
 
 

E nderuar ministre Carovska, 
 
Në zgjedhjet parlamentare që janë mbajtur më 15 korrik të vitit 2020, qytetarët e              
Republikës së Maqedonisë së Veriut zgjedhën që të vazhdojmë ta dërgojmë shtetin            
përpara. Vota e qytetarëve për koalicionin që ka formuar Qeverinë e re me mandat              
prej vitit 2020 deri në vitin 2024 është investimi i tyre vetanak në kërkim të jetës më                 
të mirë për vete, për familjet dhe bashkësinë e tyre. Vota e secilit qytetar është votë                
për mbrojtje nga KOVID-19 dhe për menaxhim të suksesshëm me krizën           
ekonomike-shëndetësore, votë për ekonominë e re vendore, për vende të reja të            
punës të paguara mirë, për shtet të së drejtës, për mjedis jetësor të pastër dhe të                
shëndetshëm, për infrastrukturë funksionale, për lidhje efektive brenda vendit dhe          
me botën, për kulturë të fuqishme nacionale sipas modelit evropian dhe arsim që i              
përgatit gjeneratat e reja për të tashmen dhe një të ardhme më të mirë. 
 
Në kuptimin burimor të fjalës “ministër“ gjendet shërbimi, kujdesi dhe ndihma për            
qytetarët. Ju, si ministre, duhet ta kuptoni votën e qytetarit si drejtim i precizuar që               
vjen nga niveli më i lartë nga i cili nuk ka asnjë devijim. Duhet t’u shërbeni të gjithë                  
qytetarëve, pa dallim të përkatësisë së tyre etnike, partiake, orientimit të tyre            
seksual, identitetit gjinor, racor, ngjyrës së lëkurës, prejardhjes, përkatësisë në grupe           
të margjinalizuara, gjuhës, statusit social, shkollimit, religjionit, bindjet politike, bindjet          
tjera, aftësive të kufizuara, moshës, statusit familjar apo martesor, statusit pronësor,           
gjendjes shëndetësore, statusit personal dhe statusit shoqëror. Pres që për kryerjen           
e detyrave tuaja dhe në realizimin e Programit për punë të Qeverisë për vitet              
2020-2024, do të angazhoheni pa hezitim dhe me profesionalizëm. Kemi detyrim të            
shenjtë dhe thelbësor që agjendën për të cilën obligohemi para qytetarëve ta            
realizojmë duke investuar përpjekjet tona maksimale, përmes realizimit efektiv për          
arritje të rezultateve më të mira të mundshme. Kjo mënyrë nuk njeh kompromise,             
justifikime dhe përfshin ekspozim të vazhdueshëm para opinionit publik ku do t’i            
vëmë në dispozicion të gjithë mekanizmat për të ndjekur punën tonë.  
 
Ju jeni pjesë e Qeverisë e cila hapur e prezanton punën e saj dhe është e hapur për                  
secilin qytetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Unë, si Kryetar i Qeverisë do              
ta avancoj strukturën e kabinetit tim me qëllim që të jem Kryeministër më i hapur dhe                
të siguroj komunikim të dyanshëm me të gjithë qytetarët dhe bashkësitë të cilëve ju              
duhet ndihmë nga unë dhe shërbimet e mia, por edhe të kem mundësi që t’i pranoj                
dhe t’i kuptoj të gjitha idetë dhe iniciativat që vijnë nga opinioni publik. Ju obligoj               
edhe juve për komunikim të rregullt dhe të hapur me të gjithë qytetarët dhe palët e                
interesit në shoqëri duke avancuar kanalet për përgjegjshmëri, gjithëpërfshirje dhe          
pjesëmarrje. 
 
Puna e juaj çdo ditë do të ndiqet dhe matet. Nëse jeni të përkushtuar, të ndershëm                
dhe të përgjegjshëm do të keni rezultate të shkëlqyeshme dhe do të vazhdoni të              
punoni edhe më mirë për më shumë rezultate. Në të kundërtën, do të             
zëvendësoheni me kuadër tjetër i cili është i gatshëm të jep angazhim më të mirë               
dhe më të sinqertë se sa Ju. Vetëm kështu është e drejtë dhe e ndershme para                
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fjalës që ua kemi dhënë qytetarëve. Për atë, konkluzionet e para nga puna juaj do t’i                
sjell pas përfundimit të 100 ditëve të para të mandatit, gjegjësisht në përfundim të              
vitit 2020, pas të cilit janë të mundshme ndryshime të kuadrove. Analizën            
metodologjike të realizimit të detyrave dhe punës suaj të përgjithshme do ta bëjmë             
çdo fundvit. 
 
