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Aktivitete midis komponentëve 

  

Komunikim me opinionin 
 Më 21 shtator 2022, u organizua ngjarje për ta shënuar mbylljen zyrtare të Projektit. Arritjet dhe 

sukseset u prezantuan përmes diskutimit me të rinj dhe programit argëtues, me theks të veçantë në 
dëgjimin e zërit të të rinjve dhe mbështetjen e ideve dhe nismave të tyre për ndryshime pozitive. Në 
mesin e mysafirëve pati nxënës, mësimdhënës dhe përfaqësues të shkollave, komunave, 
institucioneve relevante dhe organizatave ndërkombëtare. 

 U përgatit dhe u publikua një video promovuese e cila i përmban të gjitha arritjet kryesore të projektit. 
Videoja gjithashtu u shfaq gjatë ngjarjes me rastin e mbylljes zyrtare të projektit. 

 U përgatit dhe u publikua një video promovuese me momentet kyçe të ngjarjes për mbylljen e projektit. 
 U përgatit dhe u publikua video promovuese lidhur me nismat e nxënësve dhe arritjet në kuadër të 

Qendrës për Fuzion të Ideve. 
 U përgatitën dhe publikuan dy (2) video për aktivitetet për rinovim në shkollën fillore „Nikolla Karev” 

në fshatin Borinë. Njëra prej tyre përmban “tajmlaps” të të gjithë procesit të rinovimit, ndërsa në tjetrën 
janë dhënë dëshmitë e përfaqësuesve të shkollës dhe bashkësisë si edhe të nxënësve.  

 U organizua pjesëmarrje në televizion në emisionin e mëngjesit në Televizionin 24. Përfaqësuesja e 
projektit, Ivana Kitanoviq foli për arritjet kryesore të projektit dhe ndikimin e tij, duke e potencuar 
rëndësinë e dëgjimit të zërit të të rinjve dhe mbështetjen e ideve dhe nismave të tyre për ndryshime 
pozitive. 

 U publikua një hartë interaktive, me të gjitha aktivitetet dhe arritjet e projektit në të gjitha komunat e 
të gjithë territorit të shtetit. 

 U përgatit dhe u publikua një inforgrafik me konstatimet nga monitorimi dhe vlerësimi. 
 Lista e fakteve të projektit u azhurnua me informacionet dhe rezultatet e fundit. 
 Në mediat sociale u publikua një seri publikimesh me qëllim që para opinionit më të gjerë të 

prezantohen rezultatet kryesore të projektit. 
 Në faqen e projektit dhe në platformat për media sociale janë azhurnuar rregullisht me informacione 

dhe lajme për rrjedhën e aktiviteteve dhe arritjeve 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 një buletin mediatik i cili u nda me të gjitha mediat.   
 

Monitorimi dhe vlerësimi 
 Ekipi i projektit i përmblodhi konstatime e vlerësimit final, që i prezentoi në konferencën për monitorim 

dhe vlerësim të mbajtur më 16 shtator 2022. Konstatimet janë prezentuar në tri (3) kategori: 1) përvoja 
të pjesëmarrësve me aktivitetet për INA dhe mundësitë për realizimin e kontakteve, 2) mundësitë për 
praktikimin e sjelljeve demokratike në nivel të shkollës/bashkësisë dhe 3) ndikimet e aktiviteteve për 
rinovim. Përmes pyetësorëve në formatin elektronik, grupeve të fokusit, vizitave në terren dhe 
intervistave të thella, janë grumbulluar informacione kthyese. Mbi 68% e shkollave në mbarë vendin 
prej 78% e komunave siguruan informacione kthyese. Konstatimet tregojnë se mbi 80% e nxënësve 
kanë pasur përvoja pozitive me aktivitetet për INA dhe më pas kanë pasur mbështetje të madhe nga 
mësimdhënësit dhe prindërit e tyre për pjesëmarrje në aktivitete të tilla. Përveç kësaj, 80% e nxënësve 
kanë potencuar se ndjehen të lirë për ta shprehur mendimin e tyre lidhur me ndryshimet të cilat 
dëshirojnë t’i bëjnë në nivel të shkollës/bashkësisë dhe thuajse 2/3 e nxënësve janë përfshirë në 
aktivitete për ndryshime pozitive. Përfundimisht, nxënësit, mësimdhënësit dhe udhëheqësia e 
shkollave konstatuan se, si rezultat i aktiviteteve për rinovim, ata tani kanë një mjedis më të sigurt dhe 
më të përshtatshëm për realizimin e mësimdhënies dhe aktiviteteve jashtëshkollore dhe se rinovimi 
ka kontribuuar për motivimin e tyre për realizimin e aktiviteteve për INA dhe për pjesëmarrjen rinore. 
Në konferencë morën pjesë përfaqësues të institucioneve (BZHA, QAPT, MASH, ISHA), donatorët 
dhe paltë të tjera relevante dhe patën mundësi të njoftohen me konstatimet dhe rekomandimet të cilat 
duhet të merren parasysh për politikat e ardhshme arsimore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://sq.mcgo.org.mk/lajme/ne-frymen-e-kohezionit-nderetnik-dhe-pjesemarrje-rinore-u-mbyll-projekti-i-usaid-it-per-integrimin-nderetnik-te-te-rinjve-ne-arsim/
https://www.youtube.com/watch?v=ZgPJjeCuxjU
https://youtu.be/0kEJt2gapbg
https://www.youtube.com/watch?v=tzuF72VUg-c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=IGNl2CKHeKw
https://www.youtube.com/watch?v=3gPhLYv6Fkk&t=2s
https://fb.watch/g8WtxjVg1G/
https://storymaps.arcgis.com/stories/0426690aecff4ab09a1e1611f27f7b09
https://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/YEI-Key-findings-infographic_ALB.pdf
https://sq.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2017/09/Youth-Ethnic-Integration-Project-infografik-ALB_new_update-2022.pdf
https://preview.mailerlite.io/preview/9504/emails/67941925447009334


