
 

 

 

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

RAPORT MUJOR – Shtator 2021. 
 

 

 

 
Aktivitete midis komponentëve 

 Aktivitete për bashkëpunim me projektin 
✓ Më 27 shtator 2021, ekipi i projektit mori pjesë në tryezë të rrumbullakët: Koncepti evropian i diveristetit 

gjuhësor në ditën e sotme – gjendje dhe sfida në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e organizuar nga 
Agjencia për Zbatimin e Gjuhëve në RMV me rastin e Ditës evropiane të gjuhëve. Folësit, gjegjësisht: 
ambasadori gjerman në RMV, zëvendës ambasadori i Zvicrës në RMV, përfaqësues të shoqatës së 
përkthyesve, organizata joqeveritare dhe institucionet u përqendruan në çështje që i takojnë respektimit të 
rregulloreve, përvojave të ndryshme dhe përdorimit të gjuhëve në institucione dhe komunikimin me opinionin, 
si edhe zhvillimin e ardhshëm të përdorimit të gjuhëve në vend. 

 
Komunikimi me opinionin 
✓ U përpunua video promovuese  e cila e përmban procesin e planifikimit dhe zbatimin e aksionit për të rinj në 

Gjevgjeli dhe e njëjta u publikua në ueb faqen e QMEQ dhe në mediat sociale.  
✓ Publikimi “Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve 2020/2021” u publikua në ueb faqen e QMEQ 

(MK, SHQ). 
✓ Është përpunuar video e animuar edukative për atë se si të zbatohen nismat e nxënësve, e cila u publikua 

në më shumë gjuhë lokale në ueb faqen e QMEQ dhe në mediat sociale.   
✓ Dita ndërkombëtare e paqes u shënua me disa aktivitete kreative dhe nisma të realizuara nga rreth 200 

nxënës prej nëntë shkollave fillore dhe të mesme në mbarë vendin. Ngjarja u mbulua në aspektin mediatik 
në mediat lokale, si edhe në mediat e QMEQ dhe USAID. 

✓ U përgatitën materiale promovuese për garën për nisma të nxënësve „Arsimi qytetar në vepër: Nga ideja drejt 
ndryshimeve pozitive” të cilat u ndanë në mediat sociale. 

✓ Projekti dhe arritjet e projektit janë shfaqur në profilin zyrtar të USAID-it në Instagram në nivel global, me çka 
u bënë të dukshme në mbarë botën.  

✓ 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. U përgatit edhe buletini mediatik i cili u nda me të gjitha mediat.  

 
Monitorimi dhe vlerësimi 
✓ Është përpunuar raporti për vlerësim i cili i përmbledh informacionet e grumbulluara të kthyeshme prej 

anëtarëve të Komisionit për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 
(KINA MASH) lidhur me punëtorinë dyditore të realizuar në gusht. Sesionet e punëtorisë kryesisht ishin 
fokusuar në përdorimin e veglave/aplikacioneve digjitale që janë në dispozicion në Platformën nacionale për 
mësim në distancë si edhe në përforcimin e kapaciteteve për analizën e të dhënave. Informacionet e 
kthyeshme dëshmuan se punëtoria u r ealizua me sukses, ndërsa pjesëmarrësit vlerësojnë se përmbajtja 
është e dobishme pasi u vlerësua me notë mesatare prej 4,5 (në shkallën prej 1-5). Pjesëmarrësit ndanë se 
njohuritë më të rëndësishme që kanë fituar kanë të bëjnë me veglat dhe formulat që janë në dispozicion për 
kryerjen e detyrave/aktiviteteve të tyre të punës. Në fund, anëtarët ndanë se ka nevojë për mbështetjen e 
mëtejme për zbatimin me sukses të aktiviteteve të ardhshme të Komisionit, duke e theksuar nevojën e 
sesionit për analizën e të dhënave, me qëllim që t’i avancojnë njohuritë e tyre në këtë fushë.  

✓ Gjatë gjysmës së parë të muajit, përfaqësuesit e komunave të cilët kanë përgatitur dhe miratuar strategji 
komunale për integrim ndëretnik dhe përfshirje të të rinjve, kishin mundësi të ndajnë informacione kthyese 
lidhur me përfshirjen e tyre dhe mbështetjen e aktiviteteve për integrim ndëretnik dhe nismave të të rinjëve. 
Për këtë qëllim, me secilën komunë u nda pyetësori elektronik, në dispozicion në gjuhën maqedonase, shqipe 
dhe turke. Informacionet e grumbulluara kthyese analizohen dhe do të shërbejnë si tregues për përfshirjen e 
komunave në procesin e përforcimit të kohezionit ndëretnik dhe sjelljes demokratike tek të rinjtë në nivel të 
shkollës/bashkësisë. 

