
 
 

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

RAPORT MUJOR – Gusht 2021 

 

 
Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Aktivitete të projektit të realizuara në partneritet  
✓ Ekipi i projektit në bashkëpunim me UNICEF-in mbështeti Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (MASH) 

në procesin e botimit të materialeve mësimore dhe të materialeve arsimore me cilësi të lartë për 
nxënësit e klasës së parë, në pajtim me programet e reja mësimore në arsimin fillor. 
 

Komunikimi me opinionin 
✓ U organizua vizitë terrenore  me përfaqësuesen e Zyrës së USAID-it në Maqedoninë e Veriut, Sheron 

Kelman Jet, me rastin e Ditës së të rinjve. Ajo iu bashkua nxënësve të shkollave fillore “Ali Feti Okjar” 
dhe “Pere Toshev” dhe shkollës së mesme “Rilindja”, të cilët së bashku me prindërit e tyre dhe me të 
punësuarit në shkollë dhe në komunë e zbukuruan oborrin e shkollës së SHM “Rilindja” në f. Zhitoshe. 
Ajo e theksoi rëndësinë e nxitjes së aktivizmit rinor dhe bisedoi me ta për motivimin dhe rolin e tyre në 
përmirësimin e gjendjes në rrethinë. 

✓ U përgatitën dy (2) infografikë – një me  konstatime kryesore dhe rekomandime për zbatimin e nismave 
të nxënësve dhe tjetri me të dhëna prej monitorimit të orëve të arsimit qytetar. 

✓ U finalizua dizajni i publikimi “Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve 2020/2021”. I njëjti 
do të publikohet në periudhën që vijon. 

✓ Aktivitetet e projektit janë prezantuar në fushatën onlajn të USAID-it për Ditën Ndërkombëtare të të 
Rinjve dhe Javën e të rinjve, si edhe në Buletinin e USAID-it për të Rinjtë në Evropë dh Euroazi (E&E). 

✓ Ueb faqja e projektit dhe platformat për mediat sociale u azhurnuan 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. 
 

Monitorimi dhe vlerësimi 
✓ U përgatitën pyetësorë për vlerësimin përfshirjes dhe mbështetjes së komunave në aktivitetet për INA 

dhe ato janë vendosur në Survey Monkey. Pyetësorët elektronikë janë në dispozicion në gjuhën 
maqedonase, shqipe dhe turke dhe do të ndahen me gjithsej tridhjetë (30) komuna, të cilat kanë 
përgatitur dhe miratuar politika komunale për integrim ndëretnik. Nga informacionet kthyese që do të 
grumbullohen do të fitohet pasqyrë për suksesin e aktiviteteve të zbatuara për INA dhe për angazhimin 
e të rinjve, si edhe për përfshirjen e komunave në proces.  

✓ Janë përfunduar analizat e informacioneve të grumbulluara kthyese nga këshilltarët e BZHA-së dhe 
QAPT-së lidhur me aktivitetet e vëzhguara mësimore dhe jashtë shkollore. Janë dorëzuar gjithsej 71 
raporte për orë të monitoruara të përbashkëta dhe 14 raporte për aktivitete jashtëshkollore. 
Informacionet kthyese tregojnë se ka hapësirë për përmirësimin e aktiviteteve kur bëhet fjalë për 
planifikimin e aktiviteteve, si edhe në ndjekjen dhe vlerësimin. Informacionet kthyese do të ndahen në 
mënyrë përkatëse me palët e interesuara relevante në takimet e ardhshme me qëllim që të sigurohet 
përmirësim i vazhdueshëm i aktiviteteve që zbatohen. 

✓ Ka përfunduar analiza e informacioneve kthyese të grumbulluara përmes pyetësorëve elektronikë dhe 
grupeve të fokusit lidhur me orët e përbashkëta dhe programet e rishikuara mësimore të arsimit qytetar 
në shkollat fillore dhe të mesme. Raportet janë në fazë përfundimtare të përgatitjes dhe do të përfshijnë 
konstatime dhe rekomandime, të bazuara në rezultate. Sapo të kompletohen rezultatet do të ndahen 
me aktorët relevantë dhe ekipin e projektit.  

