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FONDACIONI PËR INICIATIVA ARSIMORE DHE KULTURORE “HAP PAS HAPI”

Të nderuar miq,
Ka arritur edicioni i fundit i buletinit elektronik të Fondacionit
për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi” – Maqedoni.
Në faqet në vijim mund të lexoni për aktivitetet në tremujorin e
parë të vitit 2015 që i realizuam në kuadër të disa projekteve në
realizimin e të cilave është kyçur fondacionit tonë .

Në këtë edicion, që në faqen e parë mund të bëni seleksion se
çfarë përmbajtje doni tëlexoni së pari. Vetë klikimin mbi ndonjën
e titullve më poshtë do të ju çoj drejtëpërdrejtë te përmbajtja e
preferuar! Në faqen e parë mund të ktheheni duke e klikuar
butonin “kthehem në faqen e parë“!

Ambasadori i ShBA-ve, Xhes L.Bejli, në kuadër të
Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”, në
rastin e Ditën Ndërkombëtare të Romëve, 8 Prill, e

Ju lutemi ta shpërndani këtë e-buletin edhe me bashkëpunëtorë dhe miq tuaj.

vizitoi qendrën “Nadezh” në Shuto Orizari ku lexoi
libra me fëmijët, dhe u njoh me disa qendra që

Me nderime, Ekipi i Fondacionit “Hap pas hapi”

punojnë me fëmijë dhe prindër romë në Shuto Orizari.

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

Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”

PILOTIM I SOLUCIONET
PËR ZHVILLIM PROFESIONAL

PASQYRIM MBI ARRITJET E DERITANISHME

PILOTIM I SOLUCIONET PËR
ZHVILLIM NË KARRIERË

PËRGATITJE PËR CIKLIN E RADHËS PËR VLERËSIME ME EGRA DHE EGMA

U MBAJT TRAJNIMI PËR MASTER TRAJNUES NË TEMËN “ZHVILLIM I AFTËSIVE GJUHËSORE”
PUNËTORI PËR TEKNIKA KREATIVE PËR MATEMATIKË ME ARSIMTARË DHE PRINDËR

QENDRA
MAQEDONASE PËR
EDUKIM
QYTETAR

KOMPETENCA PROFESIONALE PËR
DREJTORËT E SHKOLLAVE
OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

FILLUAN AKTIVITETET ME “KOMUNITETET PËR MËSIM”

EARLY CHILDHOOD PROGRAM
Roma Parenting Support Projects
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STEP BY STEP

Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”
Dije nga gjuha dhe matematika për zhvillim intelektual

PASQYRIM MBI ARRITJET E DERITANISHME
Para se të vazhdojmë me aktivitete të reja dhe kreative për nxënësit, shkollat dhe familjet,
duam të bëjmë një pasqyrim mbi arritjet e deritanishme të projektit i cili zyrtarisht ka ﬁlluar
me 13 maj 2013. Për gati dy vjet e kemi arritur:
- Për zbatim të instrumenteve EGRA dhe EGMA janë trajnuar
21 pedagogë, 21 psikologë, 42 arsimtarë të grupit klasor dhe
3 defektologë nga 42 shkolla;
- Për mbikëqyrje dhe ndjekje të vlerësimeve me EGRA dhe
EGMA në shkollat ﬁllore, janë trajnuar 24 këshilltarë të Byrosë
për Zhvillim të Arsimit, tetë këshilltarë nga Qendra Shtetërore
e Provimeve, dhe tetë profesorë të fakulteteve pedagogjike në
Shkup, Manastir dhe Shtip;
- Për zbatim të instrumenteve EGRA dhe EGMA në shkollat,
janë trajnuar 113 studentë (pedagogë dhe arsimtarë të
ardhshëm) nga fakultetet pedagogjike në Shkup, Manastir dhe
Shtip;
- Në 42 shkolla janë zbatuar 3916 vlerësime me ekzemplar
prej 1762 nxënësve të klasës së dytë dhe të tretë;
- Me “Bibliotekën me rrota” janë vizituar 28 shkolla, dy
qendra rome, SOS Fshatin e Fëmijëve, dhe Parkun e Qytetit
të Shkupit;
- Në klinikën për sëmundje fëmijërore në Shkup janë
organizuar nëntë vizita, ku së bashku me fëmijët po lexohen
libra;
- Në 42 shkolla u formuan komunitete për mësim;

