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HYRJE PËR QENDRËN E FUSIONIT TË IDEVE 

Qendra e fusionit të ideve paraqet grup rinor në të cilin nxënës - anëtarë të
parlamenteve të nxënësve në shkolla, marrin pjesë në zhvillimin dhe zbatimin e
ideve unike dhe kreative. Qendra e fusionit të ideve shërben si edhe një vegël që
mundëson të dëgjohet zëri i të rinjve. Me fillim në janar të vitit 2021, gjithsej 22
nxënës të 10 shkollave të ndryshme bashkëpunuan bashkërisht dhe patën
shansin t'i realizojnë idetë e tyre, me mbështetjen e Projektit të USAID-it për
integrimin ndëretnik e të rinjve në arsim dhe me ndihmën e koordinatorëve të
emëruar shkollor nga shkollat e tyre (mësimdhënës ose përfaqësues të shërbimit
profesional). Aktivitetet e zbatuara kanë për qëllim që t'i shpërblejnë kapacitetet e
nxënësve të cilët janë pjesë e parlamenteve të nxënësve dhe të forcojnë
organizimin e nxënësve.   

Në gjysmën e dytë të vitit, në aktivitetet u përfshin edhe tre nxënës dhe punuan
bashkërisht në zhvillimin e idesë së përbashkët në kuadër të Qendrës së fusionit
të ideve.

      Cilët janë anëtarët e Qendrës së fusionit të ideve?

Qendrën e fusionit të ideve e përbëjnë njerëz të rinj të motivuar (të moshës nga
13 deri 18 vjeç) të balancuar në raport me gjininë, moshën, përkatësinë etnike
dhe gjuhën mësimore, të cilët treguan gatishmëri për krijimin e ndryshimeve
pozitive në shkollat/bashkësitë e tyre përmes aktivizmit të tyre dhe bashkëpunimit
të ndërsjellë.

Para fillimit të aktiviteteve, nxënësit patën shansin të aplikojnë për pozicione në
kuadër të Qendrës së fusionit të ideve: koordinator/e i/e Qendrës së fusionit të
ideve (2) dhe asistent/e i/e Qendrës së fusionit të ideve (2). Pasi përfundoi
procesi i seleksionimit, koordinatorët Hana Bushi dhe Kirill Damjanovski dhe
asistentët Stefan Todorovski dhe Melisa Mulisheva morën pjesë në takimet me
ekipin e projektit dhe u përfshin në diskutime të lidhura me korniza kohore për
aktivitete dhe komunikim me anëtarët tjerë. Ata siguronin mbështetje të rregullt
dhe të përhershme për aktivitetet e parashikuara.
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Nxënës të përfshirë

  1. Koordinatore: Hana Bushi nga SHMQSH "Cvetan Dimov", Shkup
  2. Koordinator: Kirill Damjanovski nga SHMK "Orde Çopella", Prilep
  3. Asistente: Melisa Mulisheva nga SHFK "Strasho Pinxhur", fsh. Josifovë, Vallandovë
  4. Asistent: Stefan Todorovski nga SHFK "Qirili dhe Metodi", fsh. Stajkovc, Gazi Babë

  5. Sara Iseni nga SHFK "Qirili dhe Metodi" fsh.  Stajkovc, Gazi Babë
  6. Simeon Prodanov, nga SHFK "Strasho Pinxhur", fsh. Josifovë, Vallandovë
  7. Vuk Vukotiq nga SHFK "Zhivko Brajkovski", Shkup
  8. Isra Osmani nga SHFK "Zhivko Brajkovski", Shkup
  9. Andrea Shutinoska nga SHFK "Vëllezërit Milladinov”, Strugë
10. Blendi Taraneshi nga SHFK "Vëllezërit Milladinov”, Strugë
11. Mevla Volina nga SHFK "Vëllezërit Milladinov”, Strugë
12. Belkisa Jonuzovska nga SHMQSH "Vëllezërit Milladinov", Shkup
13. Tamara Mlladenovska nga SHMQSH "Vëllezërit Milladinov", Shkup
14. Lubina Bozhinoska nga SHFK "Vëllazërim-Bashkim", Ohër
15. Visar Useini nga SHFK "Vëllazërim-Bashkim", Ohër
16. Xhaner Arap nga SHFK "Vëllazërim-Bashkim", Ohër
17. Eser Miminoski nga SHFK "Vëllazërim-Bashkim", Ohër
18. Irena Mallçeva nga SHFK "Marshall Tito", fsh. Murtinë, Strumicë
19. Sherif Halimov nga SHFK "Marshall Tito", fsh. Murtinë, Strumicë
20. Lina Hristovska nga SHFK "Goce Dellçev", Manastir
21. Enes Batalloski nga SHFK "Goce Dellçev", Manastir
22. Ivana Spirkoska nga SHMK "Orde Çopella", Prilep
23. Ardiana Sejdini nga SHMQSH "Cvetan Dimov", Shkup

Milena Gjuroska dhe Ivana Bogeska nga SHMK "Kuzman Josifovski Pitu", Prilep u përfshin
në aktivitetet për zgjidhjen e idesë së përbashkët që do të kishte ndikim pozitiv te të rinjtë në
nivel të gjithë shtetit. Ata morën mbështetjen nga koordinatorja shkollore Tatjana Zllateska
nga SHFK "Kuzman Josifovski Pitu", Prilep.

