
 

 

 

 

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

 
 

Komunikimi me opinionin 
✓ Nëntë (9) video promovuese për planifikim dhe realizim të aksioneve rinore janë publikuar në 

koleksionin  e videove të të gjitha komunave dhe të njëjtat u ndanë me faktorët relevantë. 
✓ Më 12 gusht 2022, nxënësit e SHF “Faik Konica” nga fshati Dobroshtë, komuna e Tearcës e shënuan 

„Ditën ndërkombëtare të të rinjve“ me më shumë aktivitete. Disa vizatuan piktura të cilat do të 
ekspozohen në shkollë, të tjerë morën pjesë në aktivitete sportive, ndërsa të tjerët mbollën fidane në 
oborr. Si pjesë e aktiviteteve, u mbajt ngjarje promovuese  për hapjen solemne të sallës së rinovuar 
sportive. Me mbështetjen financiare të Komandës Evropiane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës 
(EUCOM), salla sportive u rinovua dhe adaptua, me çka e gjithë bashkësia fitoi hapësirë të re për 
organizimin e aktiviteteve jashtëshkollore, ngjarjeve dhe festave. Në mesin e të pranishmëve ishin 
përfaqësuesja e Zyrës së USAID-it në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Xheri Dajbëll dhe shefi i 
Zyrës për Bashkëpunim në Mbrojtje në kuadër të Ambasadës së SHBA-së në Maqedoninë e Veriut, 
nënkolonel Shon Rufolo, të cilët së bashku me kryetarin e Komunës së Tearcës, Nuhi Neziri, 
drejtoreshën e shkollës, Gjylsere Rexhepi dhe përfaqësuesit e komunës dhe shkollës iu bashkuan 
aktiviteteve të nxënësve të përkatësive të ndryshme etnike. 

✓ Më 18 dhe 19 gusht 2022 në Ohër u mbajt ngjarje dyditore për rrjetëzimin e komunave „Nga strategji 

lokale gjer në aksion lokal rinor“. Në mesin e të pranishmëve ishin përfaqësues të 30 komunave, një 
pjesë e tyre me strategji të miratuara për integrimin ndëretnik në arsim dhe pjesëmarrje rinore dhe 
aksione të realizuara rinore, ndërsa pjesën tjetër me kujdes ndiqnin se çfarë kishin për të transmetuar 
kolegët e tyre lidhur me këtë temë. Ata morën informacione dhe njohuri për rëndësinë e mbështetjes 
së shkollave dhe nxënësve në realizimin e nismave rinore.   

✓ Më 23 gusht 2022, në Shkup u mbajt konferenca “Arsim qytetar në vepër: nga klasa deri tek aksioni” 
në të cilën u prezantuan arritjet në kuadër të komponentit për përforcimin e kulturës demokratike dhe 
sjelljeve qytetare në mesin e të rinjve dhe u diskutua për sfidat dhe drejtimet e ardhshme për zhvillimin 
e arsimit qytetar.  

✓ U krijua dhe u publikua një video me arritjet e projektit në sferën e arsimit qytetar. E njëjta u shfaq gjatë 
konferencës “Arsim qytetar në vepër: nga klasa deri tek aksioni”.  

✓ Ueb faqja e projektit dhe platformat për mediat sociale janë azhurnuar rregullisht me informacione dhe 
lajme për aktivitetet e projektit. 

✓ Bashkëpunimi i shkëlqyer i projektit me mediat rezultoi me artikuj mediatik për aktivitetet e projektit në 
shkolla dhe në bashkësitë lokale.  
 

Monitorimi dhe vlerësimi 
✓ Me qëllim që të shqyrtohen efektet nga aktivitetet e zbatuara të projektit, gjatë muajve maj dhe qershor 

2022 u zbatua një hulumtim kualitativ dhe kuantitativ. Analiza e të dhënave është në vijim, ndërsa 
konkluzionet do të përfshihen në raportin final për vlerësim të projektit i cili do të plotësohet me të 
dhëna cilësore.  

✓ Gjatë ngjarjes “Nga strategji lokale gjer në aksion lokal rinor”, me pjesëmarrësit u ndanë informacione 
nga Raporti për përfshirjen e komunave që u përpunua vitin e kaluar. Më konkretisht, prezantimi u 
fokusua në mbështetjen financiare nga komunat për aktivitetet për INA dhe pjesëmarrjen rinore, 
resurset institucionale për mbështetjen e aktiviteteve, bashkëpunimi i komunave me shkollat dhe 
sektorin privat, leksionet e mësuara nga procesi i përpunimit të strategjive për INA dhe pjesëmarrjen 
rinore dhe nevojën për mbështetje të ardhshme.  

✓ Më 23 gusht 2022 si pjesë e panel diskutimit të Konferencës: “Arsim qytetar në vepër: nga klasa në 
aksion”, të pranishmëve u janë prezantuar konstatimet e hulumtimit të zbatuar ndër vite me nxënësit 
dhe mësimdhënësit e arsimit qytetar. Konkluzionet janë lidhur me përvojën e tyre të përgjithshme me 
programet mësimore të arsimit qytetar, përmbajtjet, ditët e hapura për arsim qytetar, materialet dhe 
mënyrën e tyre të të menduarit për atmosferën gjatë orëve. 

