
 

 

 

 

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

                                   RAPORT MUJOR - korrik 2022 

 

 

 

Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Komunikim me opinionin  
✓ Janë disejnuar materiale vizuale dhe promovuese për ngjarjet vijuese – “Nga strategjia lokale gjer 

në aksionin lokal rinor” dhe “Qytetari në veprim: nga klasa në aksion”.  
✓ Janë incizuar video materialet për videot me instruksione për zbatimin e Standardeve për arsim 

interkulturor. Pas montimit të video materialeve, videot me instruksione do të vihen në platformat 
Eduino dhe Inovet. 

✓ Janë duke u përgatitur materiale promovuese dhe materiale për komunikim me opinionin lidhur 
me aktivitetet dhe arritjet e projektit. 

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

Monitorim dhe vlerësim  
✓ Me qëllim që të analizohen efektet e aktiviteteve të zbatuara të projektit, gjatë muajve maj dhe 

qershor u zbatua hulumtim kuantitativ dhe kualitativ. Analiza e të dhënave është në vijim, ndërsa 
konkluzionet do të përfshihen në raportin final për vlerësimin e projektit. Shpërndarja e 
pyetësorëve elektronikë mundësoi të grumbullohen informacione prej 197 shkollave, më saktë 
prej 1068 mësimdhënësish, 2433 nxënësish dhe 1861 prindër. Të dhënat kuantitative do të 
shoqërohen me të dhëna kualitative të grumbulluara nga grupet e fokusit dhe intervistat e thella, 
si edhe nga monitorimet e vizitave terrenore.  

 

Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
✓ Nga 4-6 korrik 2022, në hotel Bellvi në Ohër, u mbajt kampi i Qendrës për Fuzion të Ideve. Gjatë 

kampit, mbi 50 nxënës (duke i përfshirë edhe nxënësit-aktivistë të Kryqit të Kuq të Qytetit të 
Shkupit) të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore patën mundësi të fitojnë njohuri të reja 
përmes një sërë aktivitetesh të cilat e nxisin të menduarit kreativ, pjesëmarrjen e të rinjve dhe të 
folurit publik. Në kamp të pranishëm ishin gjithsej 10 koordinatorë shkollorë (mësimdhënës dhe 
përfaqësues të shërbimeve profesionale) të cilët u dhanë mbështetje nxënësve. 

✓ Një aksion i të rinjve u zbatua më 5 korrik 2022 nga anëtarët e Qendrës për Fuzion të Ideve dhe 
pjesëmarrësit e Kampit të QFI. Me mbështetjen e koordinatorëve të shkollave, nxënësit përgatitën 
paketa me dhurata simbolike (kuti për medikamente dhe freskim) për pacientët në Spitalin e 
Specializuar për Parandalim, Mjekim dhe Rehabilitim të Sëmundjeve Kardiovaskulare “Shën 
Stefani” në Ohër. Grupi i nxënësve u ndau gjithsej 50 pako pacientëve. 

 
 
 

 

 

 

Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

Partneritet me institucione arsimore kryesore 
✓ Pas pensionimit të kryetarit të Komisionit për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH 

(KINA MASH), ekipi i projektit mbajti koordinim të vazhdueshëm me MASH-in lidhur me 
zëvendësimin dhe emërimin e kryetarit të ri. Kështu, më 7 korrik 2022, Ministri i Arsimit dhe 
Shkencës solli vendim dhe e emëroi kryetarin e ri dhe zëvendëskryetarin e ri të KINA MASH.  

 

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 për zhvillim profesional të BZHA-së dhe QATP-së. Kompania IT e 
përzgjedhur (SyNRG) vazhdoi me programimin e versionit në gjuhën maqedonase të trajnimit 
onlajn. Përveç kësaj, në vijim është edhe përkthimi i materialeve në gjuhët e tjera mësimore.  



 

 

Ngjarje për rrjetëzimin e komunave „ Nga strategjia lokale në aksionin lokal rinor” 
✓ Ekipi i projektit vazhdoi me përgatitjet për ngjarjen për rrjetëzim të komunave të planifikuar më 18-

19 gusht 2022. Pas përgatitjes së strukturës dhe draft-agjendës, ekipi i projektit u koordinua me 
pjesëmarrësit dhe facilitatorët e ngjarjes për përgatitjen e prezantime dhe që të përgatiten për 
diskutimet. Si rezultat, katër (4) takime koordinuese onlajn u organizuan me moderatorin e ngjarjes 
dhe anëtarët e sesioneve të ndryshme të planifikuara veçmas, në mënyrë që të nxiten diskutimet 
dhe të jepen udhëzime. Gjithashtu, komunat e përzgjedhura morën ftesë elektronike për të 
shprehur interes për pjesëmarrje në aktivitetin e ardhshëm. 

