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FONDACIONI PËR INICIATIVA ARSIMORE DHE KULTURORE “HAP PAS HAPI” - MAQEDONIA

Përshëndetje të gjithëve!
Mbërriti botimi më i ri i buletinit të Fondacionit “Hap pas
hapi”! Ky është vendi i vërtetë që të mësoni për
materialet e reja të cilat i përgatisim: libra me vizatime
për fëmijë, doracak për prindërit dhe arsimtarët,
trajnime dhe punëtori, mundësi për të mësuar nëpërmjet
lojës dhe shumë aktivitete të tjera.

Kën aqu ni dhe inf orm ohu ni në
faq et në viji m të kët ij bul eti ni.
Përshëndetje nga ekipi i “Hap pas hapit”.
Klikimi i thjeshtë mbi titujt më poshtë, ju çon menjëherë tek përmbajtja e përzgjedhur të cilën doni ta lexoni të parën!

Projekti i USAID-it për zhvillim profesional
dhe në karrierë të arsimtarëve

QENDRA
MAQEDONASE PËR
EDUKIM
QYTETAR

Projekt i USAID-it ”Leximi ju bën udhëheqës”
TË GJITHA SHKOLLAT NË SHTET TRAJNOHEN PËR VLERËSIM TË AFTËSIVE TË
SHKRIM-LEXIMIT GJUHËSOR DHE MATEMATIKOR

KOMUNITETET PËR MËSIM – RRJETE PËR TË MËSUAR ME KOLEGËT

AKTIVITETET MË TË RËNDËSISHME
NË PERIUDHËN KORRIK – TETOR

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS
EARLY CHILDHOOD PROGRAM
Roma Parenting Support Projects

” L E X O J M Ë , M Ë S O J M Ë D H E A R G Ë T O H E M I “
P U N Ë TO R I P Ë R S H K R I M - L E X I M I N G J U H Ë SO R N Ë S H KO L L A

PROJEKTI “PËRMIRËSIMI I PRINDËRVE
PËR SUKSES MË TË MIRË TË FËMIJËVE ROMË”

Fëmijët e përfshirë në këtë program kanë
hyrë të përgatitur në klasën e parë
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Projekt i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”
Di je n ga gj uha dhe matematika për zhv illi m in tel ekt ual

Të gjitha shkollat në shtet trajtohen për vlerësim të
aftësive të shkrim-leximit gjuhësor dhe matematikor
Në periudhën nga tetori deri në dhjetor të vitit 2015, në suazat e Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”
rreth 550 përfaqësues nga 233 shkolla nëntëvjeçare do të kalojnë një trajnim dyditor për vlerësim të aftësive për
shkrim-lexim gjuhësor dhe matematikor të nxënësve në klasat e ﬁllores. Qëllimi i trajnimit është që t'i përgatisë
përfaqësuesit e shkollave nëntëvjeçare (pedagogë, psikologë apo arsimtarë klasorë) të kryejnë vlerësime individuale
mbi shkrim-leximin e nxënësve, duke përdorur instrumentet e standardizuara EGRA dhe EGMA. Në vijim me
teknologjinë e re, pajisjet EGRA dhe EGMA përdoren në kompjuterë tablet të cilët shkollave ua ka dhuruar USAID-i
nëpërmjet Projektit “Leximi ju bën udhëheqës”. Kështu, procesi i vlerësimit është më i saktë dhe më eﬁkas, kurse
zvogëlohet dhe puna administrative për ata të cilët do të kryejnë vlerësimin.

“Gjatë trajnimit arritëm të marrim njohuri mbi përdorimin e instrumenteve
EGRA dhe EGMA. Konsideroj se trajnimi është organizuar në mënyrë të
jashtëzakonshme. Pjesëmarrësit, gjithashtu, kishin shansin të dëshmonin
aftësitë e veta dhe sidomos më pëlqeu fakti se të gjithë ishin shumë
konstruktivë. Mjetet, instrumentet dhe metodat të cilat i përdorëm gjatë
trajnimit ishin shumë praktike.”

