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Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Partneritet me institucione kryesore arsimore  
✓ Me qëllim që të shqyrtohen mundësitë për përdorimin e platformës së BZHA-së për zhvillim profesional 

dhe të hetohen mundësitë për krijimin e trajnimit onlajn për mësimdhënësit realizues të orëve të 
përbashkëta mësimore, ekipi i projektit realizoi takim koordinues me Byronë për Zhvillimin e Arsimit 
(BZHA) dhe përfaqësuesit e Komisionit për Integrim Ndëretnik në Arsim në Ministrinë e Arsimit dhe 
Shkencës (MASH KINA). Më pas janë ndarë karakteristikat teknike që i ofrojnë platformat e BZHA-së, 
duke i përfshirë performancat dhe operacionet që mund të përdoren për trajnimin onlajn. Projekti do të 
punojë në zhvillimin e përmbajtjeve për trajnimin onlajn të cilat do të bazohen në Udhëzimin për 
organizimin e orëve të përbashkëta mësimore.  

 
Komunikim me opinionin  
✓ U organizua pjesëmarrje në TV në programin e mëngjesit në TV Telma. Ana Mickovska – Raleva, 

përfaqësuese e projektit dhe Anita Angellovska, drejtoreshë e SHF “Cirili dhe Metodi” nga f. Stajkovc, 
e shënuan „Ditën botërore të mësuesit“ dhe folën për arsimin qytetar dhe për përvojat në arsim dhe 
praktikat në Finlandë. 

✓ Është incizuar video regjistrim me Hana Bushin, një prej koordinatoreve të Qendrës për Fuzion të Ideve 
ndërsa në vijim është përgatitja e videos promovuese për aktivitetet dhe arritjet e Qendrës. Videoja do 
të publikohet në internet gjatë periudhës që vijon. 

✓ Tre (3) video promovuese për planifikimin dhe zbatimin e aksioneve për të rinj në Dollnen, Vrapçisht 
dhe Kavadar janë në proces të përpunimit. Ato do të publikohen dhe ndahen me palët relevante gjatë 
periudhës së ardhshme. 

✓ Në koordinim me Byronë për Zhvillimin e Arsimit filluan përgatitjet për përpunimin e veglës interaktive 
në formë të trajnimit që ka të bëjë me organizimin e orëve të përbashkëta mësimore. 

✓ Ueb faqja e projektit dhe platformat për media sociale janë azhurnuar në mënyrë të rregullt 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.  

Monitorimi dhe vlerësimi 
✓ Në bazë të të dhënave me të cilat disponon projekti dhe informacioneve kthyese të marra nga komunat 

përmes hulumtimit elektronik në shtator, është përgatitur raport për përfshirjen dhe mbështetjen e 
komunave për aktivitetet për INA dhe angazhimin e të rinjve. Rezultatet japin shqyrtim për suksesin në 
zbatimin e aktiviteteve për INA dhe angazhimin e të rinjve në komunat me politika të përgatitura dhe të 
miratuara komunale për INA dhe angazhimin e të rinjve. Informacionet kthyese tregojnë se pandemia 
është sfidë vijuese për zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta, por është inkurajuese që shumë komuna 
megjithatë kanë arritur në mënyrë financiare t’i mbështesin shkollat. Në vitin 2020 janë mbështetur mbi 
45 shkolla, ndërsa në vitin 2021 mbi 55 shkolla dhe janë realizuar rreth 70 aktivitete. Komunat e 
vlerësojnë bashkëpunimin e tyre me shkollat si shumë të suksesshëm, ndërsa lidhur me sektorin privat, 
tregojnë se akoma ka hapësirë për përmirësimin e bashkëpunimit të tyre me qëllim që të mobilizohen 
resurset shtesë. Mbi 2/3 e komunave theksojnë se kanë nevojë për aktivitete për ndërtimin e 
kapaciteteve të të punësuarve të tyre, në kuadër të së cilave ata do të kishin mundësi t’i dëgjojnë 
praktikat më të mira në fushën e integrimit ndëretnik, si edhe të informohen për mënyrat për mobilizimin 
e resurseve shtesë. Më konkretisht, komunat vlerësojnë se u nevojitet ndihmë prej këshillave të të rinjve 
që të sigurohet zbatimin cilësor i nismave/aksioneve për të rinj.  

