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Aktivitete midis komponentëve 

  

Partneritetet e projektit me institucione arsimore kryesore 
✓ Më 17 maj 2021, projekti organizoi takim informativ me drejtorin e sapoemëruar të Qendrës për 

Arsim Profesional dhe Trajnime (QAPT). Gjatë takimit u prezantua përfshirja dhe kontributi i 
Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnime në zbatimin e aktiviteteve në kuadër të të gjithë 
komponentëve të projektit. 

 
Komunikimi me opinionin 
✓ Përfaqësuesit e projektit ishin mysafirë në radion “Makedonsko Radio – Radio Shkupi” dhe 

biseduan për angazhimin e të rinjve, përfshirë pikat kryesore të ngjarjes së organizuar onlajn „Nga 
strategji lokale deri tek aksion lokal rinor” si edhe për disa aktivitete të reja dhe arritje të projektit. 

✓ U realizua intervistë me George Nikollov, mentor i projektit për Strategjitë lokale për integrim 
ndëretnik në arsim dhe angazhimin e të rinjve, që më pas u publikua në ueb-faqen e QMEQ. 

✓ Ueb faqja e projektit dhe platformat e mediave sociale u azhurnuan 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. 
 

Monitorimi dhe vlerësimi 
✓ Filloi procesi i analizës së perceptimeve, mendimeve dhe përvojave të nxënësve dhe 

mësimdhënësve nga realizimi i orëve të përbashkëta mësimore. Gjatë gjysmës së parë të muajit 
të ardhshëm, nxënësit dhe arsimtarët do të plotësojnë anketa elektronike dhe do të marrin pjesë 
në grupe të fokusit të cilat mund të mundësojnë grumbullimin e informacioneve kuantitative dhe 
kualitative. Vlerësimi do të japë pasqyrë të arritjeve dhe do t’i masë efektet nga orët e përbashkëta 
mësimore. 

✓ Me qëllim që të vlerësohen efektet e programeve të rishikuara mësimore, nxënësit dhe 
mësimdhënësit e arsimit qytetar do të kenë mundësi të japin informacione kthyese lidhur me 
përvojat e tyre dhe pritshmëritë e mëtejme. Për këtë qëllim, në partneritet me FRA, janë organizuar 
diskutime në gjithsej 15 grupe të fokusit të përbëra prej nxënësve të arsimit fillor dhe të mesëm. 
Më tej, në periudhën që vijon, nxënësit dhe mësimdhënësit do të kenë mundësi të plotësojë anketa 
elektronike, duke siguruar informacione të kthyeshme shtesë të cilat do të mundësojnë vlerësimin 
e cilësisë së reformave arsimore për arsim qytetar. Fokusi kryesisht do të jetë tek nxënësit dhe 
mësimdhënësit e arsimit qytetar të shkollave të mesme pasi ekipi i projektit tashmë ka zbatuar 
vlerësime të thella në shkollat fillore gjatë viteve paraprake. Që këtu, në periudhën e ardhshme do 
të organizohen tre (3) grupe fokusi me mësimdhënësit nga shkollat e mesme. 

✓ Ekipi i projektit mbajti takim koordinues me përfaqësues të Komisionit për Integrim Ndëretnik në 
Arsim në kuadër të MASH me qëllim që ta rishikojë pyetësorin lidhur me planin e azhurnuar të 
MASH për matjen e arritjeve. Pyetësori mat aktivitete e realizuara në vitin shkollor 2019/20 dhe ka 
për qëllim grumbullimin e informacioneve kthyese për aktivitetet me prani fizike dhe aktivitetet 
onlajn të cilat e stimulojnë integrimin ndëretnik në arsim. Pas rishikimit të pyetësorit, ekipi i projektit 
i shtroi pyetjet në platformën Survey Monkey dhe krijoi një link që mund të shpërndahet me shkollat 
në mbarë vendin. 

 
Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
✓ Në partneritet me Forumi Rinor Arsimor (FRA), më 5 maj 2021, ekipi i projektit zbatoi punëtori 

onlajn për ndërtimin e kapaciteteve të anëtarëve të QFI dhe koordinatorëve të shkollave. Gjatë 
punëtorisë onlajn, pjesëmarrësit mësuan për 1) rëndësinë e përfshirjes aktive të të rinjve në 
proceset e sjelljes së vendimeve dhe sigurimi që zëri i tyre të dëgjohet, 2) se si t’i planifikojnë në 
mënyrë të detajuar idetë e veta dhe të mendojnë për mënyrat e mundshme për stimulimin e 
mbështetjes lokale dhe 3) si të parashihen anët potenciale të dobëta dhe të forta të ideve të tyre 
dhe si t’i promovojnë në mënyrë përkatëse.  

