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Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Komunikim me opinionin 
✓ U krijua dhe publikua video me profesorin Kushtrim Ahmeti nga Universiteti Shtetëror i Tetovës për 

programin e ri studimor të arsimit qytetar në universitet. Arsimi qytetar bëhet pjesë e programeve për arsim 
të lartë në vend si program i veçantë dhe mësimdhënësit e ardhshëm të arsimit qytetar do të kenë mundësi 
ta studiojnë këtë drejtim konkretisht dhe jo vetëm si tema të integruara në programe të tjera. 

✓ U krijua dhe u publikua video promovuese  me përvojat e nxënësve, mësimdhënësve, koordinatorëve të 
Ekipeve për Integrim Shkollor (EISH) dhe drejtorëve të shkollave nga zbatimi i orëve të përbashkëta 
mësimore. Videoja ishte prezantuar gjatë ngjarjes për promovimin e Udhëzuesit për organizimin e orëve të 
përbashkëta mësimore.  

✓ Projekti merr pjesë në fushatën promovuese të USAID Maqedonia e Veriut në mediat sociale në të cilën 
janë potencuar arritjet e projektit në vitin 2021. 

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

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

 

Monitorimi dhe vlerësimi 
✓ Për t’u grumbulluar të dhëna kuantitative dhe kualitative për përvojat e përfituesve nga aktivitetet e projektit 

INRA, u përgatitën pyetësorë elektronikë dhe pyetësorë për grupet e fokusit. U zbatuan gjithsej tetë (8) 
grupe të fokusit me nxënës lidhur me përvojën e tyre të përgjithshme me seksionet shkollore dhe aktivitetet 
në partneritet. Gjithashtu, janë plotësuar pyetësorë nga 135 nxënës dhe 33 mësimdhënës. Në vijim është 
zbatimi i analizave, ndërsa konstatimet do të përfshihen në Raportin vjetor për perceptimet, mendimet dhe 
përvojat e përfituesve të INRA.  

✓ Konstatimet kryesore të hulumtimit lidhur me përvojat e mësimdhënësve dhe nxënësve me orët e 
përbashkëta mësimore janë ndarë në ngjarjen për promovimin e Udhëzuesit për organizimin e orëve të 
përbashkëta mësimore. Prezantimi përmbajti të dhëna kualitative dhe kuantitative të grumbulluara përmes 
e-pyetësorëve dhe grupeve të fokusit të zbatuara në fund të vitit 2020/2021. 

✓ U zbatua vlerësim i punëtorisë për përforcimin e kapaciteteve të anëtarëve të KINA MASH për analizimin e 
të dhënave dhe përgatitjen e raporteve. Pjesëmarrësit patën mundësi t’i ndajnë përvojat e tyre nga 
punëtoria dhe lidhur me njohuritë e fituara, si edhe nevojat për mbështetje të mëtutjeshme. 
 

Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
✓ Anëtarët e QFI-së morën pjesë në dy takime onlajn gjatë muajit. Më 3 dhjetor 2021 nxënësit kanë punuar 

së bashku në përgatitjen e prezantimit për demonstrim të idesë së zhvilluar. Ata kanë diskutuar për pikat 
kryesore dhe përgatitën projekt dokument në të cilin janë përshkruar arritjet e tyre të përgjithshme dhe ideja 
e tyre e cila do të kontribuojë për ndryshime pozitive për nxënësit në mbarë vendin. Përveç kësaj, më 22 
dhjetor 2021, nxënësit ishin pjesë e punëtorisë onlajn për aftësi komunikuese dhe të folurit publik, përmes 
ushtrimeve praktike dhe punës në grup. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

Mbështetje e projektit për Komisionin për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës  (KINA MASH) 
✓ INRA vazhdoi ta mbështesë Komisionin për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH (KINA MASH) 

në drejtim të zhvillimit të zbatimit të aktiviteteve për integrim ndëretnik në shkolla dhe bashkësi. Që këtu, 
pas rishikimit dhe transferimit të pyetësorit për Planin për Matjen e Arritjeve (PMA) për vitin shkollor 
2020/2021 në aplikacionin MS Forms, si pjesë e Platformës nacionale për mësim në distancë, KINA MASH 
e dërgoi pyetësorin deri tek të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në RMV. Këtë vit gjithsej 254 shkolla e 
plotësuan pyetësorin. 