 

Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
✓ Për shkak të situatës momentale me pandeminë dhe masat restriktive, kampi për Qendrën për Fuzion 

të Ideve, që u planifikua të mbahej këtë muaj, u anulua. Aktivitetet e planifikuara do të mbahen onlajn 
gjatë muajve të ardhshëm, ndërsa anëtarët e QFI do të kenë mundësi të punojnë së bashku në 
zhvillimin e një ideje të përbashkët që do të kontribuojë për ndryshim pozitiv për të rinj në mbarë vendin. 

✓ Janë miratuar gjithsej dhjetë (10) aplikacione për ndryshime pozitive që janë përgatitur nga anëtarët e 
QFI-së dhe janë dorëzuar nga shollat. Projekti do të sigurojë mbështetjen e gjithsej shtatë (7) shkollave 
fillore dhe tre (3) shkollave të mesme në zbatimin e nismave kreative. 

✓ Gjithsej 14 anëtarë të QFI morën pjesë në shënimin e Ditës Ndërkombëtare të të Rinjve në kuadër të 
programit LEAD #WatchOurImpact. Ngjarja u drejtua nga praktikantë për zhvillimin e të rinjve dhe 
rrjeteve për të rinj nga e gjithë bota, ndërsa të pranishmit patën mundësi të dëgjojnë tregime 
frymëzuese prej aktivistëve të rinj të cilët bëjnë ndryshime të rëndësishme në mbarë botën.  

  

http://sq.mcgo.org.mk/lajme/te-rinjte-nga-dollneni-organizuan-aksion-per-zbukurimin-e-oborrit-shkollor-me-rastin-e-dites-se-te-rinjve/
http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/1-Student-initiatives-Main-findings-and-recommendations_ALB.pdf
http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/1-Student-initiatives-Main-findings-and-recommendations_ALB.pdf
http://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/2-In-class-observations-of-CivEd-lessons_ALB.pdf


 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik  

 
 

Mbështetja e projektit për Komisionin për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës (KINA MASH)  
✓ Më 20-21 gusht 2021, në partneritet me OSBE-në, u organizua punëtori dyditore onlajn me anëtarët e 

KINA MASH. Edhe krahas asaj që punëtoria fillimisht ishte planifikuar të mbahet me prani fizike, si 
rezultat i masave të reja me KOVID- 19, punëtoria u transferua onlajn. Gjatë sesionit të parë, janë 
prezantuar dhe diskutuar rezultatet e pyetësorëve të Planit për Matjen e Arritjeve (PMA) për aktivitetet 
që janë zbatuar në shkolla gjatë vitit shkollor 2019/2020. Më pas, janë zhvilluar kapacitetet e anëtarëve 
të KINA MASH për përdorimin e veglave/aplikacioneve digjitale që janë në dispozicion në Platformën 
nacionale për mësim në distancë. Gjatë periudhës që vijon, pyetësorët e PMA të KINA MASH do të 
vendosen në MS Forms në kuadër të Platformës nacionale dhe do të shpërndahen në shkolla duke i 
përdorur profilet e Platformës nacionale, me çka do të zvogëlohen shpenzimet e institucioneve. Gjatë 
sesionit të fundit, koordinatori për M&E i projektit INRA u përqendrua në metodat e ndryshme për 
grumbullimin e të dhënave dhe zbatoi ushtrime praktike për analizën e të dhënave. Në fund të 
punëtorisë onlajn, pjesëmarrësit e plotësuan një pyetësor elektronik për vlerësimin e sesioneve, në të 
cilin i kanë theksuar edhe nevojat plotësuese për ndërtimin e kapaciteteve. 

 

Standarde për Arsim Interkulturor (SAI) të miratuara nga ministri i Arsimit dhe Shkencës 
✓ Gjatë periudhës së kaluar, projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në partneritet me 

projektin e mbështetur nga Fondacioni për fëmijë Pestaloci – “Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në 
komuna” siguroi mbështetjen e grupit të punës të përbërë nga përfaqësues të universiteteve, specialist 
për arsim, institucioneve arsimore dhe anëtarëve të KINA MASH në përgatitjen e dokumentit me 
Standarde për Arsim Interkulturor (SAI). Ky dokument i përfshin tri ciklet zhvillimore në arsimin fillor 
dhe paraqet plotësim të  Standardeve kombëtare për arsim fillor. Më 6 gusht 2021 dokumenti me 
Standarde për SAI  për arsim fillor u miratua nga ministri i Arsimit dhe Shkencës.  