http://sq.mcgo.org.mk/lajme/interviste-me-george-nikollov-procesi-i-krijimit-te-strategjise-per-integrim-nderetnik-arsim-dhe-pjesemarrja-rinore-ne-cdo-komune-eshte-histori-pozitive/


✓ Anëtarët e QFI dhe koordinatorët e shkollës zbatuan takime onlajn dhe punuan në përgatitjen e 
aplikacionit për sigurimin e mbështetjes nga projekti. Ekipi i projektit ishte në kontakt të 
vazhdueshëm me koordinatorët me qëllim që të sigurojë sqarime shtesë. Projekt-versionet fillestare 
të aplikacioneve shkollore për mbështetje nga projekti janë dorëzuar më 25 maj 2021. Projekti do 
të mbështesë zbatimin e gjithsej dhjetë (10) ideve, gjegjësisht nga një ide për çdo shkollë, që do të 
kontribuojë drejt ndryshimeve pozitive. 

✓ Punëtoria për aftësi komunikuese dhe fjalim publik me nxënësit të cilët janë anëtarë të QFI u mbajt 
më 26 maj 2021. Fokusi i saj ishte vënë në rëndësinë e komunikimit efektiv, verbal dhe joverbal, 
fjalimit publik, gjuhës së trupit dhe ushtrimit praktik. Gjatë gjithë punëtorisë, nxënësit u angazhuan 
dhe treguan interes për temën. 

✓ Anëtarët e QFI zbatuan hulumtim me qëllim që të grumbullojnë praktika të mira nga Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës lidhur me angazhimin e të rinjve nga shkollat fillore dhe të mesme të cilët 
kanë kontribuar për ndryshime pozitive në shkollë/bashkësi. Ekipi intern i Qendrës për Fuzion të 
Ideve bëri hulumtim më të thelluar për temën. Të gjitha materialet e marra janë përmbledhur në një 
dokument. 

  

 

 

Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik  

  

Bashkëpunim i projektit me Komisionin për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së 
Arsimit dhe Shkencës (KINA MASH) 
✓ Në fillim të muajit maj, ekipi i projektit në bashkëpunim me OSBE-në organizoi takim me anëtarët 

e KINA MASH për përcaktimin e aktiviteteve të ardhshme dhe vazhdimin e zbatimit të planit vjetor 
për punën e KINA MASH. Më tej, 21 maj 2021, ekipi i projektit dhe anëtarët e KINA MASH 
organizuan takim pune me qëllim që ta rishikojnë pyetësorin e planit për matjen e arritjeve (PMA) 
për vitin shkollor 2019/2020 dhe të përfshijnë aktivitete onlajn si risi të vendosur gjatë gjysmë vjetorit 
të dytë të vitit shkollor. Kështu, në sferat të cilat përfshijnë zbatimin e aktiviteteve mësimore dhe 
jashtëshkollore, pyetjet janë rishikuar që të përfshijnë zbatimin me praninë fizike si edhe zbatimin 
onlajn. Ekipi i projektit gjithashtu e mbështeti KINA MASH në krijimin e linkut (vegzës) të platformës 
Survey Monkey për pyetësorët të cilët janë në dispozicion në të gjitha gjuhët mësimore. Kështu, 
më 28 maj 2021, KINA MASH e dërgoi linkun (vegzën) në të gjitha shkollat në vend të cilat pritet 
ta plotësojnë anketën në dy (2) javët e ardhshme. Pos të plotësohen pyetësorët, KINA MASH do 
t’i shfrytëzojë për të përgatitur raporte me konstatime. 

✓ Gjatë takimit të punës, ekipi i projektit diskutoi me anëtarët e KINA MASH për përdorimin e 
ardhshëm të Platformës nacionale për mësim në distancë dhe veglat e saj në dispozicion për 
përgatitjen si edhe për diseminimin e pyetësorit. Kështu në gjysmë vjetorin e ardhshëm, projektin 
do ta mbështesë KINA MASH dhe do të organizojë aktivitet për ndërtimin e kapaciteteve për 
përdorimin e MS Forms si vegël falas në dispozicion për grumbullimin e informacioneve.    

