
 

 

 

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

RAPORT MUJOR – prill 2022 

 

 

Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Aktivitete të projektit për bashkëpunim 
✓ Më 7- 8 prill 2022, përfaqësuesit e ekipit të projektit morën pjesë në konferencën e parë rajonale “Aftësi 

për vendet e ardhshme të punës” dhe janë përfshirë aktivitete për shkëmbimin e përvojave para 
zbatimit lidhur me pjesëmarrjen e të rinjve dhe rëndësinë e integrimit ndëretnik në përgatitjen e të rinjve 
për vendet e ardhshme të punës. Konferenca ofroi platformë që ekspertët të kyçen në dialogun e hapur 
dhe të ndahen praktika të mira për atë se si të lidhen aftësitë me vendet e ardhshme të punës. 
Në të kanë marrë pjesë përfaqësues të lartë qeveritarë, krijues të politikave, përfaqësues të sektorit 
arsimor, përfaqësues të sektorit privat, Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnime (QAPT), organizata 
për të rinj dhe specialistë për bashkëpunim zhvillimor që punojnë në QAPT dhe punësimin e të rinjve. 
Nikoqirë të konferencës ishin Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Oda Ekonomike e Maqedonisë së 
Veriut, ndërsa u organizua me mbështetjen e “Arsimim për punësim” (E4E@mk), projekt i Agjencisë 
zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), që e zbaton HELVETAS Maqedoni e Veriut, Qendra 
Maqedonase për Edukim Qytetar dhe Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut. 

 

Komunikimi me opinionin 
✓ Përfaqësuesja e projektit Nastasia Stojanoviq ishe mysafire në “Radion e Maqedonisë – Radio Shkupi” 

ku foli për ngjarjen promovuese të organizuar me nxënësit të cilët janë anëtarë të Qendrës për Fuzion 
të Ideve gjatë së cilës prezantuan idenë e tyre për rrjetëzimin e nxënësve në nivel nacional para 
përfaqësuesve të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe Qendrës për 
Arsim Profesional dhe Trajnim. 

✓ Filluan të përpunohen dhe disejnohen produktet dhe materialet për komunikim me opinionin, duke e 
përfshirë edhe hartën interaktive me arritjet e projektit.  

✓ Projekti ishte pjesë e serisë së publikimeve onlajn të USAID Maqedoni e Veriut kushtuar Ditës së 
Planetit Tokë. Për këtë qëllim ishte përpunuar edhe albumi i Flickr me fotografi që kanë të bëjnë me 
mbrojtjen e mjedisit jetësor. 

✓ Ueb faqja e projektit dhe platformat për media sociale janë azhurnuar rregullisht me informacione dhe 
lajme për rrjedhën e aktiviteteve të projektit. 

✓ Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me artikuj mediatik për aktivitetet e projektit në 
shkolla dhe në bashkësitë lokale. U përgatit buletini mediatik i cili u nda me të gjitha mediat.  

 

Monitorimi dhe vlerësimi 
✓ Gjatë viteve të kaluara, projekti në vazhdimësi ka punuar në zhvillimin e integrimit ndëretnik në arsim 

dhe angazhimin e të rinjve. Me qëllim që të bëhet shqyrtimi i efekteve nga aktivitetet e realizuara të 
projektit, do të përgatitet raport final për vlerësim. Për këtë qëllim, ekipi i projektit realizoi aktivitete 
koordinuese dhe i finalizoi instrumentet të cilat do të mundësojnë grumbullimin e informacioneve 
kthyese kuantitative dhe kualitative nga shfrytëzuesit e projektit gjatë periudhës së ardhshme. 
Instrumentet përfshijnë hulumtime elektronike, grupe të fokusit me nxënës, mësimdhënës dhe prindër, 
si edhe vizita terrenore dhe intervista. 

✓ Duke e pasur parasysh kohëzgjatjen fillestare të INRA para vazhdimit të tij, Plani për matjen e 
rezultateve ishte azhurnuar me të dhënat e grumbulluara deri më 17 prill 2022. Përveç kësaj, me qëllim 
që të ndiqen intervenimet e pritura për çdo komponentë, ekipi i projektit i vendosi qëllimet për periudhën 
e ardhshme: 18 prill 2022 – 30 shtator 2022.  

 

Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
✓ Publikimi i Qendrës për Fuzion të Ideve “Qendra për Fuzion të Ideve – nga ideja në realitet” ishte 

publikuar në gjuhën maqedonase, shqipe, turke dhe angleze. Ajo përmban detaje për aktivitetet e 
nxënësve dhe arritjet e tyre në Qendrën për Fuzion të Ideve. Publikimi ka për qëllim të shërbejë si 
inspirim për gjeneratat e ardhshme të kreatorëve të rinj të ndryshimeve pasi përfshin detaje për nismat 
e zbatuara për të rinj dhe mënyrat e ndryshme në të cilat nxënësit mund të kyçen. 

