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Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Komunikimi me opinionin 
 U publikua infografiku me konstatime dhe informacione kyçe lidhur me realizimin e integrimit ndëretnik në 

arsim nga raporti mbi planin për matjen e rezultateve (PMR) të MASH për vitin shkollor 2018/2019 (MK, 
ALB) për nevojat e Komisionit për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH.  

 Udhëzuesi me doracak për mirëmbajtjen e objekteve shkollore u botua në tri gjuhë.  
 Publikimet finale nga seria e publikimeve informative për Konceptin e arsimit qytetar u publikuan në mediat 

sociale (Facebook (1), (2), (3)). 
 Arritjet vjetore të projektit u përfshinë në infografikun  e përbashkët me arritjet e QMEQ në vitin 2020, i cili u 

publikua në ueb faqen e QMEQ dhe në mediat.  
 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 i projektit me mediat rezultoi me tekste mediatike për aktivitetet e projektit në 

shkolla dhe në bashkësitë lokale. U përpilua buletini mediatik  i cili iu nda me të gjitha mediat.  
 

Monitorimi dhe vlerësimi 
 Pas zbatimit të analizës së informacioneve kthyese nga vlerësimi i nevojave që u realizua me 

mësimdhënësit lidhur me përvojat e tyre të përgjithshme gjatë vitit shkollor 2020/21, konstatimet u 
përmblodhën në një raport. Hulumtimi elektronik për grumbullimin e informacioneve kthyese u përgjigj nga 
gjithsej 4284 mësimdhënës nga 335 shkolla (255 fillore dhe 80 shkolla të mesme). Rezultatet u prezantuan 
në kategori të ndryshme: përvoja me platformën kombëtare për mësim në distancë, përvoja me mësimin 
gjatë krizës me KOVID-19, bashkëpunimi dhe mbështetja e prindërve, sfida dhe nevoja e mbështetjes 
institucionale dhe aspektet pozitive të mësimit në distancë. Motivimi i mësimdhënësve, përkushtimi dhe 
vendosmëria e tyre janë në nivel shumë të lartë dhe kjo kontribuon për realizimin e suksesshëm të mësimit 
në distancë, edhe pse akoma ekziston hapësirë për përmirësimin e mbështetjes institucionale që është 
shumë e nevojshme. 

 Është përgatitur raport mbi vlerësimin e punëtorisë për mësimdhënësit e arsimit qytetar në shkollat e 
mesme për Modulet 4 dhe 5. Pyetësorët për vlerësim iu dorëzuan pjesëmarrësve të punëtorisë dhe u 
mundësuan atyre ta shprehin mendimin e tyre për atë se çfarë kanë mësuar si edhe t’i vlerësojnë trajnuesit 
e punëtorisë. Vlerësimi i përgjithshëm i punëtorisë ishte 4.72 në shkallën prej 1-5, gjë që tregon për atë se 
është realizuar me sukses. Përveç komenteve të shumta pozitive lidhur me organizimin e përmbajtjeve, ka 
dukshëm përmirësime në cilësinë e punëtorive për Modulet 1-5 për mësimdhënësit e arsimit qytetar në 
shkollat e mesme.  

 Në vijim është hulumtimi kuantitativ dhe kualitativ me mësimdhënësit dhe nxënësit lidhur me përvojat e tyre 
si pjesëmarrës në INRA për aktivitetet e realizuara në vitin 2020 në kuadër të seksioneve shkollore. 
Rezultatet e hulumtimit do të përmblidhen në raportin përfundimtar për perceptimet, mendimet dhe përvojat 
me aktivitetet e INRA.  

 Duke e pasur parasysh programin e rishikuar mësimor për arsim qytetar për klasën e 8 dhe 9 dhe mënyrën 
momentale të mësimit për shkak të KOVID-19, mësimdhënësit e arsimit qytetar dhe nxënësit kishin 
mundësi ta shprehin mendimin e tyre për përvojat e tyre me lëndën dhe mësimin në distancë gjatë 
gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 2020/21. Hulumtimi elektronik u nda me 316 mësimdhënës të arsimit 
qytetar ndërsa më vonë iu dorëzua edhe nxënësve të tyre. Informacionet kthyese janë grumbulluar deri në 
fund të muajit, kurse më pas  do të pasojë analiza e rezultateve. 

