U zbatuan fokus grupe me nxënës për vlerësimin fillestar të nevojave dhe perceptimeve të nxënësve në 12 

shkolla që filluan të zbatojnë aktivitete në partneritet. Në bazë të rezultateve u përgatit raport. Rekomandimet 
do të përdoren që të informohen shkollat dhe t’u japin udhëzime lidhur me llojin dhe strukturat e aktiviteteve që 
i parapëlqejnë nxënësit. 

 U përgatitën pyetësorë për vlerësimin e trajnimeve për: 1) mirëmbajtjen e shkollave për kuadrin teknik të 
shkollave dhe 2) përforcimin e mbështetjes midis komunave, shkollave dhe sektorit afarist për mbështetjen e 
aktiviteteve të projektit dhe nismave rinore. Dy trajnimet morën vlerësim pozitiv (mbi 4 në shkallën prej 1 deri 
në 5). 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

  

Angazhim i të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal  
 U organizuan takime informative me tre (3) prej pesë (5) komunave (Gostivar, Kumanovë dhe Shkup) që u 

zgjodhën për zbatimin e aktiviteteve me të cilat do të mbështeten aksionet e nxënësve. Zgjedhja e shkollave u 
bë në bazë të përfaqësimit rajonal gjeografik, karakterit shumëgjuhësh të komunave, partneritetit paraprak me 
projektin dhe bashkëpunimit të mirë me shkollat në territorin e tyre. 

 Më pas u organizuan dy (2) punëtori për përfaqësuesit komunal të obliguar për arsim dhe anëtarët e Ekipeve 
për Integrim Shkollor të pesë (5) komunave. Në këto punëtori, u dhanë udhëzime për mbështetjen e shkollave 
në zbatimin e aktiviteteve për integrimin ndëretnik dhe pjesëmarrjen qytetare. Gjithashtu, u diskutua për 
përfitimet e përfshirjes së sektorit privat në këto aktivitete. 

Koordinimi me Këshillin për Integrimit Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 

 Në bashkëpunim me OSBE-në, u organizua takim koordinues me Këshillin për Integrimin Ndëretnik në Arsim 
në kuadër të MASH me qëllim që të bisedohet për dy (2) takimet e ardhshme për orientim me shkollat të cilat 
morën grant nga MASH. Qëllimi i takimeve është shkollave t’u jepen drejtime për zbatimin e aktiviteteve të 
propozuara për integrimin ndëretnik në arsim. 

 Këshilli për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH do t’i japë mbështetje orëve të përbashkëta 
mësimore në shkollat e mesme dhe do t’i japë mbështetje punës së Inspektoratit Shtetëror të Arsimit në 
rishikimin dhe sendërtimin e Indikatorëve për cilësinë e punës së shkollave. 

Takim koordinues me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit (ISHA) 

 U mbajt takim koordinues me përfaqësuesin e ISHA me qëllim që të diskutohet për procesin e rishikimit dhe 
plotësimin e Indikatorëve për cilësinë e punës së shkollave. Inspektorati Shtetëror i Arsimit i emëroi pesë 
inspektorë të cilët do të jenë pjesë e grupit të punës që do ta zbatojë këtë proces. Rekomandimet dhe 
rezultatet e takimeve rajonale me inspektorët e ISHA do ta përcaktojnë ecurinë e procesit. 

Punëtori kreative në shkolla  
 Në 8 (tetë) shkolla të përzgjedhura të mesme, mësimdhënësit me grupet e tyre të nxënësve vazhduan me 

zbatimin e punëtorive kreative përmes përdorimit të moduleve të ndryshme. Këto punëtori kreative zbatohen 
çdo javë në çdo shkollë dhe deri më tani janë realizuar 96 punëtori kreative në shkollat e mesme. Nxënësve u 
ofrohen aftësi të ndryshme, prej përforcimit të punës ekipore, ndërtimin e frymës ekipore, deri në zhvillimin e 
aftësive komunikuese dhe aftësive për bashkëpunim. Gjithashtu, nxënësit marrin pjesë në shumë aktivitete 
grupore duke përdorur ide kreative dhe ngjashëm. 