✓ Pas përfundimit të trajnimit gjithëpërfshirës për pjesëmarrje qytetar në shkolla të zbatuar nga konsulentët 
ndërkombëtarë, pjesëmarrësit patën mundësi të japin informacione kthyese përmes pyetësorëve elektronikë, 
për vlerësimin e përmbajtjes, interaktivitetin e sesioneve dhe përvojën e përgjithshme. Pasi të grumbullohen, 
përgjigjet do të analizohen dhe përmblidhen në një raport i cili do të ndahet me ekipin e projektit. Raportet 
për vlerësim mundëson projektin në mënyrë të vazhdueshme t’i përmirësojë aktivitetet dhe t’i zbulojë fushat 
ku ka nevojë për ndihmë shtesë për shfrytëzuesit e projektit. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aXK5mp_InKU
http://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Good-practices_MK.pdf
http://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Good-practices_ALB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B_V9DGvHL7w&list=PLtjI0zsdTmKJCNLsH
http://sq.mcgo.org.mk/lajme/te-rinjte-shenuan-diten-nderkombetare-te-paqes/
http://sq.mcgo.org.mk/lajme/qytetari-ne-veper-nga-ideja-deri-ne-ndryshim-pozitiv-gare-per-iniciativa-te-nxenesve-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%93%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%be/
https://www.instagram.com/p/CTPGPION-tu/
https://preview.mailerlite.com/e5c1h9


 

 

Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
✓ Gjatë muajit shtator, projekti e mbështeti realizimin e ideve për ndryshim pozitiv të ideuara nga anëtarët e 

Qendrës për Fuzion të Ideve në bashkëpunim me koordinatorët e tyre shkollorë. Si rezultat i kësaj, në tërësi 
janë mbështetur gjithsej gjashtë (6) ide që përfshijnë: rritjen e vetëdijes për ngasjen e biçikletës, zbukurimin 
e oborrit të shkollës, rregullimin e hapësirës shkollore për shoqërizim të rritur të nxënësve dhe zbatimin e 
aktiviteteve për INA, krijimin e bibliotekës në hapësirë të hapur, rregullimin e korridoreve me dollapë për 
nxënës dhe rregullimin e mensës shkollore. Katër nismat e tjera (4) janë në fazë përfundimtare dhe materialet 
e nevojshme për realizim të suksesshëm do të dorëzohen në çdo shkollë nga fillimi i muajit të ardhshëm. 

✓ U zbatuan aktivitete koordinuese lidhur me takimet e ardhshme të rregullta të QFI-së për periudhën e gjysmë 
vjetorit të parë të vitit shkollor 2021/2022. Përmbajtja dhe agjendat për takimet përgatiten, së bashku me 
detyrat e ardhshme për nxënësit – anëtarë të QFI-së. 

 
 
 
 

 

 

 
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) 
✓ Është përgatitur projekt-raport për zbatimin e aktiviteteve për integrim ndëretnik në shkolla dhe bashkësi për 

vitin shkollor 2019/2020. Raporti është përpunuar në bazë të të dhënave të grumbulluara përmes pyetësorit 
të Planit për Matjen e Arritjeve (PMA) të MASH i cili u nda me të gjitha shkollat fillore dhe të mesme nga 
KINA MASH, si pjesë e aktiviteteve të tyre vjetore për monitorim. Gjatë periudhës së ardhshme do të 
organizohet takim pune me anëtarët e KINA MASH, gjatë së cilët do të prezantohen konstatimet, raporti do 
të finalizohet pas përfshirjes në dokument të komenteve të dhëna dhe i njëjti do të miratohet deri nga të gjithë 
anëtarët e KINA MASH. Përveç kësaj, projekti në partneritet me OSBE-në do të sigurojë mbështetje për 
KINA MASH që të azhurnoj dhe rishikojë pyetësorin nga Plani për Matjen e Arritjeve (PMA), si edhe 
dokumentet lidhur me programin për grante të MASH për ciklin e ardhshëm të aktiviteteve.    