  1. Andrijana Atanasovska SHFK "Zhivko Brajkovski", Shkup
  2. Ajla Bilalli SHMQSH "Cvetan Dimov", Shkup
  3. Eren Malik SHFK "Vëllazërim-Bashkim", Ohër
  4. Kristina Stojanova SHFK "Goce Dellçev", Manastir
  5. Lloreta Matoska SHFK "Vëllezërit Milladinov", Strugë
  6. Marina Dimovska SHFK "Qirili dhe Metodi", fsh. Stajkovc, Gazi Babë
  7. Mirjana Peeva SHFK "Strasho Pinxhur", fsh. Josifovë, Vallandovë
  8. Olivera Veliçkovska SHMQSH "Vëllezërit Milladinov", Shkup 
  9. Sashka Vasilevska SHFK "Marshall Tito", fsh. Murtinë, Strumicë
10. Tereza Zllateska SHMK "Orde Çopella", Prilep

Koordinatorë të përfshirë shkollorë
(mësimdhënës ose përfaqësues të shërbimit profesional)
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AKTIVITETE TË REALIZUARA 

takime të rregullta mujore (së paku dy takime në muaj) për zhvillimin dhe
shpërndarjen e ideve dhe shkëmbimin e mendimeve;
përgatitje e kolumnave për nxënien në distancë;
panel diskutim me rastin e Ditës së planetit Tokë;
trajnim për nxitjen e të menduarit kreativ;  
trajnim për aktivizëm rinor; 
dy trajnime për shkathësi komunikuese dhe fjalim publik;
hulumtim për praktika të mira të organizimit të nxënësve;
realizim i iniciativave të nxënësve në kuadër të 10 shkollave; 
zhvillim i idesë së përbashkët në kuadër të Qendrës së fusionit të ideve. 

Anëtarët e Qendrës së fusionit të ideve morën pjesë në aktivitetet si vijon:
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https://sq.mcgo.org.mk/lajme/cfare-mendojne-nxenesit-nga-qendra-per-fuzion-te-ideve-per-nxenien-ne-distance/
https://youtu.be/sm8Cpq9oya0
https://youtu.be/oUJQDYvLw88
https://youtu.be/sm8Cpq9oya0
https://youtu.be/oUJQDYvLw88
https://youtu.be/XzD0jAdF3p8
https://youtu.be/duPFWNxwXAI
https://youtu.be/XzD0jAdF3p8
https://youtu.be/duPFWNxwXAI


KORNIZË KOHORE E AKTIVITETEVE

28.01.
2021Promovim i Qendrës së fusionit të ideve

Trajnim për nxitjen e të menduarit kreativ 

Takim dhe zbatim i metodës së stuhisë së ideve

Diskutim për idetë 

Panel diskutim me rastin e Ditës
së planetit Tokë

Trajnim për aktivizëm rinor dhe zhvillim të idesë
për ndryshim pozitiv 

Hulumtim i finalizuar për organizim
të nxënësve në SHBA me qëllim të

ngjashëm si Qendra e fusionit të ideve
 
 

Trajnim për shkathtësi komunikuese dhe 
fjalim publik

Takim me Driton Vejselin 

Pjesëmarrje në iniciativën Global LEAD me
rastin e Ditës ndërkombëtare të të rinjve 

Përfshirje të SHMEJTK "Kuzman
Josifovski - Pitu" nga Prilepi

25.02.
2021

26.03.
2021

30.03.
2021

22.04.
2021

05.05.
2021

20.05.
2021

26.05.
2021

09.06.
2021

12.08.
2021

09.
2021

28.10.
2021

Punëtori për zhvillimin e idesë për të rinjë në
nivel shtetëror (pjesa e parë)

12.11.
2021

Punëtori për zhvillimin e idesë për të
rinjë në nivel shtetëror (pjesa e dytë)

22.12.
2021

Trajnim për shkathtësi komunikuese dhe
fjalim publik
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ARRITJET KRYESORE

1.300 minuta të kaluar në 
mbledhje, ngjarje dhe  

punëtori të përbashkëta; 

Përfshirje e 
11 shkollave, 11  

koordinatorëve shkollorë
dhe 25 nxënësve; 

 

Janë zbatuar 10 iniciativa 
të nxënësve;

Diseminim i 
njohurive të nxënësve në

10 shkolla; 
 

Zhvillim të idesë për 
ndryshim pozitiv në  

nivel kombëtar; 
 

Pjesëmarrje në panel
diskutimi me eko-aktivistë;

Zhvillim të kolumnave për
nxënie në distancë;

Pjesëmarrje në iniciativën
Global LEAD me rastin 

Dita ndërkombëtare e të rinjtë.