Nijazi Bexheti, arsimtar në ciklin e ulët në
ShF “Naim Frashëri” – Tetovë

Gjatë vitit 2013 dhe 2014, i njëjti trajnim ishte zbatuar për përfaqësuesit e
103 shkollave të tjera nëntëvjeçare në shtet dhe tek to instrumentet ishin
pilotuar tashmë dhe ishte kryer hulumtim mbi gjendjen ﬁllestare me shkrimleximin e nxënësve të klasave të dyta dhe të treta.

“Është shumë e rëndësishme që hulumtimi të zbatohet me sukses që të
shihen deri ku janë nxënësit tanë me arritjet e tyre për shkrim-lexim
gjuhësor dhe matematikor, kështu nëpërmjet rezultateve të shohim çfarë
ndryshimesh duhet të bëhen që të përmirësohen arritjet e nxënësve.”

Nikolina Jashkova, pedagoge në ShF “Geras
Cunev”- fsh. Prosenikovë, Strumicë
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Të gjitha shkollat në shtet trajtohen për vlerësim të aftësive të shkrim-leximit gjuhësor dhe matematikor

Viktorija Dimitrovska, koordinatorja për vlerësim të shkrim-leximit
gjuhësor dhe matematikor në Projektin e USAID-it “Leximi ju bën
udhëheqës” e thekson rëndësinë e ekzistimit të mjeteve të
standardizuara për matje të shkrim-leximit: “Si pjesë e punës së
tyre pedagogjike, pedagogët në shkolla edhe më parë kanë kryer
një lloj të tillë vlerësimi të aftësive për shkrim-lexim te fëmijët,
sidomos të aftësive për lexim. Megjithatë, deri më tani kjo është
zbatuar me instrumente të përpunuar që në kohën kur
Maqedonia ka qenë pjesë e Jugosllavisë të cilat i kanë
përpunuar ata vetë. Me instrumentin EGRA pedagogët më në
fund morën një instrument të lokalizuar në gjuhën
maqedonase dhe shqipe me të cilin në mënyrë sistematike
mund t'i vlerësojnë shkathtësitë gjuhësore të nxënësve dhe
ato rezultate të jenë valide, të besueshme dhe të
Viktorija Dimitrovska, koordinatorja për vlerësim të
zbatueshme.”
shkrim-leximit gjuhësor dhe matematikor në
Projektin e USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”

Hulumtimi i fundit nacional për vlerësim të shkrim-leximit në gjuhën maqedonase dhe
shqipe dhe në matematikë në Maqedoni është kryer në vitin 2001. Në disa vitet e fundit, janë
kryer hulumtime të aftësive për shkrim-lexim ﬁllestar gjuhësor dhe matematikor, por ato
janë më shpesh hulumtime si pjesë e ndonjë projekti, si për shembull hulumtimet të cilat
UNICEF-i i ka kryer para dhe pas përfundimit të ciklit të parë të Programit “Shkrim-Leximi
Gjuhësor në Klasat e Fillores” (2010 dhe 2013) me ekzemplar prej tridhjetë shkollash ﬁllore.
Janë vendosur shumë reforma dhe risi në arsimin tonë, duke përfshirë edhe arsimin
nëntëvjeçar në vitin 2007 dhe programet e reja arsimore për matematikë nga viti i kaluar
shkollor, por nevojiten hulumtime gjithëpërfshirëse të një ekzemplari të madh hulumtuesish
se sa të suksesshme janë këto reforma dhe a ndikojnë mbi arritjet e nxënësve.
Në maj të vitit 2016, në suazat e Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”, do të
zbatohet hulumtim i shkrim-leximit gjuhësor dhe matematikor në ekzemplar prej 5000
nxënësish të klasave të dyta dhe të treta nga të gjitha shkollat në Republikën e Maqedonisë
në gjuhën maqedonase dhe gjuhën shqipe. Në bazë të rezultateve të ﬁtuara pastaj do të
mund të përgatiten edhe standarde për lexim në gjuhën maqedonase dhe shqipe dhe për
matematikën për klasën e dytë dhe të tretë kështu që arsimtarëve do t'u mundësohet t'i
ndjekin rregullisht arritjet e nxënësve të tyre.
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Bashkësitë për të mësuar janë paramenduar si vende ku arsimtarët në mënyrë konstruktive dhe pa
pengesa do të shkëmbejnë përvoja, praktika, por edhe dilema dhe sﬁda rreth punës së vet në arsim.
Shkollat e fazës së parë dhe të dytë takohen aktivisht bisedojnë për planet e veta mbi aktivitetet
zhvillimore të cilat i evidentojnë si të rëndësishme për punën e tyre, kurse nga nëntori 2015,
bashkësitë për të mësuar do të formohen edhe në shkollat e fazës së tretë. Për përvojën e vet si anëtar
i bashkësisë për të mësuar dhe si mentor i cili jep mbështetje në bashkësitë për të mësuar në shkollat e
tjera të projektit, biseduam me Dobri Jovevskin nga ShF “Ilinden” – Kriva Pallankë.