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

përzgjedhura për përgatitjen e strategjive dhe politikave për INA dhe angazhimin e të rinjve në vitin 2021 dhe 
siguruan mbështetje mentorë për përfaqësuesit e emëruar të komunave. Komunat e zgjedhura janë në faza 
të ndryshme të përgatitjes së strategjive lokale, gjegjësisht: 

→ Dhjetë (10) nga 15 komuna gjegjësisht: Dojrani, Radovishi, Çashka, Manastiri, Vasileva, Karposhi, 
Shtipi, Kisella Voda dhe para ca kohësh Kërçova dhe Zhelina miratuan strategjinë lokale për integrim 
ndëretnik në arsim dhe angazhimin e të rinjve.  

→ Komunat Bogdanc dhe Dibër gjithashtu i finalizuan dhe i dërguan strategjitë e tyre lokale para 
këshillave komunalë për miratim. 

→ Strategjia lokale për INA dhe angazhim të të rinjve dhe planet vepruese në komunat Studeniçan dhe 
Mavrovë dhe Rostushe janë në fazë përfundimtare. 

→ Komuna e Shuto Orizares është në proces të formimit të komisionit/grupit të punës. 
✓ Komuna e Tearcës ishte përfshirë në këtë proces në vitin 2020, por për shkak të pandemisë aktivitetet ishin 

anuluar. Megjithatë, sivjet edhe kjo komunë arriti 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 të udhëheqin përmes shembullit (finalizimi i aksioneve për të rinj nga viti 2020) 
✓ Ekipi i projektit vazhdoi të punojë në partneritet me FRA dhe zbatoi aktivitete të cilat çojnë drejt zbatimit të 

aksioneve për të rinj në tri komunat (3) e ngelura (gjegjësisht Kavadari, Velesi dhe Prilepi) nga dhjetë (10) 
komunat e përfshira në vitin 2020. U mbajt takim me prani fizike me përfaqësues të komunës së Prilepit gjatë 
së cilit u diskutua për detajet për zbatimin e nismave të të rinjve në këtë komunë dhe u dakorduan hapat e 
ardhshëm. 

✓ Ka përfunduar procedura për furnizimin e artikujve/shërbimeve të nevojshme për zbatimin e intervenimeve 
dhe/apo nismave për të rinj në komunat Kavadar dhe Prilep. 

✓ Deri më tani, si rezultat i bashkëpunimit midis projektit, organizatës partnere FRA, komunave dhe shkollave 
të përfshira në proces në vitin 2020 u zbatuan aksione për të rinj në shtatë (7) nga dhjetë (10) komunat 
gjegjësisht: Strugë, Probishtip, Shën Nikollë, Vrapçisht, Tetovë, Dollnen dhe Gjevgjeli. 

✓ Këtë muaj, dokumentacioni për pjesëmarrje në shpenzime nga komuna e Dollnenit ku janë zbatuar aksione 
për të rinj u kompletua dhe pjesëmarrja ishe 69,87% nga investimi i përgjithshëm. Dokumentacioni për 
pjesëmarrje në shpenzime të komunave të përfshira në vitin 2020 është kompletuar për pesë (5) prej gjithsej 
10 komunave dhe është 56,60% e investimit të përgjithshëm.  

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

Nagoriçan i Vjetër, Bosillovë, Bogovinë, Vinicë, Negotinë, Ohër, Koçan, Resnjë, Aerodrom, Saraj, Çair, Gazi 
Babë, Qendër dhe Gjorçe Petrov) me strategji të përgatitur dhe miratuar komunale për INA dhe angazhimin 
e të rinjve në vitin 2020. Dhe u arritën rezultatet si vijojnë: 

→ Në komunat e Gazi Babës, Çairit, Aerodromit dhe Qendrës, u organizuan punëtori onlajn me të rinjtë 
për të hartuar interesat e të rinjve. Nxënës nga shkollat fillore të përzgjedhura nga Komuna e Gazi 
Babës ("Dane Krapçev", "Kirili and Metodi" dhe "25 Maji"), Komuna e Çairit ("Hasan Prishtina", "Imri 



 

 

Elezi" dhe "Jashar Bej Shkupi") ), Komuna e Aerodromit ("Goce Dellçev", "Bllazhe Koneski" dhe 
"Gjorgjija Pulevski") dhe Komuna e Qendrës ("Kiro Gligorov", "Johan H. Pestaloci" dhe "Shën Kirili 
dhe Metodi") morën pjesë në punëtori dhe përmes një sërë aktivitetesh ndërvepruese, me anë të 
mjeteve dhe përmes diskutime në grup patën mundësinë të njihen me njëri-tjetrin, të ndajnë dhe 
diskutojnë ide dhe të përcaktojnë prioritetet e të rinjve për përmirësimin e komuniteteve të tyre lokale. 
Për më tepër, nxënësit morën mbështetje dhe informata kthyese nga bashkëmoshatarët duke ndarë 
dhe plotësuar pyetësorë në internet me qëllim që të përcaktojnë prioritetet që çojnë në aksione të të 
rinjve. 