 

Politika për integrimin ndëretnik në nivel komunal 
✓ Mentorët e INRA me mbështetjen e projektit e vazhduan bashkëpunimin dhe koordinimin me 

pesëmbëdhjetë (15) komuna që janë përzgjedhur për përpilimin e strategjive dhe politikave për INA 
dhe angazhimin e të rinjve në vitin 2021 dhe siguruan mbështetje për përfaqësuesit e përzgjedhur të 
komunave. Komunat janë në faza të ndryshme të zhvillimit të strategjive lokale, gjegjësisht:  

→ Tetë (8) komuna ose: Dojrani, Radovishi, Çashka dhe para ca kohësh Manastiri, Karposhi, Vasileva, 
Shtipi dhe Kisella Voda miratuan strategji lokale për integrimin ndëretnik në arsim dhe angazhimin 
e të rinjve, pas finalizimit të dokumenteve nga komisionet e formuara komunale/grupet e punës dhe 
përfshirjen e tyre në rendin e ditë për shqyrtim nga këshilli i komunës.  

→ Edhe komunat Bogdanc dhe Dibër i finalizuan dhe i dorëzuan strategjitë e tyre lokale për miratim. 

→ Në Komunat Kërçovë, Zhelinë, Studeniçan dhe Mavrovë dhe Rostushë anëtarët e komisioneve i 
finalizuan dokumentet dhe planet vepruese. 

→ Komuna e Shuto Orizares është në proces të formimit të komisionit/grupit të punës. 

✓ Pritet gjithsej 16 komuna ta finalizojnë këtë proces deri në fund të vitit 2021, duke marrë parasysh që 
komuna e Tearcës u përfshi në këtë proces në vitin e kaluar gjegjësisht në vitin 2020 dhe tash më e 
përgatiti dhe e miratoi strategjinë lokale për integrim ndëretnik në arsim dhe angazhimin e të rinjve. 

 

Angazhimi i të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal (finalizimi i aksioneve për të rinj nga viti 2020) 
✓ Në këtë periudhë janë zbatuar aksione rinore në dy komuna, Dollnen dhe Gjevgjeli dhe janë zbatuar 

aktivitetet vijuese me prani fizike:  

→ Më 12 gusht 2021 në SHM “Rilindja” f. Zhitoshë u realizuan aksione të të rinjve me mbështetjen e 
komunës së Dollnenit dhe projektit për INRA, në bashkëpunim me Forumin Rinor Arsimor (FRA). 
Aksionet për të rinj u iniciuan nga nxënës me origjinë të ndryshme etnike nga shkollat fillore “Ali Feti 
Okjar” dhe “Pere Toshev” dhe shkolla e mesme “Rilindja”, të cilët u grumbulluan duke respektuar 
protokollet për mbrojtje dhe e shënuan Ditën Ndërkombëtare për të Rinj. Në ngjarje morën pjesë 
mbi 40 pjesëmarrës, kryetari i Dollnenit, përfaqësues të komunës, mysafirë nga USAID-i, nxënës të 
shkollave fillore dhe të mesme, mësimdhënës, të punësuar nga shkollat, prindër dhe të punësuar 
në ndërmarrjen publike lokale. Gjatë ngjarjes, znj. Sheron Kelman Jet, përfaqësuese e Zyrës së 
USAID-it në Maqedoninë e Veriut, u takua me kryetarin e komunës së Dollnenit, z. Xhemil Qamili 
dhe me drejtorin e shkollës, z. Valmir Shaqiri dhe biseduan për mënyrat në të cilat komuna i 
mbështet të rinjtë dhe idetë e tyre dhe për bashkëpunimin me shkollat për zhvillimin e integrimit 
ndëretnik. Këto aksione për të rinj janë rezultat i punëtorive onlajn me nxënësit dhe të bashkëpunimit 
të nxënësve me autoritetet lokale për t’i realizuar idetë e tyre. Radio FRA, si një prej platformave 
udhëheqëse për të rinj në vend, shkroi dhe publikoi  artikull për aksionet e të rinjve, ndërsa u 
publikua edhe  deklaratë  në ueb faqen e Komunës së Dollnenit. Krahas kësaj, u publikua edhe një 
postim në ueb faqen e QMEQ. 