✓ Më pas, më 23-24 dhjetor 2021 projekti në bashkëpunim me OSBE-në organizoi punëtori dyditore për 
anëtarët e KINA MASH për përpunimin e të dhënave të grumbulluara përmes pyetësorit për PMA. Gjatë 
punëtorisë u ndërtuan kapacitetet e KINA MASH dhe anëtarët e saj janë informuar për mënyrën e zbatimit 
të hulumtimit, për metodologji të ndryshme të hulumtimit dhe për përdorimin e Excel gjatë përpunimit të të 
dhënave të hulumtimit. Më pas, anëtarët kanë punuar në grupe dhe me mbështetjen e lehtësuesit 
praktikisht i kanë analizuar të dhënat e marra nga hulumtimi i zbatuar elektronik me shkolla lidhur me 
realizimin e aktiviteteve për INA për vitin shkollor 2020/2021 dhe përgatitën version para-final për raportin 
për PMA. 

https://youtu.be/fuIA7uUB2oM
https://youtu.be/BmB0wdnfDSo
https://preview.mailerlite.com/a5h6o0w3u0


 

 

✓ Gjithashtu, më 3 dhjetor 2021 u mbyll thirrja e KINA MASH për mbështetje financiare për shkollat për 
realizimin e aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve. Gjithsej 154 shkolla fillore dhe të mesme kanë aplikuar 
për grant. Gjatë periudhës që vijon, KINA MASH do të zbatojë proces të përzgjedhjes së 95 shkollave (70 
shkolla fillore dhe 25 të mesme) për cilat do të miratohet grant nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. 

 

Standarde për Arsim Interkulturor (SAI) për arsimin e mesëm   
✓ Grupi i punës për përgatitjen e Standardeve për Arsim Interkulturor për arsimin e mesëm vazhdoi me 

përpunimin e mëtejmë të pjesëve të dokumentit, të cilat u diskutuan dhe u rishikuan në takimin e punës të 
mbajtur më 21 dhjetor 2021. Të gjithë anëtarët e grupit të punës dhanë informacione kthyese për 
materialet/përmbajtjen dhe u përgatit projekt-dokumenti final. Më pas Standardet për Arsim Interkulturor i 
ishin dërguar partnerëve/palëve të interesuara të projektit dhe institucioneve për komente, gjegjësisht 
MASH-rit, KINA MASH, BZHA-së, QAPT-së, ISHA-së, trupit qeveritar përgjegjës për zbatimin e Strategjisë 
kombëtare për zhvillimin e konceptit për një shoqëri dhe interkulturalizmit, OSBE-së, Institutit Shoqëri e 
Hapur, Nansen dialog etj. Pas përfshirjes së informacioneve të marra kthyese në dokument, BZHA dhe 
QAPT bashkërisht propozuan dhe e dorëzuan dokumentin në MASH për miratim.   

 

Udhëzues për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore 
✓ Më 17 dhjetor, ekipi i projektit në partneritet me OSBE-në organizoi ngjarje për promovimin e Udhëzuesit 