Pjesëmarrje në katër
punëtori; 
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INICIATIVA TË ZBATUARA
TË NXËNËSVE



Përshkrim i iniciativës
Nxënësit nga SHMQSH "Vëllezërit Milladinov" mendon për mënyrën interesante të
bashkimit të dashurisë ndaj librave dhe dashurisë ndaj ushtrimit.  Ata konsiderojnë se
bibliotekat kontribuojnë drejt nevojave arsimore dhe informative të
nxënësve/shfrytëzuesve.  Përmes diskutimeve është arritur konkluzioni i përgjithshëm se
nxënësit gjithnjë e më pak lexojnë libra, ndërsa edhe pak kohë i kushtojnë ushtrimit.
Është me rëndësi të thuhet se është i madh roli i komponentit edukativ të bibliotekës në
ngritjen e vetëdijes së nxënësve për shoqërim me burimet letrare, motivimin e nxënësve
për shprehjen e ndjenjave, të menduarit dhe qëndrimeve të tyre, përmes oratorisë dhe
gjithsesi përmes fjalës së shkruar.  Pikërisht për këtë arsye, kjo iniciativë ka për qëllim të
kontribuojë në ngritjen e vetëdijes për leximin e librave, përmes krijimit të bibliotekës në
vend të hapur në të cilën nxënësit do të kenë rastin të kalojnë kohën e lirë.  Ideja është
shkëmbimi i lirë i librave. Hapi i radhës i shkollës do të ishte rregullimi i hapësirës së
jashtme me pajisje fitnesi, me qëllim të nxitjes së mënyrës së shëndetshme të jetesës. 

Zëri i nxënësve...

Rezultati/produkti përfundimtar
Oborr i rregulluar në shkollë me bibliotekë në vend të hapur. Merr libër derisa je në
oborr, lexoje derisa je atje dhe ktheje.

Porosia kyçe e iniciativës 
Asnjë proces arsimor nuk mund të imagjinohet pa shkencë, kulturë, art dhe rekreacion.

TRUP I SHËNDOSHË DHE
MENDJE E SHËNDOSHË

 
SHMQSH "VËLLEZËRIT MILLADINOV", SHKUP

"Duke ndjekur tendencat botërore
përmes bibliotekës në të hapur, e
më tutje edhe vendosjen e mjeteve
të jashtme të fitnesit në oborrin e
shkollës nxënësit, ndërsa edhe
vizitorët do të mund të zhvillojnë
frymën e tyre sportive dhe
shëndetin.  Në kuadër të shkollës
kemi kopsht zoologjik.  Qëllimi e
shfrytëzim më racional i kohës së
lirë, shoqërim".
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Përshkrim i iniciativës
Me iniciativë të nxënësve të SHFK "Vëllezërit Milladinov" u mundësua rregullimi i
bibliotekës shkollore dhe qasje më e lehtë e nxënësve deri te lektyrat e parashikuara për
vitet përkatëse shkollore. Mbështetja nga Projekti kontribuoi për ndryshimin pozitiv,
respektivisht mundësoi që biblioteka shkollore të dallohet nga nxënësit si e furnizuar
mirë dhe hapësirë në të cilën ata do të kenë mundësinë të mësojnë dhe të sendërtojnë
diturinë e tyre. Nxënësit e imagjinojnë hapësirën me ngjyra të hapura dhe do të punojnë
në rregullim përkatës të saj në periudhën e ardhshme.

Zëri i nxënësve...

Rezultati/produkti përfundimtar
Bibliotekë që kontribuon nxënësit e ardhshëm të mos jenë të detyruar të shkojnë në
bibliotekat e qytetit dhe që është e furnizuar me lektyra në të gjitha gjuhët mësimore në
shkollë, respektivisht në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke.

Porosia kyçe e iniciativës
Me lexim deri te dituritë më të mëdha, pasurim të pikëpamjeve ndaj botës. Libri i mirë në
raftin tuaj është njëjtë si një mik i mirë.

BIBLIOTEKË E SOFISTIKUAR
E RREGULLUAR BUKUR 

 
SHFK "VËLLEZËRIT MILLADINOV", STRUGË

"Bibliotekën do ta rregullonim me ngjyra të ndritshme dhe të hapura që janë tërheqëse
me ç'rast secili lexues do të dëshironte të vjen për të mësuar ose thjeshtë të plotësojë
koleksionin e vet të librave të lexuar". 
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Përshkrim i iniciativës
Rritje të shoqërimit dhe mundësi për integrimin e nxënësve në SHFK "Vëllazërim-
Bashkim" Ohër, ishte nxitja kryesore për iniciativën e tyre.  Për arritjen e qëllimit të tyre,
ata propozuan rregullimin e hapësirës së përbashkët ku nxënësit do të kenë mundësinë
të bashkëpunojnë, të shoqërohen dhe të zbatojnë një varg aktivitetesh kreative që do të
kontribuonin drejt përmirësimit të integrimit ndëretnik. Ky kënd multietnik është rregulluar
me tavolina dhe karrige, ndërsa janë furnizuar edhe me material shkollore dhe libra në
gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke. Parashikohet shfrytëzim i rregullt i hapësirës nga
nxënësit për nxënie për shpërndarjen e njohurive për bashkësitë dhe gjuhët. 

