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Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Komunikimi me opinionin 
 Katër (4) video promovuese për planifikimin dhe zbatimin e aksioneve rinore në Dollnen, Vrapçisht, 

Kavadar  dhe Vinicë janë shpallur në ueb faqen dhe në YouTube kanalin e QMEQ, si dhe janë ndarë 
me palët e interesuara relevante. 

 Katër (4) video promovuese për aksionet e të rinjve në Tetovë, Prilep, Koçan dhe Beovë janë në 
proces të përpunimit. Ato do të publikohen gjatë periudhës që vijon. 

 Është realizuar intervistë me Lina Hristovska, nxënëse në shkollën fillore „Goce Dellçev“ në Manastir, 
e cila që nga fillimi është pjesë e Qendrës për Fuzion të Ideve dhe e njëjta u publikua në ueb faqen e 
QMEQ-së. 

 Mësimdhënësit, nxënësit dhe koordinatorët e Ekipeve për Integrim Shkollor (EISH), të cilët ishin 
përfshirë në aktivitetet e projektit janë zgjedhur heronj të demokracisë nga USAID-i. Ata do të marrin 
pjesë në më shumë video të cilat do të incizohen dhe publikohen me qëllim që të potencohen 
angazhimet e të rinjve për zhvillimin e demokracisë dhe përmirësimin e bashkësisë. 

 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 mediatikë për aktivitetet e projektit 
në shkolla dhe në bashkësitë lokale. 

 

Monitorimi dhe vlerësimi 
 Gjatë muajit të kaluar ishte përgatitur metodologjia për vlerësimin final të projektit. Pas përgatitjes së 

instrumenteve për hulumtim, janë zbatuar aktivitete konkrete për grumbullimin e të dhënave cilësore. 
 Gjatë dhjetorit 2021, nxënësit dhe mësimdhënësit të cilët janë përfshirë në aktivitete afatgjata 

jashtëshkollore patën mundësi të japin informacione kthyese lidhur me përvojat e tyre. Të dhënat 
kuantitative dhe kualitative të grumbulluara përmes pyetësorëve elektronikë dhe onljan grupeve të 
fokusit janë analizuar dhe raporti është në proces të përpunimit. 

 

Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
 Broshura digjitale me informacion mbi nismat e Qendrës për Fuzion të Ideve është në fazën 

përfundimtare të përpilimit. Broshura i përmban rezymetë në një faqe të nismave rinore të zbatuara 
nga nxënësit në kuadër të Qendrës për Fuzionin e Ideve dhe një ide të zhvilluar së bashku nga 
nxënësit. Materialet e mbledhura nga nxënësit përmbajnë informacion për ndryshimet pozitive, si dhe 
për mësimet e nxjerra nga procesi. Përveç kësaj, broshura përmban pjesë nga videot nga takimet e 
realizuara, aktivitetet për shkëmbimin e ideve, punëtorive, etj. Ky produkt do të përdoret për të 
promovuar aktivitetet e QFI-së dhe për të prezantuara idetë dhe arritjet e nxënësve.  

 
 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

Standarde Interkulturore në Arsim (SIA) për arsimin fillor dhe të mesëm  
 Ekipi i projektit vazhdoi me aktivitetet për finalizimin e dizajnit grafik të Standardeve Interkulturore në 

Arsim (SIA) në arsimin fillor. Vazhdon përgatitja e dizajnit grafik për Standardet Interkulturore në 
Arsim (SIA) në arsimin e mesëm. Paraprakisht, për këtë qëllim, ishte përfunduar përkthimi i 
dokumentit në gjuhën shqipe. 

 

Politika në nivel komunal për integrimin ndëretnik në arsim dhe angazhimin qytetar të të rinjve 
 Ekipi i projektit e vazhdoi komunikimin dhe koordinimin me mentorët e emëruar të cilët janë të 

përfshirë në procesin e përgatitjes së strategjive dhe politikave komunale për INA dhe angazhim in e 
të rinjve. Si rezultat, është biseduar progresi dhe miratimi i këtyre dokumenteve në katër (4) komuna 
(gjegjësisht, Bogdanc, Studeniçan, Mavrovë Rostushe dhe Shuto Orizare) nga 15 komunat të cilat u 
zgjodhën në vitin 2021. Gjegjësisht, në këto komuna procesi i përgatitjes së strategjive ka përfunduar 
dhe dokumentet janë dërguar në këshillat komunal për miratim. Deri më tani, njëmbëdhjetë (11) nga 
15 komuna miratuan strategjitë e tyre lokale për INA dhe angazhimin e të rinjve, gjegjësisht Dojrani, 
Radovishi, Çashka, Manastiri, Vasileva, Karposhi, Shtipi, Kisella Voda, Kërçova, Zhelina dhe Dibra. 