 Baza e të dhënave për monitorim dhe vlerësim u azhurnua me informacione nga aktivitetet për ndërtimin e 
kapaciteteve dhe fazave të aksioneve të të rinjve. Kjo do të kontribuojë drejt qasjes së shpejtë dhe 
shqyrtimit të detajuar të të dhënave për qëllimet e projektit. 

 
Qendra për fuzion të ideve (QFI) 
 Gjithsej 22 nxënës ambiciozë nga dhjetë (10) shkolla fillore dhe të mesme të vendit u përzgjodhën për të 

marrë pjesë në Qendrën për fuzion të  ideve. Nxënësit do të punojnë së bashku në krijimin dhe realizimin e 
ideve inovative përmes aktiviteteve për ndryshime pozitive në shkollë/bashkësi, duke e stimuluar me këtë 
mësimin e vazhdueshëm dhe diseminimin e njohurive. Gjatë takimit të parë i cili u mbajt në dhjetor, ekipi i 
projekti ndau detaje për aktivitetet e ardhshme dhe inicioi shkëmbimin e ideve. Gjatë javëve të ardhshme, 
nxënësit do të kenë mundësi të aplikojnë për pozita interne: një (1) koordinator i nxënësve të QFI dhe dy (2) 
asistentë të nxënësve të QFI të cilët do të jenë përgjegjës për rendin e ditës për çdo takim (në bazë të 
programit të krijuar paraprakisht), prezentimin e kornizave kohore për aktivitetet dhe komunikimin me 
anëtarët e tjerë. I gjithë procesi është mbështetur me përfaqësuesit e EISH nga shkollat e zgjedhura. 

  

https://mon.gov.mk/stored/document/Percepcii%20i%20aktivnosti%20za%20MIO%20-%20MK.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Percepcii%20i%20aktivnosti%20za%20MIO%20-%20ALB.pdf
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4023845420977445
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4046362028725784
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/posts/4066883963340257
http://sq.mcgo.org.mk/lajme/arritjet-e-qmeq-me-2020/%20(ALB
https://preview.mailerlite.com/a8a3d1


 

 

 

 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

  

Mbështetje e projektit për Komisionin për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës (KINA MASH)  
 Projekti në partneritet me OSBE-në mbështet Komisionin për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të 

Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (KINA MASH) në drejtim të avancimit të zbatimit të aktiviteteve për 
integrimin ndëretnik në shkolla dhe bashkësi. Më 2 dhjetor 2020 u organizua takim koordinues me 
përfaqësuesit e KINA MASH me qëllim që të diskutohen dhe të planifikohen aktivitetet të cilat do të 
zbatohen në partneritet gjatë periudhës së ardhshme, gjegjësisht organizimi i aktiviteteve/trajnimeve për 
ndërtimin e kapaciteteve të brendshme dhe kompetencave të anëtarëve të KINA MASH, përgatitja e Planit 
të tyre vjetor për punë për vitin 2020/2021 dhe përshtatja e aktiviteteve në bazë të rrethanave aktuale, 
mbështetja e procesit të realizimit të orëve të përbashkëta mësimore në shkollat e mesme me nismë të 
Qytetit të Shkupit, etj. 

 Gjithashtu, ekipi i projektit siguroi mbështetje për KINA MASH për administrimin e aplikacioneve nga 
shkollat fillore dhe të mesme në vend të cilat aplikuan për mbështetje financiare nga MASH për zbatimin e 
aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve. Që të tejkalohen sfidat momentale të shkollave të cilat janë 
rezultat i mësimit në distancë, thirrja e MASH-it u mundëson shkollave të furnizohen me pajisje teknike të 
cilat janë të domosdoshme për realizimin e aktiviteteve jashtëshkollore për integrim ndërenik në arsim dhe 
përfshin dispozitë me të cilën kërkohet pjesëmarrje prej 10 %  që shkolla mund ta sigurojë nga komuna, 
nga donacione, nga sektori privat, nga mjetet e tjera të shkollës, etj., me çka bashkësia do të angazhohet 
akoma më shumë në zbatimin e aktiviteteve për integrim ndëretnik në arsim. Thirrja publike e MASH u 
mbyll më 3 dhjetor 2020 dhe për grant aplikuan 111 shkolla. Në vitin 2021, 95 shkolla (70 fillore dhe 25 të 
mesme) do të përzgjidhen dhe do të marrin mbështetje financiare nga MASH për zbatimin e aktiviteteve. 