për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore. Ky Udhëzues përmban drejtime për zbatimin e orëve të 
përbashkëta mësimore me nxënës të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore dhe është përgatitur 
në bazë të përvojave nga zbatimi i tyre. Ky aktivitet është rezultat i angazhimeve të përbashkëta dhe 
partneritetit midis projekteve të QMEQ, gjegjësisht Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve 
në Arsim dhe projektit të Fondacionit për Fëmijë Pestaloci për përforcimin e bashkëpunimit multietnik në 
komuna dhe Misionit të OSBE-së në Shkup, në bashkëpunim me MASH, KINA MASH, BZHA, QAPT dhe 
Qytetin e Shkupit. Në ngjarje morën pjesë përfaqësues të institucioneve, si edhe përfaqësues të shkollave 
– zbatuese të orëve të përbashkëta mësimore, koordinatorët e EISH, drejtorët e shkollave dhe faktorë të 
tjerë relevantë. Në ngjarje morën pjesë dhe fjalim patën ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Milla Carovska, 
shefi i Misionit të OSBE-së, Klemens Koja, kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska dhe 
përfaqësuesi i Zyrës së USAID-it në Maqedoninë e Veriut, Enid Nunez. Gjatë ngjarjes u prezantua video e 
shkurtër me përvojat e udhëheqësive të shkollave, shërbimeve profesionale të shkollave, koordinatorëve 
të EISH, mësimdhënësve dhe nxënësve nga realizimi i orëve të përbashkëta mësimore, përfshirë edhe 
konstatime të fituara përmes aktiviteteve për monitorim dhe vlerësim. 

✓ Në vitin shkollor 2021/2022, projekti mbështetë tetë shkolla të mesme të Qytetit të Shkupit: “Arseni Jovkov”, 
“Zdravko Cvetkovski”,”Vëllezërit Milladinov”, “Boro Petrushevski”, “Dimitar Vllahov”, “Josip Broz Tito”, 
“Vllado Tasevski” dhe “Pançe Karagjozov” për zbatimin e orëve të përbashkëta, në të cilat janë përfshirë 
më shumë se 700 nxënës dhe 54 mësimdhënës. Këto aktivitete e përmirësojnë bashkëpunimin ndëretnik 
dhe kohezion tek nxënësit dhe i përforcojnë vlerat e tyre qytetare dhe demokratike. Si rezultat i kësaj, gjer 
në fund të dhjetorit apo këtij gjysme vjetori janë realizuar 588 orë të përbashkëta mësimore në lëndë të 
ndryshme (profesionale dhe të përgjithshme). 

 

Partneritet me institucione arsimore kryesore 
✓ Me qëllim rritjen e mëtejme të qëndrueshmërisë së zbatimit të orëve të përbashkëta mësimore në shkolla, 

projekti punon në përgatitjen e veglës/trajnimit onlajn për mësimdhënësit – realizues, që bazohet në 
Udhëzuesin për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore. Pasi u përgatitën struktura, sesionet dhe 
dizajni i trajnimit onlajn gjatë periudhës së kaluar, projekti vazhdoi me aktivitete për krijimin e përmbajtjeve. 
Gjatë këtij muaji, nga konsulentët e jashtëm të projektit janë përgatitur projekt-versionet e dy sesioneve të 
para dhe u dorëzuan tek ekipi i projektit, gjegjësisht 1) politikat arsimore të cilat e mbështesin zbatimin e 
orëve të përbashkëta mësimore dhe përfitimet e realizimit të tyre dhe 2) mbështetja e institucioneve 
arsimore dhe aktivitetet shkollore për zbatimin e orëve të përbashkëta mësimore. Pas finalizimit, 
vegla/trajnimi onlajn do të vendoset në platformën e Byrosë së Zhvillimit të Arsimit (BZHA) për zhvillim 
profesional onlajn të mësimdhënësve. 

