
PUNËTORI DHE TAKIME ME ARSIMTARË DHE PRINDËR  
 

NË SHKOLLAT E FAZËS SË PARË DHE TË DYTË

Në vazhdim, lexoni për aktivitetet tona të çastit dhe 
shpërndajini informacionet me bashkëpunëtorët dhe 
miqtë tuaj.

Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”

Përshëndetje nga ekipi!

Viti i kaluar ka qenë shumë i suksesshëm për ne. E kremtuam 20 

vjetorin të programit edukativo-arsimor “Hap pas hapi” në 

Maqedoni dhe me sukses i zbatuam të gjitha aktivitetet e 

planifikuara në kuadër të projekteve të cilat i implementon 

Fondacioni ynë. Ju falënderojmë të gjithëve që jeni pjesë e 

aktiviteteve tona dhe shpresojmë se viti 2015 do të na sjellë edhe 

më shumë suksese të përbashkëta!

Vitin e ri e nisim me kalendar të përgatitur nga ana e Fondacionit. 

Kalendari ofron ide për aktivitete dhe mesazhe frymëzuese të cilat 

shpresojmë se arsimtarët dhe prindërit do t'i përdorin në punën me 

nxënësit. Kalendari është në disponim në formë elektronike, në 

gjuhën maqedonase dhe shqipe, në Bibliotekën tonë digjitale, në 

pjesën Materiale shtese: http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka

Të nderuar miq të Fondacionit “Hap pas hapi”,

www.stepbystep.org.mk

Ekipi ynë Ju përshëndet me botimin më të ri të buletinit 
elektronik, njëkohësisht botimi i parë në vitin 2015.

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

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

T R A J N I M E P Ë R D R E J T Ë S I S O C I A L E 

U NËNSHKRUA MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM ME MINISTRINË E ARSIMIT DHE SHKENCËS

AKTIVITETE TË SHTUNËS

Punëtori kreative për fëmijë 
dhe prindër nga qendrat rome 

PËRGATITJE PËR PILOTIM TË ZGJEDHJEVE 
PËR ZHVILLIM PROFESIONAL

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

PREZANTIM I REZULTATEVE NGA STUDIMI PËR VLERËSIM TË AFTËSIVE TË GJUHËS DHE MATEMATIKËS
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FONDACIONI PËR INICIATIVA ARSIMORE DHE KULTURORE “HAP PAS HAPI ”

Qendra kulturore e të rinjve – Shkup 
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FONDACIONI “HAP PAS HAPI” 
N Ë  K O N F E R E N C Ë N  E 
PARË TË “MIQTË E ARSIMIT”

QENDRA
MAQEDONASE PËR 
EDUKIM
QYTETAR

http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka


STEP BY STEP
FOUNDATION  FOR  EDUCATION  AND  CULTURAL  INITIATIVES 

 ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ

Di je nga g juha dhe matematika për zhv i l l im inte lektual

U NËNSHKRUA MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM 
ME MINISTRINË E ARSIMIT DHE SHKENCËS

Më 9 dhjetor 2014, në hotelin Holidej In – Shkup, Ministri i Arsimit dhe 
Shkencës, Abdilaqim Ademi, Drejtori i USAID-it, Xhejms Stajn dhe Drejtore 
Ekzekutive e Fondacionit për Iniciative Arsimore dhe Kulturore “Hap pas hapi” 
Suzana Kiranxhiska, kanë nënshkruar memorandum për bashkëpunim për 
zbatim të aktiviteteve pranë  Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”.

MEMORANDUMI PËR BASHKËPUNIM DO TË SIGUROJË PËRFSHIRJE 

TË TË GJITHË PALËVE TË PËRSHTATSHËM TË ARSIMIT NË PROCESIN E 

PLANIFIKIMIT DHE ZBATIMIT TË AKTIVITETEVE PËR VLERËSIM DHE 

AVANCIM TË AFTËSIVE BAZIKE NGA GJUHA DHE MATEMATIKA TE 

NXËNËSIT E KLASAVE TË ULËTA NË MAQEDONI, KURSE MINISTRIA E 

ARSIMIT DHE SHKENCËS KA SHPREHUR INTERESIM PËR ZGJERIM TË 

A K T I V I T E T E V E P Ë R V L E R Ë S I M T Ë  S H K R I M - L E X I M I T  D H E 

MATEMATIKËS NË TË GJITHA SHKOLLAT FILLORE NË MAQEDONI.