“Të jesh mentor i bashkësisë për të
mësuar për mua është sﬁdë dhe mundësi së bashku me
arsimtarët të krijojmë plane se si të tejkalohen sﬁdat me të cilat
ballafaqohen. Krijimi i rrjeteve të bashkësive për të mësuar dhe rrjetëzimi i tyre
me shkollat e tjera janë nxitje për shkëmbim të shembujve nga puna e përditshme e
arsimtarëve, realizim i projekteve të përbashkëta dhe përmirësim i cilësisë së
shkrim-leximit gjuhësor dhe matematikor te nxënësit.” – Dobri Jovevski, arsimtar
në ciklin e ulët në SHF “Ilinden”, Kriva Pallankë dhe mentor në bashkësinë për
të mësuar në ShF “Hristijan Todorovski Karposh” – Fsh. Dragomance,
Staro Nagoriçane.
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Në bazë të vlerësimit të mëparshëm të nevojave të shkollave për ngritje profesionale
dhe rezultatet e marra nga hulumtimi për gjendjen ﬁllestare me shkrim-leximin
gjuhësor te nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë, në shtator dhe tetor janë mbajtur
punëtori për shkrim-leximin gjuhësor në 40 shkolla. Punëtoritë u dedikohen anëtarëve
të bashkësive për të mësuar dhe qëllimi i tyre është të përgatisë arsimtarët:

të njihen me aktivitetet kreative dhe teknikat për mbështetje të aftësimit për
shkrim-lexim te fëmijët;
të krijojnë materiale inovative për aftësim për shkrim-lexim;
të shfrytëzojnë teknika për mësim nëpërmjet lojës; dhe
të përfshijnë familje në procesin e aftësimit për shkrim-lexim të fëmijëve.

“Trajnimi 'Lexojmë, mësojmë dhe argëtohemi'
ndryshon prej trajnimeve të tjera sepse ofron
teknika dhe strategji konkrete për të mësuar,
kurse lidhen me procesin e mësimit të leximit dhe
shkrimit ﬁllestar. Personalisht në punën time të
përditshme me studentë e grupit për arsim në ciklin
e ulët në Fakultetin Pedagogjik, ky trajnim është i
rëndësishëm, sepse përfshin mënyra të mësimit të
cilat kontribuojnë në lehtësimin e procesit për
lexim dhe shkrim ﬁllestar.”
Lulzim Aliu,
profesor në Fakultetin Pedagogjik
“Shën. Kliment Ohridski” – Shkup
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Vesna Stanojeviq,
arsimtare në ciklin e ulët në
ShF “Istikball” – Tetovë