Nxënësit ishin të inkurajuar dhe të përkushtuar ndaj realizimit të idesë.  Ata konsiderojnë
se kjo do të jetë mundësi plotësuese për krijimin e miqësive dhe përpilimin e produkteve
interesante që do të reflektojnë shoqërimin dhe përkushtimin e tyre. 

Zëri i nxënësve...

Rezultati/produkti përfundimtar
Njoftim dhe mësimdhënie për
bashkësitë dhe fitore ndaj dallimeve.
Në hapësirë të përbashkët, nxënësit
do të ndajnë se çfarë dinë për kulturat,
zakonet tjera dhe do të mësojnë më
shumë për njëri-tjetrin.

Porosia kyçe e iniciativës
Bashkëpunimi dhe shoqërimi i përbashkët kontribuon drejt ndryshimeve pozitive.

KËNDI EDUKATIV MULTIETNIK
 

SHFK "VËLLAZËRIM-BASHKIMI", OHËR

"Kjo do të donim të ketë sukses meqë
do të ndihmonte në përmirësimin e
integrimit, solidaritetit, tolerancës
ndëretnike, për arsye se të gjithë
njerëzit jemi të barabartë".
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vendosën disa banka;
mbollë pemë me gjelbërim të përhershëm;
vendosën mbajtë për biçikleta;
përpunuan mural.

Përshkrim i iniciativës
Nxënësit e SHFK “Goce Dellçev” Manastir iu përkushtuan rritjes së komunikimit mes
nxënësve nga gjuha mësimore maqedonase dhe shqipe. Iniciativa e tyre ishte rregullimi
i hapësirës së përbashkët ku do ta kalonin kohën e lirë së bashku. Bëhet fjalë për
hapësirë në oborrin e shkollës që ndodhet mes dy ndërtesave në të cilat mësimi
zhvillohet në gjuhë të ndryshme mësimore. Në shkollë mësimi zhvillohet në gjuhën
maqedonase dhe shqipe, në disa ndërtesa të ndryshme, pikërisht për këtë arsye,
rregullimi i këndit të këtillë ishte me rëndësi të madhe. Në mënyrë që të arrijnë qëllimin,
nxënësit:

Fillimisht me ndihmën e mësuesve, e më pas edhe në mënyrë të mëvetësishme në këtë
hapësirë është parashikuar të organizohen aktivitete të përbashkëta (orë në natyrë,
punëtori artistike, aktivitete të seksioneve etj.). Përveç kësaj, nxënësit nga Eko këshilli
në shkollë do të jenë të angazhuar për mirëmbajtjen e rregullt të gjelbërimit.

Zëri i nxënësve...

Rezultati/produkti përfundimtar
Pjesë e oborrit të shkollës e rregulluar mirë që do të mundësojë të gjithë ne si nxënës të
ndjehemi mirë, të shoqërohemi dhe të kalojmë kohë të përbashkët.

Porosia kyçe e iniciativës
Miqësia është dhurata më e bukur e jetës, ne e kemi dhe duhet ta ruajmë.

SHOQËRIMI ËSHTË DHURATA MË 
E BUKUR E JETËS

 
SHFK "GOCE DELLÇEV", MANASTIR

„Nxënësit nga klasa VI deri në klasën IX
zhvillojnë mësimi në dy ndërtesa të
ndryshme dhe në këtë mënyrë komunikimi
mes nxënësve reduktohet në minimum.
Iniciativa jonë është që të përmirësojmë
komunikimin mes nesh në atë mënyrë që
do të rregullojmë hapësirën ku do të mund
të kalojmë kohën e lirë së bashku. Bëhet
fjalë për hapësirë në oborrin e shkollës, që
gjendet mes dy ndërtesave, e cila është
lënë pas dore”.
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Përshkrimi i iniciativës
Biçikleta është një mjet ekologjik transportues me ndihmën e të cilit njeriu transportohet,
bën rekreacion ose sport. Ngrohja globale dhe ndryshimet klimatike paraqesin kërcënim
ndaj së ardhmes së njerëzimit, ndaj njëra nga masat është heqja nga përdorimi i
karburanteve fosile. Shumë automobila dhe autobusë në qytet ngulfasin hapësirën dhe
krijojnë zhurmë që ndikon negativisht në sistemin nervor të njerëzve. Pikërisht për këtë
arsye, nxënësit nga SHFK “ZHivko Brajkovski” konsiderojnë se me përdorimin e
biçikletave ata do të kenë kujtime të bukura, shoqërim, lëvizje, ushtrim të baraspeshës
dhe koordinimit. Në lëndën e arsimit teknik studiohet tema komunikacion, e biçikleta 
 është përfshirë si përmbajtje mësimore - vozitje me biçikletë në poligon. Biçikletat që
ishin siguruar për nxënësit, së bashku me pajisjen e kompletuar do të kontribuojnë në
realizimin praktik dhe zotërimin vozitjes me biçikletë në poligon dhe ngrijten e vetëdijes
së nxënësve për përfitimet nga vozitja e biçikletës.

Zëri i nxënësve...

