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RAPORT MUJOR - janar 2022 

 

 

Aktivitete midis komponentëve 

 
 

Komunikim me opinionin  
✓ Tre (3) video promovuese për zbatimin e aksioneve për të rinj në Vinicë, Prilep dhe Tetovë janë 

në proces të përpilimit. 
✓ Udhëzuesi për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore, i cili përmban udhëzime për 

realizimin e orëve të përbashkëta mësimore me nxënës të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme 
mësimore përfshirë edhe leksione të mësuara nga realizimi i deritanishëm i orëve, u publikua në 
ueb faqen e QMEQ (MK, ALB, TUR) dhe në ueb faqen e MASH-it. Përgatitja e këtij Udhëzuesi 
është rezultat i angazhimeve të përbashkëta dhe partneritetit midis projekteve të QMEQ, 
gjegjësisht Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim dhe projektit të 
Fondacionit për fëmijë Pestaloci për Përforcimin e bashkëpunimit multietnik në komuna dhe 
Misionit të OSBE-së në Shkup, në bashkëpunim me MASH, Komisionin për Integrim Ndëretnik në 
Arsim në kuadër të MASH (KINA MASH), BZHA-së, QAPT-së dhe Qytetit të Shkupit. 

✓ Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) u prezantua në profilin global të USAID-it në platformën Medium, 
me çka projekti u përhap në nivel global. QFI, si shembull frymëzues, është pjesë e koleksionit 
onlajn të veglave në kuadër të nismës #GlobalLead të USAID-it, të dedikuar për kreatorët e rinj të 
ndryshimeve. Në shkrimin e publikuar në “Medium”, Hana Bushi, një prej koordinatorëve të 
nxënësve nga Qendra për Fuzion të Ideve, e ndau përvojën e saj si edhe një pjesë të aktiviteteve 
dhe arritjeve të Qendrës. 

✓ Ueb faqja e projektit dhe platformat për media sociale u azhurnuan rregullisht 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  
✓ Gjatë dhjetorit 2021, nxënësit dhe mësimdhënësit të cilët ishin përfshirë në aktivitete afatgjata 

jashtëshkollore patën mundësi të japin informacione kthyese lidhur me përvojat e tyre. Të dhënat 
kuantitative dhe kualitative të grumbulluara përmes pyetësorëve elektronikë dhe fokus grupeve 
onlajn janë analizuar gjatë gjithë muajit. Mbi 130 nxënës dhe më shumë se 30 mësimdhënës që 
ishin pjesë e seksioneve shkollore dhe aktiviteteve në partneritet dhanë informacione kthyese dhe 
i ndanë mendimet dhe perceptimet e tyre. Konstatimet përmblidhen dhe do të futen në raportin i 
cili do të përfshijë përvoja, mendime dhe perceptime të shfrytëzuesve të INRA lidhur me aktivitetet 
e projektit.  

✓ Gjatë gjithë muajit u punua në përgatitjen e metodologjisë për vlerësimin final të projektit. 
Koordinatori për monitorim dhe vlerësim e ndau metodologjinë me ekipin e projektit, duke i 
përfshirë instrumentet, kornizën kohore dhe ekzemplarin për hulumtim. Pritet të grumbullohen të 
dhëna kuantitative dhe kualitative përmes pyetësorëve elektronikë, grupeve të fokusit dhe 
intervistave individuale dhe vizitat terrenore. 

 

Qendra për Fuzion të Ideve (QFI) 
✓ Broshura me informacione për nismat e Qendrës për Fuzion të Ideve është në proces të 

përpunimit. Broshura përmban rezyme në një faqe të nismave të të rinjve të zbatuara nga nxënësit 
e Qendrës për Fuzion të Ideve. Materialet e grumbulluara prej nxënësve përfshijnë informacione 
për ndryshimet pozitive si edhe leksionet e mësuara nga vetë procesi. Broshura do të përdoret 
për promovimin e aktiviteteve të QFI-së dhe për shfaqjen e ideve dhe arritjeve të nxënësve. 

✓ Ekipi i projektit, në bashkëpunim me FRA, organizoi takim onlajn me koordinatorët e nxënësve 
nga Qendra për Fuzion të Ideve, Hana Bushi dhe Kirill Damjanoski, me qëllim që të bisedohet për 
ngjarjen e ardhshme që do të mbahet në mars. Gjatë ngjarjes, nxënësit të cilët janë anëtarë të 
Qendrës për Fuzion të Ideve do të kenë mundësi të diskutojnë për idenë e tyre me përfaqësues 
të MASH-it. Hana dhe Kirili dhanë ide kreative lidhur me konceptin dhe emrat potencial të ngjarjes. 
Më pas të gjithë anëtarët votuan dhe bashkërisht e zgjodhën emrin e ngjarjes. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2022/01/Upatstvo-za-realizacija-na-zaednicki-nastavni-casovi_MKD_digitalna-verzija.pdf
http://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2022/01/Upatstvo-za-realizacija-na-zaednicki-nastavni-casovi_ALB_digitalna-verzija.pdf
http://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2022/01/Upatstvo-za-realizacija-na-zaednicki-nastavni-casovi_TUR_digitalna-verzija.pdf
https://mon.gov.mk/content/?id=4456
https://medium.com/usaid-2030/three-innovative-approaches-for-building-support-for-young-changemakers-829bd9e5716a