 
Politika për integrimin ndëretnik në nivel komunal 
✓ Vazhdon bashkëpunimi dhe koordinimi me pesëmbëdhjetë (15) komunat e përzgjedhura për 

përgatitjen e strategjive dhe politikave për INA dhe angazhimin e të rinjve në vitin 2021. Më 18 maj 
2021, ekipi i projektit organizoi takim pune onlajn në të cilin morën pjesë të gjithë mentorët të cilët 
janë të përfshirë në këtë proces. Qëllimi i këtij takimi ishte të diskutohet për progresin e përgatitjes 
së politikave në nivel komunal që të ndahen praktikat e mira të bashkëpunimit dhe të diskutohet se 
si të tejkalohen sfidat në çdo komunë. Komunat janë në faza të ndryshme të përgatitjes së 
strategjive lokale, gjegjësisht: 

→ Dymbëdhjetë (12) komuna (Dojrani, Radovishi, Çashka, Mavrova dhe Rostushe, Dibra, 
Bogdanci, Shtipi, Kërçova, Karposhi, Manastiri, Vasileva dhe Zhelina) të cilat me vendim të 
kryetarëve të komunave formuan komisione/grupe pune, për momentin ndodhen në fazë të 
përgatitjes së strategjive, ndërsa tri (3) komuna: Shuto Orizarja, Studeniçani dhe Kisella Voda 
janë në proces të formimit të komisioneve/grupeve të punës. 

→ Komunat Dojran, Radovish, Çashkë, Shtip dhe Vasielvë janë në fazë progresive të përgatitjes 
së strategjive dhe së shpejti priten versionet e para të dokumenteve. Më tej, anëtarët e 
Komisionit në Komunën e Kërçovës po punojnë në përpilimin e strukturës së dokumentit, 
ndërsa anëtarët e Komisionit në Komunën e Karposhit përgatisin plan veprimi për strategjinë 
e tyre. 

 
Angazhimi i të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal (finalizimi i aksioneve të të rinjve nga 
viti 2020) 
✓ Dhjetë (10) komuna (Struga, Shën Nikolla, Probishtipi, Kavadari, Velesi, Dollneni, Tetova, 

Gjevgjelia, Vrapçishti dhe Prilepi) të cilat u përfshinë në këtë proces në vitin 2020, i realizojnë 
aktivitetet të cilat çojnë drejt zbatimit të aksioneve të të rinjve, gjegjësisht: 



→ Për finalizimin e artikujve dhe/apo shërbimeve të cilat janë të nevojshme për implementimin e 
intervenimeve dhe/apo aksioneve rinore, ekipi i projektit në partneritet me FRA organizoi takim 
koordinues onlajn lidhur me procesin e furnizimit të materialeve/pajisjeve të nevojshme me 
përfaqësuesit komunal nga Gjevgjelia dhe e vazhdoi koordinimin përmes thirrjeve telefonike 
me komunat Dollnen, Prilep dhe Veles. Deri më tani, si rezultat i bashkëpunimit midis projektit, 
organizata partnere e FRA, komunave dhe shkollave janë zbatuar aksione për të rinj një katër 
(4) prej dhjetë (10) komunave apo në: Strugë, Shën Nikollë, Probishtip dhe Vrapçisht. 

→ Gjatë procesit të grumbullimit të materialeve (fotografi para-pas aksionit, video mesazhe të 
shkurtra) nga nxënësit në komunat Dollnen dhe Tetovë. 

→ Krahas kësaj, është përgatitur edhe versioni fillestar i video regjistrimit i cili është përbërë nga 
takimi i incizuar për përfaqësim dhe video-materiale të shkurtra të siguruara nga nxënësit 
pjesëmarrës nga Komuna e Probishtipit në të cilat ata i shprehin mendimet e veta dhe 
perceptimet për kontributin e tyre në zhvillimin e bashkësisë lokale, që do të publikohet së 
bashku me fotografitë para-pas aksionit si pjesë e fushatës onlajn për të rinj me thurjen 
#UnëKontribuova. 

 
Fillimi i zbatimit të aksioneve për të rinj në komunat e reja të përfshira në procesin në vitin 2021 
Projekti në partneritet me FRA i zbatoi 24 aktivitete në nëntë (9) prej 15 komunave me strategji të 
përgatitura të përfshira në aktivitetet të cilat i vënë në praktikë planet e tyre vepruese dhe e mbështesin 
organizimin e aksioneve të të rinjve në vitin 2021. Si rezultat, u arrit si vijon: 
✓ Shtatë (7) takime informuese onlajn me përfaqësues të shkollave janë realizuar në komunat: 

Negotinë, Ohër, Resnjë, Bogovinë, Nagoriçan i Vjetër, Bosillovë dhe Berovë. Ky aktivitet me 
shkollat e komunave Vinicë dhe Koçan u zbatua muajin e kaluar. Qëllimi ishte të njoftohen shkollat 
e zgjedhura me aktivitetet e ardhshme dhe të emërohen nxënësit për konceptualizimin e aksioneve 
të të rinjve. Në koordinim me drejtorët e shkollave, përfaqësuesit e shkollave zgjodhën nxënës të 
cilët do të marrin pjesë në aktivitete dhe i siguruan informacionet e nevojshme për kontakt. 