 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

  

Trajnim onlajn për mësimdhënësit-realizues të orëve të përbashkëta mësimore  
 Ekipi i projektit ka vazhduar me aktivitetet për programimin e trajnimit onlajn për mësimdhënësit-

realizues të orëve të përbashkëta mësimore dhe instalimin e tij në platformat e BZHA/Eduino dhe 
QAPT/Inovet për zhvillimin profesional të kuadrit shkollor. Më 15 shtator 2022, u mbajt takim 
koordinues onlajn me kompaninë TI (SyNRG), gjatë së cilës përfaqësues të kompanisë e prezentuan 
versionin e gjuhës maqedonase të këtij trajnimi me azhurnimet e nevojshme. Ekipi i projektit i dha 
disa propozime plotësuese dhe ide për përmirësime. Më pas, kompania TI i inkorporoi informacionet 
kthyese të ekipit të projektit dhe e finalizoi versionin në gjuhën maqedonase të trajnimit. Më tej, në 
pajtim me ndryshimet e bëra në versionin në gjuhën maqedonase, u azhurnuan edhe versionet e këtij 
trajnimi në gjuhën shqipe, turke dhe serbe. Pasi u finalizua, trajnimi onlajn në të gjitha gjuhët mësimore 
u vendos në platformën BZHA/Eduino për zhvillimin profesional të kuadrit shkollor, ndërsa në 
platformën e QAPT/Inovet u vendos një link që çon drejt këtij trajnimi për zhvillimin profesional të 
kuadrit shkollor. 

 
Video me udhëzime për zbatimin e Standardeve për Arsim Interkulturor për arsimin fillor dhe të mesëm 
 INRA në partneritet me Projektin për përforcimin e bashkëpunimit multietnik në komuna i financuar 

nga Fondacioni për Fëmijë Pestaloci vazhdoi me aktivitete për përfundimin e videove me udhëzime 
për zbatimin e Standardeve për Arsim Interkulturor gjatë realizimit të aktiviteteve shkollore dhe 
jashtëshkollore në shkolla. Projekt-versionet e video sesioneve janë shqyrtuar nga ekipi i projektit 
ndërsa informacionet e siguruara kthyese janë inkorporuar në video. Paralelisht, vijoi procesi i 
vendosjes së përkthimit/titrave. Pas finalizimit, materialet do të vendosen në platformat e 
BZHA/Eduino dhe QAPT/Inovet për zhvillim profesional të kuadrit shkollor.  

 
 
 
 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  

Politika për sigurimin e qëndrueshmërinë 
 Lidhur me Metodologjinë për vlerësimin e etosit qytetar në shkolla, BZHA miratoi paketën e plotë të 

dokumenteve të përfshirë në metodologjinë (kornizën e indikatorëve, pyetësorëve për aktorë të 
ndryshëm dhe doracak me udhëzime). Dokumentet janë përkthyer në gjuhën shqipe dhe dy versionet, 
në gjuhën maqedonase dhe shqipe, u disejnuan në aspektin grafik.  Metodologjia do të vendoset në 
ueb faqen e BZHA-së, si resurs për shkollat që ata mund ta përdorin gjatë aktiviteteve për 
vetëvlerësim dhe planifikimin e riparimeve në shkollë. 