Vesna Stanojeviq, arsimtare në ciklin e ulët në ShF “Istikball” – Tetovë dhe trajnues
në suazat e projektit tha: “Unë si arsimtare shumëvjeçare në ciklin e ulët mësoj
vazhdimisht dhe mbindërtohem profesionalisht. Ky trajnim e shton kërshërinë time
sepse ofron teknika të reja mbi aftësimin për shkrim-lexim gjuhësor të cilat mund
t'i zbatoj lehtë dhe menjëherë në punën e përditshme. Vetë dinamika e aktiviteteve,
mënyra e realizimit, materialet e përgatitura mirë për punë, strategjitë e parapara –
e gjithë kjo kontribuoi që ky trajnim të dallohet prej të tjerëve. Menjëherë pas
trajnimeve kam marrë informacione kthyese prej arsimtarëve për zbatimin e tyre
në orët për lëndën e gjuhës. Nëse nxënësve ua zbuloni njëherë këto teknologji,
besoni se do t'i kërkojnë përsëri dhe përsëri. Vetë titulli i trajnimit i vërteton fjalët
e mia – LEXOJMË, MËSOJMË dhe ARGËTOHEMI!

Këto punëtori mundësojnë nxënësit të përfshihen në aktivitete në mënyrë interaktive
dhe të krijojnë ide të reja prej përvojave personale. Mandej, përvojat dhe njohuritë e
ﬁtuara në këtë punëtori, pjesëmarrësit do t'i shkëmbejnë me kolegët në shkollë.
“Transferimi i njohurive dhe përvojave prej trajnimeve në mjedisin e vet, në shkollën e vet për
mua është me rëndësi të madhe. Është mirë në shkolla të realizohen diseminime dhe të formohen
ekipe për mbështetje. Gjithsesi ata duhet të jenë arsimtarë liderë në mjedisin e vet, arsimtarë të
cilët kanë njohuri dhe shkathtësi, të cilët arrijnë të përcjellin njohuri dhe të cilët bashkëpunojnë
dhe me altruizëm do të bashkëpunojnë jo vetëm gjatë desiminimve, por vazhdimisht do t'u japin
mbështetje kolegëve të tyre të tjerë” – shtoi Vesna Stanojeviq.
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Duke e hulumtuar gjendjen me aftësitë për shkrim-lexim ﬁllestar të nxënësve në shkollat ﬁllore
në Maqedoni, Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” e ka kontrolluar edhe qasjen te
materialet për të mësuar, mjedisin për të mësuar, si edhe faktorët e tjerë socialë-ekonomikë të
cilët ndikojnë mbi aftësimin për shkrim-lexim të fëmijëve. Hulumtimet dëshmojnë se
arsimtarëve dhe nxënësve nuk u mungojnë libra shkollorë, por nxënësit nuk kanë materiale të
mjaftueshme shtesë për të lexuar, si në shkolla ashtu edhe në shtëpi. Pikërisht për këtë,
Fondacioni për iniciativa irsimore dhe kulturore “Hap pas hapi” ka botuar 20 libra me vizatime në
gjuhën maqedonase dhe shqipe të cilët janë shpërndarë në të gjitha shkollat nga klasa e parë deri
te klasa e tretë, si dhe në bibliotekat e shkollave në të gjitha shkollat e vendit tonë.
Përmbledhja prej 20 titujsh me libra me vizatime, së bashku
me doracakun me aktivitete për prindërit dhe arsimtarët
dhe poster me temat e përfshira në librat me vizatime është
titulluar “Biblioteka jonë e parë”. Pse pikërisht ky titull?
Shpresoj se ky koleksion do të jetë nxitje për ÇDO klasë në
arsimin ﬁllor mandej të punojë në krijimin dhe pasurimin e
vazhdueshëm dhe këndi plot me libra do të jetë çdo ditë në
dispozicion të nxënësve.