✓ Më tej, janë organizuar nëntë (9) punëtori onlajn për të rinj për hartimin e interesave të të rinjve në 
çdo komunë. Kështu, nxënësit përmes aktiviteteve dhe veglave ndërvepruese dhe përmes 
diskutimeve në grup patën mundësi që midis tyre të njoftohen, të ndajnë dhe diskutojnë ide dhe t’i 
definojnë prioritetet e të rinjve për përmirësimin e bashkësive të tyre lokale. 

✓ Si vazhdim i punëtorive të të rinjve të organizuara në komunat Koçan, Vinicë, Resnjë, Nagoriçan i 
Vjetër, Berovë, Negotinë, Bogovinë dhe Bosillovë, janë përpiluar tetë (8) pyetësorë me propozim 
prioritete me ndihmën e veglës GoogleForm, të cilat nxënësit dhe pjesëmarrësit i kanë shpërndarë 
për moshatarët e tyre në bashkësi me qëllim që të grumbullojnë informacioneve kthyese dhe të 
dhëna për definimin e aktivitetit të fundit gjegjësisht aksionin e të rinjve.  

 
Aktivitete mësimore në shkolla 
✓ Në partneritet me Qytetin e Shkupit, shtatë (7) shkolla të mesme në Shkup (“Boro Petrushevski”, 

“Zdravko Cvetkovski”, “Asenij Jovkov”, “Josip BrozTito”, “Dimitar Vllahov”, “Vllado Tasevski” dhe 
“Vëllezërit Milladinov”) vazhduan të zbatojnë orë të përbashkëta mësimore në lëndë të ndryshme 
(gjegjësisht lëndë profesionale, angleze, franceze dhe gjermane, art dhe të tjera) me çka u rrit 
bashkëpunimi midis nxënësve të gjuhëve të ndryshme mësimore. Përfaqësuesit e Qytetit të 
Shkupit së bashku me këshilltarët e emëruar të BZHA-së dhe QAPT në mënyrë aktive e kanë 
ndjekur zbatimin e këtij procesi. Përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit i mbështetën drejtorët e 
shkollave dhe Ekipeve për Integrim Shkollor (EISH) për të biseduar për sfidat dhe mënyrat për 
përmirësimin e mëtejmë të këtij procesi. Këshilltarët e emëruar të BZHA-së dhe QAPT u siguruan 
mbështetje dhe mentorim mësimdhënësve në procesin e organizimit të orëve të përbashkëta 
mësimore dhe zhvillimin e integrimit ndëretnik. Si rezultat, janë vëzhguar njëmbëdhjetë (11) orë të 
përbashkëta në lëndë të ndryshme. Këto aktivitete do t’i mbështesin mësimdhënësit në zbatimin e 
orëve të përbashkëta mësimore, por gjithashtu do të japin drejtime për projektin dhe/apo 
institucionet arsimore në sigurimin e mbështetjes së ardhshme dhe do të sigurojnë edhe 
informacione relevante për sjelljen e vendimeve për avancimin e këtij procesi. 

 
Drejtime dhe mbështetje për zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta mësimore dhe mësimore 
✓ Projekti vazhdoi me zbatimin e aktiviteteve të cilat do të rezultojnë me përgatitjen e Udhëzuesit për 

zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta mësimore me nxënësit. 
✓ Anëtarët e grupit të punës i dorëzuan versionet e dyta të pjesëve të tyre të dokumentit, të cilat më 

pas janë bashkuar në një dokument dhe për të njëjtat është diskutuar gjatë takimit onlajn të mbajtur 
më 19 maj 2021. Pasi që janë siguruar informacione kthyese për projekt-versionin e dytë të 
dokumentit, janë definuar hapat e ardhshëm që çojnë drejt finalizimit të tij. Ky dokument do të 
përgatitet në pajtim me planin veprues të Strategjisë nacionale për zhvillimin e konceptit për një 
shoqëri (të përbashkët) dhe interkulturalizëm, ligjet, aktet nënligjore dhe konceptet për arsim në 
vend dhe pritet ta mbështesë dhe zgjerojë zbatimin e orëve të përbashkëta mësimore në të gjitha 
nivelet e sistemit arsimor. 