Rezultati/produkti përfundimtar

Клучна порака на иницијативата

BIÇIKLETA SI MJET TRANSPORTUES QË DO
TË ZËVENDËSOJË AUTOMOBILIN DHE

AUTOBUSIN NË KOMUNIKACIONIN
 

SHFK "ZHIVKO BRAJKOVSKI", BUTEL

"Ideja për përdorimin më të shpeshtë të biçikletës në shkollë mund të shkaktojë
ndryshim më të gjerë dhe më pozitiv në çdo bashkësi".

Rritje e vetëdijes te gjeneratat e reja për
përfitimet sociale, shëndetësore dhe
ekonomike nga vozitja e biçikletës.

Kontribut për kujdesin ndaj mjedisit jetësor
duhet të japë secili individ i shoqërisë me
shembull personal dhe të gjithë pa marrë
parasysh moshën dhe rrethanat duhet të
vendosim për transportin me biçikletë.
Vozitja e biçikletës deri në shkollë është
mënyrë e shkëlqyeshme që fëmijët të
mbeten aktivë gjatë vitit shkollor, e në të
njëjtën kohë të ruajmë edhe mjedisin
jetësor.
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Përshkrimi i iniciativës
Në kuadër të iniciativës së nxënësve të SHFK “Qirili dhe Metodi”, është formuar një kënd
i këndshëm që i plotëson të gjitha kushtet për mensë. Kjo hapësirë plotëson pritshmëritë
e nxënësve në aspektin e furnizimit të tyre me kohë me produkte dhe rezerva ushqimore
nga ushqimi i shëndetshëm, si dhe hapësirë ku ata mund të realizojnë aktivitete të
ndryshme që kanë të bëjnë me përgatitjen e recetave të thjeshta në kuadër të lëndëve
zgjedhore. Në disa raste, gjatë llojeve të ndryshme të anketimeve dhe plotësimeve të
pyetësorëve është arritur rezultati i njëjtë, të cilin një pjesë e madhe e nxënësve e kanë
theksuar si nevojë, ide, iniciativë, etj. Me rregullimin e hapësirës plotësohen plotësisht
kërkesat e nxënësve dhe mundësohet nivel më i ndryshëm i socializimit mes nxënësve
dhe mësimdhënësve. Përveç kësaj, janë krijuar kushte për realizimin e përgatitjeve të
ndryshme me rastin e panaireve, aksioneve të ndryshme humanitare dhe punëtorive që
deri më tani janë realizuar në kushte të improvizuara në klasë.

Zëri i nxënësve...

Rezultati/produkti përfundimtar
Mensë multifunksionale me elemente themelore të kuzhinës, tavolina dhe karrige që e
përdorin nxënësit e mësimit klasor dhe lëndor gjatë pushimeve, me rastin e festave e
festave të ndryshme dhe shënimin e solemniteteve, për aktivitete të caktuara
jashtëshkollore, mbajtjen e orëve të përbashkëta, pjesëmarrje në punëtori në kuadër të
projekteve të ndryshme, etj.

Porosia kyçe e iniciativës
Gatuaj me zemër, ha shëndetshëm, shpërndaj ose dhuro një vakt aty ku është e
nevojshme!

PAJISJE E MENSËS SHKOLLORE
 

SHFK “QIRILI DHE METODI”, FSH. STAJKOVC,
GAZI BABË

"Me mensën mundësohen kushte
ideale që ky lloj i përgatitjeve të
realizohet thjesht, lehtë, në
mënyrë përkatëse dhe në
mënyrën që nxënësve dhe kuadrit
mësimdhënës do t'u mbjellë
ndjenjën e kënaqësisë, kreativitetit
dhe plotësimit".
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Përshkrim i iniciativës
SHFK “Marshall Tito” pasuroi hapësirën me dollapë, ku nxënësit kanë mundësi t'i ruajnë
gjërat e tyre personale. Me iniciativë të nxënësve, u mundlsua vendosja e dollapëve në
korridoret e shkollës, ku ata do të kenë mundësinë t'i ruajnë gjërat e tyre personale, të
ndara për çdo klasë në mënyrë përkatëse. Kjo hapësirë u është e dobishme nxënësve
dhe është parashikuar të përdoret më së shumti gjatë pushimeve dhe/ose orëve të
AFSH-së. Dollapët janë sipas paraleleve dhe paraqesin përgjegjësi të paraleles
përkatëse. Falë iniciativës, nxënësit mësohen të kujdesen për veten dhe gjërat e
bashkënxënësve të tyre. Përveç asaj që hapësira e shkollës është pasuruar, nxënësit
janë të motivuar të punojnë bashkërisht në rregullimin dhe dekorimin e saj, veçanërisht
të dollapëve të dhuruar për paralelet e tyre.

Zëri i nxënësve...

Rezultati/produkti përfundimtar
Gjashtë dollapë me ngjyra të ndryshme, që shërbejnë për ruajtjen dhe mbrojtjen e
gjërave personale të nxënësve gjatë pushimeve dhe orëve të AFSH-së.

Porosia kyçe e iniciativës
Aftësimi i nxënësve që të kujdesen për gjërat e tyre, si edhe për gjërat e  shokëve të
tyre. Kujdesi për hapësirën e përbashkët duhet të jetë motiv për nxënësit se me
aktivitete të përbashkëta mund të ndryshojnë dhe përmirësojnë shumë gjëra.