→ Më 23 shtator 2021, u organizua takim me prani fizike për prezantim dhe përfaqësim në të cilin morën 
pjesë nxënës dhe përfaqësues të komunës së Nagoriçanit të Vjetër. Në takim, nxënësit e shkollave 
fillore “Svetozar Markoviq”, “Hristian Karposh” nga f. Nagoriçan i Ri dhe “Hristian T. Karposh” nga f. 
Dragomancë i prezantuan idetë e tyre dhe prioritetet për përmirësimin e bashkësisë lokale para 
kryetares znj. Zhaklina Jovanovska. Kryetarja Jovanovska e shprehu vendosmërinë e komunës që 
ta mbështesë zbatimin e prioriteteve të tilla rinore dhe të rregullojë një park në f. Nagoriçan i Ri.   

→ Më 27 shtator 2021, u mbajt takim me prani fizike për përfaqësim të nxënësve dhe përfaqësuesve të 
Komunës së Çairit, në të cilin nxënësit e shkollave fillore “Hasan Prishtina”, “Imri Elezi” dhe “Jashar 
Bej Shkupi” me sukses i përfaqësonin prioritetet e tyre/nismat para kryetarit të komunës, z. Visar 
Ganiu. Nxënësit dhe z. Ganiu diskutuan për të gjitha tri nismat, me ç’rast nxënësit u pajtuan që t’i 
definojnë lokacionet për aksionet e të rinjve dhe t’i ndajnë me komunën. 

→ Më tej, më 30 shtator 2021 u organizua takim onlajn për përfaqësim midis nxënësve dhe 
përfaqësuesve të Komunës së Gazi Babës. Gjatë takimit, nxënësit e shkollave fillore “25 Maji”, “Dane 
Krapçev” dhe “Kirili dhe Metodij” i prezantuan prioritetet e tyre dhe u dakorduan për aksionet e të 
rinjve në këtë komunë. 

 
Aktivitete mësimore në shkolla 
✓ Shkollat e mesme të përzgjedhura nga Qyteti i Shkupit e filluan zbatimin e orëve të përbashkëta mësimore 

me nxënës të gjuhëve të ndryshme mësimore në vitin e ri shkollor 2021/2022. Si rezultat i kësaj: 

→ Më 21 shtator SHM “Arseni Jovkov” nga Qyteti i Shkupit ka zbatuar orë të përbashkëta  të gjuhës 
angleze dhe franceze dhe aktivitete sportive me nxënës të gjuhëve të ndryshme mësimore. Duke e 
pasur parasysh se orët e përbashkëta mësimore nënkuptojnë bashkimin e dy paraleleve në të njëjtën 
kohë, që për momentin kufizohet për shkak të protokolleve rigoroze sipas së cilave zbatohet procesi 
mësimor, shkolla ishte kreative dhe vendosi këto orë t’i realizojë në oborrin e shkollës. Në po të 
njëjtën ditë në SHM “Josip Broz Tito” janë organizuar orë të përbashkëta mësimore të gjuhës 
angleze. 

→ Shkollat e mesme “Vëllezërit Milladinov” dhe “Dimitar Vllahov” gjithashtu realizuan orë të 
përbashkëta mësimore në lëndë të ndryshme (gjegjësisht gjuhën angleze, sport dhe aktivitete 
sportive, lëndë profesionale etj.). Janë mbajtur gjithsej 41 orë të përbashkëta mësimore në të cilat 
janë përfshirë 182 nxënës. 