Aktivitete afatgjata jashtëmësimore në shkolla 
✓ Në këtë periudhë, shkollat e përzgjedhura në vijim zbatuan aktivitete me mbështetjen e projektit 

dhe nën mentorimin e BZHA-së:   

→ Nxënësit e shkollës fillore “Goce Dellçev” nga Shën Nikolla kanë organizuar tre (3) takime me 
prani fizike dhe zbatuan eko-aksione për zbukurimin dhe rregullimin e oborrit të shkollës 
përmes mbjelljes së fidanëve dhe luleve.  

→ Në shkollën fillore “Jashar Bej Shkupi” nga Çairi, nxënësit të cilët e ndjekin mësimin në gjuhë 
të ndryshme mësimore zbatuan aktivite me pjesëmarrje fizike si pjesë e klubit të tyre shkollor 
me titull “Kopshti ynë i vogël shkollor”. Duke i respektuar protokollet epidemiologjike për 
mbrojtje nga KOVID-19, ata kanë mbjellë fara sezonale dhe e kanë rregulluar kopshtin botanik 
në shkollë. 

→ Klubi i shkollës në SHM “Car Samoilli” nga Resnja organizoi tre (3) takime onlajn në të cilat 
nxënësit kanë zbatuar aktivitete të ndryshme për t’u njoftuar midis tyre, biseduan për atë se si 
mund ta përmirësojnë dhe rregullojnë oborrin e shkollës, kanë propozuar ide, kanë punuar në 
grupe dhe kanë përgatitur skica. 

→ Duke i respektuar protokollet e sigurisë, nxënësit e klubit “MioEko” në shkollën e mesme “Orde 
Çopella” nga Prilepi filluan me aktivitete për rregullimin e klasës për aktivitete jashtëmësimore 
dhe orë praktike. 

→ Duke përdorur vegla onlajn, nxënësit e seksionit të artit në SHF “Cirili dhe Metodij” nga f. 
Stajkovc, Gazi Babë kanë marrë pjesë në punëtorinë onlajn të quajtur “Njoftojeni mikun tuaj të 
ri” dhe patën mundësi më mirë të njoftohen me njëri-tjetrin. Përveç kësaj, ata morën pjesë në 
disa takime të përbashkëta, të cilat u organizuan onlajn ose me praninë fizike dhe duke i 
respektuar protokollet për mbrojtje e kanë shfrytëzuar kreativitetin e tyre dhe me mbështetjen 
e mësuesve dhe prindërve të tyre krijuan produkte të ndryshme/artizanale (stoli, çanta 
dekoruese, vizatime, piktura). Më 24 maj 2021, shkolla organizoi takim onlajn dhe i zbatoi disa 
aktivitete për shënimin e patronatit të shkollës “Shën Cirili dhe Metodi”. Punimet e nxënësve 
janë ofruar në një ankand elektronik humanitar, me ç’rast mjetet e grumbulluara do të 
dhurohen për familjet sociale. 

→ Shkollat partnere “Hristian Todorovski Karposh” nga f.Drogomanc, Nagoriçan i Vjetër dhe 
“Cirili dhe Metodij” nga f.Rramanli, Kumanovë i mbajtën dy (2) takime onlajn përmes platformës 
nacionale duke përdorur “Microsoft Teams”, në të cilat nxënësit i shprehën idetë e tyre dhe 
prezantuan modele të oborreve shkollore, me qëllim që të krijohet vend i këndshëm ku do t 
zbatohen aktivitete të ndryshme jashtëmësimore dhe orë nën qiell të hapur. 

→ Nxënësit e shkollave të mesme të dy shkollave partnere – “Lupço Santov” nga Koçani dhe 
“Negotina” nga komuna e Vrapçishtit morën pjesë në takim onlajn dhe zbatuan aktivitete të 
ndryshme për njoftim të ndërsjellë. Përveç kësaj, ata morën pjesë në punëtori në të cilën 
zbatuan ide për disejnimin dhe krijimin e kalendarit për tolerancë dhe mirëkuptim dhe shkruan 
mesazhe për paqe, miqësi dhe mirënjohje. 

 
Aktivitete të projektit për ndërtimin e kapaciteteve me nxënës nga shkollat e përzgjedhura për zbatimin 
e aktiviteteve afatgjata jashtëmësimore 
✓ Projekti, në partneritet me FRA, filloi me organizimin dhe zbatimin e aktiviteteve shtesë për 