→ Më 27 gusht 2021 janë zbatuar aksione për të rinj për zbukurimin e parkut të qytetit “Violeta” në 
Komunën e Gjevgjelisë. Këto aksione për të rinj që janë nisur nga nxënësit me origjinë të ndryshme 
të shkollave fillore “Kërste Miskirkov” dhe “Vllado Kantarxhiev” dhe shkollës së mesme “Josif 
Josifovski” u mbështetën nga komuna dhe projekti për INRA, në bashkëpunim me Forumin Rinor 

https://www.bro.gov.mk/sq/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%9a%d0%b0%d1%82%d0%b0/
https://www.bro.gov.mk/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/
https://www.radiomof.mk/za-denot-na-mladi-uchenici-so-eko-akcii-go-razubavija-krugot-na-srednoto-uchilishteto-vo-selo-zhitoshe/
http://www.opstinadolneni.gov.mk/al/izgradba-na-hlorna-stanica-debreshte/


Arsimor (FRA). Si rezultat i këtij bashkëpunimi, u zbukurua parku i qytetit në komunën e Gjevgjelisë. 
Komuna siguroi resurse njerëzore dhe fuqi punëtore për përgatitjen e hapësirës, për vendosjen e 
pajisjes, zëvendësimin e ndriçimit, riparimin e stolave ekzistues, si edhe për vendosjen e këndit të 
ri për fëmijë, derisa projekti kontribuoi me furnizimin e stolave dhe shportave për mbeturina. Në 
ngjarje, morën pjesë mbi 30 pjesëmarrës, kryetari i Gjevgjelisë, përfaqësues të komunës, 
mësimdhënës të shkollave fillore dhe të mesme, të punësuar nga shkollat, nxënës të shumtë dhe 
të punësuar në ndërmarrjen publike lokale. Të gjithë nxënësit të cilët morën pjesë në aksionet për 
të rinj patën mundësi ta ndjekin procesin e zbatimit të intervenimeve dhe të bëjnë fotografi nga efekti 
i arritur. Fotografitë, komentet dhe videot e nxënësve do të ndahen gjatë fushatës rinore onlajn 
#IContributed (#UnëKontribuova). Pas ngjarjes, informacionet për aksionet e të rinjve u ndanë në 
TV stacionin lokal “Nova”. Përveç kësaj do të përgatitet edhe artikull që do të publikohet në 
platformat për media sociale të projektit. 

✓ Deri më tani, si rezultat i bashkëpunimit midis projektit, organizatës partnere FRA, komunave dhe 
shkollave që u përfshinë në proces në vitin 2020, janë zbatuar aksione për të rinj në shtatë (7) prej 
dhjetë (10) komunave: Strugë, Probishtip, Sveti Nikollë, Vrapçisht, Tetovë, Dollnen dhe Gjevjgeli. 
 

Fillimi i zbatimit të aksioneve për të rinj në komunat e reja të përfshira në proces në vitin 2021  
✓ Pas mbajtjes së takimeve për koordinim ndaras me përfaqësuesit e komunave edhe me përfaqësuesit 

e shkollave, pas organizimit të punëtorive për të rinj për hartimin e interesave dhe sfidave me të cilat 
të rinjtë përballen në nivel lokal, pas takimeve përgatitore me nxënësit dhe takimeve formale për 
përfaqësim midis nxënësve dhe nëpunësve dhe përfaqësuesve komunal lokal, ekipi i projektit në 
partneritet me FRA vazhdoi me aktivitetet që do të çojnë drejt realizimit të aksioneve për të rinj në nëntë 
(9) prej 15 komunave të cilat kanë miratuar strategji për INA dhe për angazhimin e të rinjve, gjegjësisht, 
Berova, Nagoriçani i Vjetër, Bosillova, Bogovina, Vinica, Negotina, Ohri, Koçani dhe Resnja. Si rezultat 
i kësaj, u arrit si vijon:  

→ Më 18 gusht 2021 u organizua takim me përfaqësues të Komunës së Bogovinës. Qëllimi i këtij 
takimi ishte ekipi i projektit së bashku me komunën t’i përcaktojë hapat e ardhshëm në zbatimin e 
aksioneve për të rinj dhe ta definojë lokacionin për qendrën rinore dhe materialet e nevojshme për 
furnizim.     

→ Komunat Nagoriçan i Vjetër dhe Bosillovë, gjithashtu, u kontaktuan nga ekipi i projektit që të 
përcaktohen datat dhe të koordinohet procesi i organizimit të takimeve për përfaqësim. 

