
 

 

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

RAPORT MUJOR - mars 2022  
 

 

 

Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Aktivitete të projektit për bashkëpunim 
✓ Anëtarët e ekipit të projektit morën pjesë në konferencën – “Lidhja midis mirëqenies së fëmijëve dhe 

arritjet e tyre” në organizim të UNICEF-it më 9-10 mars 2022. Temat e përfshira në ditën e parë të 
konferencës kanë të bëjnë me fëmijët e moshës parashkollore, zhvillimin dhe mbështetjen e tyre. 
Realizimi i ditës së dytë të konferencës vazhdoi në mënyrë të njëjtë, përmes prezantimeve dhe panel 
diskutimeve të ekspertëve vendorë dhe ndërkombëtarë, gjatë të cilave u përfshinë temat për: 
digjitalizimin, socializmin (shoqërizimin) dhe mirëqenien e fëmijëve; balancimin e rëndësisë së rritur 
të teknologjisë; aftësitë digjitale dhe mirëqenia e nxënësve, etj. 

✓ Më 28 dhe 29 mars 2022, përfaqësuesit e projektit morën pjesë në "Laboratorin për politikat e 
pjesëmarrjes së nxënësve - rruga drejt një shoqërie gjithëpërfshirëse dhe demokratike" në Zagreb, 
organizuar nga Forumi për Lirinë e Arsimit - Zagreb. Ngjarja dyditore u fokusua në krijimin e 
politikave për sigurimin e pjesëmarrjes relevante të fëmijëve. Pjesëmarrësit patën mundësinë në 
mënyrë praktike të punojnë në krijimin e politikave, duke vendosur qëllime të përgjithshme dhe 
specifike të politikave dhe duke i shndërruar ato në aktivitete, me qëllim që të ndërtohet një shoqëri 
më gjithëpërfshirëse dhe demokratike ku dëgjohet zëri i nxënësve. 

 

Komunikim me opinionin 
✓ U organizua pjesëmarrje në emisionin e mëngjesit në TV Tellma. Svetllana Petrushevska dhe 

Nuriman Kamberaj, mësimdhënëse të SHM “Dimitar Vllahov” nga Shkupi dhe realizues të orëve të 
përbashkëta mësimore me nxënës që mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore, folën për 
bashkëveprimin ndëretnik midis të rinjve gjatë këtyre orëve dhe i ndanë përvojat e tyre;  

✓ Në kuadër të video serialit të USAID-it “Njerëz që bëjnë ndryshime”, u publikua video me Zhana 
Zhivadinoviq, mësimdhënëse në SHM “Arseni Jovkov” në Shkup dhe realizuese e aktiviteteve për 
integrimin ndëretnik në shkollë.  

✓ Më 21 mars 2022 u organizua ngjarje promovuese gjatë së cilës nxënësit që janë anëtarë të Qendrës 
për Fuzion të Ideve (QFI) e prezantuan idenë e tyre për rrjetëzimin e nxënësve në nivel nacional para 
përfaqësuesve të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe Qendrës 
për Arsim Profesional dhe Trajnim. Në ngjarje morën pjesë edhe mësimdhënës, përfaqësues të 
shërbimeve profesionale dhe drejtorët e shkollave të përfshira, si edhe përfaqësues të Zyrës së 
USAID-it në Maqedoninë e Veriut.  

✓ U përgatit dhe disejnua publikimi “Qendra për fuzion të ideve – Nga ideja në realitet”. Publikimi 
përmban informacione më të detajuara për aktivitetet e nxënësve dhe arritjet e tyre në Qendrën për 
fuzion të ideve. I njëjti u prezantua në ngjarjen promovuese që u mbajt më 21 mars 2022 dhe do të 
publikohet onlajn gjatë periudhës që vijon. 

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

 

Monitorimi dhe vlerësimi 
✓ U zbatuan dy fokus grupe onlajn që të merren informacione kthyese për përvojat e këshilltarëve të 

BZHA-së me aktivitete për integrimin ndëretnik. Këshilltarët e BZHA-së, të cilët i ndoqën aktivitetet 
shkollore dhe jashtëshkollore, morën pjesë në grupet e fokusit dhe ndanë informacione për 
përshtypjet e përgjithshme të aktiviteteve të INRA, për bashkëpunimin e tyre me shkollat dhe 
mësimdhënësit, efektin e mentorimit të tyre mbi përmirësimin e realizimit të aktiviteteve shkollore dhe 
jashtëshkollore. Ata gjithashtu i ndanë mendimet dhe idetë e tyre për sigurimin e mbështetjes së 
ardhshme për mësimdhënësit.  