Duke ju nominuar juve për ministre në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së             
Veriut, isha i bindur se mund të llogaris në përgjegjësinë dhe përkushtimin tuaj të              
plotë në kryerjen e detyrave. Pikërisht për këtë, pres rezultate të menjëhershme.            
Qytetarët kanë pritje, ndërsa Ju jeni në pozicion që të bëni gjithçka që është e               
nevojshme që Qeveria të realizojë pritjet e qytetarëve. 
 
Besoj se e ardhmja është tek të rinjtë. Prandaj një nga prioritet kyçe do të jetë                
zhvillimi i sistemit arsimor. Këto qëllime bëhen edhe më aktuale në kohën kur             
ballafaqohemi me sfidat e vjetra dhe të ra, me kohën që bota e lidh me revolucionin                
e katër industrial dhe që imponon krejtësisht kërkesa të reja para gjeneratave të reja.              
Qeveria do të zhvilloj arsim kualitativ i qasshëm për të gjithë; arsim që do të nxjerr                
kuadro të cilët do të mendojnë në mënyrë logjike dhe kritike dhe do të sjellin               
konkluzione të bazuara në fakte, dëshmi dhe analiza. Duam arsim që do të ndërtoj              
personalitet të cilët do ti respektojnë dhe kujdesen për të drejtat e qytetarëve,             
tolerancës dhe dallimeve, do të edukohen dhe arsimohen në shpirtin e           
multikulturalizmit dhe do të aftësohen për përgjigje pozitive ndaj kërkesës në tregun            
e punës. 
 
Arsimi ynë duhet të adaptohet edhe sfidave të reja globale. Pandemia me KOVID-19             
na tregoi se sa është i rëndësishëm që sistemi arsimor të ndryshohet, adaptohet dhe              
modernizohet. 
 
 
 
 
Duke pasur parasysh këtë,  nga Ju pres: 
 

● Të organizoni proces arsimor i cili do tu përgjigjet sfidave nga kriza            
shëndetësore; 
o Mësimi të organizohet nga distancë, përveç në ato hapësira ku kushtet           

hapësinore lejojnë mbajtjen e mësimit me prezencë fizike duke respektuar          
protokollet shëndetësore. Një pjesë e ekipit qeveritar tërësisht të         
përkushtohet në zhvillimin e formave digjitale dhe përmbajtjeve në arsim. 

o Me ndihmën e shtëpive programuese të vendit dhe me mbështetje nga           
fakultet informatike-teknike të krijoni platformë nacionale qendrore me        
komunikim të dyanshëm, bazuar në shembuj dhe praktika të mira, plane           
mësimore dhe programe, libra elektronik, portofol elektronik për        
mësimdhënësit, dosje elektronike për nxënësit dhe të ngjashme, evidencë         
pedagogjike dhe dokumentacion, i cili do të jetë i lehtë për shfrytëzim nga             
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ana e mësimdhënësve, nxënësve dhe prindërve, por edhe nga ana e           
institucioneve arsimore; 

o Të siguroni qasje deri te procesi arsimor për të gjithë fëmijët pa dallim të              
problemeve me të cilat përballen; 

● Në tre muajt e parë të realizohet analizë e tërësishme e rezultateve nga PISA              
testimi dhe të jepni rekomandime konkrete për reforma efikase të vërteta në            
arsim; 
o Të investoni në mësimdhënës të motivuar, në zhvillimin e karrierës dhe           

avancimin e mësimdhënësve, ndërkaq pagat e tyre ti vlerësoni dhe          
përmisimin e kuadrit. Të propozoni model për vlerësim adekuat për          
mundin e mësimdhënësve. Çelësi i suksesit është mësimdhënësi; 

o Të përgatitni dhe deri te Qeveria të propozoni Strategji nacionale për           
digjitalizimin e sistemit arsimor; 

● Të vazhdoni me fokusin e arsimit dual për tu përgjigjur kërkesave të tregut të              
punës dhe ta ulim papunësisë e të rinjve; 

● Ta rishikoni Metedologjin për shkrimin dhe botimin e librave. 
● Të rishikohen libra të caktuar për shkak të vjetërsisë dhe përmbajtjes, gjuha            

dhe steriotipe jo adekuate të cilat duhet ti tejkalojmë; 
● Të vazhdoni me ndërtimin dhe rekonstruimin e shkollave të mesme dhe fillore            

në Aerodrom, Studeniçan, Butel, Veles, Tetovë, Cucer-Sandevo, Çair, Kisela         
Voda, Kumanovë, Haraçinë; 

● Të kryeni ndërtim, rekonstruim, sanim dhe sigurim të energjisë efikase të           
konvikteve studentore; 

● Në bashkëpunim me Qeverinë të formohet Sektor për kërkime shkencore në           
kuadër të Fondit për Inovacion dhe Zhvillim teknologjik. 