 

Politikat për integrimin ndëretnik në nivel komunal 
 Të gjitha komunat të cilat janë të përfshira në procesin e përgatitjes së strategjive komunale për integrim 

ndëretnik në arsim dhe pjesëmarrjen e të rinjve në vazhdimësi kanë zbatuar aktivitete të cilat kontribuojnë 
drejt finalizimit të këtyre dokumenteve. Ekipi i projektit në koordinim me mentorët në mënyrë të 
vazhdueshme ka siguruar mbështetje mentore për përfaqësuesit e emëruar komunal në procesin e 
përgatitjes së strategjive komunale. Si rezultat i kësaj, Komuna e Koçanit e çoi procesin përpara me 
formimin e Komisionit/Grupit të punës me vendimin e Kryetarit të Komunës dhe anëtarët e tij e përgatitën 
përmbajtjen/strukturën e dokumentit dhe planin aksionar. Gjithashtu, Koçani dhe komunat Qendër dhe 
Gjorçe Petrov pritet t’i finalizojnë strategjitë gjatë periudhës së ardhshme dhe t’i miratojnë në seancën e 
Këshillit të Komunës në janar 2021. Komuna e Tearcës për shkak të situatës momentale është duke u 
përballur me vështirësi në këtë proces dhe në vijim është formimi i Komisionit/Grupit të punës, ndërsa 12 
(nga 16) komuna e finalizuan procesin. Komuna e Ohrit e përgatiti strategjinë dhe ia dorëzoi Këshillit të 
Komunës për shqyrtim dhe miratim dhe 11 (nga 16) komuna i miratuan strategjitë e përgatitura edhe atë 
komunat Resnjë, Aerodrom, Saraj, Çair, Berovë, Nagoriçan i Vjetër, Bosillovë, Bogovinë, Gazi Babë, 
Negotinë dhe Vinicë. 

 

Angazhimi i të rinjve të udhëheqin përmes shembullit personal 
 Ekipi i projektit në koordinim me Forumin Rinor Arsimor (FRA) mbajti 12 takime dhe punëtori onlajn me 

nxënësit dhe komunat dhe zbatoi dy (2) paketa-aktivitetesh të cilat do të rezultojnë me realizimin e 
aksioneve të të rinjve në dhjetë (10) komunat e zgjedhura gjatë vitit 2020, si:  

 Paketa e parë e aktiviteteve për identifikimin e prioriteteve të të rinjve u realizua në tri (3) prej dhjetë 
(10) komunave të zgjedhura: Kavadar, Dollnen dhe Vrapçisht. Nxënësit e shkollave të zgjedhura të 
komunës së Kavdarit (gjegjësisht, SHF “Tode Haxhi Tefov”, SHF “Strasho Pinxhur” dhe SHM “Gjorçe 
Petrov”), komuna e Dollnenit (gjegjësisht, SHF “Pere Toshev”, SHF”Ali Fehti Oktaj” dhe SHM 
“Rilindja”) dhe komuna e Vrapçishtit (gjegjësisht, SHM “Negotinë”, SHF “Sali Lisi” dhe SHF 
“Vrapçisht”) morën pjesë në punëtoritë onlajn për identifikimin e prioriteteve të të rinjve në bashkësitë 
e tyre. Më tej, nxënësit e hapërndanë onlajn pyetësorin e përgatitur me mbështetjen e FRA deri tek 
bashkëmoshatarët e tyre me qëllim që t’i radhisin dhe t’i defnojnë prioritetet prej të cilave do të dalin 
aksionet e të rinjve.  