 

 Zbatimi i aksioneve për të rinj në komunat e përfshira në këtë proces në vitin 2021 
✓ Ekipi i projektit e vazhdoi procesin e organizimit të aksioneve për të rinj në 15-të komunat e reja (Berova, 

Nagoriçani i Vjetër, Bosillova, Bogovina, Vinica, Negotina, Ohri, Koçani, Resnja, Aerodromi, Saraji, Çairi, 
Gazi Baba, Qendra dhe Gjorçe Petrovi) me strategji lokale të përgatitura dhe të miratuara për INA dhe 
angazhimin e të rinjve në vitin 2020. Si rezultat, janë realizuar aktivitetet si vijojnë: 

→ Komunat Berovë dhe Negotinë kanë realizuar intervenime, gjegjësisht aksione për të rinj të 
propozuar dhe të iniciuar nga nxënësit. Si rezultat i bashkëpunimit dhe angazhimeve të përbashkëta 
midis projektit, Komunës së Berovës dhe Forumit Rinor të Arsimit (FRA), nëpër skelën e qytetit u 
vendos pajisje e re urbane (gjegjësisht ulëse dhe shporta për mbeturina). Me aksionin për të rinj në 
Komunën e Negotinës, që ishte realizuar në koordinim me Ndërmarrjen Publike Komunale dhe 
Shërbimin Komunal për Urbanizëm u vendos pajisje e re urbane dhe u bënë riparime të pajisjes 
urbane ekzistuese në parkun e qytetit në afërsi të sallës sportive. Për shkak të situatës dhe 
udhëzimeve vijuese që të dy aksionet për të rinj u realizuan pa praninë fizike të nxënësve. Megjithatë, 
nxënësit do ta japin kontributin e tyre përmes dërgimit të komenteve si edhe fotografive nga gjendja 
para dhe pas, të cilat do të publikohen nën thurjen #IContributed (Unë kontribuova). 

→ Aksionet e të rinjve gjithashtu janë realizuar edhe në komunat Ohër dhe Bogovinë. Në dy komunat, 
nxënësit e shkollave propozuan të formohen klube/qendra për të rinj në bashkësinë e tyre. Për këtë 
qëllim, ishte furnizuar me pajisjeve dhe materiale të nevojshme ndërsa promovimi do të mbahet gjatë 
periudhës së ardhshme. 

http://sq.mcgo.org.mk/lajme/udhezues-i-promovuar-per-organizimin-e-oreve-te-perbashketa-mesimore/


 

 

→ U organizua takim onlajn për prezantim dhe përfaqësim me nxënësit dhe përfaqësuesit e Komunës 
Saraj. Nxënësit e tre (3) shkollave fillore: “Përparimi”, “Dituria” dhe “Bajram Shabani” morën pjesë në 
takimin onlajn për përfaqësim dhe i prezantuan idetë e tyre dhe prioritetet për përmirësimin e 
bashkësisë lokale para kryetarit të komunës. Si rezultat i kësaj, gjatë periudhës së ardhshme, në 
Komunën e Sarajit do të realizohen aksione për të rinj. Deri më tani, projekti arriti t’i definojë prioritetet 
e të rinjve në të gjitha 15 komunat dhe të organizojë takime për përfaqësim midis nxënësve dhe 
përfaqësuesve komunal në 14 prej gjithsej 15-të komunave (Koçan, Vinicë, Negotinë, Nagoriçan i 
Vjetër, Berovë, Ohër, Bogovinë, Resnjë, Çair, Gazi Babë, Aerodrom, Qendër, Saraj dhe Gjorçe 
Petrov). 

 

✓ Në partneritet me FRA-në, projekti gjithashtu realizoi edhe aktivitete koordinuese edhe atë: 

→ Nga ekipi i projektit janë realizuar takime koordinuese me prani fizike me përfaqësues të Komunës 
së Aerodromit dhe Komunës Qendër, me qëllim të diskutimit të detajeve për zbatimin e nismave dhe 
intervenimeve për të rinj në këto komuna.  

→ Gjithashtu, ekipi i projektit organizoi edhe takime koordinuese me prani fizike me kryetarët e sapo 
zgjedhur të komunës së Koçanit dhe të Gazi Babës. Kryetarët janë njoftuar me qëllimet dhe aktivitetet 
e realizuara të projektit, planet e ardhshme dhe aktivitetet, si dhe hapat e ardhshëm që do të çojnë 
drejt zbatimit të nismave të propozuara të të rinjve në këto komuna. 