● Nga buxheti i Sektorit do të financohen projekte kërkimore shkencore          
nacionale që do ti përforcojnë kapacitet e universiteteve dhe instituteve          
shkencore me vendosjen në funksion të pajisjes së vazhdueshme kërkimore          
shkencore 

● Të realizoni sistem me të cilin më lehtë do të mbahen studentët më të mirë të                
diplomuar që të punojnë në kërkimet shkencore dhe veprimtarit e arsimit të            
lartë në universitete dhe institucionet shkencore, me anë të procedurave të           
shpejta të miratimit dhe punësimit dhe bursa për studimet e tyre të            
doktoraturës.  Kuadri më kualitativ të ngelet dhe ti edukoj të rinjtë në shtet; 

● Të mbështesë rritjen e aftësisë konkurruese të universiteteve dhe të           
mundësojë bashkëpunimin e tyre me universitete prestigjioze të huaja; 

● Të mbështesni rritjen e konkurrencës në universitete dhe të mundësohet           
bashkëpunim i  tyre me universitete prestigjioze të huaja; 

 
• Të vendosen bursa për studime universitare në drejtime deficitare, si dhe bursa për              
studentë të talentuar që do t'u mundësojë të rinjve të qëndrojnë në vend për të               
studiuar; 
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• Të vendoseni mekanizëm për konkurrencën dhe vlerësimin në arsimin e lartë në             
përputhje me kriteret e Listës Shangai dhe renditjen e universiteteve në mënyrë që             
të rritet cilësia e arsimit të lartë; 
 
• Të zbatoni edhe aktivitete të tjera në përputhje me zotimet dhe Programin e              
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore 2020 - 2024. 

 
 

Njëkohësisht si ministre e arsimit dhe shkencës në në Qeverinë e Republikës së             
Maqedonisë së Veriut, nga Ju pres: 
 

● Të jeni gardiani i parë i Kushtetutës dhe ligjeve dhe të siguroni që Ministria e               
Arsimit dhe Shkencës të përmbush të gjitha detyrimet ligjore, që të gjithë            
bartësit e funksioneve publike dhe zyrtarët që punojnë nën juridiksionin tuaj           
të jenë njësoj të përgjegjshëm ndaj ligjit dhe Kushtetutës dhe se Kushtetuta            
dhe ligjet do të zbatohen njëjtë për të gjithë; 

● Të jeni shembull i qeverisjes së mirë dhe të siguroni që zyrtarët publik dhe              
zyrtarët që punojnë nën juridiksionin tuaj t'u përmbahen standardeve më të           
larta të qeverisjes së përgjegjshme dhe etike; 

● Të siguroni që Ministria e Arsimit dhe Shkencës të përgjigjet në kohë, në             
mënyrë të drejtë, efikase dhe efektive të zgjidh çështjet dhe procedurat e            
qytetarëve dhe personave juridik, duke justifikuar dhe fituar besimin e          
qytetarëve dhe të opinionit publik; 

● Të vazhdoni zbatimin dhe përmirësimin e politikave të transparencës dhe          
llogaridhënies; 

● Të jeni të hapur dhe gjithëpërfshirës ndaj qytetarëve, publikut profesional,          
shoqërisë civile dhe opozitës në krijimin dhe zbatimin e politikave publike në            
mënyrë që të siguroni politika cilësore të bazuara në prova dhe konsensus të             
shoqërisë; 

● Të siguroni që burimet shtetërore të mos përdoren për qëllime partiake dhe            
zgjedhore dhe që zyrtarët administrativ dhe punonjësit e sektorit publik të           
mos jenë subjekt i ndikimit partiak; 

● Të promovoni barazinë gjinore dhe përfaqësimin e drejtë dhe të keni           
parasysh karakterin multietnik të vendit. 

Bashkëpunoni me të gjithë punonjësit dhe përdorni të gjitha potencialet e           
administratës publike. Në të gjitha veprimet tuaja, të jeni shembull për ata me të cilët               
punoni dhe për qytetarët për të cilët punoni. Respektoni Kodin etik për anëtarët e              
Qeverisë dhe mbajtësit e funksioneve publike të emëruar nga Qeveria dhe           
promovoni vlerat etike. Në fund të mandatit tonë në vitin 2024, si rezultat i              
ndryshimeve pozitive që ne do të bëjmë, Maqedonia e Veriut të jetë vend ku              
qytetarët duan të jetojnë dhe të kontribuojnë në përmirësimin e saj të vazhdueshëm.             
Qytetarët e presin këtë nga ne. 
 
Ju uroj fat, shëndet dhe mandat të suksesshëm. 
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Sinqerisht i juaji, 
Zoran ZAEV 

 
 
 

Ministre e arsimit dhe shkencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut 
Milla CAROVSKA 
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