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Të nderuar bashkëpunëtorë dhe miq të 
Fondacionit “Hap pas hapi”

 Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas hapi” shënoi një jubile të rëndësishëm: 15 vjet nga ekzistimi i tij. Me 

regjistrimin e Fondacionit “Hap pas hapi” si organizatë joqeveritare e pavarura dëshironim që ta vazhdojmë misionin e filluar: të 

përgatitim dhe zbatojmë programe të cilat u mundësojnë fëmijëve të zhvillojnë tërësisht potencialet e veta dhe t'i nxitin 

proceset demokratike në arsimin e fëmijëve, të rinjve dhe prindërve. Ne besojmë se arsimi është çelësi i milionave mundësive 

dhe se të gjithë së bashku duhet të ndërmarrim hapa për një arsim më cilësor për të gjithë, sepse vetëm arsimi cilësor sjell 

ndryshime cilësore. Prandaj, motoja jonë e re është: Edukim dhe zhvillim profesional për një të ardhme më të mirë.  

Suzana Kiranxhiska,  
Drejtore ekzekutive e Fondacionit “Hap pas hapi”

Fjalimin e tërësishëm të Drejtores ekzekutive të Fondacionit “Hap pas hapi” mund ta lexoni këtu.

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

                                                                        MARS - QERSHOR  2016NR.

”IPAH SAP PAH“ tejv

Një klikim i thjeshtë mbi ndonjë prej titujve të mëposhtëm, ju çon menjëherë tek përmbajtja e përzgjedhur të cilën dëshironi ta lexoni!

Projekt i USAID-it ”Leximi ju bën udhëheqës” PROJEKT PËR PËRFORCIM TË 
KAPACITETEVE DHE NDËRGJEGJËS 

PËR DEMOKRACI TE ROMËT 
NËPËRMJET ARSIMIT
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Thirrje për këmbimin e praktikave të suksesshme për shkrim-lexim të hershëm
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Studim i zbatuar mbi gjuhën dhe matematikën 
në klasat e fillores

www.stepbystep.org.mk

Nga 9 deri në 31 maj 2016, janë zbatuar hulumtime në terren mbi shkrim-leximin gjuhësor dhe matematikor në një 
ekzemplar prej 8000 nxënës të klasave të dyta dhe të treta nga të gjitha shkollat e fillores në Republikën e Maqedonisë 
në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke. 

Vlerësimin e zbatuan 744 përfaqësues të shkollave (pedagogë, psikologë dhe arsimtarë të ciklit të ulët) të cilët ishin 
trajnuar paraprakisht për përdorim të mjeteve të standardizuara e ndihmë të kompjuterit tablet. Mjetet për vlerësim 
të shkrim-leximit matematikor dhe gjuhësor, EGRA dhe EGMA janë përshtatur sipas kontekstit lokal dhe programeve 
arsimore në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke nga praktikantë dhe ekspertë të shkrim-leximit të hershëm 
matematikor dhe gjuhësor.  
   

 “EGRA dhe EGMA janë instrumente të thjeshta të cilat mund t'i përdorë çdo arsimtar si pjesë të procesit mësimor. 
Nga studimi i sapo kryer vihet re se ka fëmijë të cilët edhe në fund të klasës së tretë ende nuk e kanë përvetësuar 
leximin dhe operacionet themelore matematikore dhe kanë vështirësi gjatë mbledhjes, shumëzimit dhe 
zbritjes”, Tanja Andonova Mitrevska,  këshilltare për standarde dhe provime në Qendrën Shtetërore të Provimit. 

Pas pilotimit të instrumenteve në dhjetor të vitit 2013, studimi për 
shkrim-leximin e hershëm matematikor dhe gjuhësor ishte zbatuar 
mbi një ekzemplar më të vogël të nxënësve në dy vitet e kaluara. Në 
maj të vitit 2014 u zbatua studim për vlerësim të gjendjes fillestare 
në 42 shkolla fillore, kurse raportin e këtij studimi mund ta lexoni 
këtu. Në maj të vitit 2015, studimi ishte kryer mbi 103 shkolla, kurse 
raportin e këtij studimi mund ta lexoni këtu. 