✓ Më tej, ekipi i projektit e filloi procesin e organizimit të aksioneve për të rinj në gjashtë (6) prej 15 
komunave (Aerodrom, Saraj, Çair, Gazi Baba, Qendra dhe Gjorçe Petrov) të cilët përgatitën dhe 
miratuan strategji komunale për INA dhe angazhimin e të rinjve në vitin 2020. Për këtë, më 23-25 gusht 
2021 u mbajtën takime koordinuese individuale me përfaqësues të komunave dhe shkollave nga 
komunat e përmendura paraprakisht. Çdo komunë i zgjodhi tre (3) shkolla të cilat do të përfshihen në 
procesin e zbatimit të aksioneve për të rinj, ndërsa përfaqësuesit e shkollave kanë marrë pjesë në 
takime me prani fizike. Gjatë këtyre takimeve u prezantua metodologjia e projektit për përfshirjen e 
nxënësve në vendimmarrje dhe inicimin e ndryshimeve. 

 

Aktivitete mësimore në shkolla 
✓ Vazhdon bashkëpunimi me Qytetin e Shkupit për realizimin e orëve të përbashkëta mësimore në këtë 

komunë me nxënës të shkollave të mesme të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore. 
Përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit iniciuan takime koordinuese me shkollat dhe anëtarët e Ekipit për 
Integrim Shkollor për ta filluar procesin e planifikimit dhe realizimit të orëve të përbashkëta në vitin e ri 
shkollor. Qëllimi ishte të diskutohen dhe definohen lëndët të cilat shkollat i përfshijnë në planet e tyre 
vjetore për realizimin e orëve të përbashkëta mësimore, ekipet/çiftet e mësimdhënësve të cilët do të 
përfshihen në proces si edhe të diskutohet për aktivitetet të cilat Qyteti i Shkupit në partneritet me INRA 
do t’i organizojë për mbështetjen e zhvillimit të mëtejmë të aftësive dhe njohurive të mësimdhënësve 
për ta zbatuar këtë proces. Në periudhën e ardhshme, shkollat do t’i përgatisin planet finale dhe do t’i 
zgjedhin lëndët që do të përfshihen në programet e tyre vjetore të punës. 

 

Drejtime dhe mbështetje për zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta shkollore dhe jashtë shkollore 
✓ Ekipi i projektit në partneritet me OSBE-në dhe projektin e QMEQ i mbështetur nga Fondacioni për 

Fëmijë Pestaloci – “Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna” siguroi mbështetjen e aktiviteteve 
të grupit të punës për përgatitjen e Udhëzuesit për zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta mësimore. 
Dokumenti final iu dorëzua MASH-it dhe është në proces të miratimit. Gjithashtu, dokumenti u përkthye 
në gjuhën shqipe dhe do të pasojë përgatitja e dizajnit grafik. 

 

Aktivitetet e projektit për ndërtimin e kapaciteteve me nxënës të shkollave të përzgjedhura për zbatimin e 
aktiviteteve afatgjata jashtë shkollore 
✓ Ekipi i projektit vazhdoi të sigurojë mbështetje programore për 9 (nëntë) shkolla që u zgjodhën për 

zbatimin e aktiviteteve afatgjata jashtë shkollore në kuadër të seksioneve lëndore (5 shkolla) dhe në 
partneritet (4 shkolla/2 partneritete). Gjatë qershorit, janë finalizuar tre (3) prej pesë (5) fazave të 
programit të plotësuar për ndërtimin e kapaciteteve (gjegjësisht 1 – takime informuese me të gjitha 
shkollat e përzgjedhura; 2 – punëtori me nxënësit për aktivizëm të të rinj, punë vullnetare, përfaqësim 
dhe përgatitjen e nismave të cilat do të zbatohen në shkolla më 21 shtator 2021 që të shënohet Dita 
Ndërkombëtare e Paqes dhe 3 – ndaja e pyetësorit onlajn midis bashkëmoshatarëve dhe me 



parlamentin e nxënësve që të definohet nisma). Që të iniciohen aktivitetet e ardhshme pas pushimit 
veror, janë organizuar takime të veçanta koordinuese onlajn me përfaqësuesit e të gjitha nëntë (9) 
shkollave të përzgjedhura, gjatë së cilave janë përgatitur planet për zbatimin e aktiviteteve, janë 
përcaktua listat e materialeve të nevojshme dhe është diskutuar implementimi i dy (2) fazave të fundit 
ose promovimi dhe zbatimi i nismës. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 