ndërtimin e kapaciteteve me nxënësit e nëntë shkollave (9) të përzgjedhura fillore dhe të mesme 
të përfshira në zbatimin e aktiviteteve afatgjata jashtëmësimore. Përmes setit të ri të aktiviteteve, 
nxënësit në kuadër të seksioneve të tyre dhe aktiviteteve partnere pritet të iniciojnë ndryshim dhe 
të zbatojnë nismë/aksion të nxënësve në nivel të shkollave. Përfshirja e drejtpërdrejtë dhe 
mbështetja e projektit përbëhet nga ndërtimi shtesë i kapaciteteve të nxënësve për aktivizëm të të 
rinjve, punë vullnetare, përfaqësim dhe fushatë onlajn. Përmes procesit i cili përbëhet prej pesë (5) 
fazave, nxënësit do të përkufizojnë aktivitete dhe do të iniciojnë ndryshme në shkollat e tyre, do të 
konsultohen me bashkëmoshatarë, do ta përfshijnë parlamentin e nxënësve në zbatomin e nismës 
dhe do t’i promovojnë arritjet. Gjatë këtij muaji janë zbatuar 18 aktivitete për dy fazat e para të këtij 
procesi edhe atë: 

→ Faza e parë përfshin takime onlajn me nxënës prej të gjitha nëntë (9) shkollave të zgjedhura 
(gjegjësisht SHM “Orde Çopella”, Prilep; SHF “Jashar Bej Shkupi” Çair, SHM “Car Samuili”, 
Resnj: SHF “Goce Dellçev”, Shën Nikollë; SHF “Lupço Santov”, Koçan; SHM “Negotinë”, 
Vrapçisht, SHF “Cirili dhe Metodij”, f. Stajkovc, Gazi Babë, SHF “Hristijan Todorvski Karposh”, 
f. Dragomanc, Nagoriçan i Vjetër dhe SHF “Cirili dhe Metodij” f. Romanovc, Kumanovë). 
Qëllimi i këtyre takimeve ishte të njoftohen nxënësit me konceptin dhe planifikimin e 
aktiviteteve. 

→ Në fazën e dytë gjithashtu janë realizuar nëntë (9) punëtori onlajn me nxënës në të cilat, me 
mbështetjen e projektit dhe mësimdhënësve të tyre përpunuan plan për aktivitet për nismë e 
cila do të zbatohet në shkollën e tyre më 21 shtator 2021 për shënimin e Ditës Ndërkombëtare 
të Paqes. 



  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  

Shkollat e fazës 1 dhe fazës 2 zbatojnë nisma të nxënësve në nivel shkollor dhe komunal 
✓ Katër (4) shkolla të fazës 1 dhe dy (2) shkolla të fazës 2 i finalizuan aktivitetet e tyre digjitale dhe 

hibride si pjesë e nismave të nxënësve dhe i promovuan gjatë ditëve të hapura të arsimit qytetar. 
Gjatë majit, ekipi i projektit mori pjesë në tri (3) ngjarje në distancë fokusi i së cilave ishte vënë në 
dhunën kibernetike dhe diskutim me inspektorin komunal të mjedisit jetësor. Shollat të cilat i 
përfunduan nismat për këtë vit i plotësuan pyetësorët elektornikë për njoftim, duke i elaboruar 
përvojat e veta dhe duke e vlerësuar suksesin e përgjithshëm për çdo fazë të nismave. Sipas të 
dhënave fillestare kuantitative të grumbulluara prej 83 shkollave, shumica e nxënësve, përfaqësues 
të shkollave dhe këshilltarë të BZHA-së janë shumë të kënaqur nga aktivitetet e zbatuara dhe 
suksesin e së cilave e vlerësuan me notë mesatare 8 (në shkallën prej 1 – 10). Deri më tani, ekipi 
i projektit grumbulloi informacione nga gjithsej 83 shkolla, duke i përfshirë 496 përgjigje prej 
nxënësve, 176 përgjigje nga personeli i shkollës dhe 43 përgjigje nga këshilltarët e BZHA-së. 24 
shkolla duhet të dorëzojnë përgjigje në pyetësorët elektronikë për njoftim. Këshilltarët e BZHA-së, 
përgjegjës për ndjekjen e shkollave të fazës 2, i mbështetën 14 shkollat e tjera të fazës 2 (nga 
gjithsej 121) të cilat nuk i kanë përfunduar aktivitetet, me qëllim që t’i finalizojnë nismat e tyre të 
nxënësve deri në fund të vitit shkollor. Pas përfundimit të të gjitha aktiviteteve të planifikuara, të 
dhënat e formularëve për raportim do të përpunohen dhe analizohen me qëllim që të vlerësohet 
suksesi i nismave të nxënësve gjatë vitit shkollor 2020/21 dhe të nxirren leksionet shkencore nga 
procesi i përgjithshëm. 