Mjet për vlerësim të shkathtësive matematikore  
EGMA dhe mjetet manipulative të cilat nxënësit i 

ndihmojnë të llogarisin ushtrime matematikore 

Që të sigurohet cilësia e vlerësimeve në shkolla, 71 mbikëqyrës 
e kanë ndjekur procesin në terren dhe kanë qenë vazhdimisht 

të pranishëm që të ofrojnë mbështetje për vlerësuesit. 

Rezultatet e studimit do t'u dërgohen shkollave dhe institucioneve 
kompetente me qëllim që të shqyrtohen mundësitë për përshtatje të 
programeve arsimore, por dhe të vetë mësimdhënies, gjithçka me qëllim 
që të përmirësohen shkathtësitë themelore gjuhësore dhe matematikore 
të nxënësve. Një prej synimeve të Projektit të USAID-it “Leximi ju bën 
udhëheqës” është që në bazë të rezultateve të marra të përpunohen 
standarde për lexim në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke si edhe për 
matematikën për klasat e dyta dhe të treta kështu që arsimtarëve do t'u 
mundësohet t'i ndjekin rregullisht arritjet e nxënësve të tyre.

Projekt i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 

Di je n ga g j uha dhe matematika për zhv i l l i m in te l ekt ual
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“Matematika +”

+

“Matematika +” në 

ShF “Hristijan Todorovski Karposh”

Dragoman, Staro Nagoriçan

të njihen me teknikat për mësim dhe përpunim të 
materialeve didaktike të cilat do t'i përdorin për mësimin 
e matematikës në klasat e fillores;

të njihen me teknikat të cilat do t'i ndihmojnë në 
realizimin e përmbajtjeve mësimore ku nxënësit kanë më 
tepër nevojë për mbështetje;

t'i përforcojnë kompetencat për përdorim të teknikave 
për të mësuar matematikën nëpërmjet lojës.

Zgjidhja e problemeve matematikore 
shpeshherë është një problem i vërtetë 
për nxënësit. Që të nxitet mendimi kreativ 
dhe të motivohen nxënësit që të hulumtojnë dhe mendojnë vazhdimisht, arsimtarët duhet 
të përdorin teknika dhe strategji të cilat në mënyrë interesante dhe nëpërmjet lojës ua 
afrojnë matematikën nxënësve. Me këtë qëllim, Projekti i USAID-it “Leximi ju bën 
udhëheqës” e përgatiti trajnimin “Matematika +” të cilin gjatë marsit dhe prillit e zbatoi 
për arsimtarë dhe përfaqësues të shërbimit profesional të 65 shkollave nga vendi. 

Pjesa më e madhe e trajnimeve u realizuan për dy shkolla në të njëjtën kohë me qëllim që të 
nxitet shkëmbimi i përvojave midis arsimtarëve në suazat e kolektivite të tyre, por edhe 
midis shkollave. Trajnimi “Matematika +” u mundëson pjesëmarësve:
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Trajnime per shkrim-lexim matematikor
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ShF “Elpida Karamandi” - Manastir ShF “Vllazërim-Bashkim” Ohër
ShF “Vasill Gllavinov” – Veles 

Me përdorimin e këtyre teknikave arsimtarët do të 
kontribuojnë që nxënësit ta duan matematikën, 
t'i shohin lidhjet e asaj që kanë mësuar me jetën e 
përditshme dhe të marrin njohuri dhe shkathtësi 
të cilat janë bazë për mësimin e përjetshëm.

Arsimtari i ciklit të ulët nga ShF “Shën. Kiril dhe Metodij” – Shën. Nikole na 
tregoi: “Mësuam shumë teknika dhe strategji të cilat kanë si qëllim ta 

zhvillojnë mendimin logjik të nxënësve dhe ta pasurojnë njohurinë e tyre 
funksionale. Këtë që mësova do ta zbatoj theksueshëm edhe në 

mësimdhënie.”, kurse arsimtari nga ShF “Kiril i Metodij” – Koçan, konsideron 
se teknikat me të cilat u njoh në këtë trajnim mund t'i përshtatë dhe përdorë 

lehtë për përmbajtje të ndryshme të matematikës për çdo klasë.