Drejtori i Misionit të USAID-it Xhejms Stajn ishte pjesë e ngjarjes “Leximi dhe matematika janë zbavitëse“
me këngëtaren Kristina Arnaudova dhe profesorin Bujar Saiti në ShF “Vëllazërimi“ - Karposh

- U zbatua studim për vlerësim të nevojave i cili përfshiu 171
arsimtarë të grupit klasor, 84 përfaqësues të shërbimeve
profesionale dhe 33 drejtorë të shkollave ﬁllore me qëllim që
të identiﬁkohen nevojat për zhvillim profesional dhe përforcim
të aftësive të arsimtarëve të grupit klasor;
- U trajnuan 35 master trajnues të cilët do ta zbatojnë
trajnimin për zhvillim të aftësive gjuhësore në 42 shkollat;
- Janë lokalizuar 16 libra të digjitalizuara dhe audio në gjuhën
maqedonase dhe shqipe;
- Janë përgatitur 8 aktivitete digjitale në gjuhën maqedonase
dhe shqipe;
- Në 41 shkolla, me 580 arsimtarë, 42 përfaqësues të
shërbimeve profesionale dhe 150 prindër janë prezantuar
resurset digjitale për mësim;
- Janë realizuar punëtori për krijim të librave me ilustrime në
shkollat e fazës së parë dhe të dytë, në të cilën morën pjesë
532 arsimtarë, 38 përfaqësues të shërbimeve profesionale dhe
578 prindër;
- Janë realizuar punëtori për teknika kreative për matematikë
për 611 arsimtarë, 45 përfaqësues të shërbimeve profesionale
dhe 487 prindër nga 42 shkolla;

Zëvendës ambasadori i ShBA-ve Barton Putni lexoi libra
me nxënësit në ShF “Vasil Gllavinov“ – ‹air, së bashku me profesorin Bujar Saiti

- Në 62 shkolla janë organizuar ngjarjet “Leximi dhe matematika janë zbavitëse” me pjesëmarrje nga më shumë se 4000 nxënës,
455 arsimtarë, 122 drejtorë të shkollave, pedagogë, psikologë, defektologë dhe bibliotekarë, 29 përfaqësues nga komunat dhe
658 prindër dhe anëtarë të tjerë të familjes;
- U trajnuan 25 mentorë për komunitetet për mësim të cilët
janë me proﬁle të ndryshme: profesorë universitarë, drejtorë
të shkollave ﬁllore, pedagogë, arsimtarë të grupit klasor,
këshilltarë nga QShP, inspektorë shtetërorë dhe komunal për
arsim;

- Qendra Kreative e Fëmijëve në Shkup e cila gjendet në
Qendrën Kulturore të të Rinjve është rinovuar dhe plotësisht
të pajisur. Prej hapjes së saj në shtator 2015 deri tani,
qendrën e kanë vizituar mbi 1500 fëmijë.
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PËRGATITJE PËR CIKLIN E RADHËS PËR VLERËSIME ME EGRA DHE EGMA

Anëtarët e grupeve pune për EGRA dhe EGMA janë duke përgatitur detyra të reja për instrumentet të cilat
do të zbatohen në ciklin e radhës. Janë përpiluar tregimet e reja dhe pyetjet me të cilat vlerësohen aftësitë
për lexim te nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë. Detyrat nga matematika me vëmendje po rishikohen që të
jenë krejtësisht në përputhje me programin e ri mësimor i cili u nis në shtator të vitit 2014.
Për herë të parë këtë vit në vlerësimet do të marrin pjesë rreth 2000 nxënësish nga 60 shkolla. Po ashtu, do të
ndiqet avancimin e nxënësve të klasës së tretë, të cilët vitin e kaluar kanë qenë në klasën e dytë, kur u zbatua
studimi për vlerësim të gjendjes ﬁllestare në 42 shkollat.
Në ﬁllim të majit do të mbahet trajnim për përfaqësuesit prej shkollave të reja për zbatim të instrumenteve
me ndihmë të tablet kompjuterëve. Çdo shkollë e përfshirë në aktivitetet e projektit do të pranojë nga një
tablet kompjuter. Studimi do të zbatohet në periudhën prej 18 deri në 28 maj, 2015.
Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” i pilotoi instrumentet EGRA dhe EGMA në gjuhën maqedonase
dhe shqipe në dhjetor, 2013. Këto instrumente për vlerësim e ndjekin avancimin e aftësive gjuhësore dhe
matematikore të nxënësve të klasave ﬁllestare dhe përdoren vetëm me qëllime diagnostike, domethënë
t'iu ofrohet arsimtarëve dhe nxënësve mbështetjen e përshtatshme.