HAPËSIRË E PASURUAR SHKOLLORE
 

SHFK “MARSHALL TITO”, FSH. MURTINË,
STRUMICË

"Nxënësit do të mund t'i dekorojnë dollapët me mendime të shkruara në gjuhë të
ndryshme, vizatime, piktura ose në ndonjë mënyrë tjetër për të shprehur qëndrimin dhe
mendimin e tyre".
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Përshkrim i iniciativës
Në shkollën e mesme SHMK “Orde Çopella”, nxënësit kishin nevojë për hapësirë të
përbashkët ku do të kalonin kohën e lirë mes orëve, e megjithatë do të ishin në
ndërtesën. Për realizimin e iniciativës së nxënësve, është përcaktuar hapësira në të
cilën u vendosën 15 stola me ngjyra të ndryshme dhe gjashtë (6) tavolina të vogla.
Hapësira e rregulluar është dalluar nga nxënësit dhe përdoret për shoqërim dhe
aktivitete të përbashkëta. Ndërveprimet joformale janë kyçe për të mundësuar përvojë
pozitive për nxënësit. Përmes rregullimit të hapësirës së përbashkët, nxënësit
inkurajohen të kalojnë më shumë kohë me bashkënxënësit dhe moshatarët e tyre nga
klasat tjera, të krijojnë miqësi dhe të mësojnë për njëri-tjetrin. Përveç kësaj, sigurimi i një
hapësire të përbashkët kontribuon në relaksimin, lojën dhe mundësinë për bisedë dhe
bashkëpunim të ndërsjellë.

Iniciativa mundësoi krijimin e miqësive të reja mes nxënësve, kontribuoi në rritjen e
sigurisë së tyre, ndërsa hapësira është dalluar nga nxënësit si vend për aktivitete të
llojllojshme shkollore. 

Zëri i nxënësve...

Rezultati/produkti përfundimtar
Hapësirë që është e destinuar për miqësi dhe paraqet afirmim të projekteve për integrim
ndëretnik në arsimin.

Porosia kyçe e iniciativës
Së bashku jemi më të fortë!

RREGULLIM I HAPËSIRËS NË
SHKOLLË

 
SHMK "ORDE ÇOPELLA", PRILEP

"Rregullimi rezulton me miqësi të reja,
kohezion mes nxënësve nga të gjitha
bashkësitë etnike, si dhe siguri të garantuar
meqë nxënësit janë brenda".
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Përshkrim i iniciativës
Mësimi në SHFK “Strasho Pinxhur” zhvillohet në kabinete të ndryshme, që nënkupton
ndërrimin e 5 deri në 6 hapësirave gjatë ditës nga secili nxënës. Problemi më i madh për
nxënësit është bartja e gjërave personale (blloqe dhe materiale për lëndën e arsimit
figurativ dhe pajisje për orët e arsimit fizik dhe shëndetësor).

Në mënyrë që të evitohet harrimi i sendeve/pajisjes, ideja e nxënësve të SHFK “Strasho
Pinxhur” ishte që nxënësve nga klasa e 6-ta deri në klasën e 9-të t’u mundësohet të
kenë hapësirë personale për vendosjen e gjërave personale. Për këtë qëllim u siguruan
materiale për montimin e rafteve të hapura dhe u sigurua hapësirë për gjërat personale
të gjithsej 72 nxënësve.

Gjatë viteve të kaluara, gjatë çdo vetëvlerësimi theksohet dhe përmendet nevoja për
dollapë të këtilla, realizimi i së cilës paraqet përfitim të madh për çdo nxënës.

Zëri i nxënësve...

Rezultati/produkti përfundimtar
Dollap për secilin nxënës dhe marrje të hapësirës personale ku do të mund t'i lënë gjërat
e tyre personale, e në këtë mënyrë edhe shkollën do ta ndjejnë më shumë si të tyre.

Porosia kyçe e iniciativës
Shkolla ime - këndi im!

SHKOLLA IME - KËNDI IM
(DOLLAP PËR ÇDO NXËNËS)

 
SHFK "STRASHO PINXHUR",

FSH. JOSIFOVË, VALLANDOVË

"Problemin më të madh kemi kur gjatë ditës
duhet t'i mbajmë edhe bllokun për orën e
artit figurativ, pajisjen për orën e arsimit fizik
dhe shëndetësor, e shpeshherë ndodh në
mënyrë plotësuese që duhet të mbajmë
edhe disa punime që na janë dhënë si
detyra shtëpie ose të projektit siç janë
hameri, herbariumi, insektariumi ose ndonjë
mjet tjetër didaktik.
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Përshkrim i iniciativës
Nxënësit nga SHMQSH "Cvetan Dimov" punuan me përkushtim për të krijuar mjedis dhe
kushte të mira në kuadër të shkollës. Nxënësit patën mundësinë të shfaqin kreativitetin e
tyre dhe të dekorojnë muret e shkollës me ngjyra të ndryshme dhe me porosi motivuese,
duke u udhëhequr sipas mendimit se dëshira për të mbizotëruar gjithçka që është e mirë
dhe e bukur për syrin tonë nuk ndalet, meqë përkushtimi ynë ndaj përsosshmërisë është
i përhershëm.