Programi për ndërtimin e kapaciteteve për pjesëmarrjen demokratike në shkolla për mentorët në shkollat e 
mesme profesionale 
✓ Gjatë gjysmës së parë të gushtit është finalizuar skenari për punëtori me ekipet e arsimit qytetar të 

shkollave të mesme dhe u adaptua versioni i materialeve për trajnim, më pas janë përkthyer në gjuhën 
shqipe. Gjithashtu, janë përkthyer edhe materialet e shtypura të cilat janë të domosdoshme për 
punëtorinë për trajnimin e trajnuesve. Pjesëmarrësit në trajnimin e trajnuesve u informuan për 
përmbajtjen e punëtorisë dhe janë bërë përshtatjet e domosdoshme për realizimin në distancë (për 
shkak të masave të reja me KOVID-19). U mundësua modeli i kombinuar për trajnim, një pjesë e 
pjesëmarrësve kanë ndjekur atë nga distanca, ndërsa një pjesë me prani fizike.  

✓ Trajnimi i trajnuesve u mbajt më 19 gusht 2021 në restorantin “Oreov Lad”. 13 mentorë në mënyrë fizike 
morën pjesë në ngjarje, ndërsa dy (2) e ndoqën onlajn përmes MS Teams. Tre mentorë të cilët nuk 
kanë mundur të marrin pjesë në punëtori do të informohen shtesë për procesin dhe hapat e ardhshëm. 
Punëtoria përfshiu katër sesione për aspektet kryesore të shkollës demokratike, nismat e nxënësve dhe 
rolin e udhëheqësisë së shkollës në nxitjen e pjesëmarrjes demokratike dhe shembujt e situatave për 
mbështetje mentore. 

✓ Pas përfundimit të punëtorisë, ekipi i projektit i ndau një sërë materialesh të dobishme me mentorët të 
cilët filluan të kontaktojnë me shkollat e ndara me qëllim të hapërdarjes së mëtejme të përmbajtjeve dhe 
inicimin e procesit për organizimin e nismave të nxënësve në 75 shkolla të mesme profesionale gjatë 
vitit shkollor 2021/2022. Gjatë muajit të ardhshëm, të gjithë mentorët do ta realizojnë punëtori me ekipet 
e shkollave të tyre, të ndihmuar nga ekipi i projektit. Gjithashtu, ekipi i projektit përgatiti shkrim 
promovues i cili e përshkruan trajnimin njëditor të trajnuesve që të publikohet në ueb faqen e QMEQ 
dhe në platformat për media sociale. 

 

Politikat për sigurimin e qëndrueshmërisë – Metodologjia e vlerësimit dhe përmirësimi i pjesëmarrjes 
demokratike në shkolla 
✓ Ekipi i projektit filloi të grumbullojë materiale të dobishme dhe instrumente përkatëse që duhet të 

inkorporohen në metodologjinë për vlerësimin e pjesëmarrjes demokratike. Metodologjia është dedikuar 
që t’u ndihmojë shkollave në planifikimin në kohë të aktiviteteve për mbështetjen e pjesëmarrjes 
demokratike dhe vlerësimin e vazhdueshëm të pjesëmarrjes demokratike në të gjithë shkollën. 

 

Nisma të nxënësve në shkollat e fazës 1 dhe fazës 2 
✓ Ekipi i projektit disejnoi certifikata për 120 shkolla të fazës 1 dhe 109 shkolla të fazës 2 të cilat zbatuan 

nisma të nxënësve në periudhë prej vitit 2019-2021. 
✓ U finalizua rregullimi grafik i publikimit “Shembuj të praktikave të mira për nismat e nxënësve 2020/2021” 

në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Publikimi do të distribuohet tek palët e interesuara relevante në 
fillim të vitit të ri shkollor me qëllim që të mbështetet implementimi i nismave të nxënësve në shkollat e 
fazës 2 (gjithsej 96). 
 

Përmirësimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies së arsimit qytetar 
✓ U finalizua procesi i përgatitjes së raportit për mbikëqyrjet e realizuara të orëve të arsimit qytetar në 

klasën e tetë dhe të nëntë. Të dhënat cilësore që janë marrë përmes formularëve për njoftim elektronik 
janë përfshirë në raportin analitik në të cilin janë përmbledhur të dhënat prej 52 mbikëqyrjeve të 
realizuara të orëve onlajn të arsimit qytetar. Më pas, raporti u finalizua dhe u nda me këshilltarët e 
BZHA-së, së bashku me shqyrtimin e shkurtër të politikës (në formë të inforgrafikëve) që përfshin 
konstatimet kryesore dhe rekomandimet e analizës. Sipas të dhënave të grumbulluara, fushat kryesore 
për zhvillimin e mëtejmë janë: rritja e autonomisë së nxënësve, vlerësimi i rregullt i arritjeve të nxënësve 
dhe përmirësimi i bashkëveprimit midis nxënësve dhe mësimdhënësve përmes veglave të ndryshme 
digjitale. Shqyrtimi i shkurtër i politikës ishte përkthyer në gjuhën shqipe dhe angleze, pas çka tre 
versionet e infografikut janë finalizuar dhe përgatitur që të ndahen me opinionin më të gjerë përmes 
mediave sociale. 

✓ Dy versione të dokumentit “Arsimi qytetar në arsimin e mesëm profesional – aktivitete për përsëritje dhe 
vlerësim” (në gjuhën maqedonase dhe shqipe) janë distribuuar deri tek mësimdhënësit e arsimit qytetar 
në drejtim të mbështetjes së angazhimeve të tyre për vlerësimin cilësor të kompetencave të nxënësve 
në vitin e ardhshëm shkollor 2021/2022. 

 

Konsulent ndërkombëtar – zbatimi i trajnimit gjithëpërfshirës për pjesëmarrje demokratike në shkolla 
✓ Konsulentët i dorëzuan të gjitha materialet e nevojshme për trajnimin që është caktuar për në muajin 

shtator. Materialet e dorëzuara përfshijnë Power Point prezantime, lista pune, resurse të nevojshme 
teknike dhe skenar të detajuar të trajnimin treditor. Trajnimi është imagjinuar që të jetë interaktiv dhe 



participativ duke e kombinuar praninë fizike me vegla për interaksion digjital. Temat do të përfshijnë: 
informacione relevante për sistemin financiar arsimor dhe filozofinë e vlerësimit, rëndësinë e përfshirjes, 
pjesëmarrjen e nxënësve dhe bashkëpunimin me bashkësinë më të gjerë për zhvillimin e pjesëmarrjes 
demokratike në shkollë, si edhe vendosjen dhe konsultime për pilot-veglën për vlerësimin e 
pjesëmarrjes demokratike në shkollë. 

✓ Ekipi i projektit i shqyrtoi materialet dhe u dorëzoi informacione kthyese konsulentëve, pas çka 
materialet u finalizuan dhe u dërguan për përkthim. Më tej, vazhduan përgatitjet logjistike për trajnimin 
(veçanërisht duke i pasur parasysh masat e reja për Kovid-19 në vend). 
 

Përgatitja e videos për fazat e zbatimit të nismave të nxënësve 
✓ U finalizua koncepti për dizajnin për video të animuar mësimore për fazat e zbatimit të nismave të 

nxënësve. Përshkrimi tekstual i konceptit u përkthye në të gjitha gjuhët mësimore në shkolla (në gjuhën 
shqipe, turke, serbe dhe boshnjake) dhe në gjuhën angleze, pas çka filloi prodhimi i këtyre videove. Që 
këtu videot e të gjitha gjuhëve mësimore do të finalizohen, ato do t’u shpërndahen këshilltarëve të 
BZHA-së dhe shkollave që të shërbejnë si udhëzues vizual për nxënësit dhe për të punësuarit e 
shkollave për realizimin efikas të nismave të nxënësve në vitin e ri shkollor. 
 

Përgatitje për garën e nxënësve për nismat e nxënësve 
✓ Pas marrjes së informacioneve kthyese prej të punësuarve në FRA, ekipi i projektit përgatiti versione 

parafinale të dokumenteve për garën (pyetje për kuiz, formularë për paraqitje, thirrje publike, etj.). Seti 
parafinal i pyetjeve për kuizin u përkthye në gjuhën shqipe dhe turke dhe pyetjet janë pilotuar me 
nxënësit e Qendrës për Fuzion të Ideve. Informacionet kthyese të marra për pyetjet janë marrë 
parasysh, pas çka pyetjet për kuizin janë finalizuar.  

✓ Ekipi i projektit filloi të punojë në aspektet promovuese (psh. materiale për komunikim dhe vizuale)  dhe 
logjistike (psh. formati i ngjarjes, zgjedhja e anëtarëve të jurisë, etj.) në garën që duhet të mbahet nga 
fundi i tetorit/fillimi i nëntorit.  