 
 
 
 
 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLtjI0zsdTmKK5GmmqcXeiZK1cNQ1BQkxf
https://sq.mcgo.org.mk/lajme/te-rinjte-nga-tearca-shenuan-diten-e-te-rinjve-ne-shf-te-rinovuar-faik-konica-ne-fsh-dobroshte/
https://sq.mcgo.org.mk/lajme/rrjetezim-i-komunave-gjate-ngjarjes-nga-strategjia-lokale-deri-te-aksioni-lokal-rinor/
https://sq.mcgo.org.mk/lajme/qytetari-ne-veper-nga-klasa-ne-aksion-konferenca-per-zhvillimin-e-arsimit-qytetar-dhe-kultura-demokratike-te-te-rinjte/
https://youtu.be/GxlWKNfCxL0


 

 

 
 
 
 

 

Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

Ngjarje për rrjetim me komunat “Nga strategjia lokale deri tek aksioni i të rinjve”  
✓ Më 18-19 gusht 2022 në hotel Metropol në Ohër u organizua ngjarje dyditore për rrjetëzimin e 

komunave – “Nga strategji lokale gjer në aksion lokal rinor”. Në ngjarje morën pjesë 51 përfaqësues 
nga 30 komuna të cilat patën mundësi t’i dëgjojnë përvojat e kolegëve të tyre, të marrin informacione 
dhe të fitojnë njohuri për rëndësinë e sigurimit të mbështetjes shkollave dhe nxënësve në zbatimin e 
aktiviteteve për integrimin ndëretnik dhe nismave rinore.  

✓ Ngjarja ishte shumë interaktive dhe përbëhej nga prezantime, diskutime dhe panel-diskutime me 
përfaqësues të institucioneve dhe komunave. Për të dhënë komente, të shtrojnë pyetje dhe të kërkojnë 
shpjegime gjatë ngjarjes, pjesëmarrësit përdornin Mentimetër. Qëllimi i ngjarjes ishte të mundësohet 
shkëmbim i përvojave midis kolegëve, ndarje e praktikave më të mira dhe leksioneve të mësuara midis 
komunave si edhe të informohen pjesëmarrësit për strategjitë lokale si mekanizma për mbështetjen e 
shkollave dhe nxënësve. Ngjarja e theksoi rëndësinë e mbështetjes së strukturuar të siguruar përmes 
vendosjes së strategjive lokale dhe zbatimit të planeve të veprimit për zhvillimin e integrimit ndëretnik 
dhe pjesëmarrjes për të rinj.  

 
Trajnim onlajn për mësimdhënësit-realizues të orëve të përbashkëta mësimore 
✓ Pas finalizimit të materialeve për trajnimin onlajn për mësimdhënësit realizues të orëve të përbashkëta 

mësimore, ekipi i projektit vazhdoi me aktivitetet për programimin e trajnimit dhe vendosjen e saj në 
platformat e BZHA/Eduino dhe të QAPT/Inovet për zhvillimin profesional të kuadrit shkollor. IT 
kompania e përzgjedhur e përpunoi projekt-versionin e parë të e-trajnimit në gjuhën maqedonase dhe 
i dërgoi link ekipit të projektit për shqyrtimin e saj. Më 26 gusht 2022 u mbajt takimi onlajn me 
përfaqësues të kompanisë IT gjatë së cilës janë dhënë informacione kthyese për përmirësimin e saj 
dhe finalizimin. Janë përgatitur versionet e para të video sesioneve për trajnimin. Gjithashtu, u finalizua 
përkthimi i materialeve dhe gjuhëve të tjera mësimore.   

✓  
Video me udhëzime për zbatimin e Standardeve për Arsim Interkulturor në arsimin fillor dhe të mesëm   
✓ INRA në partneritet me Projektin për përforcimin e bashkëpunimit multietnik në komuna i financuar nga 

Fondacioni për Fëmijë Pestaloci vazhdoi me aktivitetet për përpunimin e videove me udhëzime për 
zbatimin e Standardeve për Arsim Interkulturor gjatë realizimit të aktiviteteve shkollore dhe 
jashtëshkollore në shkolla. Versionet e dyta të video sesioneve janë rishqyrtuar nga ekipi i projektit dhe 
janë dhënë informacione kthyese për përmirësimin e tyre. Gjatë periudhës që vijon do të pasojë procesi 
i vendosjes së përkthimeve/titrave. Pas finalizimit, materialet do të vihen në platformat e BZHA/Eduino 
dhe QAPT/Inovet për zhvillimin profesional të kuadrit shkollor. 

 
 
 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 
 

Politika për sigurimin e qëndrueshmërisë 
✓ Versioni në gjuhën shqipe i e-trajnimit për etosin qytetar në shkolla u finalizua me të gjitha 

funksionalitetet e veta. Dy versionet të e-trajnimit në gjuhën maqedonase dhe shqipe kanë përfunduar 
dhe janë integruar tërësisht në platformën Eduino. Ato do të jenë në dispozicion për të gjithë 
mësimdhënësit të cilët janë të regjistruar në platformë, gjatë periudhës së ardhshme. 

