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Mirë se erdhët në edhe një 
                                               botim të e-buletinit tonë! 

Në faqet e mëposhtme ju ofrojmë informacione interesante për 
aktivitetet që Fondacioni “Hap pas hapi” i zbatoi gjatë periudhës 
së kaluar. Iniciativa on-lajn “Dua të…”, libra të ri me ilustrime në 
gjuhën rome dhe trajnime për arsimtarë, janë vetëm një pjesë e 
tyre. Lexoni dhe shpërndani me më të afërmit!

Ju përshëndesim! 

Fushatë për rëndësinë 
e qasjes së barabartë 
deri te arsimi për romët 
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“ЕЕСТА ЗА ИП  И СВ  ДЕ НР ТЕ МО ВАО ТИ КРА ОЕ Е ТИЈА РАЗК Т  КАЈ РОМИ  ПРЕКУ ОБТ И ТЕ „ ЦЗА АЈА ПКН КАУВА НА ЊЕ 

Klikoni mbi secilin prej titujve më poshtë që të arrini 
menjëherë te përmbajtja që dëshironi ta lexoni të parën!

Projekt i USAID-it ”Leximi ju bën udhëheqës” 
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On-lajn iniciativa 
për arsimimin 

e romëve

Mbahen gjashtë 
tryeza të 

rrumbullakëta 
rajonale

Aktivitete për 
fëmijë dhe prindër 

në qendra edukative

U botuan pesë 
libra me ilustrime 

në gjuhën rome 
dhe maqedonase

U zbatua studim   i heri p ë dër gjuh
   ma et re am tat esikë fill në klasat 

 Trajnime p  ër he m ë datematik  erollif jaer ë tla  ol  hk g  sjuhë  76 për

   Mat  e emat dhik  ea m etësoh  emirtsuil em evarlibt jemërnëp

BASHKESITE�PER�NXENIA NGA  MAQEDONIA  
ne liber te botuar nga Universiteti ne Kembrixh
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Zbatimi i studimit për vlerësimin e arsimimit gjuhësor dhe matematikor me instrumentet EGRA (Early 

Grade Reading Assessment) dhe EGMA (Early Grade Math Assessment) sivjet kishte dy qëllime:  

 1.   të përcaktohet nëse aktivitetet e projektit kanë kontribuar në përmirësimin e rezultateve nga 

leximi dhe matematika te nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë

 2.   të vëzhgohet përparimi nga leximi dhe matematika te nxënësit e klasës së pestë (të cilët janë 

notuar çdo vit nga klasa e dytë)

www.stepbystep.org.mk

U ZBATUA STUDIM I RI PËR 

GJUHË DHE MATEMATIKË 

NË KLASAT FILLESTARE

Nxënës duke zgjidhuar detyra nga 
instrumenti matematikor EGMA në 

ShF “Goce Dellçev” – Manastir

Hulumtimi në terren u zbatua prej 15 deri 31 maj të vitit 2017, në ekzemplar prej 3500 nxënësve të klasës së dytë, tretë dhe të 

pestë prej 70 shkollave fillore në Republikën e Maqedonisë në gjuhën mësimore maqedonase, shqipe dhe turke.

Vlerësimet i zbatuan 150 përfaqësues të shkollave (pedagogë, psikologë shkollor, si dhe arsimtarë klasor) të cilët paraprakisht 

janë trajnuar për përdorimin e instrumenteve të standardizuara për vlerësim me ndihmën e kompjuterit tablet.

Që të sigurohet se vlerësimet nëpër shkolla zhvillohen sipas standardeve ndërkombëtare dhe rregullave për dhënien e EGRA 

dhe EGMA, procesin në terren e vëzhguan vëzhgues dhe ekipi i projektit të cilët u ofronin vlerësuesve përkrahje dhe këshilla.

Rezultatet nga studimi do të shpërndahen me shkollat dhe institucionet kompetente me qëllim që të shqyrtohen mundësitë 

për përshtatjen e programeve mësimore, por edhe vetë mësimit, për përmirësimin e shkathtësive themelore gjuhësore dhe 

matematikore te nxënësit. Një nga angazhimet tona është që në bazë të rezultateve të fituara të përpilohen edhe standardet 

për lexim në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke, si dhe për matematikën me çka arsimtarëve do t'u mundësohet që t'i 

vëzhgojnë rregullisht të arriturat e nxënësve të tyre.

Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës“ u falënderohet të gjithë atyre që u përfshinë 

në këtë studim, e veçanërisht pedagogëve, psikologëve, arsimtarëve, si dhe nxënësve, për 

kontributin e tyre të rëndësishëm në procesin e mbledhjes së të dhënave.