✓ Qëllimi i ngjarjes është informimi i pjesëmarrësve për strategjitë lokale si mekanizma për 
mbështetjen e shkollave dhe nxënësve në realizimin e aktiviteteve për integrim ndëretnik dhe 
angazhimin e të rinjve. Përveç kësaj, do t'u mundësojë komunave të rrjetëzohen dhe t'u japë atyre 
udhëzime se si të sigurojnë mbështetje për nismat e nxënësve dhe pjesëmarrjen e tyre në procesin 
e vendimmarrjes në nivel shkolle dhe bashkësie. Ngjarja do ta theksojë rëndësinë e mbështetjes 
së strukturuar që ofrohet përmes miratimit të strategjive lokale dhe zbatimit të planeve të veprimit 
që janë pjesë e strategjive, që synojnë promovimin e integrimit ndëretnik dhe angazhimin e të 
rinjve. 

 

Standarde për arsimin interkulturor për arsimin fillor dhe të mesëm 
✓ INRA në partneritet me Projektin për përforcimin e bashkëpunimit ndëretnik në komuna, financuar 

nga Fondacioni për fëmijë Pestaloci, vazhdoi me aktivitetet për realizimin e videove me udhëzime 
për zbatimin e Standardeve për arsim interkulturor gjatë zbatimit të aktiviteteve shkollore dhe 
jashtëshkollore në shkolla. Anëtarët e grupit të punës, i përbërë nga përfaqësues të institucioneve 
arsimore dhe praktikantë, i përpunuan materialet dhe prezantimet për këto video. Po ashtu, është 
finalizuar edhe procesi i incizimit të video sesioneve. Ekipi i projektit më pas vazhdoi të punojë në 
vendosjen e përkthimeve/titrave dhe finalizimin e materialeve përpara se ato të vendoseshin në 
platformat e zhvillimit profesional të BZHA-së dhe QATP. 

 

 
 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 

Politika për sigurimin e qëndrueshmërisë 
✓ Programimi i versionit në gjuhën shqipe të e-trajnimit për etosin qytetar në shkolla vazhdoi gjatë 

këtij muaji. Kompania SyNRG u konsultua me ekipin e projektit për mundësitë funksionale të 
trajnimin onlajn, ndërsa u bë edhe pilotimi i përmbajtjeve të përgatitura. Pas disa përshtatjesh, u 
finalizua e-trajnimi i plotë i cili do të vendoset në platformën Eduino, në ueb faqen zyrtare të 
dedikuar për zhvillimin profesional të mësimdhënësve. 

✓ Grupi i punës për Metodologjinë e vlerësimit të etosit qytetar në shkolla gjatë këtij muaji i mbajti 
dy takime para finalizimit të dokumenteve të cilat e përbëjnë metodologjinë, Konkretisht, grupi ka 
punuar në integrimin e konstatimeve nga pilotimi i instrumenteve në dokumentin parafinal për 
metodologjinë.  
Gjithashtu, në kuadër të metodologjisë është integruar një pjesë e re - udhëzime për procesin e 
kryerjes së vlerësimit, gjegjësisht përcaktimin e mostrës, mbledhjen e të dhënave, përpunimin dhe 
analizimin e konkluzioneve, duke përfunduar me një pjesë për planifikimin e zhvillimit të 
mëtutjeshëm bazuar në të dhënat. Pas kësaj, dokumentet e plota iu ndanë BZHA-së për shqyrtim 
dhe sugjerime përfundimtare. BZHA dha komente dhe sugjerime për përmirësimin e dokumentit 
të metodologjisë parafinale dhe ekipi i projektit filloi t’i integronte ndryshimet e propozuara. Ato 
përfshijnë ndryshime në strukturën e dokumenteve dhe rishikim të disa treguesve. Grupi i punës 
u takua për të diskutuar çështjet e hapura dhe për të miratuar ndryshimet në Metodologji përpara 
miratimit përfundimtar të tyre nga BZHA. 