→ Më 28 shtator 2021, në partneritet me Qytetin e Shkupit, u organizua një takim i përbashkët me 
përfaqësuesit e shkollave të përzgjedhura të mesme që zhvillojnë orë të përbashkëta mësimore me 
nxënës nga gjuhë të ndryshme mësimore (SHM "Zdravko Cvetkovski", SHM "Dimitar Vllahov ", SHM 
"Josip Broz Tito", SHM "Braka Milladinovci", SHM "Boro Petrushevski", SHM "Arseni Jovkov" dhe 
SHM "Vllado Tasevski"). SHM "Pançe Karagjozov" është shkollë e re që i bashkohet këtij procesi, 
kështu që edhe përfaqësuesit e tyre morën pjesë dhe kontribuuan në takim. Gjatë takimit të lehtësuar 
nga Qyteti i Shkupit, u shqyrtuan dhe u diskutuan problemet/sfidat konkrete me të cilat ballafaqohen 
mësimdhënësit-zbatues në procesin e organizimit dhe zhvillimit të orëve të përbashkëta në vitin e ri 
shkollor 2021/2022. Një përfaqësues i Komisionit për INA pranë MASH gjithashtu mori pjesë në takim 
dhe ndau informacion mbi mundësitë për organizimin e orëve të përbashkëta, duke i marrë parasysh 
protokollet e vendosura të mbrojtjes gjatë pandemisë. 

✓ Më 3 shtator 2021, Qyteti i Shkupit organizoi ngjarje në të cilën 45 mësimdhënës – realizues dhe 
koordinatorë të ekipeve për integrim shkollor nga shtatë shkollat e mesme vijuese: “Boro Petrushevski”, 
“Arseni Jovkov”, “Zdravko Cvetkovski”, “Vëllezërit Milladinov”, “Dimitar Vllahov”, “Vllado Tasevski” dhe 
“Josip Broz Tito” morën çmime speciale dhe mirënjohje nga kryetari i Qytetit të Shkupit, Petre Shilegov, për 
kontributin e tyre dhe pjesëmarrjen aktive në promovimin e INA përmes mbajtjes së rregullt të orëve të 
përbashkëta mësimore me nxënës të gjuhëve të ndryshme mësimore në shkolla në vitin shkollor 2020/2021. 
Gjatë vitit shkollor 2020/2021 u mbajtën 743 orë të përbashkëta në lëndë të ndryshme ( kozmetikë e aplikuar, 
informatikë, gjuhë angleze, franceze dhe gjermane, art figurativ dhe sport dhe aktivitete sportive) në të cilat 
kanë marrë pjesë 636 nxënës.  

 
Udhëzime dhe mbështetje për zbatimin e orëve të përbashkëta mësimore dhe aktivitete jashtëshkollore 
✓ Më 15 shtator 2021, anëtarët e grupit të punës për përpilimin e Udhëzuesit për organizimin e orëve të 

përbashkëta mësimore mbajtën takim onlajn dhe e rishikuan dokumentin në pajtim me propozimet e marra 
nga Byroja e Zhvillimit të Arsimit (BZHA). Pas finalizimit të tij, Udhëzuesi për organizimin e orëve të 
përbashkëta u miratua nga Byroja e Zhvillimint të Arsimit (BZHA) dhe Qendra për Arsim Profesional dhe 
Trajnim (QAPT) dhe u publikua në ueb faqen e BZHA-së. Udhëzuesi ka për qëllim t’i mbështesë shkollat 
fillore dhe të mesme në zbatimet e orëve të përbashkëta mësimore me nxënës të gjuhëve të ndryshme 
mësimore me ç’rast do të sigurohet qëndrueshmëri, do të sigurojë udhëzime dhe mbështetje për zbatimin e 
këtij lloji të aktiviteteve dhe do të kontribuojë për zhvillimin e kompetencave interkulturore. 

 

https://arsenijovkov.edu.mk/page/odbelezan-svetskiot-den-na-mirot
https://www.facebook.com/josipbroztito.skopje
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/09/Upatsvto-za-organiziranje-zaednichki-nastavni-chasovi.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/09/Upatsvto-za-organiziranje-zaednichki-nastavni-chasovi.pdf


 

 

 
Aktivitete të projektit për ndërtimin e kapaciteteve të nxënësve të shkollave të përzgjedhura për zbatimin e 
aktiviteteve afatgjata jashtëshkollore 
✓ Më 21 shtator 2021, rreth 200 nxënës të nëntë (9) shkollave përzgjedhura fillore dhe të mesme për realizimin 

e aktiviteteve afatgjata jashtëshkollore zbatuan aktivitete të ndryshe kreative dhe nisma, dhe e shënuan 
Ditën ndërkombëtare të paqes. Ata u tubuan në oborret shkollore, duke i respektuar protokollet për mbrojtje 
dhe bashkërisht e përmirësuan mjedisin në të cilin mësojnë. Të gjithë këta të rinj, së bashku me 
bashkëmoshatarët e tyre, morën pjesë në aktivitete të ndryshme jashtëshkollore dhe i zhvilluan aftësitë e 
tyre për fillimin dhe planifikimin e nismave për përmirësimin e shkollave të tyre përmes aktiviteteve shtesë 
për ndërtimin e kapaciteteve të tyre për aktivizëm të të rinjve, punë vullnetare, përfaqësim dhe fushata 
onlajn, të cilat u zbatuan nga ekipi i projektit në partneritet me FRA. Lajmi për aktivitetet u nda me mediat 
në mbarë vendin. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  