Projekti i USAID-it 
“Leximi ju bën udhëheqës”

Dije nga gjuha dhe 

matematika për 

zhvillim intelektual
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“Ide të reja që zbatohen lehtë. Nxënie 
nëpërmjet aktiviteteve, shoqërimit dhe 
bashkëpunimit”. – pjesëmarrës në 
trajnimin “Matematika +” në 
SHF “Kërste Misirkov” - Gjevgjeli

“Ky trajnim ishte mundësi e shkëlqyeshme 
për t'u shprehur, për parashtrimin e 
pyetjeve, bashkëpunim dhe shkëmbim të 
mendimeve”. – pjesëmarrës në trajnimin 
“Lexojmë, mësojmë dhe argëtohemi”, në 
SHF “Kongresi i Manastirit” – Çair

?
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TRAJNIME PËR MATEMATIKË DHE GJUHË PËR 76 SHKOLLA TË REJA FILLORE

Në tremujorin e fundit të këtij viti shkollor, projekti realizoi 13 trajnime për 
përmirësimin e shkathtësive matematikore “Matematika +” dhe 13 trajnime për 
përmirësimin e shkathtësive gjuhësore “Lexojmë, mësojmë dhe argëtohemi” për 
përfaqësues të 76 shkollave fillore. Këto trajnime ofruan teknika të ndryshme 
për mësimdhënien inovative dhe kreative të gjuhës amtare dhe të matematikës.
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Që të përmirësojmë bashkëpunimin mes kuadrit mësimor dhe prindërve dhe të 

paraqesim qasje integruese të mësimdhënies së gjuhës amtare dhe 

matematikës, vazhdojmë me punëtori për përpilimin e librave me ilustrime. 

Gjatë muajit prill dhe maj, mbajtëm punëtori kreative në 42 shkolla fillore ku 

mësimi zhvillohet në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke. Si produkte 

përfundimtare nga këto punëtori kemi libra me ilustrim në tema matematikore, 

nëpërmjet të cilave fëmijët do të mësojnë të 

lexojnë, por edhe të numërojnë, mbledhin, 

zbresin ose krahasojnë. 

“Materialet interesante që i kishim në dispozicion 

për punë dhe klima pozitive në punëtori na 

mundësuan të jemi më kreativ dhe të përpilojmë 

libra me ilustrime që fëmijët do të duan t'i lexojnë”. 

– pjesëmarrës në SHF “Gjorgji Sugarev” – Manastir 

DIPLOMATI NGA SHBA-JA LEXON LIBRA ME ILUSTRIME ME FËMIJËT NGA DOLLNENI 

Edvard Gonzales, drejtor për zhvillim të 

përgjithshëm në USAID Maqedoni, na u 

bashkëngjit gjatë vizitës në shkollën rajonale 

të SHF “Gjorçe Petrov” në f. Sekirci, Komuna 

e Dollnenit, ku me nxënësit lexonte libra me 

ilustrime. Takimit iu bashkëngjit edhe 

kryetari i Komunës së Dollnenit, Boshe 

Millosheski, kuadri shkollor, prindër dhe 

media lokale. Të gjithë u kënaqëm në këtë 

shoqërim edukativ!

MATEMATIKA MËSOHET EDHE NËPËRMJET LIBRAVE ME ILUSTRIME 
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Gjatë periudhës së fundit vizituam shkolla qendrore dhe rajonale nga rajoni i Tetovës dhe 

Jegunovcit, Manastirit, Berovës dhe Strugës. Vazhdojmë me angazhimet tona që të mbërrijmë 

para së gjithash deri te shkollat që nuk kanë bibliotekë në rrethinën më të afërt.

Biblioteka në rrota në SHF “Kërste Petkov Misirkov” – f. Bistrica, Manastir
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Për të gjitha pyetjet shtesë në lidhje me aktivitetet e 

Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 

kontaktoni Ana Dimovskën, koordinatore për komunikim, 

nëpërmjet e-postës në: ana@stepbystep.org.mk 

ose tel.: 072/ 307-321 

Nëse doni t'ju vizitojmë në shkollën tuaj ose në bashkësinë 

tuaj lokale, kontaktonani në tel.:  02/3077-900 ose në e-postë: 

daniel@stepbystep.org.mk 

ose tel.: 072/ 307-328
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Me qëllim që të përforcohet bashkëpunimi dhe shkëmbimi i informacioneve në 

nivel lokal dhe nacional, organizatat partnere në kuadër të këtij projekti iniciuan 

fushatë për ngritjen e ndërgjegjes publike për rëndësinë e qasjes së barabartë në 

arsim për romët. E njëjta zbatohet gjatë periudhës prej marsit deri në qershor në 

bashkëpunim me shkollat fillore dhe organizatat civile. Me këtë fushatë duam: 