2/11www.stepbystep.org.mk

Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”
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Përfaqësues nga institucionet arsimore në Republikën e Maqedonisë dhe shkollat e përfshira në Projektin e 
USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” morën pjesë në 4 prezantime të organizuar në fund të dhjetorit dhe në fillim 
të janarit. Qëllimi i këtyre prezantimeve rajonale ishte që të prezantohen rezultatet e studimit për vlerësim të 
gjendjes fillestare të dijes nga gjuha dhe matematika te nxënësit e klasave të ulëta dhe të diskutohet mbi 
zbulimet kryesore të studimit. Vlerësimet me EGRA dhe EGMA me ndihmë të kompjuterëve tablet të dhuruara 
nga ana e Projektit në shkollat, u zbatuan në maj 2014, me mostër prej 2.021 nxënës nga 42 shkollat e përfshira 
në Projektin. Përveç kësaj, me anë të pyetësorëve të dorëzuara te drejtorët, arsimtarët dhe prindërit, si dhe me 
vizita në shkollat, kemi grumbulluar informata në lidhje me disponueshmërinë  e materialeve, praktikat 
mësimore, nevojat për trajnime plotësuese dhe përfshirjen e prindërve në punën e shkollës.

STEP BY STEP
FOUNDATION  FOR  EDUCATION  AND  CULTURAL  INITIATIVES 

 ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ

Pjesë e rekomandimeve të cilat i përkasin më saktësisht 
avancimit të aftësive gjuhësore dhe matematikore, janë në vijim:

www.stepbystep.org.mk

Të dhënat e grumbulluara me studimin do të na ndihmojnë në periudhën që vjen që të përgatisim standarde 
d.m.th. nivel optimal për lexim dhe zgjidhje të detyrave matematikore, me anë të të cilave mund të ndiqet 
progresi i nxënësve. Këto informacione do të kenë rëndësi kryesor për përmirësim të cilësisë së arsimit në 
shkollat në Republikën e Maqedonisë. 

Raportin e plotë prej studimit fillestar, në gjuhën maqedonase, mund ta gjeni këtu.

· Të përkushtohet më shumë kohë në 
mësimdhënie edhe në familje për lexim në vete 
dhe lexim me zë;

· Nxënësve duhet t'u parashtrohen pyetje, në të 
cilat në përgjigje do të kenë mundësi ta shprehin 
mendimin e vet, të bëjnë arsyetim të vet të 
fakteve ose gjykim të vet;

· Duhet përkushtuar vëmendje të posaçme 
nxënësve romë, të cilët biles edhe në klasat më të 
larta kanë vështirësi me të lexuarit dhe zgjidhjen 
e detyrave tekstuale;

· Arsimtarët të fokusohen mbi zbatimin e njohurive 
matematikore në praktikë, në vend thjeshtë të 
mësohen përmendësh rregullat, formulat dhe 
procedurat;

· të nxitet dhe ngrihet përdorimi i mjeteve 
manipuluese në mësim;

· të rritet numri i materialeve për lexim (përveç 
librave shkollore) posaçërisht në shkollat rurale dhe 
në shkollat me mësimdhënie në gjuhën shqipe;

· të popullarizohet përdorimi i bibliotekave 
shkollore.
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PREZANTIM I REZULTATEVE NGA STUDIMI PËR 
VLERËSIM TË AFTËSIVE TË GJUHËS DHE MATEMATIKËS

http://stepbystep.org.mk/WEBprostor/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B1%D0%B0.pdf
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Ekipi i Projektit të USAID-it “Leximi ju bën 
udhëheqës” vazhdon të organizojë aktivitete 
për lexim dhe matematikë të përbashkët në 
Qendrën kreative të fëmijëve në Shkup.