 
Broshura me praktika të mira të nismave të nxënësve (edicioni i dytë) 
✓ Gjatë muajit maj, ekipi i projektit i përgatiti versionet parafinale të 14 praktikave të mira të nismave 

të nxënësve nga viti shkollor 2020/2021, të cilat u zbatuan në distacë/ në mënyrë hibride dhe nga 
shkollat kanë grumbulluar informacione shtesë lidhur me procesin. Shembujt e zgjedhur për 
edicionin e dytë të broshurës me praktika të mira përfshijnë tema të ndryshme, siç është ngritja e 
vetëdijes për rëndësinë e mbajtjes së këndeve lokale të lodrave për fëmijë, peticione onlajn për 
përfaqësimin e qëllimeve për pastrimin e deponive të paligjshme, përpunimin e maskave për fytyrë 
dhe ndarjen e informacioneve për KOVID-19 me nxënës dhe anëtarë të bashkësisë lokale, 
shëndetit mental dhe dhunës kibernetike gjatë pandemisë, etj. Dokumenti i plotë i cili përmban 
informacione hyrëse të azhurnuara që e pasqyrojnë realitetin e mësimit në distancë dhe 14 
shembuj në versionin parafinal u dërguan për lekturim dhe përkthim. Botimi do të shërbejë si 
udhëzues për shkollat se si planifikohen dhe zbatohen nismat e suksesshme të nxënësve në 
mënyrë digjitale dhe hibride. 

 
Ndërtimi i kapaciteteve të personelit në shkolla nga shkollat fillore të fazës 3 për etosin qytetar   
✓ Pas përgatitjes së materialeve dhe resurseve të nevojshme për punëtoritë fillestare për etos qytetar 

për shkollat e fazës 3, ekipi i projektit organizoi takim përgatitor onlajn me 25 këshilltarë të BZHA-
së përgjegjës për sigurimin e drejtimeve të shkollave të fazës 3 në zbatimin e nismave të nxënësve. 
Pjesa e parë e takimit u fokusua në konkluzat për procesin e përgjithshëm dhe aktivitetet e 
përfunduata nga shkollat e fazës 2, ndërsa pjesa e dytë e strukturës dhe përmbajtja e trajnimit të 
shkollave të fazës 3. Ekipi i projektit ndau edhe një pako me materiale për trajnim (në gjuhën 
maqedonase dhe shqipe) me këshilltarët: prezentim në Power Point, doracak i detajuar për 
punëtoritë, për shembull për Programin vjetor për punën e shkollave dhe formular me faza të 
nismave të nxënësve. Në koordinim me këshilltarët, punëtoritë e para informative me shkollat e 
fazës 3 do të mbahen midis 20 majit dhe 15 qershorit 2021, me ç’rast katër (4) trajnime veç më 
janë mbajtur në maj. Sesionet e trajnimit përbëhen nga tri pjesë: korniza e politikave për nxitjen e 
etosit qytetar në shkolla, karakteristika të nismave të suksesshme të nxënësve dhe roli i 
udhëheqësive dhe shërbimit profesional të shkollës në nxitjen e etosit qytetar 

 
Zhvillimi i programit për ndërtimin e kapaciteteve për etosin qytetar në shkolla për të punësuarit në 
shkollat e mesme profesionale. 
✓ Në takimin me drejtorin e ri të Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnime janë dhënë 

informacione për planet për angazhimin e këshilltarëve për arsim profesional dhe trajnim si mentorë 
për nismat në shkollat e mesme profesionale. Kërkesa për emërimin e këshilltarëve i ishte dorëzuar 
Qendrës për Arsim Profesional dheTrajnime, me ç’rast ekipi i projektit i fitoi nominimet. Këshilltarët 
e nominuar do të mbështeten nga pesë (5) praktikantë-anëtarë të grupit të punës për arsim qytetar 
në shkollat e mesme profesionale, me të cilat ekipi i projektit mbajti takim onlajn. Gjatë takimit, ekipi 
i projektit i ndau planet për mbështetjen e shkollave të mesme profesionale në zbatimin e nismave 
të nxënësve gjatë vitit shkollor 2021/2022 si edhe informacione të detajuara lidhur me pritshmëritë 
për punën e praktikantëve. 



Konsulentët ndërkombëtare për zbatimin e trajnimit gjithëpërfshirës për etosin qytetar në shkolla 
✓ Pas takimit me konsulentët ndërkombëtarë në prill, vegla për vlerësimin e etosit qytetar në shkolla 

u përshtat nga ekipi i projektit, me ç’rast janë rishikuar disa indikatorë të caktuar. Dokumenti u 
përkthye në gjuhën angleze dhe u nda me konsulentët që të përdoret në periudhën e ardhshme 
në të cilën do t’i përgatisin materialet për trajnim. 