https://www.youtube.com/watch?v=W7KLrICV6CA
https://www.youtube.com/watch?v=MxYymS-KZeg
https://www.youtube.com/watch?v=SIDkaF7cHGw
https://www.youtube.com/watch?v=i0Ieb8awN38
https://sq.mcgo.org.mk/lajme/interviste-me-lina-hristovska-permes-qendres-per-fuzion-te-ideve-degjohet-zeri-i-te-rinjve-dhe-behet-dallimi-ne-shoqeri/


 

 

Zbatimi i aksioneve rinore në komunat e përfshira në proces në vitin 2021 
 Ekipi i projektit, në partneritet me FRA, e vazhdoi procesin e organizimit të aksioneve rinore në tetë 

(8) nga 15 komuna (Nagoriçan i Vjetër, Bosillovë, Resnjë, Aerodrom, Saraj, Çair, Qendër dhe Gjorçe 
Petrov) të cilat ishin përfshirë në proces në vitin 2021. Si rezultat i janë realizuar aktivitete siç vijon:  

 Më 9 shkurt 2022 me vendosjen e pajisjes urbane (gjegjësisht, ulëse dhe shporta për 
mbeturina) u zbatua aksioni rinor për zbukurimin dhe rregullimin e lokacionit “Monumenti i 
lirisë” në komunën e Koçanit. Ky aksion rinor ishte iniciuar nga nxënësit e SHF “Shën Cirili 
dhe Metodij”, SHF “Malina Pop Ivanova”, SHF “Kërste Petkov Misirkov” nga f. Orizarë, SHF 
“Nikolla Karev”, SHF “Rade Kratovçe”, SHM “Lupço Santov” dhe SHM “Gjosho Vikentiev” 
dhe me mbështetjen e komunës dhe të projektit për INRA, në bashkëpunim me Forumin 
Rinor Arsimor (FRA). Në ngjarje morën pjesë përfaqësues të komunës, nxënës të shkollave 
fillore dhe të mesme, mësimdhënës dhe kuadër mësimor nga shkollat. Gjithashtu, me 
mbështetje të Ndërmarrjes Publike Komunale, nxënësit organizuan aksion ekologjik për 
pastrimin e hapësirës në afërsi të “Monumentit të lirisë” si pjesë e angazhimeve të tyre për 
rritjen e vetëdijes për mjedisin jetësor tek qytetarët.  

 Më 21 shkurt 2022 në komunën e Berovës u organizua një manifestim për promovimin e të 
arriturave të përbashkëta dhe zbatimin me sukses të iniciativës së nxënësve/aksionit rinor. 
Në këtë manifestim morën pjesë kryetari i komunës së Berovës, përfaqësues të komunës, 
nxënës të shkollave fillore dhe të mesme dhe mësimdhënës të cilët e shfrytëzuan këtë 
aktivitet për të rritur edhe më tej efektet e nismës së nxënësve përmes rinovimit të pajisjeve 
ekzistuese urbane. Përkatësisht, gjatë manifestimit, kryetari i komunës së bashku me 
nxënësit e shkollës së mesme “Aco Ruskovski” dhe shkollave fillore “Dedo Iljo 
Maleshevski” dhe “Nikolla Petrov Rusinski” nga fshati Rusinovë me mbështetjen e 
Ndërmarrjes Komunale ka rinovuar dhe lyer stolat përgjatë skelës së qytetit. Në të njëjtën 
kohë, ata e promovuan iniciativën e nxënësve për vendosjen e pajisjeve të reja urbane 
shtesë (gjegjësisht stola dhe kosha plehrash) të cilat u vendosën në fund të dhjetorit 2021. 

 Projekti, në partneritet me FRA-në, gjithashtu zbatoi aktivitete për koordinim, gjegjësisht:  

 Janë mbajtur takime me praninë fizike me përfaqësuesit e komunave Qendër, Aerodrom 
dhe Gjorçe Petrov me qëllim që të koordinohen aktivitetet e ardhshme, pjesëmarrja në 
shpenzime si edhe që të përcaktohet dinamika dhe korniza kohore për zbatimin e nismave 
për të rinj dhe intervenimeve në këto komuna.  

 Në komunën Qendër u organizua edhe vizitë në lokacionin e propozuar për zbatimin e 
nismës për të rinj.   

 Me qëllim që të finalizohen aktivitetet vijuese dhe të zbatohen nismat e propozuara të nxënësve, 
projekti, së bashku me ekipin e FRA, e vazhdoi komunikimin me përfaqësuesit e komunave 
Nagoriçan i Vjetër, Aerodrom, Qendër, Saraj dhe Çair. Si rezultat i kësaj, ka përfunduar procedura 
për furnizimin e materialeve të cilat janë të nevojshme për zbatimin e aksioneve rinore në këto 
komuna.  