Në shkurt i mirëpresim të gjithë fëmijë, 
prindër dhe arsimtarë të mësojmë dhe të 
argëtohemi së bashku më këto data:

теEб uл нwww.stepbystep.org.mk

AKTIVITETE GJUHËSORE DHE MATEMATIKORE PËR 
NXITJE TË ZHVILLIMIT INTELEKTUAL TË FËMIJËVE

AKTIVITETE NË QENDRËN 

KREATIVE TË FËMIJËVE EDHE 

TË SHTUNËN!

Për të gjithë të interesuarit për vizitë individuale ose vizitë 

në grup në Qendrën kreative të fëmijëve, kontaktoni me 

Qendrën kulturore e të rinjve ose me Projektin e 

USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”.

7 shkurt (e shtunë) nga ora 12:00 deri në orën 13:00

21 shkurt (e shtunë) nga ora 12:00 deri në orën 13:00

e martë - e premte: 9:00 - 12:00 dhe 16:00 - 20:00
e shtunë: 11:00 - 20:00
Telefon për kontakt: 02/3115-225 dhe 3115-508, lok.114
http://mkc.mk/

Orari i punës:

Qendra kreative e fëmijëve – Qendra kulturore e të rinjve – Shkup ( kat 1)
Kej Dimitar Vlahov nr.15, 1000 Shkup

Hyrja në këtë periudhë është falas për të gjithë!
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AKTIVITETE NË QENDRËN 

KREATIVE TË FËMIJËVE EDHE 

TË SHTUNËN!

http://mkc.mk/
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Gjatë nëntorit dhe dhjetorit, në shkollat e fazës 1 dhe 2, u mbajtën punëtori kreative për 
krijim të librave me vizatime në të cilat morën pjesë arsimtarë të klasave të ulëta, anëtarë 
e shërbimit profesional dhe prindër. Punëtoritë i udhëzuan koordinatorët arsimorë të 
Fondacionit “Hap pas hapi” dhe kishin për qëllim t'iu prezantojnë pjesëmarrësve teknika 
të reja dhe kreative me të cilat mund të rritet interesi i të rinjve për lexim. Si produkte 
finale prej punëtorive u krijuan libra aga ana e arsimtarëve dhe prindërve.

KRIJIM I LIBRAVE TË ILUSTRUARA ME VIZATIME NGA ANA E ARSIMTARËVE DHE PRINDËRVE

www.stepbystep.org.mk

NËUP TOR  I E K VR IEAT

“Libri është burim i pafund i dijes. Ne jemi dëshmitarë të faktit se të rinjtë sot janë gjithnjë e duke lëvizur 
larg nga libri, kështu që detyra jonë si mësues dhe prindër është të përpiqemi vazhdimisht për t'i afruar. 
Duke e zhvilluar dashurinë ndaj librave te fëmijët, ne krijojmë persona më të mira që sigurisht janë edhe 
reflektimi tonë në pasqyrë. Prej kësaj punëtorie kemi mësuar disa teknika të reja që do t'i përdorim për 
motivim të fëmijëve për t'u bërë lexues. Në periudhën që vjen menjëherë do t'i përdorim në 
mësimdhënie, dhe përveç kësaj, shumë të dobishme do të jenë edhe materialet që shkolla jonë i pranoi si 
donacion nga ky projekt.“ – na tha arsimtarja Gabriela Stevananxhija nga ShF “Bllazhe Koneski” – Prilep.

PREZANTIME PËR PËRDORIM TË RESURSEVE DIGJITALE PËR MËSIM
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Me qëllim që arsimtarët të njihen më mirë me materialet që i përgatit projekti, në nëntor 
dhe dhjetor u organizuan takime të shkurtra me shkollat e përfshira në fazën 1 dhe 2. 
Gjatë këtyre takimeve, arsimtarëve u prezantuan mënyrat në të cilat mund të përdorin 
libra audio - digjitalë, aktivitetet digjitale, por edhe si të marrin informata kthyese për 
nevojat e arsimtarëve në raport me burimet digjitale për mësim. 

Gjatë këtyre takimeve u përpiluan 124 përgatitje mësimore të cilat momentalisht 
shqyrtohen nga ana e projektit dhe më së shpejti do të publikohet një koleksion me 
shembujt më të mirë dhe do të shpërndahen nëpër shkollat.