“BIBLIOTEKA JONË E PARË” TASHMË KA MBËRRITUR NË TË GJITHA SHKOLLAT FILLORE

ShF “Jonçe Smugreski” nga Obrshani

ShF “Naim Frashëri” - Studeniçan
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Si të marrim maksimumin prej leximit të librave
me vizatime me fëmijët? Çfarë pyetjesh t'u bëjmë në
lidhje me ato që kanë lexuar që ata ta zhvillojnë mendimin kritik? Si t'i
shfrytëzojmë këta libra me vizatime që të mësojmë edhe shkencë, edhe
art, por edhe të bisedojmë për ndjenjat e fëmijëve? Që të ofrojmë ide
për aktivitete me fëmijët të cilët do ta plotësojnë leximin e librave me
vizatime, përgatitëm doracak me aktivitete për arsimtarë dhe prindër.
Të gjithë 20 librat me vizatime, posteri dhe doracaku për arsimtarët dhe
prindërit gjenden në bibliotekën digjitale të faqes së internetit të
Fondacionit: http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka
NR.13

KORRIK-TETOR

2015

E б uл т ен 8/15

MË 17 SHTATOR, ËSHTË PROMOVUAR ZYRTARISHT PËRMBLEDHJA

“BIBLIOTEKA JONË E PARË”
PARA 200 NXËNËSVE, ARSIMTARËVE DHE BASHKËPUNËTORËVE TË TJERË

Zonja Kejpi Polk Bejli, bashkëshortja e
ambasadorit amerikan, Xhes Bejli, në
fjalën e saj gjatë evenimentit thotë:
”Librat me vizatime nuk janë vetëm të
mbushur plot me

ilustrime të bukura,

por ata i ftojnë lexuesit e rinj të njihen
me përvoja, ide, vende dhe njerëz të
rinj. Librat për fëmijë i përmirësojnë
aftësitë gjuhësore dhe komunikuese.”
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Nga ﬁllimi i shtatorit “Biblioteka me rrota” e vazhdoi udhëtimin e tij nëpër shtet. Kemi vizituar shumë
shkolla në rrethinën e Shkupit, Tetovës dhe Ohrit, ku hasëm një shkollë me pamje të mrekullueshme nga
Liqeni i Ohrit, ndërtesa rajonale e ShF “Sv. Naum Ohridski” – Peshtani, në fshatin Trpejca.
Në këtë shkollë rajonale këtë vit mësojnë gjithsej pesë fëmijë në një paralele të kombinuar nga klasa e parë
deri në klasën e pestë: Stefan, Mellani, Mihail, Sara dhe Nadica. Mësuesja e tyre, Lila Karanﬁllovska, udhëton
çdo ditë nga Manastiri deri në vendin e vet të punës në shkollën në Trpejca nga një orë e gjysmë në një
drejtim. Lila neve na i tregoi sﬁdat e punës me grup të kombinuar nxënësish nga klasa e parë deri në të
pestën në një shkollë rajonale në mjedis fshati. Cilat janë sﬁdat ,por edhe përparësitë e punës në një mjedis
të tillë? “Në Trpejca punoj si arsimtare e ciklit të ulët prej 9 vjetësh. Këtë vit kam punë me pesë nxënës. Ka
pasur vite kur kam punuar edhe vetëm me dy nxënës. Nuk mund të përdor gjithmonë shumë mjete në
mësimdhënie me ndonjë nxënës, sepse ato ua tërheqin vëmendjen nxënësve të tjerë, prandaj më duhet t'i
përshtat aktivitetet dhe teknikat të cilat i përdor. Por, këta janë fëmijë të mrekullueshëm të cilët e
ndihmojnë njëri-tjetrin për të mësuar. Na mungojnë edhe resurse edhe mjete praktike, por kemi
bashkëpunim të përkryer me prindërit, kështu që ata kontribuojnë kur kanë mundësi. Kjo është ajo që më
mban në jetë dhe më jep guxim në udhëtimin tim të përditshëm.”