Ÿ të apelojmë dhe informojmë për gjendjen e rrezikuar të fëmijëve romë në raport me mundësitë për 

zhvillim dhe arsim; 

Ÿ t'i përkujtojmë ligjdhënësit që t'i marrin parasysh nevojat e romëve nëpërmjet krijimit të politikave 

dhe buxhetimit të mjeteve; 

Ÿ t'i sensibilizojmë ofruesit e shërbimeve për nevojat specifike të fëmijëve dhe grave të popullatës 

rome; dhe

Ÿ t'i informojmë familjet rome dhe bashkësitë lokale për shërbimet dhe mundësitë për arsim, e edhe 

për përfitimet nga të njëjtat.

Fushatë për rëndësinë e qasjes së barabar të në ars im për romët

Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“ Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“

 Association Centre for Educational Support DENDO VAS

Tryeza e rrumbullakët në Prilep me përfaqësuesit nga shkollat, sektori joqeveritar dhe mediat lokale

U MBAJTËN GJASHTË TRYEZA TË RRUMBULLAKËTA RAJONALE

www.stepbystep.org.mk 6/10
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PROJEKTI “PËRFORCIMI I KAPACITETEVE DHE VETËDIJES 
MBI DEMOKRACINË PËR ROMËT NËPËRMJET ARSIMIT”

OPEN SOCIETY
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EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects
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Në kuadër të fushatës mbajtëm gjashtë tryeza të rrumbullakëta edhe atë në Shkup, Tetovë, Kumanovë, 
Prilep dhe Manastir. Këto takime i organizuam në bashkëpunim me komunat Gjorçe Petrov dhe Kumanovë, 
Bibliotekën universitare “Shën Klimenti i Ohrit” – Manastir dhe organizatat joqeveritare “Sonce” nga Tetova, 
“KHAM” nga Kumanova, Ndihmë për persona të varfër dhe me handikap nga Prilepi dhe “Sumnal” nga 
Manastiri. Ndonëse kjo nuk është hera e parë që të organizohen takime të këtij lloji, megjithatë inkurajues 
ishte interesi i madh dhe diskutimi i hapur për sfidat në nivel lokal nga arsimtarët e pranishëm, drejtorët dhe 
shërbimi profesional nga shkollat ku mësojnë fëmijët romë nga pesë qytetet. Konstatimet kryesore nga 
tryeza e rrumbullakët janë: 

Ÿ Duhet të luftojmë vazhdimisht kundër segregacionit. Prandaj kemi edhe shembuj pozitivë, 
veçanërisht në Kumanovë, ku shkollat regjistrojnë nxënës romë të cilët nuk jetojnë në rrethin e 
tyre të veprimit, vetëm me qëllim që të evitohet krijimi i shkollave të segreguara, dominuese rome, 
ndaj ky shembull duhet të ndiqet edhe nga komunat tjera. Në Kumanovë shënohet edhe rënie e 
numrit të nxënësve nga paralelet speciale.

Ÿ  Mësimi duhet të jetë i individualizuar që të jemi të sigurt se nxënësit romë i arrijnë qëllimet 
mësimore. Qasje e mundshme është përpunimi i planeve personale mësimore për nxënës që 
ngecin në mësim, siç e bëjnë për nxënësit me pengesa në zhvillim gjatë përfshirjes së tyre në 
shkollat e rregullta. Gjithashtu, shkollat duhet të organizojnë tutorim dhe mësim plotësues, 
ndërsa si opsion i mirë tregohen edhe qendrat ditore për mbështetje edukative që i drejtojnë 
organizata të caktuara qeveritare. Mund të shqyrtohet mundësia për financimin e tyre nga shteti.  

Ÿ Për të arriturat më të dobëta te nxënësit ndikon edhe përfshirja e pamjaftueshme e prindërve në 
mësimdhënien, nivelin e tyre më të ulët të arsimit, si dhe mungesa e shpeshtë e fëmijëve prej 
orëve. Shkolla dhe organizatat joqeveritare duhet të përforcojnë bashkëpunimin me prindërit.