 Paketa e dytë e aktiviteteve e përfshin realizimin e aksioneve të të rinjve. Ajo përmban aktivitete për 
koordinim dhe përgatitje, përpilimin e letrës për përfaqësim, organizimin e takimeve për përfaqësim 
midis përfaqësuesve të komunës dhe/ose kryetarit të komunës dhe nxënësve, realizimin e aksionit të 
të rinjve dhe ndarjen e fotografive dhe komenteve me thurjen#Unë kontribova. Për këtë qëllim, më 22 
dhjetor 2020 u organizua takim koordinues onlajn me përfaqësuesit e Komunës së Tetovës. Më pas u 
organizuan takime onlajn me nxënësit për përgatitjen e tyre për takimet e radhës për përfaqësim me 
përfaqësuesit komunal në pesë (5) komuna:Tetovë, Dollnen, Vrapçisht, Kavadar dhe Prilep. Takime 
onlajn për prezentim dhe përfaqësim u organizuan në tre (3) komuna: Tetovë, Dollnen dhe Kavadar, 
gjatë së cilave nxënësit ndanë informacione lidhur me procesin e aksioneve të të rinjve dhe 
përfaqësuesve komunal ua prezantuan idetë e tyre, propozimet dhe prioritetet për përmirësimin e 
bashkësisë lokale. Komunat e Strugës dhe Sveti Nikoles e zbatojnë intervenimin ose aksionin e të 
rinjve të propozuar nga nxënësit. Si rezultat i situatës momentale dhe rekomandimeve, aksionet e të 
rinjve zbatohen pa praninë fizike të nxënësve. Mirëpo, nxënësit marrin pjesë përmes ndjekjes së 
realizimit dhe duke kontribuuar dhe duke dërguar komente, fotografi para dhe pas realizimit të aksionit 
në FRA, të cilat publikohen në thurjen#Unë kontribova. 



 

 

 
Aktivitete mësimore në shkolla 
 Projekti në partneritet me OSBE-në e mbështetë nismën e Qytetit të Shkupit për realizimin e aktiviteteve 

mësimore në shkolla. Më 14 dhjetor 2020, ekipi i projektit organizoi takim koordinues me përfaqësuesit e 
Qytetit të Shkupit që të diskutojnë për hapat e ardhshëm dhe aktivitetet lidhur me procesin e realizimit të 
orëve të përbashkëta mësimore në shtatë (7) shkolla të mesme, si edhe për nevojat dhe sfidat e 
mësimdhënësve në këtë proces. Gjatë takimit u diskutua gjithashtu edhe për mundësinë për organizimin e 
vizitave për mbështetjen e shkollave dhe takimeve me mësimdhënësit dhe koordinatorët e Ekipeve për 
Integrim Shkollor, organizimin e trajnimeve për ndërtimin e kapaciteteve të mësimdhënësve dhe sigurimin 
e drejtimeve/mjeteve teknike për përdorimin e veglave digjitale, si edhe për mbështetjen e BZHA-së dhe 
QAPT-së për mësimdhënësit në realizimin e orëve të përbashkëta mësimore. Qyteti i Shkupit gjithashtu 
informoi për realizimin e nismës së tyre “Flas në gjuhën e mikut tim” që është pjesë e strategjisë së tyre 
për integrimin ndëretnik në arsim dhe angazhimin qytetar të përgatitur me mbështetjen e INRA. Gjithsej 10 
shkollave të mesme (nxënësve dhe mësimdhënësve) në Qytetin e Shkupit u janë ofruar kurse tremujore 
falas për mësimin e gjuhës së ndryshme (maqedonase, shqipe dhe turke) nga gjuha mësimore, kurse të 
cilat ishin shumë të suksesshme dhe interesimi për to po rritet. Qyteti i Shkupit i mobilizoi resurset 
ekzistuese kështu që mësimdhënësit të cilët ligjërojnë në këto gjuhë në shkolla janë angazhuar si 
fasilitatorë të kurseve. 