ShF “Sv. Naum Ohridski” – Peshtani, në fshatin Trpejca
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Gjatë vizitës sonë, ishim të shoqëruar vazhdimisht nga dy nëna të
cilat i ndihmonin nxënësit gjatë aktiviteteve. Spasa Risteska,
nëna e Sarës e cila është në klasën e dytë, na tha: “Edhe babai
im ka mësuar në këtë shkollë. Është ndërtuar në vitet
pesëdhjetë dhe prej atëherë është investuar pak në
infrastrukturën e saj. Gjatë vitit shkollor vizitorë nga jashtë
vijnë rrallë, nuk ka shumë evenimente. Megjithatë, ne duam
dhe përpiqemi që fëmijët tanë të përfshihen në gjithçka, që
të mos mbeten pas me njohuri, mundësi dhe përvoja. Prandaj
u gëzuam shumë për ardhjen tuaj”.
Sara, përsëri, na tha se dëshiron të ketë bibliotekë të larmishme në shkollë...
Mësuesja Lila është “fajtori” kryesor që “Biblioteka me rrota” erdhi për vizitë në ShF “Sv. Naum Ohridski”. Ajo bëri
përpjekje që nxënësit e saj të jenë pjesë e këtij aktiviteti, kurse pastaj të gjithë se bashku i kanë numëruar me padurim
ditët derisa të vijë biblioteka e larmishme në oborrin e shkollës së tyre. Lila, gjithashtu, e kupton rëndësinë enorme të
zhvillimit të vazhdueshëm profesional të punëtorëve në arsim dhe siç na tha ajo vetë, synon gjithmonë të marrë pjesë
në trajnime, seminare dhe punëtori të ndryshme, madje edhe nëse duhet t'i mbulojë vetë shpenzimet për pjesëmarrje
në to, siç është praktika në shtetet më të zhvilluara.
Përveç shkollës në Trpejca, me “Bibliotekën me rrota” i vizituam edhe tri ndërtesat e tjera të ShF “Sv. Naum Ohridski”
– shkollën qendrore në Peshtani dhe shkollat rajonale në Konjsko dhe Ellshani.
Në periudhën që vijon “Biblioteka me rrota” do të vazhdojë me vizitat nëpër të gjithë shtetin,
kurse prioriteti ynë është t'i përfshijmë vendet më të largëta rurale dhe shkollat të
cilat nuk kanë biblioteka në suazat e bashkësisë së tyre lokale.

Për të gjitha informacionet shtesë në lidhje me aktivitetet e
Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”
kontaktoni Ana Dimovska, koordinatore për komunikime nëpërmjet
e-postës: ana@stepbystep.org.mk ose në tel.: 072/ 307-321.
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QENDRA
MAQEDONASE PËR
EDUKIM
QYTETAR

Projekti i USAID-it për zhvillim profesional
dhe në karrierë të arsimtarëve

NË PERIUDHËN KORRIK – TETOR SI AKTIVITETE
MË TË RËNDËSISHME MUND VEÇOHEN KËTO:
Ÿ Fokus-grup me arsimtarët e arsimit klasor dhe lëndor në lidhje me mënyrën dhe kohën e nevojshme

për realizimin e detyrave në punë nga arsimtari ku morën pjesë përfaqësues nga shkollat
nëntëvjeçare dhe shkollat e mesme dhe përfaqësues së SPAShK-së ku u diskutuan zgjidhje të
mundshme me mbingarkesën momentale të arsimtarëve.
Ÿ Tryezë e rrumbullakët për diskutim të kompetencave dhe standardeve të propozuara për

bashkëpunëtor profesionist – bibliotekar. Bibliotekarë nga shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme,
rurale dhe urbane, morën pjesë në këtë tryezë të rrumbullakët dhe dhanë kontributin e vet në
ﬁnalizimin e dokumentit. Kompetencat dhe standardet do të përdoren për zhvillim profesional dhe
përparim në karrierë për bashkëpunëtorët profesionalë – bibliotekarë.
Ÿ Takim me bashkëpunëtorët profesionalë të cilët pilotojnë instrumentet dhe procedurat për

përparim në titullin bashkëpunëtor profesional – mentor dhe bashkëpunëtor profesional – këshilltar.
Procesi i pilotimit ﬁlloi në tetor dhe do të vazhdojë deri në dhjetor. Njohuritë që do të merren do të
ndihmojnë në ﬁnalizimin e procedurave dhe instrumenteve.
Ÿ Udhëzim i përshtatur për pilotim të procedurave dhe instrumenteve për përparim në titullin

arsimtar – mentor, në përputhje me njohuritë e marra nga fokus-grupet të mbajtura pas përfundimit
të procesit të pilotimit në përputhje me pyetësorët e plotësuar.
Ÿ Pilotimi i instrumenteve për vlerësim të portofolit të arsimtarit për ngritje në titull. Anëtarët e