Program për ndërtimin e kapaciteteve të mentorëve në shkollat e mesme profesionale për pjesëmarrje qytetare 
✓ Gjatë shtatorit, mentorët përgjegjës për nismat e nxënësve në shkollat e mesme grumbulluan informacione 

për ekipet shkollore dhe filluan me caktimin dhe zbatimin e punëtorive për nisma të nxënësve. Gjatë gjithë 
muajit, 18 mentorë zbatuan 13 punëtori. Në punëtori morën pjesë mbi 200 përfaqësues të ekipeve shkollore 
(duke përfshirë edhe drejtorë, bashkëpunëtorë profesional dhe mësimdhënës të arsimit qytetar) prej 74 
shkolla të mesme profesionale. Punëtoritë i përfshinë aspektet kryesore të shkollës demokratike, fazat e 
domosdoshme të zbatimit të nismave të nxënësve dhe rolin e udhëheqësisë shkollore në nxitjen e 
pjesëmarrjes qytetar, si edhe të gjitha çështjet praktike të shtruara nga përfaqësues të shkollave. Mentorët e 
përcaktuan orarin për zbatimin e aktiviteteve dhe shtrimin e raportit me shkollat e tyre të emëruara. Çështjet 
dhe arsyet kryesore kanë të bëjnë me aspektet metodologjike të zbatimit të procesit të plotë dhe përshtatjen 
e tij me mundësitë aktuale, duke i marrë parasysh protokollet për KOVID-19. Anëtarët e ekipit të projektit të 
QMEQ dhe FRA morën pjesë në secilën prej punëtorive, duke siguruar mbështetje teknike dhe organizative 
për mentorët. Pas përfundimit të punëtorive, shkollave të mesme u janë dorëzuar materiale të dobishme për 
organizimin e suksesshëm të nismave të nxënësve deri në janar 2022. Shtesë, ekipi i projektit përgatiti edhe 
shkrim pomovues në të cilin është përshkruar procesi dhe i njëjti do të publikohet në ueb faqen e QMEQ. 
 

Përmirësimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies së arsimit qytetar 
✓ U mbajt takim përgatitor me 10 këshilltarë të BZHA-së përgjegjës për vizitën e 30 orëve të arsimit qytetar në 

24 shkollat e mesme profesionale të fazës 1. Gjatë takimit u diskutua për orarin e propozuar të aktiviteteve 
dhe për materialet e nevojshme për monitorimin e orëve. Nga këshilltarët e emëruar pritet t’i monitorojnë orët 
e arsimit qytetar dhe të dorëzojnë raportet përmes pyetësorëve elektronikë deri në fund të dhjetorit të vitit 
2021. Më pas, ekipi i projektit do të përgatisë raport analitik në të cilin do të përfshihen rezultatet kryesore 
dhe rekomandimet praktike për përmirësimin e metodave për mësimdhënie dhe mësimin e leksioneve të 
arsimit qytetar në shkollat e mesme profesionale të fazës 1. 
 

Konsulentë ndërkombëtarë – zbatimi i trajnimit gjithëpërfshirës për pjesëmarrje qytetare në shkolla 
✓ Në fillim të shtatorit, materialet për trajnim u përkthyen në gjuhën maqedonase dhe shqipe, me ç’rast ekipi i 