“M
a

t
em

a
t

ik
a 

+
”

“Mësuam strategji dhe teknika për mësim të cilat nxitin kërshërinë, hulumtimin, mendimin 
kritik dhe bashkëpunimi” – arsimtar i ciklit të ulët nga SHF “Strasho Pinxhur” – Vevçani.
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Evenimente rrjetë për mësim 
dhe zhvillim të arsimtarëve

Eveniment rrjetë në SHF “Shën. Klimenti i Ohrit” – Drasllajca Aktivitet për shikim të posterëve  

Si përfundim i ciklit të parë të punës në bashkësitë për të mësuar, në prill janë organizuar 14 evenimente 

rrjetë në shumicën e qyteteve dhe fshatrave, për 40 shkolla në Projektin e USAID-it “Leximi ju bën 

udhëheqës”. Në këto evenimente interesante, por njëkohësisht dhe festive, por edhe pune, rreth 500 

arsimtarë i prezantuan aktivitetet zhvillimore mbi të cilat kanë punuar gjatë vitit shkollor, me prezantime me 

poster, kurse koordinatorët e shkollave i prezantuan bashkësitë për të mësuar si bërthama të bashkëpunimit 

të shkollave të tyre. Udhëheqës të këtyre evenimenteve ishin mentorët e bashkësive për të mësuar, kurse 

midis mysafirëve ishin edhe drejtorët, kryetarët e komunave dhe përfaqësues të tjerë nga komunat, prindër, 

përfaqësues të mediave dhe të ftuar të tjerë të cilët janë të interesuar për angazhimin individual të 

arsimtarëve në përmirësimin e shkrim-leximit gjuhësor dhe matematikor të fëmijëve të cilëve u japin mësim.

Në këto evenimente arsimtarë 
u njohën më mirë nëpërmjet lo

jërave për njohje, kishin kohë 
t'i shihnin në 

mënyrë të detajuar posterët e 
kolegëve dhe t'i pyesin për ar

ritjet e tyre, por edhe për vës
htirësitë gjatë 

zbatimit të aktiviteteve të mësu
ar gjatë trajnimeve në suazat e 

projektit.  Por trajnimet nuk ka
në qenë burimi 

i vetëm prej të cilit kanë marr
ë material arsimtarët që ta pë

rpilojnë aktivitetin e vet unik z
hvillimor: këto 

evenimente u mundësuan t'i s
intetizojnë të gjitha njohuritë 

dhe shkathtësitë e veta në t
rajnimet dhe 

punëtoritë e shumta ku kanë 
marrë pjesë dhe të përpilojnë

 dhe zbatojnë intervenimeve n
ë praktikën e 

mësimdhënies të cilat korrespo
ndojnë me specifikat e konteks

tit dhe të nxënësve të cilëve 
u japin mësim. 
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Kam koment lidhur me…

Kam pyetje lidhur me…
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Eveniment rrjetë në Qendrën Memoriale të KAÇKM-së – Pelince

“Më tepër më pëlqeu fakti që ky projekt na jep shansin të konsultohemi me kolegët.”

“Duke 
punuar

 ndonjë
herë e

 bëj py
etjen .

.. 

A jam 
në rrug

ën e vë
rtetë? 

Nëpërm
jet 

bashkë
punimi

t me k
olegët 

dhe 

rrjetëz
imit – 

pashë 
se jam!

”

arsimta
r i cikl

it të ul
ët,  

ShF “K
iril dhe

 Metodi
j” – Ma

nastir

“Në fillim erdhëm me
 mosbesim, menduam:

 

edhe një projekt?! Po
r tani shihet se gjith

çka 

e ka arritur qëllimin, 
u përfundua një tregi

m!”

 ShF “Koço Racin” - 
Ivanjevci

Në fund të çdo evenimenti rrjetë arsimtarët kishin 
një pjesë për diskutim dhe për reflektim mbi atë 
që mësuan për vete dhe për punën e vet pas 
evenimentit dhe në fund të vitit shkollor. 