✓ Janë finalizuar raportet për vlerësim në të cilat janë përmbledhur informacionet kthyese nga trajnimi 
gjithëpërfshirës për etosin qytetar në shkolla të realizuar nga konsulentë ndërkombëtarë (të zbatuar nga 
27 deri më 29 shtator) dhe trajnimin për mirëmbajtjen e objekteve shkollore (të zbatuar më 13 dhe 14 
tetor). Rezultatet tregojnë se: 

→ Trajnimi gjithëpërfshirës për etosin qytetar në shkolla ishte shumë i suksesshëm, pasi u vlerësua 
me vlerësim të përgjithshëm prej 4,75 në shkallën prej 1 deri në 5. Pjesëmarrësit (përfaqësues të 
MASH, BZHA-së, Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim, ISHA dhe grupit të punës për arsim 
qytetar) theksuan se përmes teorisë dhe punës në grupe i kanë përcaktuar dhe zhvilluar njohuritë 
dhe të kuptuarit për nocionet: etosi qytetar dhe qasja gjithëpërfshirëse shkollore. 

https://www.youtube.com/watch?v=I1oqSugY28g


→ Trajnimi i përfaqësuesve të Ekipeve për Rinovimin e Shkollave (ERSH) për mirëmbajtjen e 
objekteve shkollore u dizajnua në mënyrë specifike me qëllim që në mënyrë konkrete dhe në mënyrë 
përkatëse t’u përgjigjet nevojave të të gjithë pjesëmarrësve. Trajnimi u vlerësua me vlerësim 
mesatar të përgjithshëm 4,95 në shkallën prej 1 deri në 5. Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve kanë 
marrë informacione shumë të reja dhe të dobishme por edhe i kanë pasuruar njohuritë e tyre 
paraprake për tema të caktuara. 

✓ Instrumenti i përgatitur për monitorimin e orëve të arsimit qytetar në shkollat e mesme ishte futur në 
KoBo Toolbox dhe tani është në dispozicion së bashku me instrumentet e tjera për monitorimin e orëve 
të përbashkëta mësimore dhe aktivitetet jashtëshkollore. Instrumentet në KoBo përdoren nga 
këshilltarët e BZHA-së dhe nga QAPT gjatë zbatimit të aktiviteteve për monitorim. 

 
Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
✓ Si pjesë e aktiviteteve Qendra për Fuzion të Ideve për ndryshime pozitive, katër (4) shkolla fillore fituan 

mbështetje nga projekti për nismat e tyre: SHF “Bratstvo Edinstvo”, Ohër – këndi për INA i rregulluar 
me karrige, tavolina, libra, rafte dhe material shkollor, SHF “Vëllezërit Milladinov”, Strugë – e pajisi 
bibliotekën e vet shkollore me lektyrat shkollore për filloristët në gjuhë maqedonase, shqipe dhe turke, 
SHFA “Strasho Pinxhur”, f. Josifovë, Vllandovë – mori materiale për përpunimin e rafteve të nxënësve 
në korridorin e shkollës dhe SHF “Goce Dellçev”, Manastir – fitoi banka, drurë, parkingje për biçikleta 
dhe ngjyra për rregullimin e hapësirës së jashtme për socializimin e nxënësve. Në këtë mënyrë, procesi 
për mbështetjen e nismave QFI u rrumbullaksua, me ç’rast janë mbështetur gjithsej dhjetë (10) nisma 
të të rinjve në të gjitha shkollat që janë pjesë e Qendrës për Fuzion të Ideve. 

✓ Anëtarët e Qendrës për fuzion të ideve morën pjesë në: 

→ takim onlajn që u mbajt më 15 tetor ku kanë punuar në përpunimin e konceptit për prezentimin i cili 
i përmban rezultatet më të rëndësishme të aktiviteteve të zbatuara nga QFI në periudhën nga janari 
deri në shtator 2021. Çdo nxënës – anëtar i QFI do të mbajë prezantim të shkurtër në paralelen e 
tij me qellim që të hapërdajë njohuritë e fituara dhe t’i motivojë bashkëmoshatarët në mënyrë aktive 
të kyçen në shkollat/bashkësitë e tyre. 