 

 
Aktivitete për përforcimin e kohezionit ndëretnik 

 
 

Mbështetja e projektit për Komisionin për Integrimin Ndëretnik në Arsim në kuadër të Ministrisë së 
Arsimit dhe Shkencës (KINA MASH) 
✓ INRA vazhdoi ta mbështesë Komisionin për Integrim Ndëretnik në Arsim në kuadër të MASH (KINA 

MASH) në drejtim të avancimit të zbatimit të aktiviteteve për integrimin ndëretnik në shkolla dhe 
bashkësi. Që këtu, pas analizës së bërë të të dhënave të marra nga anketa elektronike e zbatuar 
në shkolla lidhur me realizimin e aktiviteteve për INA në vitin 2020/2021, anëtarët e KINA MASH 
përgatiten version para-final të raportit që ka të bëjë me Planin për Matjen e Arritjeve (PMA). Si hap 
i ardhshëm, anëtarët e KINA MASH do ta shqyrtojnë dokumentin para miratimit të tij. 

✓ Pas përfundimit të procesit të aplikimit, ekipi i projektit vazhdoi t’i mbështesë anëtarët e KINA MASH 
në procesin e zgjedhjes së shkollave për programin për grante të MASH për realizimin e aktiviteteve 
të përbashkëta jashtëshkollore me nxënës. Deri më 2 dhjetor 2021, gjithsej 154 shkolla fillore dhe 
të mesme shtruan aplikacione për grant. Këtë vit  janë zgjedhur  95 shkolla (70 shkolla fillore dhe 
25 të mesme) të cilët do të marrin grant nga MASH-i.  

✓ Më tej, projektet e QMEQ (gjegjësisht Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në 
Arsim, Projekti “Filloje ndryshimin” i cili është pjesë e programit Erazmus+ dhe Projektit për 
përforcimin e bashkëpunimit multietnik në komunat i cili është financuar nga Fondacioni i fëmijëve 
Pestaloci) siguruan informacione kthyese dhe i përfshinë arritjet dhe rezultatet e projekteve në 
raportin vjetor të MASH-it për progresin dhe realizimin e planit veprues i cili është pjesë e Strategjisë 
nacionale për zhvillimin e konceptit për një shoqëri dhe interkulturalizëm. 

 

Standarde për arsim interkulturor në arsimin e mesëm  
✓ Pas procesit të konsultimeve dhe integrimit të informacioneve të marra kthyese nga palët e 

ndryshme të interesuara, dokumenti me Standarde për arsim interkulturor në arsimin e mesëm u 
dërgua gjer në Byronë e Zhvillimit të Arsimit (BZHA) dhe në Qendrën për Arsim Profesional dhe 
Trajnimw (QAPT). Dy institucionet bashkërisht e propozuan dhe e dorëzuan dokumentin për 
miratim në MASH. Si rezultat i kësaj, Ministri i Arsimit dhe Shkencës e miratoi dokumentin më 13 
janar 2022.  

✓ Si hap i ardhshëm, dokumenti ishte lekturuar dhe përkthyer në gjuhën shqipe. Gjithashtu, nga ekipi 
i projektit ishte iniciuar procesi i dizajnimit të dy dokumenteve, gjegjësisht Standardet për arsim 
interkulturor për arsimin fillor dhe Standardet për arsim interkulturor në arsim të mesëm. 

 

Zbatimi i aksioneve rinore në komunat e përfshira në procesin në vitin 2021 
✓ Ekipi i projektit, në partneritet me FRA, zbatoi aktivitete koordinuese dhe e vazhdoi procesin e 

organizimit të aksioneve për të rinj në dhjetë nga 15 komuna (gjegjësisht Berovë, Nagoriçan i 
Vjetër, Bosillovë, Bogovinë, Vinicë, Negotinë, Ohër, Koçan, Resnjë, Aerodrom, Saraj, Çair, Gazi 
Babë, Qendër dhe Gjorçe Petrov) të cilët ishin përfshirë në këtë proces në vitin 2021: 

- Me qëllim që të definohen zërat/shërbimet e nevojshme për zbatimin e aksionit rinor të 
nxënësve/intervenimit të propozuar si edhe të përcaktohet dinamika dhe korniza kohore 
për realizimin e saj, më 20 janar 2022 u organizua takim me prani fizike me përfaqësues 
të komunës Saraj. Gjithashtu, ishte realizuar edhe vizita e lokacionit të propozuar për 
zbatimin e nismës për të rinj. 