Ÿ Shpërnguljet e shpeshta, suksesi i dobët në nxënie dhe perceptimi i pamjaftueshëm për rëndësinë 
e arsimit janë faktorë që kontribuojnë një numër i madh i fëmijëve romë të braktisin sistemin 
arsimor. Në rrethin e veprimit e SHF “Dobre Jovanovski” – Prilep, nëpërmjet përpjekjeve 
individuale të kuadrit shkollor, janë identifikuar 370 fëmijë romë të cilët nuk janë përfshirë fare në 
sistemin formal arsimor. Momentalisht zgjidhja ligjore për përfshirjen e sërishme parashikon që 
nxënësi të plotësojë çdo vit të humbur shkollor me 4 muaj mësim. Por, kjo rrallë ose asnjëherë nuk 
përdoret nga fëmijët ose nxënësit e moshuar, ndaj për këtë arsye duhet rishqyrtuar dhe gjetur 
zgjidhje më të mira të cilat, para së gjithash, do të jenë në përputhje me shprehitë dhe nevojat 
jetësore të romëve, si dhe paranjohuri me të cilat vijnë ata. Pritet që ky problem të rritet edhe më 
shumë nëse dhe kur të fillojnë të kthehen azilkërkuesit të cilat janë larguar drejt vendeve të 
Evropës Perëndimore.

Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“ Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“

 Association Centre for Educational Support DENDO VAS

www.stepbystep.org.mk

TRYEZA TË RRUMBULLAKËTA RAJONALE 

Porositë kryesore që i nxorëm nga këto takime janë si vijon: është e madhe gatishmëria për 
përmirësimin e statusit arsimor dhe mundësive për fëmijët romë, ndërsa shteti dhe 
shoqëria duhet të zbatojnë diskursin rreth arsimimit të romëve, gjegjësisht nga qasja 
momentale që do të fokusohet në problemet dhe mangësitë, të riorientohen në qasjen që 
fokusohet në progres,  transparencë, l logaridhënie dhe praktika të mira .  
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Resurset për lexim dhe mësim në gjuhën rome janë në numër 

mjaftë të kufizuar. Një pjesë e madhe e fëmijëve romë që do të 

nisen në shkollë përballen me përgatitje të pamjaftueshme 

gjuhësore meqë gjuha në të cilën zhvillohet mësimi është e 

ndryshme nga gjuha që e flasin në shtëpi. Prandaj, organizatat 

partnere të projektit zgjodhën pesë libra me ilustrime nga 

përmbledhja “Biblioteka jonë e parë” të cilën nëpërmjet projektit 

të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” e botuam në gjuhën 

maqedonase dhe shqipe, si dhe i përkthyem në gjuhën rome. 

Të njëjtit janë të kapshëm në formë elektronike në bibliotekën 

tonë elektronike , ndërsa në formë të shtypur shpërndahen në 

shkollat fillore ku ka numër më të madh të nxënësve romë, si 

dhe në organizatat joqeveritare që punojnë me fëmijë romë. 

Shpresojmë se këto resurse do t'u ndihmojnë prindërve dhe 

edukatorëve për t'i përmirësuar kompetencat gjuhësore të 

fëmijëve para nisjes së tyre në shkollë, si dhe gjatë arsimimit. 

O n l a j n i n i c i a t i v a “ D u a t ë . . . ”
Në kuadër të fushatës, gjatë periudhës prej 29 majit deri më 20 qershor, organizojmë edhe onlajn iniciativë “Dua të...”. Në këtë 

iniciativë i bartim porositë dhe dëshirat e sinqerta që me ne i shkëmbyen fëmijët dhe anëtarët e familjeve që janë të përfshira në 

aktivitetet e projektit në Gjorçe Petrov dhe Shuto Orizarë, ndërsa kanë të bëjnë me dëshirat dhe nevojat universale për arsimim më të 

mirë, mjedis të pastër jetësor, ushqim të shëndosh dhe të ardhura të sigurta. „Unë jam Kamberi dhe dua të jam I pranuar nga të gjithë. 