✓ Nxënësit dhe mësimdhënësit e Qendrës për fuzion të ideve patën mundësi ta ndajnë përvojën e tyre 
nga aktivitetet e realizuara. Gjatë grupit të fokusit onlajn me mësimdhënësit, ata diskutuan për 
aspektet e ndryshme në të cilat aktivitetet kanë ndikuar mbi nxënësit, i ndanë përvojat e tyre dhe disa 
prej sfidave me të cilat janë përballur gjatë procesit. Gjatë grupit të fokusit onlajn me nxënësit, ata  
ndanë për përvojat e tyre me nismat për të rinj, për rëndësinë dhe ndikimin e këtyre aktiviteteve mbi 
bashkëmoshatarët e tyre, për atmosferën e punës gjatë takimeve të rregullta, për peripecitë e tyre 
për ndikimin e Qendrës për fuzion të ideve mbi zërin e nxënësve, ndërsa gjithashtu dhanë propozime 
për përmirësimin e mëtejmë të aktiviteteve. 

https://www.youtube.com/watch?v=QZsCdvGaHVY
https://fb.watch/c2EPT3cPFR/
https://sq.mcgo.org.mk/lajme/te-rinjte-zhvilluan-dhe-prezantuan-idene-per-rrjetezim-te-nxenesve-ne-nivel-kombetar/
https://preview.mailerlite.io/preview/9504/emails/51002567299172056


 

 

✓ U zbatua analiza e informacioneve cilësore kthyese që janë marrë përmes grupeve të fokusit, ndërsa 
konstatime janë përfshirë në broshurë në të cilën janë prezantuar aktivitetet dhe sukseset e Qendrës 
për fuzion të ideve. Informacionet kthyese cilësore që janë marrë përmes grupeve të fokusit me 
këshilltarët e BZHA-së do të kyçen në raportin final për vlerësimin e aktiviteteve të INRA. 

 
Qendra për fuzion të ideve (QFI) 
✓ Gjatë gjithë muajit, anëtarët e QFI-së bashkërisht kanë punuar në shkëmbimin e ideve për 

prezantimin e suksesshëm të idesë së zhvilluar bashkërisht para përfaqësuesve të institucioneve, 
përmes disa takimeve onlajn. 

 
 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

Standarde Interkulturore në Arsim (SIA) për arsimin fillor dhe të mesëm   
✓ Dizajni grafik për versionin në gjuhën maqedonase dhe shqipe të Standardeve Interkulturore në 

Arsim (SIA) për arsimin fillor ka përfunduar. Gjithashtu, ekipi i projektit vazhdoi me aktivitetet për 
finalizimin e dizajnit grafik të Standardeve Interkulturore në Arsim (SIA) për arsimin e mesëm. Më pas 
dy dokumentet e disejnuara do të ndahen me BZHA-në dhe me MASH-in dhe do të publikohen në 
ueb faqet e tyre.   

 
Partneritet me institucione kyçe arsimore 
✓ Për të rritur edhe më tej qëndrueshmërinë e realizimit të orëve të përbashkëta nëpër shkolla, projekti 

punon në krijimin e një mjeti/trajnimi onlajn për mësuesit-realizues bazuar në Udhëzuesin për 
organizimin e orëve të përbashkëta mësimore, si dhe përvojat nga realizimi praktik i këtyre orëve në 
shkolla. Pas krijimit të strukturës, sesioneve dhe faqosjes së këtij trajnimi onlajn gjatë periudhës së 
paraprake, projekti vazhdoi të definojë materialet për dy sesionet e para, gjegjësisht 1) politikat 
arsimore që mbështesin realizimin dhe përfitimet nga realizimi i orëve të përbashkëta dhe 2) 
përkrahja nga institucionet arsimore dhe e aktiviteteve shkollore për realizimin e orëve të 
përbashkëta mësimore. 

 
Politika në nivel komunal për integrimin ndëretnik në arsim dhe angazhimi qytetar rinor 
✓ Ekipi i projektit e vazhdoi komunikimin dhe koordinimin me mentorët e emëruar të përfshirë në 

procesin e përgatitjes së strategjive dhe politikave për INA dhe angazhimin e të rinjve. Si rezultat i 
kësaj, janë realizuar diskutime për ecurinë dhe miratimin e këtyre dokumenteve në katër (4) komunat 
e fundit (gjegjësisht Bogdanc, Studeniçan, Mavrovë dhe Rostushe dhe Shuto Orizarë) nga 15 
komunat që janë përzgjedhur në vitin 2021. Konkretisht, procesi i përgatitjes së strategjive ka 
përfunduar dhe dokumentet i janë përcjellë këshillave komunal për miratimin e tyre. Deri më tani, 
njëmbëdhjetë (11) nga 15 komuna i kanë miratuar 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.  