“Punëtoritë në të vërtetë janë shumë të dobishme për shkak se fëmijët duhet të lexojnë  
dhe librat digjitale i kanë shumë më interesante. Ne do të duam që në të ardhmen të 
kemi më shumë libra të këtilla të cilat mund t'i përdorim edhe me fëmijët me nevoja të 
posaçme.“ – na kanë treguar disa prej arsimtarëve që morën pjesë në këto takime.



Leximi dhe matematika janë zbavitëse me aktorët Julijana Stefanova dhe Petar Gorko 

në ShF “Rampo Levkata” - Prilep dhe ShF “Sllavko Llumbarkovski”- Novaci

Në nëntor dhe dhjetor, përmes Karvanit të shkronjave dhe numrave vazhduam me 

mësim zbavitës me shkollat e tjera nga faza e tretë. Së bashku me disa prej 

aktorëve dhe këngëtarëve më të preferuar lexuam libra dhe zgjodhëm detyra 

matematikore me  nxënësit nga klasat fillestare, prindërit e tyre dhe arsimtarët.

KARVANI E SHKRONJAVE DHE NUMRAVE VAZHDOI 
T'I VIZITOJË SHKOLLAT NGA FAZA E TRETË E PROJEKTIT

Leximi dhe matematika janë zbavitëse me aktorët Amernis Nokshiqi dhe Gjorgji Neshkoski 

në ShF “Pere Toshev” - Rosoman dhe ShF “Pere Toshev”- Dollnen

STEP BY STEP
FOUNDATION  FOR  EDUCATION  AND  CULTURAL  INITIATIVES 

 ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ
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 Leximi dhe matematika janë zbavitëse me aktorët Keti Donçeva Iliq dhe Goran Iliq 

në ShF “Hristijan Karposh” - Kumanovë

Leximi dhe matematika janë zbavitëse me këngëtaren Kristina Arnaudova dhe aktorin Gjorgji Neshkoski 

në ShF “Tosho Arsov” – Shtip, ShF “Nikola Karev” - Probishtip dhe ShF “Vojdan Çernodrinski” – Karposh, Skopje

Leximi dhe matematika janë zbavitëse me aktoren Zarije Jonuzi dhe profesorin Bujar Saiti    

në ShF “Pashko Vasa” - Grupçin dhe ShF “Dervish Cara” - Pallçisht i Poshtëm, Bogovinë    

Leximi dhe matematika janë zbavitëse me aktorin Gjorgji Neshkoski  

në ShF “Avram Pisevski” - Karposh dhe ShF “Kuzman Shapkarev” - Kisela Voda

www.stepbystep.org.mk

STEP BY STEP
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Për të gjitha çështjet e tjera në lidhje me aktivitetet e 

Projektit to USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”, 

kontaktoni Ana Dimovska, koordinatore për komunikim, 

në e-mail:   ose në celular: 072/ 307-321ana@stepbystep.org.mk

STEP BY STEP
FOUNDATION  FOR  EDUCATION  AND  CULTURAL  INITIATIVES 

 ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ

www.stepbystep.org.mk

Në dhjetor, përveç në të gjithë këto shkolla të fazës së tretë, Biblioteka jonë në rrota vizitoi edhe 

tri shkolla prej fazave të mëparshme: ShF “Faik Konica” – Sllupçan, ShF “Përparimi” – Çegran dhe 

ShF “Liria” – Jabollçisht i Epërm, Çashkë, ku nxënësit më të rinj dhe arsimtarët e tyre u kyçën në 

aktivitete për mësim dhe matematikë.  Në vendet më të largëta rurale, si dhe në vendet ku nuk 

ka biblioteka shkollore ose komunale, Biblioteka me rrota është shumë mirëpritur pasi që ofron 

literaturë për fëmijët që zakonisht kanë qasje të kufizuar gjer në materiale për lexim.