- Komuna e Gazi Babës i realizoi intervenimet, gjegjësisht aksionet për të rinj të 
propozuara/iniciuara nga nxënësit e shkollave fillore “Dane Krapçev”, “Kirilli dhe Metodi” 
dhe “25 Maji”. Si rezultat i aktiviteteve dhe bashkëpunimit të përbashkët midis projektit, 
komunës së Gazi Babës dhe Forumit Rinor të Arsimit (FRA), në fshatin Stajkovc u 
themelua Klubi /Qendër për të rinj e cila ishte rregulluar me pajisje të re teknike. Aktivitetet 
për promovimin e Klubit për të rinj do të realizohen gjatë periudhës së ardhshme.  

- Me qëllim që të finalizohen aktivitetet vijuese dhe të zbatohen nismat e propozuara të 
nxënësve/aksionet e të rinjve, projekti, së bashku me ekipin e FRA, e vazhdoi komunikimin 
dhe koordinimin me përfaqësues të komunave Koçan, Nagoriçan i Vjetër, Resnjë, Çair, 
Gazi Babë, Aerodrom, Qendër dhe Gjorçe Petrov. 

✓ Deri më tani, gjashtë (6) prej 15-të komunave, gjegjësisht Vinica, Berova, Bogovina, Ohri, Negotina 
dhe këtë muaj Gazi Baba i finalizuan intervenimet/aksionet për të rinj dhe do të vazhdojnë me 
aktivitete promovuese në periudhën e ardhshme. 

  

 

 
Aktivitete për përforcimin e kulturës demokratike dhe sjelljes qytetare 

 
 

Nismat e nxënësve në shkollat fillore 
✓ Shkollat fillore të fazës së tretë të cilat organizuan Ditë të hapur për arsim qytetar në dhjetor, do të 

përqendrohen në arritjet me plotësimin e pyetësorëve për vlerësim nga nxënësit, personeli i 
shkollës dhe këshilltarët e BZHA-së. Për momentin, pyetësorët i kanë plotësuar 256 nxënës, 97 
përfaqësues të personelit shkollor dhe 72 këshilltarë të BZHA-së. 

Rezultatet%20nga%20Thirrja%20publike%20për%20ndarjen%20e%20mjeteve%20për%20realizimin%20e%20aktiviteteve%20që%20kontribojnë%20për%20zhvillimin%20dhe%20avancimin%20e%20multikulturalizmit,%20integrimit%20ndëretnik%20dhe%20tolerancës%20në%20shkollat%20fillore%20dhe%20të%20mesme%20për%20vitin%20shkollor%202021/2022%20(mon.gov.mk)


✓ Ekipi i projektit i shqyrtoi aktivitetet lidhur me ditë të hapura për arsim qytetar, të organizuar nga 
shkollat e përfshira në fazën e tretë dhe i zgjodhi katër (4) të cilat do të promovohen përmes ueb 
faqes së QMEQ dhe mediat sociale. 

✓ Në fazë përfundimtare është procesi i grumbullimit të informacioneve nga shkollat me qëllim të 
dhurimit të paketave nga projekti me materiale të cilat janë të nevojshme për nismat e nxënësve, 
me ç’rast ekipi filloi me përgatitjen e dokumenteve për donacion. 

 

Nismat e nxënësve në shkollat e mesme profesionale 
✓ Shkollat të cilat organizuan Ditë të hapur për arsim qytetar do të vazhdojnë të shtrojnë raporte dhe 

të përqendrohen në arritjet me plotësimin e pyetësorëve për vlerësim nga nxënësit, personeli i 
shkollës dhe mentorët. Për momentin pyetësorët i kanë plotësuar 185 nxënës dhe 99 përfaqësues 
të personelit shkollor dhe mentorë. Ekipi i projektit i shqyrtoi aktivitetet e realizuara dhe i zgjodhi 
katër (4) të cilat do të promovohen në shkrimin për ueb faqen e QMEQ. 