projektit siguroi cilësi dhe harmonizimin e tyre. Janë finalizuar dy pyetësorë për pjesëmarrësit për vlerësimin 
e trajnimit (para dhe pas trajnimit), të njëjtat janë vendosur në format Google Forms dhe janë ndarë me 
pjesëmarrësit e regjistruar një javë para trajnimit. Trajnimi u mbajt nga 27-29 shtator. Zyrtarisht e hapi Ministri 
i Arsimit dhe Shkencës dhe me prani fizike e vizituan 35 përfaqësues të MASH, këshilltarë të BZHA-së, 
këshilltarë të QAPT, inspektorë të arsimit dhe anëtarë të grupit të punës për arsim qytetar, si edhe personeli 
i projektit nga QMEQ dhe FRA. Trajnimi përfshiu informacione për sistemin arsimor finlandez, me fokus të 
veçantë në zhvillimin e kompetencave qytetare dhe filozofinë e vlerësimit në Finlandë; koncepti i përfshirjes 
qytetare në shkolla dhe zhvillimi i kulturës demokratike; si edhe bazat teorike të instrumentit për vlerësimin e 
përfshirjes qytetare, i përgatitur nga konsulentët ndërkombëtarë. Pjesëmarrësit diskutuan për përvojën e tyre 
praktike dhe për idetë për përmirësimin e veglës për vlerësim. Në kuadër të vizitës së tyre në Maqedoninë e 
Veriut, konsulentët u takuan edhe me MASH për të biseduar për reformat vijuese në arsimin në vend.  

 
Përgatitja e videos për fazat e zbatimit të nismave të nxënësve 
✓ Videot në të gjitha gjuhët mësimore (maqedonase, shqipe, turke, serbe dhe boshnjake) dhe në gjuhën 

angleze u finalizuan, me ç’rast janë publikuar në kanalin YouTube të QMEQ. Videot gjithashtu janë ndarë me 
këshilltarët e BZHA-së dhe QAPT si edhe me përfaqësues të shkollave, me qëllim që të shërbejnë si 
udhëheqës vizual për nxënësit dhe kuadrin shkollor për realizimin më efikas të nismave të nxënësve në vitin 
shkollor. Shtesë, u përgatit përshkrimi tekstual për tri video të reja (në të cilat përshkruhen shembujt e mirë 
të nismave të nxënësve). 

 
Shembuj të praktikave të mira për nismat e nxënësve 2020/2021  
✓ Finalizohet botimi në gjuhën maqedonase dhe shqipe u publikua në ueb faqen e QMEQ dhe u shpërnda tek 

aktorët relevantë (këshilltarë të BZHA-së dhe QAPT dhe kuadrin shkollor) me qëllim që të mbështetet zbatimi 
i nismave shkollore në shkollat e fazës 3 (gjithsej 96) në vitin shkollor 2021/2022. 

 

http://sq.mcgo.org.mk/lajme/te-rinjte-shenuan-diten-nderkombetare-te-paqes/
https://kanal5.com.mk/mladite-go-odbelezhaa-megjunarodniot-den-na-mirot/a493839


 

 

 
Përgatitje për garë të nxënësve për nismat e nxënësve 
✓ Pas marrjes së informacioneve kthyese shtesë nga anëtarët e QFI, disa prej pyetjeve të kuizit për ndeshjen 

ishin rishikuar në pajtim me propozimet e nxënësve dhe u finalizua seti i plotë i pyetjeve. Me mbështetjen e 
koordinatorit për komunikime, ekipi i projektit përgatiti një pako me materiale promovuese dhe informative 
(ftesa, publikime në mediat sociale dhe në ueb faqe, etj.) për garën e nxënësve, duke përfshirë tekste të 
brenduara dhe fotografi promovuese. Gara e nxënësve u publikua më 20 shtator në kanalet zyrtare për 
komunikim të QMEQ dhe në ueb faqe, ndërsa ftesa për pjesëmarrje në të njëjtën ishte shpërndarë në të 
gjitha shkollat fillore. Xhiroja e parë e garës do të mbahet onlajn më 26 tetor, ndërsa e dyta më 3 nëntor. Deri 
më tani, 18 ekipe i kanë shtruar aplikimet për pjesëmarrje. 

 
Politika për sigurimin e qëndrueshmërisë 
✓ U përgatit metodologjia për vlerësimin dhe përmirësimin e përfshirjes qytetare në shkolla. Ekipi i projektit 

vazhdoi të grumbullojë materiale të dobishme dhe instrumente përkatëse të cilat duhet të inkorporohen në 
metodologjinë për vlerësimin e përfshirjes qytetare. Në bazë të propozimeve të dhëna nga kreatorët e 
politikave gjatë trajnimit me konsulentët ndërkombëtarë, ekipi i projektit e filloi finalizimin e veglës për vlerësim 
dhe me definimin e metodologjisë për përdorimin e saj. Metodologjia e plotë planifikohet të finalizohet deri në 
vitin 2021, ndërsa vegla për vlerësim duhet të inkorporohet në trajnimin onlajn për kuadrin shkollor (si pjesë 
e sistemit për trajnim onljan të BZHA-së). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Nxitja për shkollat – Rinovimi 