→ punëtori onlajn për ideimin e një ideje të përbashkët e cila ka të bëjë me problemet/sfidat aktuale të 
të rinjve. Punëtoria përfshinte sesion interaktiv lidhur me angazhimin e të rinjve, bazat teorike në 
temë, praktikat më të mira në fushën e angazhimit për të rinj nga Evropa dhe SHBA-ja dhe punë në 
grupe për ideimin e ideve kreative dhe inovative. Çdo grup e prezentoi idenë e vet, ndërsa nxënësit 
e tjerë jepnin informacione kthyese. Në kuadër të këtij procesi do të pasojë vazhdimi i këtij sesioni 
në të cilin nxënësit do të zgjedhin dhe tërësisht do të përpunojnë një ide e cila më pas do të 
prezantohet para përfaqësuesve të institucioneve arsimore. 

 
 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

Mbështetje e projektit për Komisionin për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës (KINA MASH)  
✓ Projekti, në partneritet me OSBE-në, vazhdoi ta mbështesë KINA MASH në drejtim të zhvillimit të 

zbatimit të aktiviteteve për integrim ndëretnik në shkolla dhe bashkësi. Më 8 tetor 2021, u organizua 
takim pune onlajn me përfaqësuesit e KINA MASH me qëllim që të azhurnohet dhe të rishikohet 
pyetësori i Planit për Matjen e Arritjeve (PMA), në bazë të rekomandimeve të raportit dhe procesit të 
analizës së të dhënave të grumbulluara për zbatimin e aktiviteteve për INA gjatë vitit shkollor 2019/2020.  
Programi i MASH-it për ndarjen e granteve gjithashtu ishte azhurnuar për ciklin e ardhshëm të 
aktiviteteve. Pas procesit të rishikimit, pyetësori për PMA ishte përkthyer në gjuhën shqipe, turke, serbe 
dhe boshnjake. Dy dokumentet – thirrja për aplikim për Programin e MASH për ndarjen e granteve dhe 
pyetësori për PMA u vendosën në MS Forms, pjesë e Platformës nacionale për mësim në distancë në 
arsimin fillor dhe të mesëm. Me këtë do të eliminohet nevoja e përdorimit të aplikacioneve të cilat krijojnë 
shpenzime shtesë për institucionet dhe do të sigurohet kontakt i lehtë me shkollat duke i përdorur e-
adresat zyrtare. Muajin e ardhshëm, thirrja publike e MASH do të publikohet në ueb faqen e tyre zyrtare 
dhe ftesë do të dërgohet në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të aplikojnë për mbështetjen financiare 
për realizimin e aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve në vitin shkollor 2021/2022.   

✓ Shtesë, ekipi i projektit, në bashkëpunim me Projektin për përforcimin e bashkëpunimit ndëretnik në 
komuna, i mbështetur nga Fondacioni për Fëmijë Pestaloci dhe në bashkëpunim me OSBE-në organizoi 
takim pune me prani fizike me anëtarët e këtij trupi më 20 tetor 2021. Gjatë takimit, anëtarët e KINA 
MASH përgatitën plan vjetor për punë për vitin 2021/2022 dhe rregulloren për definimin e roleve dhe 
përgjegjësive të anëtarëve të tyre. Më tej, janë prezentuar konstatimet e projekt-raportit të MASH për 
PMA për aktivitetet e zbatuara për integrimin ndëretnik në shkolla dhe bashkësitë në vitin shkollor 
2019/2020, me ç’rast janë dhënë vërejtje dhe të njëjtat janë inkorporuar, ndërsa më pas raporti u 
finalizua dhe u miratua para anëtarëve të KINA MASH. 
 