 Në partneritet me Qytetin e Shkupit, u organizuan vizita dhe/apo takime të veçanta për mbështetjen e 
mësimdhënësve, koordinatorëve të Ekipeve për Integrim Shkollor dhe drejtorëve në çdo shkollë. Gjithashtu 
vazhdoi edhe koordinimi onlajn me shkollat. Në gjysmëvjetorin e parë të vitit shkollor 2020/2021 u mbajtën 
177 orë të përbashkëta mësimore në lëndë të ndryshme: gjuhë angleze, gjuhë gjermane, kozmetikë e 
aplikueshme, shkenca kompjuterike, art, sport dhe aktivitete sportive. Për realizimin e suksesshëm të 
orëve të përbashkëta, mësimdhënësit-realizues kanë realizuar komunikim onlajn, së bashku e përgatitën 
planin mësimor dhe i ndanë udhëzimet dhe prezentimet me nxënësit dhe mbajtën orë përmes Microsoft 
Teams. Gjithsej 580 nxënës janë përfshirë dhe kanë përfitime nga orët e përbashkëta. 

 
Aktivitete jashtëshkollore afatgjata në shkolla  
 Për t’u përgatitur për periudhën që vijon, ekipi i komponentit organizoi takim koordinues për finalizimin e 

procesit të përzgjedhjes së shkollave të reja për realizimin e aktiviteteve jashtëshkollore afatgjata (në 
seksionet  dhe në partneritet) sipas kritereve të definuara. Kriteret për përzgjedhjen e shkollave përfshinë: 
shkolla fillore dhe të mesme, shkolla më shumëgjuhëshe, shkolla me nxënës me origjinë të ndryshme 
etnike, përfaqësim rajonal, shkolla të cilat gjatë pandemisë kanë dëshmuar motivim dhe kanë realizuar 
aktivitete me përdorimin e veglave onlajn dhe shkolla nga komunat të cilat e kanë përgatitur dhe miratuar 
Strategjinë për integrim ndëretnik në arsim dhe pjesëmarrjen e të rinjëve në vitin 2020. Përveç kësaj ekipi i 
projektit i filloi përgatitjet për organizimin e takimit hyrës me shkollat e përzgjedhura në bazë të udhëzuesit 
për realizimin e aktiviteteve jashtëshkollore onlajn në shkollat fillore dhe të mesme. Ekipi i komponentit 
kontribuoi në përgatitjen e udhëzuesit dhe përpilot disa pjesë të dokumentit në bazë të përvojave 
paraprake dhe bazuar në realizimin e deritanishëm të aktiviteteve të përbashkëta jashtëshkollore në 
shkolla. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

  

Grupe pune për përgatitjen e udhëzuesve për realizimin onlajn të orëve dhe aktiviteteve jashtëshkollore  
 Gjatë dhjetorit, dokumentet – udhëzuesi për aktivitete jashtëshkollore onlajn dhe udhëzuesi për orë onlajn 

u ndanë me palët relevante të interesuara, përfshirë edhe praktikuesit në shkolladhe përfaqësuesit e 
institucioneve arsimore (MASH, BZHA, QAPT). Në bazë të informacioneve të marra kthyese, versionet 
parafinale të dokumenteve (1. Udhëzues për metodologjinë e mësimit në distancë në arsimin fillor dhe të 
mesëm, 2. Udhëzues për realizimin e aktiviteteve jashtëshkollore përmes platformave për mësim në 
distancë në arsimin fillor dhe të mesëm 3. Udhëzues për realizimin e klubeve shkollore dhe seksioneve në 
distancë në vitin shkollor 2020-21) u përgatitën dhe dorëzuan për miratim në BZHA. Gjatë periudhës që 
vijon, dokumentet do të lekturohen, do të përkthehen në gjuhën shqipe dhe do të ndahen me shkollat dhe 
mësimdhënësit.  

 U realizuan konsultime me platformën Eduino për organizimin e uebinarit për Udhëzues për metodologjinë 
e mësimit në distancë në arsimin fillor dhe të mesëm gjatë gjysmës së dytë të janarit.  