 

Ngjarje promovuese përfundimtare për arsimin qytetar 
✓ U finalizua agjenda e plotë për ngjarjen dhe të gjithë pjesëmarrësit e konfirmuan pjesëmarrjen e 

tyre. 
✓ Me qëllim që të shpjegohet koncepti i ngjarjes dhe roli i shkollave, ekipi i projektit i mbajti tri takime 

onlajn me 15-të shkollat të cilat do të marrin pjesë në ekspozitën e arritjeve me vendosjen e 
stendave shkollore. 

✓ Përveç kësaj, ekipi vazhdimisht e koordinoi procesin e përgatitjes së prezantimeve të gjashtë (6) 
shkollave të cilat do t’i prezantojnë nismat e tyre të nxënësve në skenën kryesore. Prezantimet 
janë finalizuar dhe do të përkthehen në gjuhën maqedonase dhe shqipe.  

✓ Tetë (8) prej 10 përfaqësuesve të institucioneve që do të marrin pjesë në sesionin “Biblioteka e 
gjallë” patën takime me ekipin e projektit për t’i informuar për sesionin dhe për rolet e tyre.  

 
 
 

 



 

 

 

 
Nxitja e shkollave – Rinovimi  

 
 

Rinovimi i shkollave 
✓ Përfaqësues të tri (3) kompanive ndërtimore me oferta më të ulëta për secilin prej projekteve: 

rikonstruimin e sallës sportive në SHF “Goce Dellçev” në komunën e Sveti Nikollës; rikonstruimin 
e fushës së basketbollit në SHF “Koço Racin” në komunën e Kratovës dhe rikonstruimin e shkollës 
rajonale në f. Gjurgjevisht në kuadër të SHF “Naim Frashëri” në komunën e Vrapçishtit janë ftuar 
në intervista individuale. Pas intervistave të bëra, ekipi i projektit e përgatiti dokumentacionin e 
nevojshëm për miratimin e kompanive të zgjedhura për rikonstruimin e shkollave të 
lartpërmendura. Dokumentacioni i përgatitur është dërguar për miratim tek Zyrtari për kontraktimin 
e kontratave dhe marrëveshjeve në zyrën rajonale të USAID-it në Kosovë. Rezultatet e 
përzgjedhjes së kompanive ndërtimore janë publikuar në ueb faqen e QMEQ: 
https://sq.mcgo.org.mk/uncategorized/kompanite-e-zgjedhura-per-projekte-per-renovimin-e-
shkollave-6/  

✓ Kompanitë ndërtimore të miratuara nga Zyrtari për kontraktimin e kontratave dhe marrëveshjeve 
në zyrën rajonale të USAID-it në Kosovë nënshkruan marrëveshje me Udhëheqësin e projektit të 
INRA për çdo projekt veçmas. 

✓ Para fillimit të aktiviteteve ndërtimore të projekteve për rinovim: rikonstruimin e sallës sportive në 
SHF “Goce Dellçev” në komunën e Sveti Nikollës; rikonstruimin e fushës së basketbollit në SHF 
“Koço Racin” në komunën e Kratovës dhe rikonstruimin e shkollës rajonale në f. Gjurgjevisht në 
kuadër të SHF “Naim Frashëri” në komunën e Vrapçishtit janë organizuar takime në çdo shkollë. 

✓ U organizua kontroll teknik për rikonstruimin e rrethojës së oborrit të shkollës në SHF “Joakim 
Kërçovski” në komunën e Kriva Pallankës. 

✓ U përgatitën komplete veglash dhe pajisje higjienike për mirëmbajtjen e objekteve shkollore dhe 
të njëjtat iu dorëzuan secilës prej 12-të shkollave të kyçura në procesin e rinovimit në vitin e pestë 
të projektit. 

✓ Më tej, ekipi i projektit vazhdoi të punojë në evidentimin/grumbullimin e dokumentacionit të 
nevojshëm për pjesëmarrjen e shkollave dhe komunave në shpenzimet në procesin e rinovimit 
(financiar ose fuqi punëtore) për shkollat në të cilat procesi i rinovimit ka përfunduar. Në korrik, 
projekti e dokumentoi pjesëmarrjen e dy (2) shkollave të rinovuara në vitin 2022, gjegjësisht nga 
SHF “Strasho Pinxhur” në komunën e Gjorçe Petrovit në shumë prej 18,83% dhe të SHF “Marko 
Cepenkov” në komunën e Zelenikovës në shumë prej 13,72 % të investimit të përgjithshëm. 
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