Politika për Integrimin Ndëretnik në nivel komunal  
✓ Me mbështetjen e projektit, mentorët e INRA e vazhduan bashkëpunimin dhe koordinimin me komunat 

që janë përzgjedhur për përgatitjen e strategjive dhe politikave për INA dhe angazhimin e të rinjve në 



vitin 2021 dhe siguroi mbështetje mentore për përfaqësuesit e emëruar të komunave. Komunat e 
përzgjedhura janë në faza të ndryshme të përgatitjes së strategjive lokale, gjegjësisht: 

→ 11 prej 15 komunave, gjegjësisht.: Dojrani, Radovishi, Çashka, Manastiri, Vasileva, Karposhi, Shtipi, 
Kisella Voda, Kërçova, Zhelina dhe Dibra e miratuan strategjinë lokale për integrim ndëretnik në 
arsim dhe angazhimin e të rinjve.  

→ Komuna e Bogdancit e dërgoi strategjinë e vet lokale deri tek këshilli komunal për miratim, ndërsa 
komunat Studeniçan dhe Mavrovë Rostushe i finalizuan strategjitë e tyre lokale dhe planet 
vepruese. 

→ Komuna e Shuto Orizares e lëvizi procesin para, e formoi komisionin/grupin e punës dhe anëtarët 
e saj e përgatitën versionin parafinal të dokumentit. 

→ Më tej, Komuna e Manastirit njoftoi për realizimin e aktiviteteve në shkolla që janë definuar në 
strategjinë komunale për INA dhe angazhimin e të rinjve me çka në praktikë vihet plani veprues që 
është pjesë e strategjisë. 

✓ Komuna e Tearcës ishte e përfshirë në këtë proces në vitin 2020, por për shkak të pandemisë aktivitetet 
janë anuluar. Megjithatë, sivjet edhe kjo komunë ka arritur të përgatisë dhe miratojë strategji lokale për 
INA dhe angazhimin e të rinjve. Me këtë, gjithsej 16 komuna pritet ta finalizojnë këtë proces deri në 
fund të vitit 2021. 

 
Angazhimi i të rinjve që të udhëheqin përmes shembullit personal (finalizimi i aksioneve për të rinj nga viti 
2020) 
✓ Aksionet e të rinjve për rregullimin e qendrës lokale rinore në Komunën e Kavadarit të iniciuar nga 

nxënësit me origjinë të ndryshme nga shkollat fillore “Tode Haxhi Tefov”, “Strasho Pinxhur” dhe shkollës 
së mesme “Gjorçe Petrov”, të mbështetur nga komuna dhe projekti për INRA, në partneritet me Forumin 
Rinor Arsimor (FRA), u zbatua më 23 tetor 2021. Për shkak të gjendjes momentale me KOVID-19, gjatë 
zbatimit të aksionit rinor mori pjesë një grup i vogël i nxënësve dhe anëtarëve të qendrës lokale rinore. 
Kjo ngjarje ishte mundësi nxënësit dhe të rinjtë në mënyrë artistike të shprehen dhe të krijojnë hapësirë 
ku të rinjtë e Kavadarit do të mund të takohen dhe të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme. Nxënësit 
e ndoqën zbatimin e aksionit për të rinj dhe intervenimin e propozuar dhe përpunuan fotografi dhe video 
të shkurtra nga rezultatet e arritura. Fotografitë, komentet dhe videot e nxënësve do të ndahen gjatë 
fushatës rinore onlajn #UnëKontribuova. Deri më tani si rezultat i bashkëpunimit midis projektit, 
organizatës partnere FRA, komunat dhe shkollat e përfshira në proces në vitin 2020, janë zbatuar 
aksionet e të rinjve në tetë (8) prej dhjetë (10) komunave: Strugë, Probishtip, Sveti Nikollë, Vrapçisht, 
Tetovë, Dollnet, Gjevgjeli dhe këtë muaj në Kavadar. Procesi i finalizimit të aksioneve për të rinj në (2) 
dy komunat e tjera, gjegjësisht Prilep dhe Veles është në vijim. 