 
Zbatimi i aksioneve të të rinjve në komunat e përfshira në proces në vitin 2021 
✓ Ekipi i projektit, në partneritet me FRA, realizoi aktivitete për finalizimin e aksioneve për të rinj në 

komunat që janë përfshirë në proces në vitin 2021 si dhe aktivitetet për promovimin e tyre. Si rezultat 
i kësaj, u arrit si vijon:  

- Më 4 mars 2022 u organizua një aktivitet për promovimin e aksioneve rinore të realizuara 
me sukses për rregullimin e “Parkut të Frankofonisë” në komunën Qendër. Nxënësit nga 
shkollat fillore “Kiro Gligorov”, Johan H. Pestaloci dhe "Shën Kirili dhe Metodi" iniciuan këtë 
aksion rinor i cili përbëhej nga rinovimi i rrethojës ekzistuese të këndit të lojërave sportive, 
si dhe restaurimi i stolave dhe vendosja e stolave të rinj dhe koshave të rinj për plehra. Në 
këtë manifestim morën pjesë më shumë se 50 pjesëmarrës, kryetari i komunës, 
përfaqësues të komunës, nxënës, mësimdhënës dhe stafi i shkollave nga shkollat fillore. 
Në fjalën e tij hyrëse, kryetari i komunës Goran Gerasimovski theksoi rëndësinë e nxitjes 
së aktivizmit të të rinjve dhe prezantoi mënyrat se si komuna ofron mbështetje për të rinjtë 
dhe idetë e tyre. Me qëllim të shënimit të arritjeve të përbashkëta me nxënësit u 
organizuan aktivitete të ndryshme sportive.  

- Më 18 mars 2022 në f. Stajkovc, komuna e Gazi Babës, u mbajt edhe një ngjarje e 
organizuar për promovimin e prioritetit të realizuar të nxënësve i cili përfshinte formimin 
dhe rregullimin e klubit/qendrës për të rinj. Gjatë ngjarjes, nxënësit e shkollave fillore “Dane 
Krapçev”, “Kirilli dhe Metodij” dhe “25 Maji” dhe kryetari i komunës Boban Stefkovski 
diskutuan për nevojat e nxënësve si edhe për idetë/propozimet e tyre për aksionet/nismat e 
ardhshme për të rinj. Kryetari i komunës Stefkovski potencoi se komuna e Gazi Babës në 
të ardhmen do të vazhdojë të investojë në krijimin e arsimit cilësor përmes zbatimit të më 
shumë projekteve. Ky klub/qendër e të rinjve do të shërbejë si vend që të rinjtë në Gazi 
Babë shpesh të takohen, të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme dhe të iniciojnë projekte 
dhe aktivitete të tjera të kryesuara nga të rinjtë në nivel të bashkësisë lokale. 



 

 

- Finalizimi i fazave të njëpasnjëshme onlajn të angazhimit lokal për të rinj në komunën e 
Gjorçe Petrovit rezultoi me realizimin e aksioneve për të rinj për përmirësimin e kushteve 
në terrenin sportiv në f. Vollkovë. Kjo ishte vendosur si prioriteti më i rëndësishëm për të 
rinj nga nxënësit e shkollave fillore “Gjorçe Petrov”, “Joakim Kërçovski” dhe “Strasho 
Pinxhur”. Ngjarja u mbajt më 24 mars 2022 dhe në të morën pjesë kryetari i Gjorçe 
Petrovit, Aleksandar Stojkovski, përfaqësues të komunës, nxënës, mësimdhënës dhe 
kuadri i shkollave fillore. Gjatë ngjarjes, kryetari i komunës Stojkovski së bashku me 
nxënësit mbollën fidanë dhe e ngjyrosën terrenin sportive dhe pjesët prej druri në tribunat 
sportive. 

- Më 28 mars 2022 komuna e Sarajit realizoi aksion për të rinj të iniciuar nga nxënësit e 
shkollave fillore “Përparimi”, “Dituria” dhe “Bajram Shabani”. Si rezultat i bashkëpunimit të 
përbashkët midis projektit, komunës dhe Forumit Rinor Arsimor (FRA), terreni sportiv në 
shkollën “Përparimi” u rregullua me vendosjen e rrethojës së re mbrojtëse, e cila jo vetëm 
se do ta përmirësojë dukjen e këtij terreni sportiv por edhe sigurinë e tij. 