✓ Në janar u mbajtën dy ditë të hapura për arsim qytetar, nga (1) shkollë ekonomike “Shën Cirili dhe 
Metodi” nga Ohri, ku janë prezantuar aktivitete humanitare të zbatuara gjatë festave të Vitit të Ri – 
vizitë e nxënësve më të rinj dhe personave më të vjetër dhe befasimin e tyre me dhurata. Si dhe 
shkolla e mesme “Metodi Mitevski Brico” nga Dellçeva, e cila i prezantoi aktivitetet e zbatuara 
humanitare për ndihmesën e amvisërive të goditura nga zjarret që ndodhën gjatë periudhës së 
verës. Për shkak të pushimit të propozuar të dimrit, shumica e shkollave i anuluan aktivitetet 
promovuese për shkurtin 2022. 

✓ Mentorët e shkollave të mesme profesionale janë informuar për hapat e mëtejmë të cilët përfshijnë 
grumbullimin e informacioneve nga shkollat, të cilat janë të nevojshme për përgatitjen e 
dokumenteve për dhurimin e paketave për mbështetjen e nismave të nxënësve. 

 

Politika për sigurimin e qëndrueshmërisë 
✓ BZHA e shqyrtoi projekt-versionin e Veglës për vlerësimin e etosit qytetar me qëllim që të japë 

informacione kthyese për përmirësimin e saj dhe për përdorimin e saj të mëtejme në sistem. Ekipi 
i projektit do të punojë në zhvillimin e veglës, ndërsa gjithashtu edhe në zhvillimin e mëtejmë të 
metodologjisë në pajtim me propozimet e BZHA-së. 

✓ Trajnimi elektronik për etosin qytetar  ishte ndarë me praktikantët nga shkollat me qëllim ata ta 
shqyrtojnë nga aspekti i përmbajtjes dhe thjeshtësimi i përdorimit. Përmbajtjet janë përmirësuar 
shtesë në pajtim me rekomandimet ndërsa për momentin janë duke u përgatitur edhe video shtesë 
për tre fushat përmbajtjesore që të sigurohet cilësi akoma më e mirë për shfrytëzuesit. 

 

 

 

 
Nxitje për shkollat - Rinovime 

 
 

Rinovimi i shkollave 
✓ Ekipi i komponentit kontaktoi me shkollat e zgjedhura në fazën 5 që të sigurojë informacione lidhur 

me procedurat për formimin e ekipeve për rinovimin e shkollave dhe për zgjedhjen e projekteve 
prioritare për rinovimin e shkollave. Dhjetë (10) prej 12-të shkollave të zgjedhura e shtruan listën e 
tyre me anëtarë të Ekipit për Rinovimin e Shkollës (ERSH) dhe projektin e zgjedhur prioritar për 
rinovimin e shkollës. 

✓ Janë organizuar vizita terrenore në SHF “Strasho Pinxhur” në komunën e Gjorçe Petrovit dhe 
SHMK Gjimnazi “Gostivari” në komunën e Gostivarit. Me drejtorët e shkollave në mënyrë të 
detajuar janë diskutuar projektet prioritare për rinovimin e shkollave nga aspekti teknik, si edhe 
specifikacionet e materialeve dhe llogaritjet e faturimit.  

✓ Koordinatori i projektit (inxhinieri i ndërtimit) përgatiti raporte inxhinierike për projektet për rinovimin 
e shkolle SHF “Riste Risteski” në f. Kosovrast i Poshtëm, komuna Dibër; SHF “Strasho Pinxhur” në 
komunën e Gjorçe Petrovit dhe SHMK Gjimnazi “Gostivari” në komunën e Gostivarit. 

✓ Një përfaqësues i ekipit të projektit dhe konsulenti i jashtëm i projektit që është i angazhuar për 
incizimin e procesit të rinovimit të shkollës fillore rajonale “Nikolla Karev” nga f. Borinë, Komuna e 
Krushevës dhe për përgatitjen e videos nga materiali i incizuar u finalizuan video materialet për 
procesin e rinovimit në këtë shkollë. Kjo video do ta shfaqë të gjithë procesin e rinovimit të shkollës. 

✓ Përveç kësaj, ekipi i komponentit punoi në evidentimin/grumbullimin e dokumentacionit të 
nevojshëm për pjesëmarrjen e shkollave dhe komunave në shpenzimet lidhur me procesin e 
rinovimit (financiar ose në fuqi punëtore) për shkolla në të cilat procesi i rinovimit ka përfunduar. U 
dokumentua pjesëmarrje në shpenzimet nga dy (2) shkolla dhe komuna të përfshira në fazën 4: 
SHF “Nikolla Karev” në komunën e Krushevës dhe SHF “Dituria” në komunën e Sarajit, me ç’rast 
pjesëmarrja mesatare e dy (2) shkollave dhe komunave është 25,91% prej investimit të 
përgjithshëm. Deri më tani projekti dokumentoi pjesëmarrje në shpenzimet nga shtatë (7) prej 12-
të shkollave dhe komunave të fazës 4 dhe kjo është 35,63% të investimit të përgjithshëm. 

 