✓ Vazhdoi procesi i ndryshimeve dhe plotësimeve të dokumenteve të Metodologjisë për vlerësimin e 
etosit qytetar në shkolla në pajtim me propozimet e BZHA-së. Është miratuar korniza e indikatorëve 
final, ndërsa në pajtim me indikatorët e rishikuar do të përshtaten edhe pyetësorë të cilët kanë të bëjnë 
me to. 

 
Ngjarje promovuese përfundimtare për arsim qytetar 
✓ Gjatë muajit, ekipi i projektit punoi në finalizimin e detajeve për konferencën që përfshinin: mbajtjen e 

takimeve përgatitore me panelistë, prezantues dhe moderator, finalizimin e identitetit vizual të ngjarjes, 
mbylljen e rendit të ditës, fitimin e pjesëmarrësve, finalizimin e skenarëve për të gjitha sesionet dhe 
për ngjarjen në tërësi. 

✓ Konferenca me titull “Arsim qytetar mbi vepër: nga klasa drejt aksionit” u mbajt më 23 gusht 2022 dhe 
në të morën pjesë mbi 400 pjesëmarrës, duke përfshirë: kuadrin shkollor (mësimdhënës, shërbimet 
profesionale dhe drejtorët), këshilltarët e BZHA-së dhe QAPT, përfaqësuesit e MASH-it dhe USAID-it. 
Përbëhej nga katër sesione: Panel-diskutim për politika dhe praktika për arsimin qytetar, panair me 
sportele të shkollave, sesion me “bibliotekën e gjallë” për nxënësit me përfaqësues të 10 
organizatave/institucioneve dhe prezantime me nisma në nivel të shkollës dhe orë të suksesshme të 
arsimit qytetar prej gjashtë (6) shkollave. 



 

 

✓ Gjithashtu, më 24 gusht 2022 u mbajt punëtori për politika me titull: “Stacionet e radhës për arsimin 
qytetar” si ngjarje shoqëruese e konferencës, me fokus në hapat e ardhshme për zhvillimin e 
kompetencave qytetare tek të rinjtë dhe për vendosjen e arsimit qytetar në sistem. Në punëtori morën 
pjesë 42 pjesëmarrës, përfaqësues të shkollave, këshilltarë të BZHA-së dhe QAPT-së dhe 
përfaqësues të MASH-it. 

 
 
 

 

 

 
Nxitja e shkollave - Rinovimi 

 
 

Rinovimi i shkollave 
✓ Janë organizuar takime para fillimit të aktiviteteve ndërtimore për projektin: rikonstruimi i rrethojës së 

oborrit të shkollës në SHF “Shën Klimenti i Ohrit” në Komunën e Butelit. Takimi u mbajt në prani të 
zbatuesit, mbikëqyrjes, drejtorit të shkollës dhe përfaqësuesve të komunës. 

✓ Ekipi i komponentit organizoi kontroll teknik për aktivitetet e përfunduara për vendosjen e fasadës së 
re në SHF “Milto Gura” në f. Strellc, Komuna e Kërçovës; rikonstruimin e klasave në SHF “Sllavejko 
Arsov” në f. Podmoçan në Komunën e Resnjës; vendosjen e dyshemesë së re në SHF “Hasan 
Prishtina” në Komunën e Çairit; rikonstruimin e këndit për basketboll në SHF “Koço Racin” në Komunën 
e Kratovës dhe rikonstruimin e shkollës rajonale në f. Gjurgjevisht në SHF “Naim Frashëri” në Komunën 
e Vrapçishtit me përfaqësues të kompanive ndërtimore, kompanitë për mbikëqyrje, drejtorët e 
shkollave dhe një përfaqësues i komunës. 

✓ Në vijim është realizimi i projekteve: rikonstruimi i sallës sportive në SHF “Goce Dellçev” në Komunën 
e Sveti Nikollës dhe rikonstruimi i rrethojës të oborrit të shkollës në SHF “Shën Klimenti i Ohrit” në 
Komunën e Butelit dhe u realizuan aktivitete në pajtim me kërkesën e planit të përbashkët për zbutjen 
e ndikimeve dhe monitorimin e mjedisit jetësor. Koordinimi midis shkollave, kontraktuesve dhe 
mbikëqyrësve bëhet në bazë ditore. 

✓ Gjatë këtij muaji, projekti e dokumentoi pjesëmarrjen në shpenzime të një (1) shkolle të rinovuar në 
vitin 2022, gjegjësisht të SHF “Joakim Kërçovski” në Komunën e Kriva Pallankës me pjesëmarrje prej 
31.63%. Deri më tani, projekti ka dokumentuar pjesëmarrjen e tre (3) nga 12 shkolla dhe komuna të 
vitit të pestë të projektit të cilët janë përfshirë në aktivitetet për rinovim dhe është 25.94% të investimit 
të përgjithshëm.  

 