 

✓ Me qëllim që të finalizohen aktivitetet vijuese dhe që të zbatohen nismat e propozuara të nxënësve, 
projekti së bashku me ekipin e FRA-së, e vazhdoi komunikimin me përfaqësuesit e komunave 
Nagoriçan i Vjetër, Aerodrom, Saraj dhe Çair. 

✓ Në vijim është procesi i grumbullimit të materialeve (fotografi para dhe pas, video mesazhe të 
shkurtra) nga nxënësit në komunat (Bogovinë dhe Negotinë) ku aksionet për të rinj tashmë kanë 
përfunduar. Nga takimet e filmuara për avokim dhe video-materialet e shkurtra të siguruara nga 
nxënësit-pjesëmarrës në të cilat ata i shprehin mendimet e tyre dhe peripecitë për kontributin e tyre 
për zhvillimin e bashkësive lokale, do të bëhen video në kuadër të fushatës rinore onlajn 
#UnëKontribuova. 

✓ Deri më tani nëntë (9) prej 15 komunave, gjegjësisht Vinica, Berova, Bogovina, Ohri, Negotina, Gazi 
Baba, Koçani, Qendra dhe Gjorçe Petrovi i përfunduan intervenimet/aksionet për të rinj të propozuara 
nga nxënësit.  

 
Aktivitete mësimore në shkolla 
✓ Ekipi i projektit, në partneritet me Qytetin e Shkupit, vazhdoi të sigurojë mbështetje për tetë (8) 

shkolla të mesme në Shkup (“Boro Petrushevski”, “Zdravko Cvetkovski”, “Arseni Jovkov”, “Josip Broz 
Tito”, “Dimitar Vllahov”, “Vllado Tasevski”, “Vëllezërit Milladinov” dhe “Pançe Karagjozov”) për 
realizimin e orëve të përbashkëta mësimore me nxënësit e gjuhëve të ndryshme mësimore. Si 
rezultat i kësaj janë mbajtur 199 orë të përbashkëta për lëndë të ndryshme të përgjithshme dhe 
profesionale (gjegjësisht, gjuhë angleze, kozmetikë e aplikuar, shkenca kompjuterike, gjuhë 
gjermane, art dhe sport dhe aktivitete sportive), me pjesëmarrjes e 872 nxënësve.  

 

 
 
 

 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjellja qytetare 

 
 
 

Nisma të nxënësve në shkollat fillore dhe në shkollat e mesme profesionale 
✓ Gjatë këtij muaji, përfaqësuesit e të gjitha 96 shkollave fillore dhe 74 shkollave të mesme të fazës 3 

dhe mentorët e tyre e përfunduan procesin e plotësimit të pyetësorëve për vlerësim për përvojat e 
procesit të planifikimit dhe zbatimit të nismave të nxënësve në shkollën fillore 2021/2022.  

✓ Përpunimi i të dhënave cilësore dhe kuantitative nga formularët për vlerësimin e nxënësve, kuadrit 
shkollor dhe mentorët/këshilltarët filluan dhe u përgatit projekt-raport me konstatime të bashku me 
shembuj të praktikave të mira. 

✓ Të dhënat e analizuara të formularëve për vlerësim edhe të shkollave profesionale fillore edhe të 
mesme tregojnë për nivel të lartë të plotësimit të indikatorëve të cilët kanë të bëjnë me: respektimin e 
mendimit të nxënësve në procesin e vendimmarrjes, angazhimin aktiv në realizimin e aktiviteteve dhe 
respektimin e ndërsjellë gjatë procesit, derisa indikatorët me nivel më të ulët të plotësimit kanë të 
bëjnë respektimin në proces, derisa indikatorët me nivel më të ulët të përmbushjes kanë të bëjnë me 
zbatimin e aktiviteteve për grumbullimin e mjeteve para aksionit për të rinj. Rezultati i përgjithshëm 
mesatar për aktivitetet është 94 ( në shkallë prej 1-100) që dëshmon se nismat kanë qenë shumë të 
suksesshme. 

 
Politika për sigurimin e qëndrueshmërisë 
✓ Gjatë këtij muaji filloi procesi i programimit të E-trajnimit për etosin qytetar shkollor dhe futjen e saj në 

platformën Eduino (si platformë zyrtare për zhvillimin profesional të mësimdhënësve). Ekipi i projektit 
i mbajti disa takime informative me kompani TI e cila i përpunon kurset elektronike për platformën 
Eduino dhe i ndan përmbajtjet e trajnimit me qëllim që të bëhet vlerësimi për kornizën kohore dhe 
resurset e nevojshme njerëzore me propozimin për përpunimin e-trajnimit dhe procesi i përzgjedhjes 
dhe kontraktimit të kontratës. Përveç kësaj, përmbajtjet e trajnimit janë pasuruar me video plotësuese 
nga nismat shkollore me qëllim që të shërbejnë si studime rasti dhe shembuj për pjesët teorike. 