 
 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

Partneritet me institucione kyçe arsimore 
✓ Që në mënyrë shtesë të rritet qëndrueshmëria e realizimit të orëve të përbashkëta mësimore në 

shkolla, projekti punon në krijimin e veglës onlajn/trajnimit për mësimdhënësit-realizues në bazë të 

https://www.flickr.com/photos/155523031@N05/albums/72177720298201854
https://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/Idea-Fusion-Center-Booklet-MK-final.pdf
https://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/Idea-Fusion-Center-Booklet-ALB-final.pdf
https://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/Idea-Fusion-Center-Booklet-TR-final.pdf
https://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/Idea-Fusion-Center-Booklet-ENG-final.pdf


 

 

Udhëzuesit për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore, si edhe përvojën e realizimit praktik të 
këtyre orëve në shkolla. Pas krijimit të strukturës, sesioneve dhe se si do të duket ky trajnim onlajn 
gjatë periudhës së kaluar, projekti vazhdoi me përgatitjen e materialeve për dy sesionet e para, 
gjegjësisht 1) integrimin ndëretnik në sistemin arsimor dhe përfitimet e realizimit të aktiviteteve për INA 
dhe 20 aktivitetet shkollore për realizimin e orëve të përbashkëta mësimore. Më 21 prill 2022, u mbajt 
takim me përfaqësues të BZHA-së dhe QATP-së në të cilin bashkërisht ishte shqyrtuar dhe diskutuar 
projekt-versioni i materialeve të përgatitura, janë dhënë rekomandime për përgatitjen e mëtejmë dhe 
finalizimin e materialeve dhe janë dakorduar hapat vijues për përgatitjen e materialeve për sesionin e 
tretë – planifikimin e orëve të përbashkëta mësimore.  

 

Mbështetje e projektit për Komisionin për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit 
dhe Shkencës (KINA MASH) 
✓ Ekipi i projektit e vazhdoi koordinimin me KINA MASH lidhur me rishkimin e Ligjit për arsim të mesëm. 

Siç ishte planifikuar/diskutuar paraprakisht, amendamentet pritet t’i rregullojnë formimin, strukturën dhe 
mandatin e Ekipit për Integrim Shkollor (EISH), kriteret e INA për organizimin dhe zbatimin e 
aktiviteteve me nxënësit të cilët kontribuojnë drejt zhvillimit të dialogut midiskulturor/interaksionit dhe 
promovimin e integrimit ndëretnik dhe mbështetjen financiare për zbatimin e këtyre aktiviteteve.      

 

Standarde Interkulturore në Arsim për arsimin e mesëm   
✓ Ekipi i projektit vazhdoi me aktivitetet për finalizimin e dizajnit grafik të Standardeve Interkulturore në 

Arsim për arsimin e mesëm. Pas finalizimit të dizajnit, dokumenti do të ndahet me BZHA-në, QAPT-në 
dhe MASH-in dhe do të publikohet në ueb-faqet e tyre. 

 

Politika në nivel komunal për integrimin ndëretnik në arsim dhe angazhimin qytetar të të rinjve 
✓ Ekipi i projektit e vazhdoi komunikimin me përfaqësues nga katër (4) komunat e ngelura (gjegjësisht 

Bogdancin, Studeniçanin, Mavrovën Rostushen dhe Shuto Orizaren) nga 15-të komunat të cilat u 
përzgjodhën në vitin 2021 dhe diskutoi për procesin e miratimit të strategjive dhe politikave lokale për 
INA dhe angazhimin e të rinjve në këto komuna. Procesi i përgatitjes së strategjive ka përfunduar dhe 
dokumentet janë përcjellë në këshillat komunal për miratimin e tyre. 

✓ Më 26 prill 2022, komuna e Mavrovës Rostushes e miratoi strategjinë lokale për integrimin ndëretnik 
në arsim dhe angazhimin e të rinjve. 

✓ Deri më tani, dymbëdhjetë (12) nga 15 komuna i miratuan strategjitë e tyre lokale për INA dhe 
angazhimin e të rinjve, gjegjësisht Dojrani, Radovishi, Çashka, Manastiri, Vasileva, Karposhi, Shtipi, 
Kisella Voda, Kërçova, Zhelina, Dibra dhe tani Mavrovë Rostushe. Do të pasojnë edhe tri (3) komunat 
e tjera.  