Në shkollë tani mund të hasen shumë thënie pozitive, por fokusi nuk ishte vetëm në
pjesën e brendshme, por edhe në atë të jashtme. Në oborrin e shkollës u mbollën
shumë pemë dhe u shtua gjelbërimi. Si rezultat, nxënësit thonë se shkolla tani është
edhe më e bukur dhe e paraqet në mënyrë përkatëse kreativitetin e tyre. Pas realizimit
të idesë, dëshira dhe përkushtimi i nxënësve ndaj ndryshimit është edhe më i madh.
Bashkëmoshatarët e tyre e dallojnë pjesëmarrjen e nxënëseve në Qendrën e fusionit të
ideve dhe kontributin e tyre, ndërsa tregojnë mbështetje dhe gatishmëri për më shumë
iniciativa të nxënësve. Shkolla është hapësirë që është pjesë e përbërë e jetës së çdo
nxënësi, ndërsa atmosfera e këndshme dhe hapësira e rregulluar përkatëse e
brendshme dhe e jashtme, janë kyçe për përvojat pozitive të nxënësve.

Zëri i nxënësve...

Rezultati/produkti përfundimtar
Hapësirë e rregulluar me mure në ngjyra të ndryshme që do të ketë thënie motivuese
dhe mbjellje pemësh që do të zbukurojnë oborrin e shkollës dhe do të rrisin energjinë
dhe motivimin e nxënësve.

Porosia kyçe e iniciativës
Ne nxënësit mësuam se nëse kemi dëshirë për ndryshim, sado e vogël qoftë, ka ndonjë
që qëndron pas nesh.

SUKSESI I NJË DËSHIRE
 

SHMQSH "CVETAN DIMOV", SHKUP

"Kur bëhet fjalë për motivim për punë, bëhet fjalë për ndërmarrjen e iniciativës për një të
ardhme më të mirë dhe krijimin e një kapitulli të ri ose një epoke të re për ne. Dhuratë
apo kujtim i vlefshëm që do të mbetet përgjithmonë me gjeneratat e reja”.
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IDE E ZHVILLUAR
BASHKËRISHT E QENDRËS

SË FUSIONIT TË IDEVE



ZËRI I SË ARDHMËS JEHON
RRJETËZIM TË NXËNËSVE 

hapësirë për shpërndarjen e historive të suksesshme për dallimin e punës së
secilit mësimdhënës/nxënës që ka arritur rezultate të jashtëzakonshme në një fushë
të caktuar ose që ka realizuar iniciativë të nxënësve që do të shërbente si frymëzim
për të tjerët;  
bllogje të krijuara nga nxënësit në tema me interes të tyre;  
forume në të cilat do të mund të përfshihen nxënësit dhe të hapin diskutim në tema
të ndryshme, bashkë me moshatarët e tyre.

Të gjithë anëtarët e Qendrës së fusionit të ideve, gjatë gjysmëvjetorit të parë të vitit
2021/22, morën pjesë në zhvillimin e idesë së përbashkët për zgjidhjen e sfidave me të
cilat përballen të rinjtë në mbarë shtetin. Përmes takimeve të rregullta, nxënësit
shpërndanin sfida, zgjidhje dhe ide të ndryshme për ndryshim pozitiv. Anëtarët
konstatuan bashkërisht se nevojitet rrjetëzim i nxënësve dhe krijim i mundësive për
diskutime në tema me interes të përbashkët, si dhe frymëzim dhe motivim i ndërsjellë.

Për këtë qëllim, nxënësit propozojnë shfrytëzimin e mundësive të Platformës për nxënie
në distancë, që ishte zhvilluar në fillim të pandemisë së KOVID-it për mbështetje të
gjithë sistemit arsimor për arsim fillor dhe të mesëm. Duke marrë parasysh faktin se
secili nxënës ka profilin e tij në platformën, ideja është që e njëjta të shfrytëzohet dhe të
krijohen tri ndarje të platformës:

Një nga sfidat më të mëdha të nxënësve është mungesa e mundësive për
socializim të ndërsjellë.  Nëse përdoret në mënyrë të drejtë, teknologjia do t'u
mundësonte nxënësve të komunikojnë dhe bashkëpunojnë pa marrë parasysh se
ku gjenden. 

Ideja e nxënësve, do t'u prezantohet përfaqësuesve të MASH-it, me qëllim që të
punohet në përmbushjen e saj dhe realizimin e plotë. Realizimi i suksesshëm i idesë do
të kontribuonte në motivimin, frymëzimin dhe diskutimin e temave interesante dhe
njëherësh do t'i bashkonte nxënësit dhe do të mundësonte që t'i vërejnë ngjashmëritë e
tyre. 
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Nga projekti:  Përmes mbështetjes së nxënësve dhe dëgjimit të zërit të tyre,
gjenerohen iden kreative dhe novatore për ndryshime pozitive që kontribuojnë
në forcimin e pjesëmarrjes rinore.