✓ Gjatë tetorit ishte kompletuar dokumentacioni për pjesëmarrjen në shpenzime për dy (2) komuna me 
aksione të përfunduara për të rinj, gjegjësisht Komuna e Gjevgjelisë me pjesëmarrje prej 78,37% dhe 
Komuna e Tetovës, Kopshti “Mlladost” me pjesëmarrje prej 10,43%. Deri në këtë moment, 
dokumentacioni për pjesëmarrjen në shpenzimet e komunave të përfshira në vitin 2020 të cilat zbatuan 
aksione për të rinj i kompletuar për shtatë (7) nga gjithsej 10 komuna, është 59,02% të investimit të 
përgjithshëm. 

 
Zbatimi i aksioneve për të rinj në komunat e reja të përfshira në proces në vitit 2021 
✓ Ekipi i projektit e vazhdoi procesin e organizimit të aksioneve për të rinj në 15 komunat e reja (Berovë, 

Nagoriçan i Vjetër, Bosillovë, Bogovinë, Vinicë, Negotinë, Ohër, Koçan, Resnjë, Aerodrom, Saraj, Çair, 
Gazi Babë, Qendër dhe Gjorçe Petrov) me strategji komunale të përgatitura dhe të miratuara në vitin 
2020 për INA dhe angazhimin e të rinjve. Janë arritur rezultatet vijuese: 

→ Në komunat Saraj dhe Gjorçe Petrov janë organizuar punëtori onlajn me të rinjtë për hartimin e 
interesave për të rinj. Në punëtori kanë marrë pjesë nxënës të shkollave të përzgjedhura fillore të 
Komunës së Sarajit (“Përparimi”, “Dituria” dhe “Bajram Shabani”) dhe nga Komuna Gjorçe Petrov 
(“Strasho Pinxhur”, “Gjorçe Petrov” dhe “Joakim Kërçovski”) dhe përmes një sërë aktivitetesh 
interaktive, veglave dhe diskutimeve në grup patën mundësi të njoftohen midis tyre, të ndajnë dhe 
bisedojnë për ide dhe t’i definojnë prioritetet e të rinjve për përmirësimin e bashkësive të tyre lokale. 
Më tej, nxënësit morën mbështetje dhe informacione kthyese prej bashkëmoshatarëve përmes 
ndarjes dhe plotësimit të pyetësorëve onlajn, me të cilat do të definohen prioritetet të cilat realizohen 
përmes aksioneve për të rinj. 

→ Gjithashtu, më 28 tetor 2021 u mbajt takim përgatitor onlajn për përfaqësim me nxënësit e Komunës 
së Sarajit. Nxënësit e grupuar në çifte nga shkollat fillore “Përparimi”, “Dituria” dhe “Bajram Shabani” 
përgatitën letër për përfaqësim në të cilën u përqendruan në sfidat me të cilat përballen dhe ofruan 
disa zgjidhje të caktuara. Takimi formal për përfaqësim në këtë komunë do të realizohet gjatë 
periudhës së ardhshme, në pajtim me agjendën komunale. 

→ Dhe në fund, më 20 tetor 2021 u organizua takim onlajn për përfaqësim me nxënësit dhe 
përfaqësuesit e komunës së Aerodromit. Në takim morën pjesë nxënës të tre (3) shkollave fillore, 
gjegjësisht “Goce Dellçev”, “Bllazhe Koneski” dhe “Gjorgjia Pulevski” të cilët para përfaqësuesve të 
komunës i prezantuan idetë e tyre dhe prioritetet për përmirësimin e bashkësisë lokale dhe arritën 
pëlqim për aksionin e të rinjve në këtë komunë. 

 
 



 
Aktivitete mësimore në shkolla 
✓ Në partneritet me Qytetin e Shkupit dhe OSBE-në, projekti vazhdoi të sigurojë mbështetje për shkollat 

e zgjedhura të mesme të cilat realizojnë orë të përbashkëta mësimore. Shkollat i përgatitën planet për 
orët e përbashkëta mësimore dhe i zgjodhën lëndët dhe mësimdhënësit të cilët do ta vazhdojnë këtë 
proces. Duke e pasur parasysh se disa prej mësimdhënësve janë të rinj në këtë proces, ekipi i INRA, 
në partneritet me Qytetin e Shkupit dhe OSBE-në, filluan me përgatitje për punëtorinë njëditore me 
mësimdhënësit – realizues të orëve të përbashkëta mësimore në vitin shkollor 2021/2022 të tetë (8) 
shkollave të mesme të zgjedhura të Qytetit të Shkupit (gjegjësisht “Arseni Jovkov”, “Boro Petrushevski”, 
“Zdravko Cvetkovski”, “Dimitar Vllahov”, Josip Broz Tito”, “Vllado Tasevski”, “Vëllezërit Milladinov” dhe 
“Pançe Karagjozov”). 