U MBAJT TRAJNIMI PËR MASTER TRAJNUES NË TEMËN
“ZHVILLIM I AFTËSIVE GJUHËSORE”
Nga 6-8 mars, në hotelin Bellevue në Ohër, Projekti i USAID-it
"Leximi ju bën udhëheqës" realizoi trajnim treditor për master
trajnues në temën "Zhvillimi i shkathtësive gjuhësore". Në
trajnimin morën pjesë 39 master trajnues dhe mentorë.
Trajnimin e udhëhoqi doc. dr. Elizabeta Tomevska - Ilievska, kurse
përfaqësuesit e "Hap pas hapi" i prezantuan aktivitetet e
projektit dhe rezultatet e studimit për vlerësim të gjendjes
ﬁllestare nga fusha e gjuhës dhe matematikës. Master trajnuesit
që e kaluan këtë trajnim do ta zbatojnë trajnimin për zhvillim të
aftësive gjuhësore në 42 shkollat e fazës së parë dhe të dytë.

PUNËTORI PËR TEKNIKA KREATIVE PËR MATEMATIKË
ME ARSIMTARË DHE PRINDËR
Në shkurt dhe mars, në 42 shkollat e fazës së parë dhe të dytë u
mbajtën punëtori për teknika kreative për matematikë për
arsimtarët e grupit klasor dhe prindërit. Qëllimi i këtyre
punëtorive ishte që arsimtarët dhe prindërit të njihen me
aktivitete dhe teknika kreative me të cilat do të kontribuojnë për
përmirësim të aftësive matematikore të fëmijëve. Arsimtarët e
grupit klasor të cilët u kyçën në këto punëtori në të ardhmen do
të mund t'i zbatojnë teknikat me prindërit dhe nxënësit e
paraleleve të tyre, kurse prindërit mund t'i zbatojnë me fëmijët e
tyre në shtëpi.
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Ë SУЧЕЊЕ“
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Duke pasur parasysh rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm mes arsimtarëve dhe të krijimit të
kulturës së të mësuarit, Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” ka ndërmend që në shkollat e
përfshira në projektin të formohen komunitete profesionale për mësim të cilat do të jenë vend ku
arsimtarët do të ndihen të sigurtë të ndahen problemet me të cilat po ballafaqohen, të mësojnë nga
njëri-tjetri dhe në atë mënyrë ta rrisin cilësinë e punës në nivel të tërë shkollës. Në shkurt u formuan
komunitete për mësim në shkollat e fazës së parë dhe të dytë. Çdo komunitet për mësim përbëhet prej
drejtorit të shkollës, përfaqësuesve të shërbimit profesional (pedagog, psikolog, defektolog) dhe
arsimtarëve të grupit klasor. Secila prej shkollave ka përpiluar nga një listë aktivitetesh të mundshme
zhvillimore mbi të cilat do të punonin arsimtarët. Qëllimi i aktiviteteve zhvillimore duhet të jetë
përmirësim i mësimdhënies nga gjuha amtare dhe matematika, duke i respektuar parimet për
praktikën cilësore mësimore, përdorimin e resurseve digjitale për mësim dhe përfshirjen e prindërve
dhe komunitetit më të gjerë. Këto aktivitete duhet të ndikojnë pozitivisht mbi të arriturit e nxënësve,
përdorimin e teknikave më efektive në mësimdhënie, avancimin e kompetencave personale dhe
profesionale, marrëdhëniet e përmirësuara profesionale dhe kontributin mbi tërë zhvillimin e shkollës.
Puna e komunitetit profesional në secilën prej shkollave do të realizohet me përkrahje nga një mentor i
përcaktuar nga ana e projektit.
Më 25 mars u mbajt takim me mentorët të cilët do të ofrojnë përkrahje në komunitetet për mësim. Në
këtë takim mentorëve u prezantua koncepti i komuniteteve për mësim, instrumentet e cilat do të
përdoren dhe korniza kohore e aktiviteteve. Në prill mentorët do të ﬁllojnë me takimet e para në
shkollat e fazës së parë dhe të dytë.