 Tre anëtarë të grupit të punës për orë onlajn e udhëheqin uebinarin në platformën Eduino, struktura dhe 
korniza kohore e së cilit u dakordua në takimin i cili u mbajt në fund të muajit.     

 
Grup pune për arsim qytetar për shkollat e mesme – aktivitet për përgatitjen e Udhëzuesit për mësimdhënësit e 
arsimit qytetar në shkollat e mesme 
 Dizajni i plotë i Udhëzuesit për mësimdhënësit e arsimit qytetar në shkollat e mesme në gjuhën 

maqedonase u finalizua dhe u vendos në uebfaqen e BZHA-së. Përkthimi i përmbajtjeve të Moduleve 4 
dhe 5 në gjuhën shqipe është në proces të lektorimit dhe versioni i kompletuar i udhëzuesit në gjuhën 
shqipe do të finalizohet në janar. 

 U mbajt takim përfundimtar me anëtarët e grupit punues me qëllim të mbledhjes së opinioneve dhe 
vlerësim me qëllim që të përmblidhen arritjet, të diskutohet për sfidat me të cilat ata janë përballur në 
proces dhe për opsionet potenciale për tejkalimin e sfidave të ngjashme në të ardhmen.   

 

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/01/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


 

 

Grup pune për arsimin qytetar në shkollat e mesme – aktivitete për trajnimin e mësimdhënësve të arsimit 
qytetar  
 Sesioni final i trajnimit të mësimdhënësve të arsimit qytetar në shkollat e mesme, për njësitë modulare 4 

dhe 5, u mbajt nga 9 deri më 11 dhjetor me katër grupe mësimdhënësish dhe me pjesëmarrëjen e gjithsej 
80 mësimdhënësve. Trajnues ishin anëtarët e grupit të punës, duke i përfshirë edhe këshilltarët e BZHA-
së dhe praktikantët nga shkollat të cilat e zbatuan sesionin e fundit në një atmosferë gjithpërfshirëse dhe 
interesante e cila u vlerësua si shumë e suksesshme nga pjesëmarrësit. Me këtë prëfundoi procesi i 
trajnimit të mësimdhënësve për programin e ri mësimor të arsimit qytetar dhe për materialet për 
mësimdhënie/nxënie për arsim të mesëm professional. 

 
Fushatë digjitale për promovimin e Konceptit për arsim qytetarë  
 Fushata promovuese digjitale për Konceptin e arsimit qytetar dhe zbatimi i saj përfundoi në dhjetor me 

publikimin e infografikëve të rinj (për kompetenca qytetare dhe  dhe përfshirjen e bashkësisë lokale) dhe 
një video (për përfshirjen e të gjithë shkollës për zhvillimin e etosit qytetar) 

 
Stimulimi i etosit qytetar në shkolla  
 Ekipi komponentit tëdytë pati dy takime onlajn me këshilltarët e BZHA-së të cilët janë përgjegjës për 

aktivitetet e etosit qytetar në shkolla. Qëllimi i takimit të parë ishte të diskutohet për statusin e aktiviteteve 
për etosin qytetar dhe nismat e nxënësve në shkollat e fazës 1 dhe fazës 2 si edhe për hapat e mëtejmë 
për realizimin e tyre. Këshilltarët e BZHA-së grumbulluan informacione për progresin e aktiviteteve të 
planifikuara për etosin qytetar dhe shtruan raport për progresin e shkollave dhe për përshtatjen e 
planifikuar deri në fund të muajit mars 2021. Takimi i dytë u mbajt me qëllim që të diskutohet  raporti 
përmbledhës për statusin e aktiviteteve të shkollave të fazës 2 dhe të arrihet pëlqim për procesin dhe 
kornizën kohore për prezentimin e Udhëzuesit për aktivitete jashtëshkollore onlajn (me fokus në nismat e 
nxënësve). 