Duke marrë parasysh aktivitetet e shumta të realizuara me nxënësit - anëtarë të
Qendrës së fusionit të ideve, janë vërejtur ndryshime të rëndësishme.  Duke u
mundësuar nxënësve që të flasin hapur për problemet e zbuluara në rrethinën e tyre
dhe të punojnë bashkërisht në zhvillimin e zgjidhjeve, ata përvetësuan vetëbesim dhe
filluan të besojnë në aftësinë e tyre për të kontribuar në shkollat dhe bashkësitë e tyre.  
Shkëmbim i ndërsjellë i informacioneve dhe propozimeve për përmirësime të ideve, në
mënyrë plotësuese ndërtoi ndjenjën e aftësisë për zbatimin e iniciativave të nxënësve
dhe promovimin e informacioneve në interes të të rinjve.  Aktivitetet që u realizuan me
grupin e njëjtë të nxënësve ambiciozë, sollën deri te zhvillimi i idesë që mund të
implementohet në nivel kombëtar dhe të shërbejë si vegël për rrjetëzimin e të gjithë
nxënësve në mbarë shtetin. Kreativitetin e vet nxënësit ia përshkruajnë mundësisë së
krijuar për t'i ndarë hapur mendimet e tyre dhe të realizojnë bashkëpunim të
ndërsjellë, si dhe të atmosferës së punës gjatë takimeve onlajn.  Pikërisht për këtë
arsye, ky produkt ka për qëllim të shërbejë si frymëzim për shkollat në mënyrë që të
fokusohen në krijimin e hapësirës komode ku nxënësit dhe organet e bashkësisë së
nxënësve (Parlamenti i nxënësve, bashkësia e paraleles, avokati i nxënësve) do të
ndjehen të lira për t'i ndarë idetë e tyre dhe do të marrin mirënjohje dhe mbështetje
nga moshatarët e tyre, mësimdhënësit, drejtoria e shkollës dhe komunat, me qëllim që
të dëgjohet zëri i nxënësve. 

Nga nxënësit: 

Puna, besimi dhe mbështetja mundësojnë arritjen e rezultateve që shërbejnë si
frymëzim që të gjithë nxënësit të bashkohen dhe t'i zgjidhin problemet me të cilat
përballen, në mënyrë kreative.  Mësimi i nxjerrë nga inciativat është se edhe gjërat më
të vogla kërkojnë punë, por mund të realizohen me ndihmë, mbështetje dhe punë të
madhe.  Nëse idetë e nxënësve janë të arsyetuara mirë, atëherë është e madhe
mundësia që të fitohet mbështetje për realizimin e tyre të suksesshëm. Përmes
iniciativave të mbështetura të nxënësve, motivohen nxënësit tjerë dhe inkurajohen të
vazhdojnë bashkërisht dhe të bashkuar të kërkojnë zgjidhje të problemeve
shumëvjeçare me të cilat përballen të rinjtë. 

"Bashkënxënësit tanë janë shumë të kënaqur, ndërsa ne të lumtur dhe krenarë për
shkak se mundësuam që përmes pjesëmarrjes sonë në këtë projekt të tregojmë se ia
dolëm të zgjidhim probleme që shumë gjenerata para nesh i kanë ndier".

MËSIME TË NXJERRA 
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Rezultati është shumë i madh, patëm 
aktivitete të përbashkëta, interesa

të përbashkët, miqësi dhe shoqërim. 

DËSHMI TË NXËNËSVE

Fitova vetëbesim më të madh dhe u bëra
më e hapur në komunikimin me njerëzit.

Secili mund të vij deri te diçka që do t'i
shërbejë në jetën e mëtutjeshme.

E dua shumë projektin që e kishim. Herën e parë kur kishim takim,
më erdhi shumë turp, por tani të gjithë ata i kam miq. Mendoja çfarë

do të bëj me aq shumë njerëz që nuk i njoh. Nga këndvështrimi i
sotëm pyetem pse kam menduar ashtu, shikoj se nuk ka qenë aq

vështirë. Gjithçka është lehtë, nëse tenton do të duash ta bësh atë. 

DËSHMI TË MËSIMDHËNËSVE 

U realizuan më shumë punëtori të cilat, në njëfarë mënyre, kontribuan që nxënësit
të mendojnë dhe të sillen më ndryshe, ishte organizuar dhe konceptuar

shkëlqyeshëm nga vetë projekti. Jam e sigurt se pjesëmarrja në këtë projekt
kontribuoi që të bëhen qytetarë ashtu siç ndoshta kemi pritur.

Tani vetë nxënësit e udhëhiqnin projektin dhe ishin
shumë më tepër të angazhuar dhe mendoj se kjo

rezultoi me kënaqësi më të madhe te ata.

Këto aktivitete shkaktuan ndryshime pozitive jo vetëm tek
nxënësit që ishin të përfshirë. Duke marrë parasysh faktin se ata gjithë

kohën i transmetonin aktivitetet edhe te bashkënxënësit e tyre, u zhvilluan
më shumë ide, vetë i konkretizuan dhe i realizuan bashkërisht.
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