✓ Në këtë periudhë, shkollat e mesme të zgjedhura të Qytetit të Shkupit e filluan realizimin e orëve të 
përbashkëta mësimore me nxënës të gjuhëve të ndryshme mësimore. Janë realizuar më shumë se 38 
orë të përbashkëta mësimore për lëndë të ndryshme (sport dhe aktivitete sportive, art figurativ, gjuhë 
angleze, franceze) në të cilat kanë marrë pjesë 489 nxënës. 

 
 

 
 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 

Program për ndërtimin e kapaciteteve të mentorëve në shkollat e mesme profesionale për etos qytetar 
✓ Të gjithë mentorët i kanë përfunduar trajnimet për nisma të nxënësve të dedikuara për ekipet e 

shkollave të mesme profesionale për të cilat janë të emëruar. Gjatë këtij muaji, ata në vazhdimësi i 
kanë mbështetur ekipet shkollore në hapat e tyre të parë për planifikimin e procesit të nismave të 
nxënësve, gjegjësisht përgatitjen e planit veprues, zbatimin e fazave për identifikimin e 
problemeve/pyetjeve lokale dhe zgjedhjen e një çështje/problemi që do të zgjidhjet në kuadër të nismës. 

✓ Nisma të shumta kanë filluar të realizohen, si p.sh.: dhurimi i librave për bibliotekën e shkollës, rregullimi 
i oborrit të shkollës me përdorimin e materialeve të ricikluara, aktivitete për ngritjen e vetëdijes lidhur 
me përdorimin e qeseve plastike, park interaktiv për kanakarë, park inteligjent për efikasitet energjetik, 
etj. Deri më tani shkollat nuk janë përballur me problem lidhur me realizimin e aktiviteteve, por disa 
kanë kërkuar ndihmë gjatë identifikimit të faktorëve për fazën e përfaqësimit. 

 
Nisma të nxënësve në shkollat fillore 
✓ Këshilltarët e BZHA-së të cilët u emëruan për mentorë në shkollat e fazës 3 morën instruksione të 

thukëta për procesin e mbështetjes së shkollave gjatë zbatimit të nismave të nxënësve. Ata, gjithashtu 
i morën edhe formularët onlajn për njoftim të cilat duhet të dorëzohen çdo muaj, ndërsa disa këshilltarë 
tashmë e kanë dorëzuar raportin për muajin tetor. 

✓ 95 shkollat e fazës 3 janë në faza të ndryshme të realizimit të nismave të nxënësve. Shumica i kanë 
përfunduar fazën e parë të identifikimit të problemeve lokale/pyetjeve dhe zgjedhjen e temës për 
nismën e tyre ndërsa disa kanë vazhduar me fazat e ardhshme – implementimin e ideve të tyre. 
 

Përmirësimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies së arsimit qytetar 
✓ U përgatit formati për raportim në KoBo për monitorimin e orëve të arsimit qytetar në shkollat e mesme 

profesionale ndërsa më pas i njëjti ishte ndarë me këshilltarët e BZHA-së, përgjegjës për zbatimin e 
monitorimit. Këshilltarët kanë filluar t’i dakordojnë vizitat në shkolla. 