Komisionit janë takuar disa herë që t'i shqyrtojnë kriteret për vlerësim të portofolave dhe t'i
përpunojnë instrumentet për vlerësim.

Takime pune me bibliotekistët e shkollave

Takime me fokus grupe për mënyrat dhe kohën
e nevojshme për realizim të detyrave pune

* Mbartësi kryesor i Projektit të USAID-it për zhvillim profesional dhe të karrierës për arsimtarët është
Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar. Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas
hapi” është përfshirë si organizatë partnere në zbatimin e aktiviteteve në suazat e Komponentit për
Standarde për Kompetenca të Arsimtarëve.

Për më tepër informacione për Projektin e USAID-it për Zhvillim Profesional dhe të Karrierës për
Arsimtarët mund t'i drejtoheni Udhëheqësit të projektit, Vera Kondiq-Mitkovska, Qendra Maqedonase për
Arsim Qytetar, nëpërmjet e-postës: VKondik@mcgo.org.mk
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OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS
EARLY CHILDHOOD PROGRAM
Roma Parenting Support Projects

PROJEKT
“PRINDËR
MË TË MIRË
PËR SUKSES
MË TË MADH
TË FËMIJËVE
ROMË”

Fëmijët e përfshirë në këtë
program hynë të përgatitur
në klasën e parë
Projekti “Prindër më të mirë për sukses më të mirë të fëmijëve
romë”, pas dy vitesh zbatimi, përfundoi me realizimin e aktiviteteve
të përditshme. Aktivitetet në muajt e fundit i dedikoheshin
përgatitjes së fëmijëve dhe familjeve për regjistrim në klasën e
parë. Me ndihmë të projektit, nëpërmjet ﬁtimit të paranjohurive
përkatëse në fushën e matematikës dhe shkencave të natyrës dhe
përvetësimit të gjuhës maqedonase, si dhe marrjen e shprehive të
higjienës dhe shkathtësive për socializim dhe komunikim, 71 fëmijë e
ﬁlluan rrugën e vet drejt formimit të arsimit tetëvjeçar. Besojmë se
mbështetja që morën këta fëmijë në vitet e tyre më të hershme,
është një bazë e fortë që ta vazhdojnë arsimin e vet edhe mandej, në
shkollat e mesme, por edhe në institucione të larta arsimore.
Prindërit romë ﬁtuan njohuri për rolin,
përgjegjësinë e vet dhe mbështetjen që
duhet t'ua japin fëmijëve të vet në procesin e
arsimit, për komunikimin dhe bashkëpunimin
me arsimtarët dhe shkollën, kurse edukatorët
e trajnuar të projektit i përmirësuan
njohuritë dhe aftësitë në fushën e zhvillimit
të hershëm të fëmijëve për punë me fëmijë
nga kategoritë e lëndueshme dhe besojmë se
do t'i ndihmojnë në punën e tyre të mëtejshme.

Informacionet parësore kthyese prej arsimtarëve i dëshmojnë dallimet në përgatitjen e fëmijëve të
projektit në raport me ata fëmijë të cilët nuk morën pjesë në programet parashkollore. Suksesi i ﬁllimit,
motivimi dhe vetëbesimi i fëmijëve në këta dy muajt e parë, si dhe njohuritë dhe shkathtësitë solide të cilat i
sollën ata, shpresojmë, se janë garanci se ky grup nxënësish do ta përfundojë me sukses rrugën e vet nëpër
programet arsimore dhe do të kontribuojë për përparimin e gjendjes së bashkësisë rome në Maqedoni.