 

http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Standardi-i-budzeti-za-higiena-vo-ucilist%D0%B0_ALB-1.pdf


 
Orë të përbashkëta mësimore në shkolla  

 Katër (4) shkolla të mesme në Shkup (Boro Petrushevski, Zdravko Cvetkovski, Arseni Jovkov dhe Vëllezërit 
Milladinov) vazhduan me realizimin e orëve të përbashkëta mësimore në shkollat e tyre. Në mars, shkollat 
mbajtën 101 orë të përbashkëta mësimore (gjegjësisht, për lëndë profesionale, sport, gjuhë angleze dhe 
gjermane, orë praktike dhe orë të lira mësimore) me të cilat u mundësua komunikim i zgjatur midis nxënësve 
të gjuhëve të ndryshme mësimore. 

Aktivitete afatgjate jashtë mësimore në shkolla   
 Aktivitetet me nxënësit e gjuhëve të ndryshme mësimore në kuadër të seksioneve shkollore vazhduan në: 

SHF „Goce Dellçev”, Aerodrom, SHF „Cirili dhe Metodij” f. Stajkovc, Gazi Babë, SHF „Gostivari”, Gostivar, 
SHF „Cvetan Dimov”, Qyteti i Shkupit, SHF „Vera Ciriviri Trena” f. Debreshte, Dollnen, SHF „Goce Dellçev”, 
Manastir dhe SHF „Strasho Pinxhur” f. Josifovë, Vallandovë. Që të sigurohet mbështetje për shkollat u 
realizuan vizita terrenore.  

 Në SHF „Gostivari” nga Gostivari, 36 nxënës të gjuhës mësimore maqedonase, shqipe dhe turke, 
anëtarë të seksionit dramë, vazhduan me prova të rregullta për shfaqjen. Një shkollë tjetër e cila 
realizoi aktivitete në kuadër të seksionit dramë është SHM „Cvetan Dimov” nga Qyteti i Shkupit. Nën 
mentorimin e mësimdhënësve të tyre, nxënësit e kësaj shkollore realizuan prova të rregullta. 

 Në shkollën fillore „Cirili dhe Metodij” f. Stajkovc, Gazi Babë, 30 nxënës të seksionit të artit figurativ 
punuan së bashku në krijimin e vizatimeve abstrakte. 36 nxënës të SHF „Goce Dellçev”, Komuna e 
Aerodromit gjithashtu realizuan aktivitete në kuadër të seksionit të artit figurativ. Të ndarë në grupe të 
përziera etnike, nxënësit punuan në krijimin e numrave dhe shkronjave duke përdorur pëlhura dhe 
letra në ngjyra të ndryshme.   

 20 nxënës, anëtarë të seksionit të kimisë në SHF „Goce Dellçev” nga Manastiri, patën mundësi të 
mësojnë diçka më shumë për shpejtësinë e reagimit kimik dhe si ta përllogarisin të njëjtën. 

 Në SHF „Vera Ciriviri Trena” nga f. Debreshtë, Komuna e Dollnenit, 30 nxënës të gjuhës mësimore 
maqedonase dhe turke realizuan aktivitet në kuadër të seksionit të sportit. Përmes këtij aktiviteti 
nxënësit patën mundësi t’i përsosin teknikat kryesore sportive. 

Aktivitete në partneritet 
 Aktivitete në partneritet me nxënësit e gjuhëve të ndryshme mësimore vazhduan të zbatohen në shkollat e 

përzgjedhura.   