 Vijon procesi i grumbullimit të materialeve (fotografi para – pas, video-mesazhe të shkurtra) nga 
nxënësit në komunat (Bogovinë, Gazi Babë dhe Ohër) ku aksionet për të rinj kanë përfunduar. Nga 
takimet e incizuara për avokim dhe video-materialet e shkurtra të siguruara nga nxënësit-
pjesëmarrës në të cilat ata i shprehin mendimet e tyre dhe perceptimet për kontributin e tyre për 
zhvillimin e bashkësive lokale, do të bëhen video në kuadër të fushatës për të rinj onlajn 
#UnëKontribuova.  

 Deri më tani, shtatë (7) nga 15 komuna, gjegjësisht Vinica, Berova, Bogovina, Ohri, Negotina, Gazi 
Baba dhe Koçani i përfunduan intervenimet/aksionet rinore. Përveç kësaj, komuna e Bosillovës është 
komuna e fundit nga 15-të komunat e përfshira në proces në vitin 2021 e cila do ta zbatojë këtë 
proces. 

 Projekti vazhdoi ta dokumentojë pjesëmarrjen në shpenzime nga komunat të cilat zbatuan aksione 
rinore. Lidhur me komunat të cilat u përfshinë në proces në vitin 2021, këtë muaj u dokumentua 
pjesëmarrja e komunës së Negotinës prej 62,60%, pjesëmarrja e komunës së Berovës me 
pjesëmarrje prej 62,35%, pjesëmarrja e komunës së Bogovinës prej 52,33% dhe pjesëmarrja e 
komunës së Ohrit prej 77,30% në investimin e përgjithshëm. Dokumentacioni për pjesëmarrjen në 
shpenzimet e komunave të përfshira në vitin 2021 deri më tani ishte kompletuar për pesë (5) nga 15 
komuna dhe përbën 61,14% të investimit të përgjithshëm.   

 
 

 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  

Nisma të nxënësve në shkollat fillore 

 Deri në fund të këtij muaji, të gjitha 96 shkollat fillore të fazës së tretë e përfunduan procesin e 
zbatimit të nismave të nxënësve dhe promovimin e arritjeve. Gjatë shkurtit, edhe disa shkolla të cilat 
duhej t’i zbatonin Ditët e hapura për arsim qytetar i përfunduan aktivitetet të cilat përfshijnë: 
përgatitjen dhe promovimin e gazetës shkollore, pastrimin e oborrit të shkollës dhe përmirësimin e 
procesit arsimor në shkolla.  



 

 

 Shkollat fillore të fazës së tretë të cilat organizuan Ditë të hapura për arsim qytetar në dhjetor 2021 
dorëzuan raporte për aktivitetet e zbatuara dhe i vlerësuan arritjet e tyre përmes pyetësorëve për 
vlerësim të cilat u plotësuan nga nxënësit, kuadri shkollor dhe këshilltarët e BZHA-së. Në bazë të 350 
përgjigjeve të nxënësve dhe 225 përgjigjeve të kuadrit shkollor dhe këshilltarëve u përgatit projekt-
raport ku është shfaqur niveli i suksesit të nismave të nxënësve. Analiza preliminare e të dhënave 
nga pyetësorët e marrë për vlerësim tregoi spektër të gjerë të aktiviteteve të zbatuara: 36% e 
aktiviteteve ishin për ngritjen e vetëdijes, 29% për zbukurimin e hapësirës publike, 20% përfshin 
aktivitete për përforcimin e organizimit të nxënësve dhe pjesëmarrjen, 12% ishin aktivitete humanitare 
dhe 5% - avokim për një çështje të caktuar me interes të nxënësve. Shpesh, nisma ishte kombinim i 
llojeve të ndryshme të aktiviteteve. Më shumë se gjysma e nismave ishin me pjesëmarrjen e 
prindërve, komuna u përfshi në rreth 30% të nismave ndërsa sektori i biznesit në thuajse ¼ e 
aktiviteteve.  

 Ekipi i projektit përgatiti certifikata për shkollat në të cilat do të shpërndahen paketat për mbështetjen 
e nismave të nxënësve, si edhe dokumentacionin për donacione të pajisjeve për nismat e nxënësve.  