  

 

 

 
Nxitja e shkollave - Rinovimi 

 Rinovimi i shkollave 
✓ Më 6 gusht 2021 u organizua hapje publike e ofertave për “Rikonstruimin e sallës sportive” në SHF 

“Shën Naumi i Ohrit”; Rikonstruimi i tualeteve në shkollën qendrore në Saraj dhe në shkollën periferike 
në f. Lubin në SHF “Dituria” në Komunën e Sarajit dhe “Rikonstruimi i sallës sportive” në SHF “Faik 
Konica” në fshatin Dobrosht, komuna e Tearcës. Komisioni për përzgjedhje në kuadër të komponentit i 
vlerësoi tre kompanitë ndërtimore që dorëzuan oferta me çmimet më të ulëta për secilin prej këtyre 
projekteve. Ekipi i projektit e përgatiti dokumentacionin e nevojshëm për miratimin e kompanive të 
zgjedhura ndërtimore, ndërsa dokumentacioni i përgatitur ishte dërguar për miratim deri tek zyrtari për 
kontraktimin e marrëveshjeve në zyrën rajonale për kontraktimin e marrëveshjeve të USAID-it në 
Kosovë. Më 18 gusht 2021, kompanitë ndërtimore janë miratuar. 

✓ Më 13 gusht 2021 janë organizuar takime para fillimit të punimeve ndërtimore në SHF “Kuzman 
Josifovski Pitu” në komunën e Kisella Vodës dhe në SHM “Arsenie Jovkov” në Butel.     

✓ Më 16 gusht 2021 në SHF “Dimçe Angellov Gaberot”, komuna e Demir Kapisë u organizua takim para 
fillimit të punimeve ndërtimore me përfaqësues të kompanisë së përzgjedhur, kompania për mbikëqyrje 
dhe përfaqësues të ekipit për rinovim në shkollë për projektin për rinovim “Vendosja e termo fasadës së 
re”. 

✓ Më 23 gusht 2021, u organizuan takime para fillimit të punimeve ndërtimore me përfaqësues të 
kompanisë së përzgjedhur, kompaninë për mbikëqyrje dhe përfaqësues të ekipit për rinovimin e 
shkollave për “Rikonstruimin e sallës sportive” në SHMS për rehabilitim dhe arsim “Shën Naumi i Ohrit” 
në Shkup, “Rikonstruimin e tualeteve në shkollën qendrore në Saraj në shkollën rajonale në f. Lubin”, 
në shkollën fillore “Dituria” në komunën e Sarajit dhe “Rikonstruimi i sallës sportive” në SHF “Faik 
Konica” në f. Dobroshte, komuna e Tearcës. Gjatë këtyre takimeve, përfaqësuesit e kompanive 
ndërtimore janë njoftuar me vëllimin e punës, dokumentin e projektit dhe punë të tjera konkrete lidhur 
me projektet për rinovim. 

✓ U nënshkruan memorandume për mirëkuptim për “Vendosjen e sistemit të ri për ngrohje” në SHF 
“Dençe Dejanoski” në Komunën e Mavrovës dhe Rostushes dhe “Vendosjen e sistemit të ri për ngrohje 
në SHF “Shën Klimenti i Ohrit” në Komunën e Ohrit, nga drejtori ekzekutiv i QMEQ, Drejtuesi i projektit 
për INRA, kryetarët e komunave dhe drejtorët e shkollave, kështu që të gjitha palët i pranuan obligimet 
për rikosntruimin e shkollave. 

✓ Më 20 gusht, janë publikuar kërkesa për grumbullimin e ofertave për përzgjedhjen e kompanive 
ndërtimore për “Vendosjen e sistemit të ri për ngrohje” në SHF “Dençe Dejanoski” në komunën e 

Mavrovës dhe Rostushes; “Vendosjen e sistemit të ri për ngrohje” në SHF “Shën Klimenti i Ohrit” në 

Komunën e Ohrit dhe “Rinovimi i tualeteve” në SHF “Nikolla Karev” në f. Borinë, Komuna e Krushevës 
në dy gazeta ditore, “Koha” në gjuhën shqipe dhe “Nova Makedonia” në gjuhën maqedonase dhe ueb 
faqen e QMEQ. 

✓ Më 26 gusht 2021, u organizua pranim teknik për “Rikonstruimin e sallës sportive” në SHF “Kuzman 
Josifovski Pitu” në komunën e Kisella Vodës. 

 