→ Më pas, më 22 dhjetor 2021 u organizua vizitë në lokacionin e propozuar për klubin rinor të Komunës 
së Gazi Babës. Projekti dhe përfaqësuesit komunalë janë koordinuar për aktivitetet e ardhshme, për 
pjesën në shpenzimet dhe për intervenimet të cilat u propozuan nga nxënësit. Më tej, bashkërisht 
ishte përcaktuar dinamika dhe korniza kohore për zbatimin e nismës së propozuar rinore. 

 

✓ Projekti vazhdoi me dokumentimin e pjesës së shpenzimeve të komunave të cilat kanë zbatuar aksione 
për të rinj. Lidhur me komunat e përfshira në proces në vitin 2021, këtë muaj është dokumentuar pjesa e 
Komunës së Vinicës në shumë prej 14,29% të investimit të përgjithshëm. Deri më tani, projekti ka 
dokumentuar pjesëmarrjen në shpenzime për nëntë (9) nga 10-të komunat e përfshira në procesin 2020 
(në shumë prej 71,71% të investimit të përgjithshëm) dhe për një (1) prej 15 komunave të përfshira në 
proces në vitin 2021 (në shumë prej 14,29% të investimit të përgjithshëm). 

 

 
 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 

Nisma të nxënësve në shkollat fillore 
✓ 90 shkolla fillore të përfshira në fazën e tretë i përfunduan aktivitetet e nismave të nxënësve dhe organizuan 

Ditë të Hapur të Arsim Qytetar, ndërsa disa shkolla paralajmëruan se do të vazhdojnë me aktivitetet deri 
në fund të vitit shkollor. Ekipi i projektit vizitoi 12 Ditë të Hapura të Arsimit Qytetarë. Aktivitetet ishin të 
llojllojshme dhe përfshirë: punëtori për parandalimin e bullizimit dhe dhunës kibernetike; punëtori për 
përballje me stereotipat; zbukurimin e oborrit të shkollës me drurë dhe ulëse; aksion humanitar për 
mbështetjen e familjeve të rrezikuara sociale; ngritjen e vetëdijes për sigurinë në trafik, pastrimin e godinës 
dhe oborrit të shkollës, ngritja e vetëdijes për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe zhvillimin e empatisë, etj. 

✓ Këshilltarët e BZHA-së, që janë emëruar për mentorë në shkollat e fazës 3, i vizituan aktivitetet promovuese 
dhe kanë njoftuar për arritjet. 

✓ Pas përfundimit të aktiviteteve të tyre, shkollat i plotësojnë pyetësorët për vlerësim. Për momentin 
pyetësorët i kanë plotësuar 150 mësimdhënës dhe këshilltarë si dhe 200 nxënës. 

✓ Tregues inkurajues është që një numër i madh i shkollave të fazës 1 dhe fazës 2 vazhdojnë me aktivitetet, 
pa ndjekjen dhe mbështetjen e jashtme. Këshilltarët e BZHA-së marrin informacione prej këtyre shkollave, 
si edhe ftesa të rregullta për të marrë pjesë në aktivitete. Përveç kësaj, disa shkolla të caktuara, gjithashtu 
i plotësojnë pyetësorët për vlerësim përmes së cilave njoftojnë për arritjet e tyre. 

 

Nisma të nxënësve në shkollat e mesme profesionale 
✓ Mentorët për nisma qytetare në shkollat e mesme profesionale në vazhdimësi kanë punuar me ekipet 

shkollore gjatë planifikimit të aktiviteteve promovuese për nismat e nxënësve dhe kanë njoftuar për 
progresin e ekipit të projektit. 