Biblioteka me rrota në oborrin e 
ShF “Liria” – Jabollçisht i Epërm, Çashka

Biblioteka me rrota në oborrin e 
ShF “Përparimi” – Çegran

Biblioteka me rrota në oborrin e 
ShF “Faik Konica” – Sllupçan

 http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka

Shkarkojini dhe lexoni 

bashkë me fëmijët tuaj!

Gëzoni në lexim!Në Bibliotekën tonë digjitale do të gjeni 15 libra 
audio- digjitalë me vizatime dhe 4 aktivitete tjetër 
digjitale. Janë në dispozicion falas në: 
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USAID Teacher Professional and Career Development Project

Për më shumë informata rreth Projektit të USAID-it për Zhvillim Profesional dhe të Karierës të 
Arsimtarëve, mund të drejtohuni deri te Udhëheqësja e Projektit Vera Kondiq, Qendra Maqedonase për 

Edukim Qytetar, në e-mail: VKondik@mcgo.org.mk

PËRGATITJE PËR PILOTIM TË ZGJEDHJEVE PËR ZHVILLIM PROFESIONAL
AKTIVITETE NË NËNTOR DHE DHJETOR 2014

Mbajtësi kryesor i Projektit të USAID-it për Zhvillim Profesional dhe të Karierës të Arsimtarëve është Qendra 
Maqedonase për Edukim Qytetar. Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi” është 
përfshirë në implementimin si një organizatë partnere dhe është përgjegjës për implementimin e 
aktiviteteve në kuadër të Komponentit për standarde të kompetencave të arsimtarëve.

www.stepbystep.org.mk

Në nëntor 2014, u finalizua Udhëzuesi për vëzhgimin e punës dhe planifikimin e 

zhvillimit profesional të arsimtarëve. Me qëllim që të kontrollohet vlefshmërinë dhe 

efektivitetin e instrumenteve të propozuara, Udhëzuesi do të pilotohet në disa shkolla. 

Në nëntor u organizuan disa takime me shkollat në të cilat do të pilotohen zgjedhjet për 

zhvillimin profesional të arsimtarëve, kurse në dhjetor u organizuan takime me 

këshilltarët përgjegjës për pilotimin e Udhëzuesit.
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Projekti i USAID-it për 
zhvillim profesional dhe 

në karrierë të arsimtarëve

QENDRA
MAQEDONASE PËR 
EDUKIM
QYTETAR

mailto:VKondik@mcgo.org.mk


Për më shumë informata për Projektin “Prindër më të mirë për sukses më të madh 
të fëmijëve romë” kontaktoni me Elena Mishiq, koordinatore e projektit, 

në e-mail:   ose Majda Joshevska, elena@stepbystep.org.mk
koordinatore për arsim, në e-mail: majda@stepbystep.org.mk

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

Në periudhën pas festave vazhdojmë të punojmë intenzivisht, duke filluar me dy trajnime. Trajnimi i parë ka për qëllim t'i njoftojë ekipet 
prej qendrave rome me qëllimet dhe pritjet e programit mësimor të Kembrixhit. Trajnimi i dytë ka për qëllim t'i përmirësojë aftësitë për 
vëzhgim dhe individualizim të vëzhgimit mbi përparimin e fëmijëve.

www.stepbystep.org.mk

PROJEKTI 

“PRINDËR MË 

TË MIRË PËR 

SUKSES MË 

TË MADH TË 

FËMIJËVE 

ROMË”

Për projektin, muajt nëntor dhe dhjetor kanë qenë muaj trajnimesh dhe punëtorish.  

Në qendrat “Nadezh” dhe “Dendo Vas” u mbajtën dy punëtori me prindër dhe fëmijë. 

Një ishte punëtori kreative ku fëmijët së bashku me prindërit e tyre përgatitën 

shporta me motiv vjeshte, prej materialesh të cilat janë karakteristike për këtë 

stinë: gjethe dhe degë të thata, fara, fruta të thata etj. Gjithashtu, u mbajtën 

punëtori për rritje të kapaciteteve prindërore në lidhje me përkrahjen gjatë 

zhvillimit të hershëm të fëmijëve. Në dhjetor, prapë u mbajtën punëtori kreative, 

por kësaj rradhe pjesëmarrësit përgatitën dekorime për Vitin e Ri.