 
Konsulentët ndërkombëtarë zbatojnë trajnim gjithëpërfshirës për etosin qytetar 
✓ Materialet nga trajnimi i mbajtur janë ndarë me pjesëmarrësit dhe janë grumbulluar vlerësimet e tyre 

për vlerësimin e trajnimit. Të gjitha përmbajtjet janë përgatitur nga pjesëmarrësit gjatë trajnimit (gjatë 
punës në grupe dhe aktiviteteve në Padlet) janë përkthyer dhe ndarë me konsulentët, së bashku me 
raportin për vlerësim, me qëllim që t’u shërbejnë në përgatitjen e raportit final. Konsulentët dorëzuan 
raport final për trajnimin, si edhe raport me rekomandime sa i përket: dokumenteve për politika, vlerave 
si pika nisëse të zhvillimit të shkollave, motivimit përmes pjesëmarrjes reale, vënien në përdorim të 
veglës së re për vlerësim. 

 
Garë e nxënësve për nismat e nxënësve 
✓ Deri në fund të periudhës për t’u paraqitur në garë janë marrë aplikacionet e 44 ekipeve shkollore të 

cilat janë vlerësuar nga ekipi i përbërë prej përfaqësuesve të QMEQ dhe FRA. Gjashtë (6) ekipe janë 
zgjedhur të marrin pjesë në garën shkencore, ndërsa në bazë të cilësisë së nismës së propozuar të 
nxënësve, shpejtësisë së regjistrimit dhe përfaqësimit rajonal të ekipeve. U mbajtën dy (2) takime 
koordinuese me ekipin e FRA për t’u dakorduar për detajet teknike të garës. Gjashtë (6) ekipet e 
përzgjedhur shkollore janë informuar për zgjedhjen e tyre për pjesëmarrje në garën e nxënësve dhe 
ata e konfirmuan pjesëmarrjen e tyre. Për vendimin janë informuar edhe ekipet të cilat nuk janë 
zgjedhur. Gjithashtu, janë mbajtur dy (2) takime përgatitore me të gjithë nxënësit prej ekipeve të 
zgjedhura dhe mësimdhënësit përgjegjës, në të cilat janë informuar për strukturën e garës dhe temat 
gjithëpërfshirëse dhe patën mundësi të shohin shembuj se si duken pyetjet. 



✓ Gara e nxënësve u mbajt më 26 tetor 2021 në platformën Zoom. Gjashtë (6) ekipe të nxënësve të 
shkollave të ndryshme u janë përgjigjur pyetjeve të ndara në katër kategori sipas llojit dhe shkallës së 
peshës. Tre (3) ekipet të cilat fituan më së shumti pikë do të vazhdojnë në fazën e radhës (xhiro e dytë) 
– ku do të kenë mundësi të prezantojnë ide për nismën e tyre para jurisë. 

✓ Ishte zgjedhur juria e përbërë nga tre anëtarë për sesionin për prezantimin e ideve, me një përfaqësues 
të institucionit shtetëror arsimor, një përfaqësues të organizatës rinore lokale dhe një përfaqësues të 
organizatës ndërkombëtare për të rinj. Anëtarët e jurisë për zgjedhjen e nismave të nxënësve janë 
informuar për procesin, ndërsa ekipi i projektit ua dorëzoi dokumentet e nevojshme. 

✓ Tre (3) ekipet fituese kanë marrë materiale për përpunimin e idesë për nismën e nxënësve dhe kanë 
mbajtur takim përgatitor për xhiron e dytë të garës. 

 

Politika për sigurimin e qëndrueshmërisë 
✓ Ekipi i projektit filloi me përgatitjen e metodologjisë për vlerësimin e etosit qytetar në shkolla përmes 

shqyrtimit të dokumenteve ndërkombëtare relevante në këtë temë. 
 
 
 

 

 

 
Nxitja për shkollat - Rinovimi 

 
 

Rinovimi i shkollave 
✓ Në këtë periudhë ishte organizuar takim për fillimin e punimeve ndërtimore me përfaqësues të 

kompanisë së zgjedhur, kompanisë për mbikëqyrjen dhe përfaqësuesve të ekipit për rinovimin e 
shkollës për SHF “Vëllezërit Milladinov”, Komuna e Probishtipit, për projektin për rinovim “Zëvendësimi 
i zdrukthëtarisë së brendshme dhe i derës hyrëse”. 