 SHF „Tode Haxhi Tefov” nga Kavadari zbatoi aktivitet në partneritet me SHF „Bajram Shabani” nga f. 
Kondovë, Komuna e Sarajit. Nxënësit të cilët mësojnë në gjuhën mësimore maqedonase dhe shqipe 
nga të dy shkollat partnere morën pjesë në punëtori gjatë së cilës krijuan forma gjeometrike 3D. 

 Një tjetër shkollë që zbatoi aktivitete në partneritet është SHF „Naim Frashëri” nga Tetova. Nxënësit e 
kësaj shkolle punuan së bashku me nxënësit e SHF „Kërste Misirkov” nga Komuna e Gazi Babës dhe 
përgatitën kartolina prej materialeve të ricikluara me mesazhe për ngritjen e vetëdijes ekologjike. 

 Nxënësit e shkollës fillore „Aco Shopov” nga Buteli punuan së bashku me nxënësit e shkollës fillore 
„Liman Kaba” nga e njëjtë komunë, në zbukurimin e oborreve shkollore në të dy shkollat. 

 Nxënësit e SHM „Ismet Jashari” nga Komuna e Likovës dhe SHM „Mitko Penxhukliski” nga Komuna e 
Kratovës patën mundësi së bashku të punojnë dhe të mësojnë më shumë për përfitimet e ushqimit të 
shëndetshëm. 

 Nxënësit e SHF „Rajko Zhinzifov” nga f. Orizare, Veles punuan në partneritet me nxënësit e SHF 
„Bllazhe Koneski” nga Velesi. Ata morën pjesë në punëtori me titull „Rritemi së bashku”, gjatë së cilës 
shkruan krijime poetike. 

 Një shkollë tjetër e cila realizoi aktivitete në partneritet është SHM „Saraji” nga Saraji. Nxënësit e kësaj 
shkolle, së bashku me nxënësit e SHM „Nikolla Karev” nga Strumica, morën pjesë në punëtorinë për 
njoftim të ndërsjellë, nën udhëheqjen e mësimdhënësve të dy gjuhëve mësimore (maqedonase dhe 
shqipe). Gjatë punëtorisë nxënësit morën pjesë në aktivitete të ndryshme qëllimi i së cilave ishte 
nxënësve t’u mundësohet të njoftohen dhe të punojnë së bashku. Pas punëtorisë, nxënësit morën 
pjesë në një ndeshje sportive në hendboll. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  

Hulumtim për gjendjen fillestare të përmbajtjeve të edukimit qytetar në shkollat e mesme  
 U tubuan të dhëna kuantitavie për Hulumtimin e gjendjes fillestare të përmbajtjeve të edukimit qytetar në 

shkollat e mesme. Në anketë gjithsej përgjigje u morën prej 120 mësimdhënësve të edukimit qytetar dhe 740 
nxënësve dhe ato do të përpunohen dhe analizohen nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit me qëllim që të 
sigurohen drejtime për reformën vijuese të edukimit qytetar në arsimin e mesëm.  

Informacionet kthyese për programin mësimor për edukim qytetar 
 Përgjigjet e nxënësve të klasës së 8-të lidhur me përvojat nga programi mësimor u përpunuan dhe integruan 

në raportin në të cilin janë përfshirë përgjigjet e mësimdhënësve. Konstatimet tregojnë se nxënësit i 
shfrytëzojnë materialet e papërgatitura, edhe pse kjo bëhet në kombinim me tekstin e vjetër shkollor. 
Megjithatë, përvojat me programin e ri mësimor janë pozitive për shumicën e nxënësve edhe pse ata më 
shumë do të dëshironin të kenë tekste shkollore dhe leksione më interaktive.  

Udhëzues për nxënësit e klasës tetë (8)  
 Udhëzuesi për nxënësit e klasës së tetë (8) u publikua në të gjitha katër gjuhët mësimore (maqedonase, 

shqipe, turke dhe serbe) dhe i u shpërnda mësimdhënësve të edukimit qytetar gjatë ngjarjes promovuese 
për konceptin e ri të edukimit qytetar, së bashku me certifikatat për trajnimin e përfunduar për programin 
mësimor për klasën e tetë (8).  