Ndoshta ngjarja më e rëndësishme në nëntor ka qenë pjesa e parë e trajnimit “Arsim për drejtësi sociale” i 

cili u mbajt më 15 dhe 16 nëntor në Shkup. Në këtë seminar morën pjesë përfaqësuesit prej komunitetit 

lokal, qendrës për punë sociale, SOS Fshatit të Fëmijëve, prej shkollave fillore “Brakja Ramiz Hamid” dhe 

“26 Korriku” dhe prej kopshtit “8 Prill”, ekipet e përfshira në këtë projekt pranë organizatave “Nadezh” dhe 

“Dendo Vas”, si edhe psikologë dhe përfaqësues e tjerë prej institucioneve të cilat treguan interes për të 

kyçur. Trajnimi përfshiu punëtori interaktive me anë të cilave ishte demonstruar procesi i krijimit të 

stereotipave dhe paragjykimeve si mekanizma opresioni. Në dhjetor, u mbajti pjesa e dytë e trajnimit edhe 

u finalizua procesi me lëshimin e certifikatave për pjesëmarrësit.

Fëmijët prej dy qendrave romë të 

përfshira në këtë projekt e vizituan 

Qendrën kreative të fëmijëve ku së 

bashku me edukatorët dhe prindërit e 

tyre morën pjesë në aktivitete të 

ndryshme për nxitje të aftësive për 

gjuhë dhe matematikë.

PUNËTORI ME PRINDËR DHE FËMIJË 

VIZITA NË QENDRËN KREATIVE TË  FËMIJËVE

10/11

N R 1 0       N Ë N T O R , 2 0 1 4 – J A N A R , 2 0 1 5

mailto:elena@stepbystep.org.mk
mailto:majda@stepbystep.org.mk


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

tel: +389 2 3077 900 
www.stepbystep.org.mk 

FONDACIONI “HAP PAS HAPI” NË KONFERENCËN E PARË TË “MIQTË E ARSIMIT”

STEP BY STEP
FOUNDATION  FOR  EDUCATION  AND  CULTURAL  INITIATIVES 

 ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ

теEб uл нwww.stepbystep.org.mk

Më 24 dhe 25 janar, në hotelin Drim – Strugë, u mbajt konferencën e parë për 
arsimtarë dhe ekspertë në TIK, e organizuar nga ana e shoqata “Miqtë e arsimit” 

Më shumë se 500 pjesëmarrës – arsimtarë, studentë, përfaqësues nga institucionet shtetërore dhe organizatat 
joqeveritare të cilat veprojnë në fushën e arsimit, kishin mundësi të ndjekin ligjeratë dhe të këmbejnë 
eksperiencë me kolegët e tyre, si dhe me ekspertë të shquar prej dhe jashtë vendit .

Qëllimi i kësaj konference ishte që t’u ndihmojë të gjithë arsimtarëve në zhvillimin dhe avancimin e aftësive 
metodik-didaktike dhe në organizimin e praktikës së tyre pedagogjike.

Fondacioni “Hap pas hapi” në këtë konferencë i prezantoi aktivitetet 

pranë Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”, si dhe parimet 

pedagogjike për praktika cilësore mësimore mbi të cilat bazohet 

metodologjia e “Hap pas hapit” dhe mbi të cilat do të bazohet puna pranë 

Komunitetet për mësim në Projektin e USAID-it “Leximi ju bën 

udhëheqës”. 

Edukonferenca për arsimtarë dhe ekspertë në TIK 2015 ka shkaktuar 

interes të madh te arsimtarët në vendin tonë. U ndanë shembuj të shumta 

efektive, të dobishme dhe interesante dhe u diskutua shumë mbi tema në 

lidhje me zhvillimin profesional të arsimtarëve. 

Organizatori i konferencës –shoqata “Miqtë e arsimit” është përbërë prej 

arsimtarësh, profesorësh dhe ekspertësh në TIK, qëllimi i të cilëve është që 

të sigurojnë praktika cilësore dhe kreative. Për më shumë informacione 

rreth punës së tyre, vizitojeni faqen e tyre zyrtare: http://www.friends-of-

education.org/mk/
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