✓ U organizua kontrolli teknik për “Rikonstruimin e sallës sportive” në SHMSHRA “Shën Naumi i Ohrit” 
në Shkup, “Rikonstruimi i sallës sportive” në SHF “Faik Konica” në f. Dobrosht, Komuna e Tearcës, 
“Vendosja e sistemit të ri për ngrohje” në SHF “Dençe Dejanovski” Komuna e Mavrovës dhe Rostushes, 
dhe “Vendosja e sistemit të ri për ngrohje” në SHF “Shën Klimenti i Ohrit”, Komuna e Ohrit. Gjithashtu, 
drejtorët e shkollave dhe drejtori ekzekutiv i QMEQ nënshkruan marrëveshje për donacion. 

✓ Më 13 dhe 14 tetor 2021, ekipi i projektit i realizoi dy (2) punëtori njëditore për ndërtimin e kapaciteteve 
të përfaqësuesve të Ekipeve për Rinovimin e Shkollave (ERSH) (gjegjësisht drejtorët e shkollave, 
personelin teknik të shkollës dhe sekretarët e shkollave) të dedikuara për shkollat që janë rinovuar në 
fazën e tretë dhe të katërt. Qëllimi i këtyre punëtorive, që ishin ndihmuar nga koordinatori i Komponentit 
3 të projektit INRA dhe konsulentja e jashtme e projektit, Viktoria Dimitrovska, ishte të ndërtohen 
kapacitetit e personelit shkollor për procedura, metodat dhe aktivitetet për mirëmbajtjen e shkollave të 
rinovuara, për mbajtjen e higjienës në objektet shkollore si edhe për të fituar aftësi për menaxhim me 
rreziqet prej katastrofave. Pjesëmarrësit e vlerësuan punëtorinë si shumë të dobishme dhe me kërkesë 
të tyre të gjitha materialet (gjegjësisht prezentimet, videot e animuara, etj.) janë ndarë me ta përmes 
postës elektronike që të mund t’i ndajnë temat e prezentuara në shkollat e tyre. 

✓ Më tej, rinovimi i shkollës fillore rajonale “Nikolla Karev” f. Borinë, Komuna e Krushevës ndiqet 
rregullisht nga përfaqësuesi i ekipit të projektit dhe konsulenti i jashtëm i projektit i cili është obliguar 
për incizimin e procesit të rinovimit të shkollës dhe përgatitjen e videos prej materialit të incizuar. 
Videoja ka për qëllim ta shfaqë të gjithë procesin e rinovimit të shkollës. 

✓ Më 12 tetor 2021 ekipi i projektit organizoi hapje publike të ofertave për kuti për vegla për mirëmbajtjen 
e objekteve shkollore, të cilat përfshijnë vegla të ndryshme, pajisje higjienike dhe pajisje mbrojtëse. 

✓ Projekti vazhdoi me dokumentimin e pjesëmarrjes në shpenzime (financiare ose fuqinë punëtore) të 
shkollave dhe komunave të vitit të tretë të projektit dhe këtë muaj u evidentua pjesëmarrja në 
shpenzimet e SHF “Johan Hajnrih Pestalloci” nga Komuna e Qendrës, që është 61,56% nga investimi 
i përgjithshëm. Me këtë është kompletuar dokumentacioni për pjesëmarrjen në shpenzimet e shkollave 
dhe komunave të vitit të tretë të projektit në aktivitetet për rinovim për të gjitha 12 shkollat dhe komunat 
dhe e njëjta është 44,43% e investimit të përgjithshëm. 

✓ Projekti e dokumentoi edhe pjesëmarrjen në shpenzime prej dy (2) shkollave dhe komunave të vitit të 
katërt të projektit, gjegjësisht SHF “Shën Klimenti i Ohrit” në Komunën e Ohrit me pjesëmarrje prej 
16,40% dhe SHM “Arseni Jovkov” dhe Qyteti i Shkupit me pjesëmarrje prej 54,93%. Përqindja e 
pjesëmarrjes në shpenzimet për këto dy (2) shkolla dhe komuna është 30,26% nga investimi i 
përgjithshëm.  

 