Ubavka Butleska, pedagog në ShF “Mançu Matak” – Krivogashtan dhe Elena Apostolova,
arsimtare e grupit klasor në ShF “Mirçe Acev” – Gjorçe Petrov gjatë takimit i prezantuan
përvojat dhe sﬁdat me të cilat janë ballafaquar në kuadër të komuniteteve për mësim të cilat
kanë qenë formuar në shkollat e tyre pranë aktivitetit “Mentorim i arsimtarëve” i cili u realizua
në kuadër të Projektit të USAID-it për arsimin ﬁllor i cili realizohej në periudhën 2007-2012.
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ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ
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STEP BY STEP

AKTIVITETE GJUHËSORE DHE MATEMATIKORE PËR
NXITJE TË ZHVILLIMIT INTELEKTUAL TË FËMIJËVE

AKTIVITETE NË QENDRËN
KREATIVE TË FËMIJËVE EDHE
TË SHTUNËN!
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:
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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”.

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

Orari i punës:
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/
NR. 11
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STEP BY STEP
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Në prill, “Biblioteka me rrota” e projektit do të vizitojë një numër të madh shkollash
në tërë vendin. Na bashkohuni në këto aktivitetet në lokacionet dhe datat në vijim:
15.04.2015 (e mërkurë)

10.00

ShF “Kiril dhe Metodij” – Koçan

15.04.2015 (e mërkurë)

13.00

ShF “Sllavço Stojmenski” - Vinicë

16.04.2015 (e enjte)

09.00

ShF “Nikola Petrov Rusinski” – f.Rusinovë, Berovë

16.04.2015 (e enjte)

12.00

ShF “Vanço Kitanov” – Pehçevë

21.04.2015 (e martë)

10.00

ShF “Bllazhe Koneski” – Prilep

21.04.2015 (e martë)

12.00

ShF “Goce Dellçev” – Prilep

22.04.2015 (e mërkurë)

09.00

ShF “Sh.Kiril dhe Metodij” – f.Buçin, Krushevë

22.04.2015 (e mërkurë)

11.00

ShF “Mançu Matak” – Krivogashtan

22.04.2015 (e mërkurë)

13.00

ShF “Nikola Karev” – Krushevë (shkollat periferike në f. Norovo dhe f. Sazdevë)

23.04.2015 (e enjte)

09.00

ShF “Sh.Kiril dhe Metodij” – Manastir (shkolla periferike në f. Llogovardi)

23.04.2015 (e enjte)

12.00

ShF “Elpida Karamandi” – Manastir

23.04.2015 (e enjte)

13.30

ShF “Sh.Kiril dhe Metodij” – Manastir (shkolla qendrore)

28.04.2015 (e martë)

11.00

ShF “Goce Dellçev” – Konçe

29.04.2015 (e mërkurë)

11.00

ShF “Josip Broz Tito” – Vallandovë

30.04.2015 (e enjteк)

13.00

ShF “Kiril dhe Metodij” – Sveti Nikollë

Do të duam t'u falënderojmë të gjithëve që u paraqitën në konkursin për përgatitje ore me zbatim të librave digjitale të përgatitur në kuadër të
projektit tonë. Me të vërtetë na gëzon interesi i madh dhe numri i madh të qasjeve kreative. Për momentin jemi duke i vlerësuar planet të
pranuara, dhe më të mirat do të grumbullohen në një doracak i cili do të jetë i thjeshtë dhe i disponueshëm për të gjithë arsimtarët. Doracaku do
të përgatitet në formën elektronike dhe arsimtarët do të mund ta përdorin që nga viti i ardhëm shkollor.

Ndërkohë, lirisht shikoni produktin më të
ri në bibliotekën tonë digjitale – një libër
intrigues për qenin imagjinar – Roni.

http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka
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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: ana@stepbystep.org.mk ose në celular: 072/ 307-321
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QENDRA
MAQEDONASE PËR
EDUKIM
QYTETAR

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

PILOTIM I SOLUCIONEVE PËR ZHVILLIM PROFESIONAL

Në janar ﬁlloi procesi i pilotimit të solucioneve për zhvillim profesional. Mendimet dhe
përvojat e arsimtarëve qe kanë marrë pjesë në pilotimin do të shfrytëzohen për
përmirësim të Udhëzimit dhe të instrumenteve. Për atë qëllim u përgatiti një pyetësor
të cilin e plotësuan mbi 140 arsimtarë – pjesëmarrës në pilotimin.