 
 Nisma të nxënësve në nivel të shkollës dhe bashkësisë 
 Ekipi i projektit dërgoi certifikata, me nënshkrim dhe vulë në emër të BZHA-së dhe QMEQ, deri tek të 

gjitha shkollat të cilat kanë realizuar nisma të nxënësve dhe “Ditë të hapura për arsim qytetar” gjatë 
viteve shkollore 2018/19 deri 2021/22. Përveç materialeve të cilat shkollat i fituan nga projekti, u janë 
ndarë edhe certifikata si mirënjohje për përkushtimin e shkollave ndaj pjesëmarrës së nxënësve dhe 
angazhimit drejt ndryshimeve pozitive shoqërore. 

 
Mbështetje e realizimit të ngjarjes përfundimtare të INRA 
 Ekipi i projektit siguroi ndihmë për aktivitetet për ngjarjen përfundimtare të INRA, të mbajtur më 21 

shtator, veçanërisht gjatë përgatitjes së nxënësve për diskutimin talk-show, dërgimin e ftesave dhe 
komunikimin me pjesëmarrësit dhe mysafirët.  

 
 
 
 

 

 

 
Nxitja e shkollave – Rinovimi 

  

Rinovimi i shkollave 
 Më 6 shtator 2022, ekipi i projektit organizoi punëtori onlajn për ndërtimin e kapaciteteve të 

përfaqësuesve të Ekipeve për Rinovimin e Shkollave (ERSH) (gjegjësisht, drejtori i shkollës, kuadri 
shkollor teknik dhe sekretarët në shkollë) nga shkollat e rinovuara në fazën e pestë. Qëllimi i kësaj 
punëtorie të realizuar nga koordinatorja e INRA për Komponentin 3 dhe konsulent të jashtëm të 
projektit, Viktoria Dimitrovska, ishte kuadri shkollor të trajnohet lidhur me procedurat, metodat dhe 
aktivitetet për mirëmbajtjen e shkollave të rinovuara dhe të fitojnë aftësi për menaxhim me rreziqet 
nga katastrofat si edhe të ndërtohen kapacitetet e tyre për mirëmbajtjen e higjienës në objektet 
shkollore. Përfaqësuesit e shkollave ishin shumë të kënaqur prej materialeve të prezentuara dhe nga 
trajnuesit. 

 Ekipi i komponentit organizoi kontroll teknik të aktiviteteve përfundimtare për dy projektet e fundit gjatë 
vitit të pestë të projektit: rikonstruimi i sallës sportive në SHF “Goce Dellçev” në Komunën e Sveti 
Nikollës dhe rikonstruimi i rrethojës rreth oborrit të shkollës në SHF “Shën Klimenti i Ohrit” në 



Komunën e Butelit me përfaqësues të kompanive ndërtimore, kompanive të obliguara për mbikëqyrje, 
drejtorin e shkollës dhe përfaqësues të komunës. Aktivitetet janë zbatuar në pajtim me kërkesat e 
Planit të përbashkët për ndjekjen e masave për zbutjen e ndikimit mbi mjedisin jetësor. 

 Në pajtim me rregullativat dhe procedurat e USAID-it, pas përfundimit të aktiviteteve ndërtimore dhe 
kontrollit teknik në të gjitha 12 shkollat të cilat janë rinovuar gjatë vitit të pestë të projektit, Aneksi 3 – 
Evidentimi për harmonizim me Planet për ndjekjen e masave për zbutjen e ndikimit mbi mjedisin 
jetësor, u nënshkrua nga udhëheqësi i projektit dhe zyrtari për kontraktimin e marrëveshjeve në 
USAID, me çka u konfirmua se aktivitetet e zbatuara për rinovim janë në pajtim me Planin e 
përbashkët të miratuar për ndjekjen e masave për zbutjen e ndikimit mbi mjedisin jetësor. 

 Ekipi i projektit vazhdoi të punojë në evidentimin/grumbullimin e dokumentacionit të nevojshëm për 
pjesëmarrjen në shkolla dhe komuna në shpenzimet e rinovimit (në mënyrë financiare ose fuqi 
punëtore) të shkollave ku procesi i rinovimit ka përfunduar. Kështu, në shtator, u dokumentua 
pjesëmarrja nga SHM “Gostivari” nga Komuna e Gostivarit në shumë prej 13,07%. 

 

 