Ngjarje promovuese për konceptin e ri të edukimit qytetar 
 U organizua ngjarje për promovimin e konceptit të ri të edukimit qytetar dhe dorëzimin e certifikatave 

mësimdhënësve të cilët morën pjesë në trajnim për implementimin e programit të rishikuar mësimor për 
klasën e tetë. Në këtë ngjarje morën pjesë mbi 300 mësimdhënës së bashku me përfaqësues të 
institucioneve arsimore, organizata ndërkombëtare, media etj. Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Drejtori i 
Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe Drejtori Ekzekutiv i QMEQ e promovuan Konceptin e edukimit qytetar. 

  

 

 
Stimulimi i shkollave – Rinovimi  

  

Rinovimi i shkollave  
 Drejtori ekzekutiv i QMEQ, drejtori i projektit, kryetari i komunës së Gostivarit dhe drejtori i shkollës 

nënshkruan Memorandum për mirëkuptim të përgatitur nga projekti, për rinovimin e SHF „Edinstvo Bashkimi 
Birlik”, Komuna e Gostivarit. U shpall tender për „Rikonstruimin e sallës sportive” në këtë shkollë dhe në vijim 
është zgjedhja e zbatuesit më të volitshëm. 

 U zgjodh kompania ndërtimore për „Përshtatjen e hapësirës së hapur në shkollë në një klasë dhe në 
vendosjen e stufave të reja me peleta në katër shkolla rajonale” në SHF „Nikolla Karev” në Komunën e 
Radovishit dhe në vijim është zbatimi i punimeve të parapara. 

 Ekipi i projektit organizoi vizitë të përfaqësueses së Byrosë për Evropë dhe Euroazi të USAID-it, Kristin Oliv 
në SHF„Aco Shopov” në Komunën e Butelit. Në takim mori pjesë kryetari i komunës së Butelit, përfaqësues të 
SHF „Aco Shopov” dhe përfaqësues të shkollës partnere SHF „Liman Kaba” nga Luboteni. Qëllimi i vizitës 
ishte të shihet se si komuna i mbështet aktivitetet në shkollë dhe në pjesën e aktivitete të rregullta edhe në 
pjesën e rinovimit.  

 U bë analizë e standardeve, nevojave dhe buxheteve për mirëmbajtjen e higjienës në shkolla. U bë krahasimi 
midis shkollës private dhe publike. Si rezultat i kësaj u përgatit raport dhe infografikë ku u shfaqën konstatimet 
dhe rezultatet. 

 Më 22 mars 2019 u mbajt trajnim për përfaqësuesit e 12 shkollave të rinovuara në vitin e parë të projektit 
(kuadri teknik, sekretarë dhe drejtorë të shkollave). Në trajnim u prezantuan praktikat e mira për mirëmbajtjen 
e objekteve shkollore, mirëmbajtjen e higjienës, mirëmbajtjen e sistemeve të ngrohjes në shkolla dhe 
organizimin e kuadrit shkollor në rast të katastrofave natyrore. 

 U zbatua procedura për tender në të cilën u zgjodhën kompani për furnizimin e veglave dhe pajisjeve për 
mirëmbajtjen e objekteve shkollore.   

 Si rezultat i thirrjes për zgjedhjen e shkollave për rinovim që iu dorëzua të gjitha shkollave fillore dhe të 
mesme, u pranuan 195 aplikacione. Aplikacionet u evidentuan dhe dërguan për vlerësim deri tek të gjithë 
anëtarët e komisionit. Rezultatet priten në javën e parë të prillit. 

 U përgatit dokumentacioni për pjesëmarrje i shkollave dhe komunave në projektet për rinovimin e gjashtë (6) 
shkollave, ndërsa kjo e paraqet 20,92% të investimit të përgjithshëm. 

 

 