PILOTIM I SOLUCIONEVE PËR ZHVILLIM NË KARRIERË

Pilotimi i procedurave dhe instrumenteve për avancim në karrierë ka ﬁlluar në fund të
marsit dhe pritet që të mbarojë deri në fund të majit. Pas mbarimit të pilotimit,
arsimtarët do të plotësojnë edhe një pyetësor me qëllim që projekti të grumbullojë
informacione kthyese për përmirësim të instrumenteve.

KOMPETENCA PROFESIONALE PËR DREJTORËT E SHKOLLAVE
Grupi punues për zhvillim të kompetencave për drejtorë të shkollave e ﬁnalizoi
dokumentin në mars. Në prill është lënë një fokus grup në të cilin do të diskutohen
propozim-kompetencat dhe sugjerimet e ﬁtuara do të merren parasysh për ta
përmirësuar dokumentin.

* 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.

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
NR. 11

www.stepbystep.org.mk

JANAR – MARS

2015

7/8

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS
EARLY CHILDHOOD PROGRAM
Roma Parenting Support Projects

PROJEKTI

Projekti “Prindër më të mirë për për sukses më të madh të fëmijëve romë”
vazhdoi me aktivitetet në qendrat Dendo Vas, Nadezh dhe Ambrela me theks

“PRINDËR MË

të posaçëm mbi përmirësimin e aftësive gjuhësore dhe matematikore te

TË MIRË PËR

fëmijët. Për atë qëllim u përgatitën aktivitete më të ndryshme interaktive
nëpër të cilave fëmijët i mësojnë format bazike, numrat, klasiﬁkimin e

SUKSES MË

numrave, si dhe dallimi i shkronjave dhe fjalëve, por edhe aktivitete të cilat i

TË MADH TË

integrojnë këto shkathtësi kyçe. Gjithashtu, në qendrat u mbajtën disa
punëtori për prindërit dhe fëmijët me tema të ndryshme, në të cilat prindërit

FËMIJËVE

dhe fëmijët kaluan kohë së bashku, kishin mundësi ta zhvillojnë kreativitetin

ROMË”

e tyre, motoriken e tyre, të bashkëpunojnë dhe të mësojnë.

P u n ë t o r i p ë r p r i n d ë r i t d h e a k t i v i t e t e m e fë m ij ë t
Në 28 shkurt dhe 1 mars u mbajt punëtori për përfaqësuesit
e qendrave të projektit dhe staﬁ edukativ të shkollës
“Vëllezërit Ramiz dhe Hamid” në temën “Përforcim i
aftësive prindërore“, i zbatuar nga ana e prim. dr. Meri
Boshkovska. Në këtë punëtori pjesëmarrësit ﬁtuan njohuri
praktike për karakteristikat zhvilluese të fëmijëve në
moshën 0-6 vjet, për rëndësinë e interaksionit me prindërit,
faktorët të cilat ndikojnë mbi atmosferën në familjen dhe
zhvillimin psiko-social të fëmijës, vështirësitë në regulimin e
emocioneve dhe sjelljes, menaxhimin e problemeve
emocionale te fëmijët dhe vendosje e kuﬁjve në sjellje.

AMBASADORI AMERIKAN XHES L. BEJLI NA U BASHKUA
NË SHËNIMIN E DITËS NDËRKOMBËTARE TË ROMËVE
Më 8 prill, Dita Ndërkombëtare e Romëve, në qendrën “Nadezh” u mbajt ngjarje e
organizuar nga Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” në të cilën mori pjesë
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Xhes L. Bejli. Ai lexoi libra me fëmijët.
Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues nga tri qendrat, fëmijët që janë përfshirë me
Projektin “Prindër më të mirë për sukses më të madh të fëmijëve romë”, fëmijë shkollorë
të cilët janë përkrahur nga qendra “Nadezh” dhe anëtarë të tjerë të komunitetit.

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