Më tepër informacione për Projektin
“Prindër më të mirë për sukses më të mirë të fëmijëve romë”
kontaktoni Elena Mishiq, koordinatore e projektit,
nëpërmjet e-postës: elena@stepbystep.org.mk
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FONDACIONI PËR INICIATIVA ARSIMORE DHE KULTURORE “HAP PAS HAPI” - MAQEDONIA

KONFERENCA DHE AKTIVITETE PËR
ZHVILLIM TË ORGANIZATËS DHE PROFESIONAL
Me qëllim që të sigurohet qëndrueshmëria
ﬁnanciare dhe organizative e rritëm
eﬁkasitetin gjatë realizimit të vizionit dhe
misionit tonë dhe shërbimet të cilat ua
japim konsumatorëve tanë, Fondacioni
“Hap pas Hapi” këtë vit ﬁlloi një proces më
afatgjatë në përforcimin organizativ. Ekipi i
“Hap pas hapi” punon me mbështetje nga
konsultonte lokalë dhe ndërkombëtarë në
përgatitjen e strategjisë dhe dokumenteve
shtesë të cilat çojnë drejt krijimit dhe
zbatimit më eﬁkas dhe më cilësor të
aktiviteteve tona të ardhshme.

Në periudhën nga 18 deri më 21 gusht, ekipi i “Hap pas hapi” – Maqedonia mori pjesë në konferencën
rajonale për edukatorë në Bosnjë. Tema e konferencës së sivjetshme ishte “gjuha në funksion të
zhvillimit të mendimit kritik”. Ekipi i “Hap pas hapi” u prezantua me disa prezantime dhe punëtori si:
punëtori për aktivitetet e Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”, punëtori për përpunim të
instrumenteve për vlerësim të shkrim-leximit dhe punëtori për nxitje të shkathtësive jetësore dhe
akademike të fëmijëve nëpërmjet lojërave të aktrimit.
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Në periudhën nga 8 deri më 11 shtator, përfaqësuesit e
Fondacionit “Hap pas hapi”, morën pjesë në Konferencën
“Arsimi dhe tranzicioni – kontribute nga të dhënat në
arsim” të organizuar nga Asociacioni Evropian për
Hulumtime në Arsim në Budapest. Në konferencë u
prezantuan rreth 2700 hulumtime të reja në arsim
nga profesorë dhe doktorantë nga universitet të
famshme, përfaqësues të ministrive të arsimit dhe
ekspertë për politika arsimore dhe përfaqësues të
sektorit joqeveritar qëllimi i të cilës është
përmirësimi i arsimit. Në këtë konferencë
përfaqësuesit e “Hapa pas hapit” i prezantuan
aktivitetet në suazat e Projektit të USAID-it “Leximi
ju bën udhëheqës” të cilat kanë të bëjnë me punën e
bashkësive për të mësuar.

Nga 8-11 tetor ishim nikoqirë të evenimentit të
rrjetëzimit dhe shkëmbimit të përvojave me
kolegët dhe bashkëpunëtorët tanë të organizatave
anëtare në Asociacionin Ndërkombëtar “Hap pas
hapi” nga 6 vende të rajonit: Slloveni, Kroaci, Mal i Zi,
Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi dhe Kosovë. Ky
aktivitet treditor ishte mundësi e përkryer që t'i
shkëmbejmë përvojat dhe sﬁdat e punës në fushën e
zhvillimit të hershëm të fëmijëve, si dhe të
diskutojmë për mundësitë për bashkëpunimin
rajonal në fusha të caktuara.

Mysaﬁrët nga rajoni morën pjesë edhe
në evenimentin me “Bibliotekën me rrota” në
ShF “Sv. Naum Ohridski” Peshtani.

Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi” – Maqedoni
bul. Partizanski odredi br.72а, 1000 Shkup, Maqedoni
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