 

Zbatimi i aksioneve për të rinj në të gjitha komunat e përfshira në proces në vitin 2021 
✓ Ekipi i projektit, në partneritet me FRA, realizoi aktivitete për finalizimin e aksioneve për të rinj në 

komunat që kanë qenë të përfshira në proces në vitin 2021. Si rezultat i kësaj, u arrit si në vijim: 
- U mbajtën takime me praninë fizike me përfaqësues të komunës së Aerodromit me qëllim që të 

koordinohen aktivitetet vijuese, të përcaktohet dinamika dhe korniza kohore për zbatimin e 
intervenimit për të rinj në këtë komunë. Përveç kësaj, ishte bërë edhe vizitë në lokacionin e 
propozuar për realizimin e aksionit për të rinj. 

- Pas aksionit të realizuar me sukses për të rinj për zbukurimin e fushës së sportit “Mbrojtësit” në 
fshatin Vollkovë, me nismë të komunës së Gjorçe Petrovit, u zbatua edhe një aksion për të rinj 
për rregullimin e një pjese shtesë të kësaj fushe sporti. 

- Komuna e Çairit e zbatoi intervenimin e propozuar/të iniciuar nga nxënësit e shkollave fillore 
“Hasan Prishtina”, “Imri Elezi” dhe “Jashar Bej Shkupi”. Si rezultat i bashkëpunimit dhe 
angazhimeve midis projektit, komunës dhe Forumit Rinor Arsimor (FRA), janë vendosur tabela 
shahu dhe pajisje në qiell të hapur në parkun komunal. Gjatë periudhës së ardhshme do të 
organizohen aktivitete për promovimin e arritjeve të përbashkëta. 

- Me qëllim që të finalizohen aktivitetet vijuese dhe që të zbatohet nisma e propozuar е nxënësve, 
projekti, së bashku me ekipin e FRA, e vazhdoi komunikimin me përfaqësues të komunës 
Nagoriçan i Vjetër. 

 

Aktivitete mësimore në shkolla 
✓ Ekipi i projektit vazhdoi të sigurojë mbështetje për tetë (8) shkolla të mesme në Shkup (“Boro 

Petrushevski”, “Zdravko Cvetkovski”, “Arseni Jovkov”, “Josip Broz Tito”, “Dimitar Vllahov”, “Vllado 
Tasevski”, “Vëllezërit Milladinov” dhe “Pançe Karagjozov”) që janë përzgjedhur për realizimin e 
orëve të përbashkëta me nxënës të gjuhëve të ndryshme mësimore. Këtë muaj u mbajt takim me 
praninë fizike të drejtorit të sapoemëruar të shkollës së mesme të Qytetit të Shkupit “Arseni Jovkov”. 
Në takim janë prezantuar qëllimet e projektit dhe aktivitetet e realizuara, u diskutua për procesin e 
mbajtjes së orëve të përbashkëta mësimore në këtë shkollë si edhe për planet dhe aktivitetet e 
ardhshme. 

  



 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 

Nismat e nxënësve në shkollat fillore dhe në shkollat e mesme profesionale 
✓ Kanë përfunduar përgatitjet logjistike për shpërndarjen e paketave me materiale për mbështetjen e 

nismave të nxënësve në shkollat fillore dhe shkollat e mesme profesionale të fazës 3. Certifikatat për 
të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të cilat kanë zbatuar nisma të nxënësve dhe kanë organizuar ditë 
të hapura për arsimin qytetar ndër vite të realizimit të projektit janë shtypur dhe nënshkruar nga 
përfaqësuesit e BZHA-së dhe QAPT-së.  

 

Politika për sigurimin e qëndrueshmërisë 
✓ U formua grup pune (GP) për përgatitjen e Metodologjisë për vlerësimin e etosit qytetar shkollor që 

përbëhet prej tetë anëtarëve të institucioneve të ndryshme: këshilltarë të BZHA-së, mësimdhënës 
klasor, mësimdhënës lëndor, kuadër profesional dhe kuadër drejtues të shkollave. Takimi i parë i GP 
u mbajt këtë muaj, qëllimi i së cilit ishte të diskutohet për kornizën kohore të aktiviteteve dhe detyrat e 
veçanta të anëtarëve. Çdo anëtar në mënyrë individuale bëri rishikimin fillestar të projekt-dokumenteve 
(korniza e indikatorëve dhe pyetësorëve) dhe dha informacione kthyese të detajuara për atë se si mund 
të përmirësohen përmbajtjet. Informacionet kthyese të anëtarëve të GP-së janë rishikuar dhe integruar 
në një dokument dhe anëtarët do të diskutojnë për to muajin e ardhshëm.   

 

✓ IT kompania SyNRG ka punuar në programimin e e-trajnimit për etosin qytetar shkollor dhe në mënyrë 
të vazhdueshme është konsultuar me ekipin e projektit. I gjithë trajnimi në gjuhën maqedonase dhe 
shqipe do të vendoset në platformën Eduino deri në fund të majit 2022 dhe do të promovohet në mesin 
e mësimdhënësve dhe kuadrin shkollor tjetër. Mësimdhënësit, shërbimet profesionale dhe kuadri 
drejtues do të mund ta kalojnë trajnimin dhe pas përfundimit të suksesshëm, të marrin certifikatë në 
emër të BZHA-së. 