  

Rinovimi i shkollave 
✓ Më 3 shtator 2021, u organizua hapje publike për ofertat për projektet e ardhshme për rinovim: 1) “Vendosja 

e një sistemi të ri për ngrohje” në SHF “Dençe Dejanoski” komuna e Mavrovës dhe Rostushes; 2) “Vendosja 
e një sistemi të ri për ngrohje” në SHF “Shën Klimenti i Ohrit”, komuna e Ohrit dhe 3) “Rinovimi i tualeteve” 
në SHF “Nikolla Karev” në f. Borinë, komuna e Krushevës. Më 6 shtator 2021, u përgatit dokumenti i 
nevojshëm për miratimin e kompanive të zgjedhura ndërtimore për shkollat e lartshënuara pas intervistave 
të bëra të vetme me përfaqësuesit e tre kompanive që janë ranguar më së larti për çdo projekt për rinovim. 
Dokumentimi ishte dërguar për miratim deri tek Zyrtari për dakordim të marrëveshjeve në zyrën rajonale për 
dakordimin e marrëveshje të USAID-it në Kosovë. Kompanitë ndërtimore janë zgjedhur dhe janë nënshkruar 
marrëveshjet me ta. 

✓ Memorandumi për mirëkuptim për rinovim në SHF “Vëllezërit Milladinov”, komuna e Probishtipit, që u përgatit 
nga projekti, u nënshkrua nga drejtori ekzekutiv i QMEQ, drejtuesi i projektit, kryetari i komunës së Probishtipit 
dhe drejtori i shkollës. U publikua tenderi për “Zëvendësimin e zdrukthëtarisë së brendshme dhe derës 
hyrëse” në këtë shkollë. Më 24 shtator 2021, ekipi i projektit organizoi hapje publike të ofertave për projektin 
për rinovim. Më 28 shtator 2021, u përgatit dokumentimi i nevojshëm për miratimin e kompanisë të zgjedhur 
ndërtimore pas intervistave të bëra individuale me përfaqësuesit e tre kompanive më lart të ranguara për 
projektin për rinovim. Dokumentimi ishte dërguar për miratim deri tek Zyrtari për dakordimin e marrëveshjeve 
në zyrën rajonale për dakordimin e marrëveshjeve të USAID-it në Kosovë. U zgjodh kompani ndërtimore dhe 
u nënshkrua marrëveshja me të. 

✓ U organizuan takime para fillimit të punimeve ndërtimore me përfaqësues të kompanisë së zgjedhur, 
kompaninë për mbikëqyrje, përfaqësuesve të ekipit për rinovimin e shkollës në SHF “Dençe Dejanoski”, 
komuna e Mavrovës dhe Rostushes për projektin për rinovim “Vendosja e një sistemi të ri për ngrohje”; në 
SHF “Shën Klimenti i Ohrit”, komuna e Ohrit për projektin për rinovim “Vendosja e sistemit të ri për ngrohje” 
dhe në SHF “Nikolla Karev”, f. Borinë, komuna e Krushevës për projektin për rinovim “Rinovimi i tualeteve”. 

✓ U organizua dhe nënshkrua kontrolli teknik për “Vendosjen e termo-fasadës së re” në SHF “Dimçe Angellov 
Gaber” në komunën e Demir Kapisë për “Rikonstruimin e tualeteve dhe dyshemeve në klasa” në SHF “Sllavço 
Stojmenski” në komunën e Vinicës, për “Vendosjen e kaldajës për ngrohje” në SHM “Arseni Jovkov” në 
Qytetin e Shkupit dhe për “Vendosjen e sistemit të ri për ngrohje” në SHF “Dobre Jovanovski” në komunën e 
Prilepit.  

✓ Drejtorët e shkollave dhe drejtori ekzekutiv i QMEQ nënshkruan marrëveshje për donacion për të gjitha 
shkollat e rinovuara. 

✓ Projekti e dokumentoi pjesëmarrjen e SHF “Murat Labunishti” në komunën e Strugës ndërsa përqindja e 
pjesëmarrjes në shpenzime është 44,87% të investimit të përgjithshëm. Dokumentacioni për pjesëmarrjen 
në shpenzimet e shkollave dhe të komunave të vitit të tretë të projektit në aktivitetet për rinovim është 
kompletuar për 11 prej gjithsej 12 shkollave dhe komunave dhe është 40,92% prej investimit të përgjithshëm. 

 