 

Nisma të nxënësve në shkollat e mesme profesionale 
 Deri në fund të këtij muaji, të gjitha 74 shkolla të mesme profesionale e përfunduan procesin e 

zbatimit të nismave të nxënësve dhe promovimin e arritjeve përmes Ditëve të hapura për arsim 
qytetar. Gjatë këtij muaji, shkollat nga Kumanova, Kavadari, Negotina dhe Kërçova i promovuan 
aktivitetet e tyre të cilat përbëheshin nga: zbukurimi i oborrit të shkollës me murale, debat për dallimet 
gjinore dhe ngritjen e vetëdijes publike kundër diskriminimit gjinor, aksion humanitar për grumbullimin 
dhe shpërndarjen e mjeteve për familjet e rrezikuara sociale, aktivitete për përballje me bullizimin.  

 Shkollat të cilat organizuan Ditë të hapura për arsim qytetar u përqendruan në arritjet përmes 
plotësimit të pyetësorëve për vlerësim nga nxënësit, kuadri shkollor dhe mentorët që rezultoi e 255 
përgjigje të nxënësve, 172 prej kuadrit shkollor dhe prej mentorëve. Raportet tregojnë se mbi 90% e 
nismave janë zbatuar me prani fizike ndërsa disa prej tyre në kombinim me mjete digjitale. 36% e 
aktiviteteve ishin për ngritjen e vetëdijes, 24% aktivitete humanitare, 23% për përmirësimin e 
hapësirës publike, 11% për përforcimin e organizimit të nxënësve dhe 5% kanë qenë aktivitete për 
avokim.  

 

Politika për sigurimin e qëndrueshmërisë 
 Trajnimi onlajn për etosin qytetar shkollor, i dedikuar për ndërtimin e kapacitetit profesional të 

mësimdhënësve dhe kuadrit mësimor në shkolla ishte plotësuar me tre video me qëllim të prezantimit 
më të mirë të materialit, pas çka i gjithë materiali i trajnimit ishte përkthyer në gjuhën shqipe. Pas 
konsultimeve me BZHA-në për vendosjen e trajnimit si kurs elektronik në ueb faqen e Eduinos, u 
mbajt takim me ekipin e Eduinos që të diskutohet për veçantitë lidhur me përmbajtjen dhe mundësitë 
e platformës.  

 Ekipi i projektit vazhdoi të punojë në përgatitjen e metodologjisë për vlerësimin e etosit qytetar 
shkollor përmes përgatitjes së pyetësorëve për çdo faktor të shkollave.  

 
 
 

 

 

 
Nxitje për shkollat - Rinovim 

 
 

 

Rinovimi i shkollave 
 U nënshkruan memorandume për mirëkuptim nga Drejtori ekzekutiv i QMEQ, Drejtuesi i projektit, 

kryetarët e komunave dhe drejtorët e shkollave për: vendosjen e dritareve të reja në SHF “Riste 
Risteski” në f. Kosovrast i Poshtëm, komuna e Dibrës për vendosjen e dritareve të reja në SHMK 
Gjimnazi “Gostivari” në komunën e Gostivarit dhe rikonstruimin e çatisë së sallës sportive në SHF 
“Strasho Pinxhur” në komunën e Gjorçe Petrovit, me çka të gjithë faktorët i pranuan obligimet për 
rikonstruimin e shkollave.   

 Më 23 shkurt 2022 u publikua kërkesë për dorëzimin e ofertave për vendosjen e dritareve të reja në 
SHF “Riste Risteski” në f. Kosovrast i Poshtëm, komuna Dibër, vendosjen e dritareve të reja në 
SHMK Gjimnazi “Gostivari” në komunën e Gostivarit dhe rikonstruimin e çatisë së sallës sportive në 
SHF “Strasho Pinxhur” në komunën e Gjorçe Petrovit edhe atë në dy gazeta ditore “Koha” në gjuhën 
shqipe dhe “Nova Makedonia” në gjuhën maqedonase, si edhe në ueb faqen e QMEQ. 

 Ekipi i projektit punoi në evidentimin/grumbullimin e dokumentacionit të nevojshëm për pjesëmarrjen 
e shkollave dhe komunave në shpenzimet lidhur me procesin e rinovimit (financiare ose fuqi pune) 
për shkollat në të cilat procesi i rinovimit ka përfunduar. Gjatë shkurtit, projekti e dokumentoi 
pjesëmarrjen e SHF “Faik Konica” në komunën e Tearcës e cila ishte kyçur në vitin e katërt të 
projektit dhe pjesëmarrjen në shpenzime ishin 15.02% nga investimi i përgjithshëm. Dokumentacioni 
për pjesëmarrjen në shpenzimet e shkollave dhe komunave të vitit të katërt të projektit në aktivitetet 
për rinovim ishte kompletuar për tetë (8) prej 12 shkollave dhe është 33,08% të investimit të 
përgjithshëm. 

 