  

 

 
Nxitje për shkollat – Rinovimi 

 
 

Rinovimi i shkollave 
✓ Ekipi i komponentit organizoi vizita terrenore në SHF “Marko Cepenkov” në komunën e Zelenikovës, 

SHF “Hasan Prishtina” në komunën e Çairit, SHF “Shën Klimenti i Ohrit” në komunën e Butelit, SHF 
“Sllavejko Arsov” në komunën e Resnjës, SHF “Naim Frashëri” në komunën e Vrapçishtit, SHF “Koço 
Racin” komuna e Kratovës dhe SHF “Goce Dellçev” në komunën e Sveti Nikollës. Gjatë vizitave 
terrenore dhe analizës së dokumenteve të dorëzuara janë vërtetuar paragrafët e dhënë në projekt. 
Ekipi i komponentit përgatiti raporte inxhinierike për projektet për rinovimin e shkollave në SHF “Marko 
Cepenkov” në komunën e Zelenikovës, SHF “Hasan Prishtina” në komunën e Çairit dhe SHF “Sllavejko 
Arsov” në komunën e Resnjës. 

✓ U nënshkrua Memorandum për mirëkuptim për projektet për rinovimin e shkollave për “Rikonstruimin 
e çatisë” në shkollën rajonale në f. Oreshan në SHF “Marko Cepenkov” në komunën e Zelenikovës, 
“Rinovimi i klasave” në SHF “Sllavejko Arsov” në f. Podmoçan në komunën e Resnjës dhe “Vendosja 
e dyshemesë së re” në SHF “Hasan Prishtina” në komunën e Çairit nga Drejtori ekzekutiv i QMEQ, 
Drejtuesi i projektit, kryetarët e komunave dhe drejtorët e shkollave, me çka të gjithë faktorët i pranuan 
obligimet për rikonstruimin e shkollave. 

✓ Më 13 prill 2022 u publikua kërkesë për dorëzimin e ofertave për “Vendosjen e fasadës së re” në SHF 
“Milto Gura” në f. Strellc, komuna e Kërçovës, “Rikonstruimin e rrethojës së shkollës” në shkollën 
rajonale në f. Oreshan në SHF “Marko Cepenkov” në komunën e Zelenikovës, “Rinovimin e klasave” 
në SHF “Sllavejko Arsov” në f. Podmoçan në komunën e Resnjës dhe “Vendosjen e dyshemesë së re” 
në SHF “Hasan Prishtina” në komunën e Çairit, në dy gazeta ditore “Koha” në gjuhën shqipe dhe “Nova 
Makedonia” në gjuhën maqedonase dhe në ueb faqen e QMEQ. 

✓ Më 27 prill 2022 u organizua hapje e ofertave për tenderë për “Vendosjen e rrethojës së re” në SHF 
“Milto Gura” në f. Strellc, komuna e Kërçovës, “Rikonstruimi i rrethojës shkollore” në SHF “Joakim 
Kërçovski” në komunën e Kriva Pallankës, “Rikonstruimi i çatisë” në shkollën rajonale në f. Oreshan 
në SHF “Marko Cepenkov” në komunën e Zelenikovës, “Rinovimi i klasave” në SHF “Sllavejko Arsov” 
në f. Podmoçan në komunën e Resnjës dhe “Vendosja e dyshemesë së re” në SHF “Hasan Prishtina” 
në komunën e Çairit. 

✓ U organizuan kontrolle teknike në shkolla për “Vendosjen e dyerve të reja” në SHF “Riste Risteski” në 
f. Kosovrast i Poshtëm, komuna e Dibrës, “Vendosja e dritareve të reja” në SHMK Gjimnazi “Gostivari” 
në komunën e Gostivarit dhe “Rikonstruimi i çatisë së sallës sportive” në SHF “Strasho Pinxhur” në 
komunën e Gjorçe Petrovit, me përfaqësuesit e kompanive të përzgjedhura ndërtimore, kompanitë për 
mbikëqyrje dhe përfaqësuesit e ekipeve për rinovimin e shkollave. 

✓ Ekipi i projektit, gjithashtu vazhdon të punojë në evidentimin/grumbullimin e dokumentacionit të 
nevojshëm për pjesëmarrjen e shkollave dhe komunave në shpenzimet lidhur me procesin e rinovimit 
(financiar apo në fuqi punëtore) për shkollat në të cilat procesi i rinovimit ka përfunduar.  

 