 Në bazë të raporteve të këshilltarëve të BZHA-së, ekipi i projektit përpiloi tregim për progresin e shkollave 
në realizimin e Ditëve të hapura për arsim qytetar me përdorimin e mjeteve digjitale dhe hibride. Deri më 
tani, rreth një e treta e shkollave të fazës 2 janë në njërën nga fazat e realizimit të nismave të nxënësve, 
ndërsa disa shkolla të fazës 1 zbatojnë aktivitete me pak mbështetje ose pa nevojë për mbështetje.  

 Gjithashtu, versioni i rishikuar i formularit për ndjekjen e Ditëve të hapura për arsim qytetar (që e reflekton 
realitetin e ri të mësimit në distancë) u përgatit në dy versione: për mësimdhënësit dhe këshilltarët dhe për 
nxënësit dhe u programua në SurveyMonkey për përdorim më të lehtë. Formularët gjithashtu u përkthyen 
në gjuhën shqipe dhe turke.  

 Në fund, ekipi i obliguar për komponentin 2 punoi në finalizimin e veglës për vlerësim të përgatitur nga 
konsulentët ndërkombëtarë dhe adaptimin e saj në gjuhën maqedonase me qëllim që të përgatitet për 
pilotim.  

  

 

 
Nxitja e shkollave - Rinovimi 

  

Rinovimi i shkollave 
 Kontrollet teknike të aktiviteteve përfundimtare për vendosjen e dyshemeve të reja në SHF “Murat 

Llabunishti” në f. Llabunisht të komunës së Strugës; rikonstruimi i rrethojës së shkollës në oborrin e SHF 
“Mirçe Acev” në komunën Gjorçe Petrov dhe instalimi i sistemit të ri të ngrohjes në shkollën rajonale në f. 
Çallaklli në SHF “Josip Broz Tito” në komunën e Vallandovës u organizuan nga ekipi i komponentit në 
prani të përfaqësuesve të kompanive kontraktuese, mbikëqyrjes së ndërtimeve, drejtorit të shkollës dhe 
komunës. 

 Aktivitetet për rikonstruimin e sallës sportive, vendosja e dyerve dhe dritareve të reja si dhe rikonstruimi i 
çatisë në SHF “Hristijan Todorvski Karposh” në f. Dragomancë, komuna Nagorçian i Vjetër dhe 
rikonstruimin i çatisë në SHF “Johan Hajnrih Pestalloci” në komunën Qendër janë duke vijuar. 

 Në SHF “Nikolla Vapcarov” në komunën e Strumicës, vendosja e dyshemeve të reja nuk mund të bëhet 
gjatë vitit shkollor për shkak të protokolleve sipas të cilave duhet të punojë shkolla, kështu që ky projekt 
do të realizohet gjatë pushimit dimëror. 

 U zgjodhën ofertuesit më të volitshëm për furnizimin e veglave dhe pajisjeve për mirëmbajtjen e shkollave 
të rinovuara.  

 Thirrja publike për aplikim për zgjedhjen e 12 shkollave për vitin e katërt të projektit u publikua më 23 
dhjetor 2020 dhe të gjitha 450 shkollat fillore dhe të mesme nga 80 komuna dhe Qyteti i Shkupit u ftuan të 
aplikojnë. Përveç kësaj, ftesa, paketa e aplikimit dhe udhëzimi për plotësimin e aplikacionit u publikuan në 
ueb faqen e QMEQ në gjuhën angleze, maqedonase, shqipe, turke dhe serbe. Afati i dorëzimit të 
aplikacionit për projektin për INRA është 1 shkurti i vitit 2021.  

 Në procesin e grumbullimit të dokumentacionit për pjesëmarrjen e shkollave në rinovim, në dhjetor u 
dokumentua pjesëmarrja e shkollës fillore “Rametulla Ameti” nga komuna e Zhelinës nga faza e tretë dhe 
e njëjta është 25,88% nga investimi i përgjithshëm.    

 

https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/photos/a.1840805289281480/4023844240977563/
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/photos/a.1840805289281480/4066883790006941/
https://www.facebook.com/mcgo.mcec.mk/videos/383538339595878
http://sq.mcgo.org.mk/uncategorized/thirrje-per-aplikim-ne-kuader-te-komponentit-3-stimulimi-i-shkollave-rinovimit-per-vitin-2021/