E, kur të rritem, dua të bëhem aviator.“

Qëllimi i kësaj iniciative është që të sensibilizojmë opinionin me nevojat e romëve dhe të përkujtojmë se romët, ndonëse shpesh të 

diskriminuar për shkak të nivelit të ulët arsimor dhe statusit social, i kanë nevojat dhe dëshirat e njëjta. Disa nga porositë “Dua të...” të 

shpërndara nga fëmijët dhe të moshuarit në iniciativën janë: “Dua të jem arsimtare e anglishtes kur të rritem”, “Dua të thith ajër të 

pastër“ ose “Dua të kem dhomë për fëmijë “. Ndiqeni iniciativën në tonë.Fejsbuk faqen 

U publikuan pesë libra dygjuhësh me ilustrime

Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“ Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“

 Association Centre for Educational Support DENDO VAS
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Aktivitete për fëmijë dhe prindër në qendrat për përkrahje

Në dy qendrat për edukim dhe përkrahje – “Dendo vas” në 

Gjorçe Petrov dhe “Shpresë” në Shuto Orizarë vazhduan 

aktivitetet me fëmijët e moshës parashkollore dhe arsimit 

fillor, si dhe me prindërit e tyre. Ju shpërndajmë një pjesë të 

vogël të aktiviteteve: 

Me rastin e kremtimit të festës “Erdelezi” fëmijët nga QIS 

“Shpresa”, bashkë me prindërit dhe edukatorët përpunuan 

lule dhe dekorime të ndryshme që bartin porosinë për fillimin e 

pranverës dhe kremtimin e kësaj feste të madhe të romëve. 

Në oborrin e QIS “Shpresa” u organizua një piknik i vogël, që 

edhe tradicionalisht praktikohet në ditën e katërt të festës.

Në qendrën “Dendo vas“ mbahet punëtori për ushqim të 

shëndosh në të cilën ishin të pranishëm prindër dhe fëmijë. 

Përveç kësaj, dy qendrat organizojnë takime informative dhe 

punëtori në temën “Si të plotësohen formularët ekzistues për 

zgjidhjen e të drejtave të caktuara lidhur me nënshtetësinë, 

banimin, arsimin, mbrojtjen sociale dhe ngjashëm.
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Për më tepër informacione mbi Projektin “Përforcimi i kapaciteteve dhe vetëdijes mbi demokracinë 

për romët nëpërmjet arsimit” drejtojuni Elena Mishiqit, menaxhere e projektit, nëpërmjet e-postës:  

elena@stepbystep.org.mk Delegacionit të Bashkimit Evropian në  ose vizitojeni faqen e internetit të 

R. Maqedoninë Fondacionin “Hap pas hapi”. ose në 
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Në mars të vitit 2017, Leadership for Learning: The Cambridge Network botoi librin me titull “Arsimtarët si 
pararendës të ndryshimit: qasje integruese drejt udhëheqjes arsimtare” të redaktuar nga dr. Dejvid Frost, njëri 
nga themeluesit e metodologjisë për udhëheqje arsimtare e cila është bazë e strukturës punuese të bashkësive 
për nxënie të arsimtarëve. 

Libri përbëhet prej tre pjesëve:

Ÿ tregime për aktivitete zhvillimore nga praktikantë; 

Ÿ forma të përkrahjes dhe implementimit të udhëheqjes arsimtare në shkolla; dhe 

Ÿ rekomandime të nxjerra nga politikat dhe hulumtimet. 

Libri është i kapshëm në   dhe  në gjuhën angleze me titull www.amazon.co.uk www.amazon.com
EMPOWERING TEACHERS AS AGENTS OF CHANGE: A NONPOSITIONAL APPROACH TO TEACHER LEADERSHIP  

Në këtë libër është përfshirë edhe artikulli nga Majda 

Joshevska dhe Suzana Kiranxhiska nga Fondacioni “Hap pas 

hapi” me titull “Përparimi i udhëheqjes arsimtare në 

Maqedoni” dhe në të është sqaruar mënyra e udhëheqjes dhe 

implementimit të metodologjisë në shkollat në Maqedoni 

prej fillimit të vendosjes së saj në vitin 2009. 

Vështrim i posaçëm i jepet potencialit që e ka kjo formë e 

zhvillimit profesional edhe atë:

Ÿ të përforcojë etikën profesionale dhe kulturën e 

nxënies profesionale në shkollat;

Ÿ të sigurojë hapësirë në të cilën ajo që është mësuar 

nga trajnimet dhe seminaret do të mund të 

absorbohet,  modifikohet dhe rrënjoset në 

kontekstet specifike shkollore; dhe 

Ÿ të rrisë ndjenjën e rolit autorial ndaj ndryshimeve 

dhe vetëbesimit profesional ndaj arsimtarëve. 
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BASHKESITE�PER�NXENIA NGA  MAQEDONIA  
ne liber te botuar nga Universiteti ne Kembrixh

www.stepbystep.org.mk

Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas hapi”

Bul. Partizanski Odredi nr.72a, 1000 Shkupi

Tel: + 389 2 30 77 900 dhe +389 72 307 327
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