 
Monitorimi i orëve të arsimit qytetar për klasën e tetë dhe të nëntë 
✓ Gjatë muajit maj, këshilltarët e BZHA-së, përgjegjës për monitorimin e orëve të arsimit qytetar të 

cilat janë mbajtur në distancë, morën pjesë në 17 orë onlajn të arsimit qytetar dhe i mbështetën 
mësimdhënësit me këshilla për mbajtjen efikase të orëve në distancë. Më pas, këshilltarët i 
dorëzuan 17 raporte, me çka përmbyllet procesi i zbatimit të monitorimeve të orëve të arsimit 
qytetar në largësi dhe plotësimin e formularëve për raportim. Gjatë muajit të ardhshëm, do të 
analizohen informacionet e grumbulluara prej 52 raporteve ndërsa gjatë periudhës së ardhshme 
do të përgatitet edhe raporti për vlerësimin e procesit.  

 
Diseminimi i dokumentit me aktivitete për vlerësim 
✓ Pasi versioni i rishikuar i dokumentit me detyra për vlerësimin e arsimit qytetar për shkollat e 

mesme iu dërgua BZHA-së për miratimin final, ekipi i projektit mbajti takim onlajn me koordinatorin 
për komunikime në të cilin u diskutua dhe u dakordua dizajni i publikimit. Dokumenti u lektorua dhe 
u përkthye dhe po pritet në miratimin përfundimtar nga BZHA, pas çka do të ndahet me 
mësimdhënësit. 

 
Ndarja e certifikatave mësimdhënësve të arsimit qytetar për shkollat e mesme të cilat kanë përfunduar 
trajnime onlajn për programin e ri mësimor të arsimit qytetar 

✓ Ekipi i projektit i përgatiti dhe i shtypi certifikatat për mësimdhënësit e arsimit qytetar për shkollat e 
mesme të cilat kanë marrë pjesë në setin e trajnimeve onlajn dhe filloi me përgatitjen e ngjarjes 
onlajn për ndarjen e certifikatave (të planifikuar për nga mesi i qershorit 2021). Me ndihmën e 
koordinatorit për monitorim dhe vlerësim dhe ekipit të projektit të FRA, filloi procesi i zgjedhjes dhe 
kontaktimi i folësve të ngjarjes si edhe përgatitja e programit të detajuar për ngjarjen. Ngjarja do t’u 
japë mundësi mësimdhënësve dhe nxënësve të arsimit qytetar të shkollave të mesme t’i ndajnë 
përvojat me programin e ri mësimor për arsim qytetar dhe Udhëzuesin për mësimdhënës të 
përgatitur nga QMEQ dhe BZHA. 

  

 

 
Nxitja e shkollave – Rinovimi 

  

Rinovimi i shkollave 
✓ Më 7 maj 2021, u realizua komunikim onlajn me çdo shkollë veçmas me qëllim të ndarjes së 

procedurave dhe kritereve për formimin e Ekipit për Rinovimin e Shkollave (ERSH) si edhe 
përcaktimin e nevojave dhe prioriteteve për rinovimin e shkollave. Ekipi i komponentit i ndau të 
gjitha dokumentet e nevojshme me shkollat dhe vendosi kornizë kohore në të cilën shkollat duhet 
t’i ndërmarrin hapat e mëtejmë. 

✓ Janë organizuar nga dy (2) takime në të gjitha 12 shkollat. Në takimin e parë janë formuar ekipet 
për rinovimin e shkollave në 12 shkolla ndërsa në takimin e dytë janë përcaktuar listat me projekte 
prioritare për rinovim. Raportet nga takimet, listat e ekipeve të ERSH dhe listat me projektet 
prioritare për rinovim iu dorëzuan projektit. 

✓ Ekipi i projektit organizoi vizitë terrenore në të gjitha 12 shkollat. Në takimet me përfaqësues të 
ERSH-së u bisedua për projektet prioritare për rinovimin e shkollave nga aspekti teknik si edhe për 
specifikimin e materialeve dhe mundësinë shkollat ta sigurojnë dokumentacionin e nevojshëm. 

✓ Në këtë periudhë, ekipi i projektit punoi në evidentimin/grumbullimin e dokumentacionit të 
nevojshëm për pjesëmarrjen e shkollave dhe komunave në shpenzimet lidhur me procesin e 
rinovimit (mjete financiare ose fuqi punëtore) për shkollat e vitit të tretë të projektit në të cilat procesi 
i rinovimit ka përfunduar. 

✓ Kompletet me vegla për mirëmbajtjen e objekteve shkollore të dedikuara për 12 shkolla të rinovuara 
në vitin e tretë të projektit filluan të distribuohen në shkolla.  

 