✓ U mbajt takim onlajn me mentorët për nisma të nxënësve në shkollat e mesme profesionale në të cilën u 
bisedua për progresin e shkollave dhe u shpjeguan çështje të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me procesin 
e finalizimit dhe promovimit të aktiviteteve të zbatuara në kuadër të nismave. 

✓ Pjesa më e madhe e shkollave të mesme i përfunduan dhe i prezantuan aktivitetet e tyre gjatë këtij muaji, 
ndërsa ekipi i projektit i vizitoi tetë (8) Ditë të Hapura të Arsimit Qytetar. Një pjesë e aktiviteteve përfshinë: 
furnizim me shporta të reja për mbeturina në shkollë; fushatë për ngritjen e vetëdijes publike dhe 
prezantime të nxënësve për çështje lidhur me bullizimin, përdorimin e alkoolit dhe duhanit; aksion 
humanitar për grumbullimin e mjeteve për familjet e goditura nga Kovid; punëtori për të drejta të njeriut; 
debat për përmirësimin e vlerësimit në shkolla; fushata kundër përdorimit të qeseve të plastikës; ndërtimi i 
parkut interakiv për kanakarë, etj. 

✓ Shkollat e tjera do t’i organizojnë Ditët e Hapura për Arsim Qytetar në janar 2022. Shkollat të cilat i 
përfunduan aktivitetet vazhduan me plotësimin e pyetësorëve për vlerësim në veglën Survey Monkey dhe 
tani për tani pyetësorë kanë plotësuar 102 nxënës dhe 40 përfaqësues të shkollave/mentorë. 

 
 



 

 

Garë e nxënësve për nisma të nxënësve 
✓ Materialet e nevojshme për nismat e nxënësve u janë dorëzuar tre shkollave fillore të cilat fituan në garë. 

Shkollat “Bllazhe Koneski” nga Prilepi dhe “Përparimi” nga Gostivari fituan pajisje teknike (laptop dhe LCD 
projektor) dhe filluan me nismat e tyre “Blogu shkollor për nxënës” dhe “Laboratori i nxënësve për ide”. 
Shkolla “Goce Dellçev” nga Negotina fitoi drunj të gjelbër, lule dhe saksi ndërsa gjatë muajit zbatoi edhe 
një pjesë të aksionit për nxënës që përfshinte mbjelljen e drunjve dhe luleve në pjesën e sapondërtuar të 
oborrit të shkollës. 

 

Përmirësimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies së arsimit qytetar  
✓ Gjatë kësaj jave janë zbatuar njëmbëdhjetë (11) monitorime të orëve (në Shkup, Gostivar dhe Kumanovë), 

ku u nënvizua realizimi i suksesshëm i programit të ri mësimor për arsim qytetar dhe përdorimi përkatës i 
materialeve për mësimdhënie dhe mësimnxënie (Doracak për mësimdhënës). 

✓ Indikatorë që janë vlerësuar më së larti gjatë monitorimeve janë atmosfera e mirë në klasë dhe respektimi 
i nevojave të çdo nxënësi, ndërsa procesi i vlerësimit të nxënësve, veçanërisht vlerësimi formativ, janë 
aspekte të cilat duhet të përmirësohen. 
 

Politikat për sigurimin e qëndrueshmërisë 
✓ Ekipi i projektit (të QMEQ dhe FRA) dha informacione kthyese për projekt-versionin e parë të trajnimit 

elektronik për nxitjen e etosit qytetar përmes nismave të nxënësve, ndërsa më pas u takuan për të biseduar 
për përmbajtjet e propozuara të trajnimit elektronik për etosin qytetar, që ishin integruar në një tërësi. Në 
bazë të propozimeve, u përgatit versioni para-final i trajnimit që ishte lëndë e konsultimeve me BZHA para 
se të miratohet. Trajnimi i përfshin tre sesione: (1) Etosin qytetar në shkolla, (2) Praktikat demokratike në 
shkolla dhe (3) Pjesëmarrjen e nxënësve, ku është përfshirë edhe tema për nisma të nxënësve. Çdo sesion 
përfundon me 8-10 pyetje me më shumë përgjigje të ofruara në të cilat duhet të përgjigjet me saktësi prej 
së paku 70% që të mund të vazhdohet me sesionin e radhës. 