 

 

✓ Ekipi i projektit vazhdoi të punojë në përgatitjen e Metodologjisë për vlerësimin e etosit qytetar 
shkollor me fokus në krijimin e instrumenteve specifike për grumbullimin e të dhënave për çdo faktor 
lidhur me shkollat (mësimdhënësit, drejtorinë e shkollës, nxënësit, bashkësinë lokale dhe prindërit). 
Instrumentet për çdo faktor janë ideuar në mënyrë që të përmbajnë pyetje për vlerësimin e nivelit të 
përmbushjes së secilit prej indikatorëve, ndërsa pjesa e analizës së të dhënave përbëhet nga 
udhëzime për atë se si të përpunohen dhe kombinohen të dhënat dhe se si të shënohet niveli në 
matricën e indikatorëve. 

 
 
 

 

 

 
Nxitja për shkollat – Rinovimi  

 
 

 

Rinovimi i shkollave 
✓ U organizuan vizita terrenore në SHF “Sllavejko Arsov” në komunën e Resnjës, SHF “Joakim 

Kërçovski” në komunën e Kriva Pallankës dhe SHF “Milto Gura” në komunën e Kërçovës. Me 
drejtorët e shkollave u diskutua në mënyrë të detajuar për projektet prioritare për rinovim nga aspekti 
teknik, si edhe për specifikimet e materialeve dhe për matjet dhe përllogaritjet. 

✓ Më 9 mars 2022 u organizua hapja e ofertave të tenderit për “Vendosjen e dritareve të reja” në SHF 
“Riste Risteski” në f. Kosovrast i Poshtëm, komuna e Dibrës, “Vendosjen e dritareve të reja” në 
SHMK Gjimnazi “Gostivari” në komunën e Gostivarit dhe “Rikonstruimi i çatisë së sallës sportive” në 
SHF “Strasho Pinxhur” në komunën e Gjorçe Petrovit. Përfaqësuesit e tre kompanive më të mira të 
ranguara për projekt për rinovim të përmendura më lartë janë ftuar në intervista të veçanta dhe janë 
finalizuar vlerësimet e kompanive ndërtimore. Pas intervistave, ekipi i projektit e përgatiti 
dokumentacionin e nevojshëm për miratimin e kompanive të zgjedhura për rikonstruimin e tre 
shkollave të përmendura më lartë dhe dokumentacioni i përgatitur u dërgua për miratim dhe u 
miratua nga nëpunësi për dakordimin e marrëveshjeve dhe marrëveshjet në zyrën rajonale të 
USAID-it në Kosovë. 

✓ Janë organizuar takime para fillimit të punimeve ndërtimore për “Vendosjen e dritareve të reja” në 
SHF “Riste Risteski” në f. Kosovrast i Poshtëm, komuna Dibër, “Vendosja e dritareve të reja” në 
SHMK Gjimnazi “Gostivari” në komuna e Gostivarit dhe “Rikonstruimi i çatisë së sallë sportive” në 
SHF “Strasho Pinxhur” në komunën Gjorçe Petrov me përfaqësuesit e kompanive të zgjedhura 
ndërtimore, kompanitë për mbikëqyrje dhe përfaqësuesit e ekipeve për rinovimin e shkollave. 

✓ U nënshkrua Memorandum për mirëkuptim për projektet  për rinovimin e shkollave për “Vendosjen e 
fasadës së re” në SHF “Milto Gura” në komunën e Kërçovës dhe “Rikonstruimi i rrethojës së 
shkollës” në SHF “Joakim Kërçovski” në komunën e Kriva Pallnakës nga Drejtori ekzekutiv i QMEQ, 
Drejtuesi i projektit, kryetarët e komunave dhe drejtorët e shkollave, me çka të gjithë faktorët i 
pranuan obligimet për rikonstruimin e shkollave. 

✓ Gjithashtu, ekipi i projektit vazhdon të punojë në evidentimin/grumbullimin e dokumentacionit të 
nevojshëm për pjesëmarrjen e shkollave dhe komunave në shpenzimet lidhur me procesin e rinovimit 
(financiar ose me fuqi pune) për shkollat në të cilat procesi i rinovimit ka përfunduar. 

 