✓ Ekipi i projektit punoi në Metodologjinë për vlerësimin e etosit qytetar në shkolla përmes definimit të 
deskriptorëve për indikatorët në veglën për vlerësim dhe instrumentet për vlerësim të dedikuara për anët e 
përfshira (nxënës, mësimdhënës, prindër). Ky aktivitet do të finalizohet në fillim të javës së ardhshme. 

 
 

 

 

 
Nxitja e shkollave - Rinovimi 

 
 

Rinovimi i shkollave 
✓ Më 1 dhjetor 2021 ishte organizuar takim i grupit të punës së komponentit 3. Si rezultat i diskutimeve të 

veçanta për secilën prej shkollave të ranguara nga aplikacionet e parashtruara në thirrjen për vitin 2020-
2021, ishte miratuar lista e shkollave të zgjedhura. Lista e miratuar i përmban 12 shkolla të cilat do të 
përfshihen në punën e komponentit 3 në fazën 5. Raporti i takimit së bashku me listën prej 12 shkollave 
për rinovim në fazën 5 janë miratuar nga USAID-i dhe lista është publikuara në ueb-faqen: 
http://mk.mcgo.org.mk/uncategorized/rezultati-2022/.Njoftime për zgjedhjen janë dorëzuar deri tek shkollat 
e përzgjedhura lidhur me aktivitetet që pasojnë. 

✓ Ekipi i projektit organizoi pranim teknik për “Zëvendësimin e zdrukthëtarisë së brendshme dhe derës 
hyrëse” në SHF “Vëllezërit Milladinov” – Komuna e Probishtipit dhe “Rinovimi i tualeteve” në shkollën fillore 
rajonale “Nikolla Karev” në f. Borinë – Komuna e Krushevës, ndërsa drejtorët e shkollave dhe drejtori 
ekzekutiv i QMEQ nënshkruan marrëveshje për donacion. 

✓ Rinovimi i shkollës fillore rajonale “Nikolla Karev” në f. Borinë – Komuna e Krushevës rregullisht ndiqet nga 
një përfaqësues i ekipit të projektit dhe konsulent i jashtëm i cili angazhohet për incizimin e procesit të 
rinovimit të shkollës dhe për përgatitjen e videos nga materiali i incizuar. Video duhet ta shfaqë të gjithë 
procesin e rinovimit të shkollës. 

✓ Gjithashtu, ofertuesit më të volitshëm filluan me shpërndarjen e veglave dhe pajisjeve për mirëmbajtjen e 
shkollave. Gjatë periudhës së ardhshme do të dorëzohen veglat për mirëmbajtjen e shkollave të cilat janë 
rinovuar në vitin e katërt të projektit. 

✓ Vazhdon procesi i evidentimit/grumbullimit të dokumentacionit për pjesëmarrjen e shkollave dhe komunave 
në shpenzimet për rinovim (financiare ose në fuqi punëtore) për shkollat e vitit të katërt të projektit në të 
cilat procesi i rinovimit ka përfunduar. Këtë muaj është dokumentuar pjesëmarrja shtesë në shpenzimet nga 
SHF “Shën Klimenti i Ohrit” nga Ohri në shumë prej 12,39% të investimit të përgjithshëm, i cili së bashku 
me pjesëmarrjen e komunës që është dokumentuar në tetor, është 26,76% e investimit të përgjithshëm. 
Deri më tani, dokumentimi i pjesëmarrjes në shpenzimet që dalin prej aktiviteteve për rinovim është 
kompletuar për pesë (5) nga gjithsej 12-të shkolla dhe komuna të vitit të katërt të projektit dhe është 40,36% 
të investimit të përgjithshëm. 

   