Ja se çfarë
 na thanë:
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Shembuj të posterëve të 
arsimtarëve anëtarë të 
bashkësive për të mësuarem                
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Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” botoi një 

përmbledhje elektronike për orët e punuara nga arsimtarët 

të cilët u paraqitën në thirrjen e hapur të projektit dhe 

lidhen me zbatimin e librave me ilustrime “Biblioteka jonë e 

parë”. nëse dëshironi t'i shfrytëzoni këta libra me ilustrime 

në orët e mësimdhënies suaj klasore, përmbledhja ju afron:

përgatitje të orës

fletë pune

teknika për ndjekjen e nxënësve

Përmbledhja elektronike, përgatitje për orën gjendet në Microsoft OneNote dhe tek ajo 

mund të arrini  ose nëpërmjet  të Fondacionit “hap pas hapi”. KËTU bibliotekës digjitale

Nëpërmjet kësaj përmbledhjeje dëshirojmë t'ju nxitim t'i zbatoni librat me ilustrime të cilat 

Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” i ka përgatitur, t'i përshtatni dhe t'i përdorni 

përgatitjet e ofruar për orën, por edhe të na tregoni përgatitjet tuaja që ta pasurojmë 

vazhdimisht këtë përmbledhje me shembuj të rinj të suksesshëm nga praktika e përditshme.

ARSIMTARËT DHE PRINDËRIT PËRPUNOJNË LIBRA ME ILUSTRIME 

Në prill dhe maj, në 22 shkolla fillore u mbajtën punëtori 

kreative për përpunimin e librave me ilustrime. Këto punëtori 

janë mundësi për arsimtarët e ciklit të ulët dhe prindërit të 

bashkëpunojnë nëpërmjet një procesi kreativ dhe me ndihmë 

të materialeve që gjenden lehtë dhe me ndihmë të teknikave 

të thjeshta të krijojnë libra me ilustrime. Kështu do të 

krijojmë përzgjedhje më të pasur me literaturë për fëmijë 

të cilën mund ta përdorin në mësimdhënie ose prindërit t'i 

lexojnë me fëmijët e vet në shtëpi. Arsimtarët dhe prindërit 

që morën pjesë në këto punëtori i inkurajuam t'i shkëmbejnë 

teknikat e mësuara edhe me kolegët dhe prindërit e tjerë.

Atmosferë pune dhe bashkëpunimi 
midis arsimtarëve dhe prindërve në 

ShF  “Pere Toshev” - Rosoman
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Projekti i USAID-it “Leximi ju bën 

udhëheqës” shpall thirrje për 

shkëmbim të përvojave dhe 

aktiviteteve të suksesshme nga 

fusha e shkrim-leximit të hershëm 

gjuhësor dhe matematikor te 

nxënësit e klasave të ciklit të 

ulët. Qëllimi i kësaj thirrjeje 

është të mblidhen përvoja 

relevante dhe pozitive prej 

personave të përfshirë në procesin 

e shkrim-leximit dhe arsimimit të 

nxënësve më të rinj në shkollë 

dhe në shtëpi. Më tepër 

informacione mbi thirrjen, si dhe 

ekzemplarët e fletëparaqitjes 

mund t'i gjeni KËTU.

THIRRJE PËR PRAKTIKA TË SUKSESSHME PËR SHKRIM-LEXIM TË HERSHËM DERI MË 30 QERSHOR

A dëshironi që “Biblioteka me rrota” e Projektit të USAID-it “Leximi ju bën 

udhëheqës” ta vizitojë shkollën apo bashkësinë tuaj lokale gjatë korrikut dhe 

gushtit? Kjo është një mundësi e përkryer që ta mbajmë interesin për lexim 

dhe për të mësuar nëpërmjet lojërave të nxënësve nga klasat e ciklit të ulët. 

“Biblioteka me rrota” ju ofron: 

Ÿ literaturë për fëmijë 

Ÿ libra me ilustrime audio-digjitale  

Ÿ kënd për të lexuar 

Ÿ lojëra matematikore

THIRRJE E HAPUR PËR INTERES PËR VIZITË TË “BIBLIOTEKËS ME RROTA” GJATË PERIUDHËS SË VERËS

Që të dakordojmë vizitë në bashkësinë tuaj lokale, nevojitet të na kontaktoni në tel: 02/3077 900 ose 

ana@stepbystep.org.mk me propozim të datës dhe lokacionit të vizitës, si dhe kontaktet tuaja të 

informacioneve. “Biblioteka me rrota” do të sjellë libra me ilustrime dhe gëzim në lagjen tuaj.
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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:  ose në tel.: 072/ 307-321.ana@stepbystep.org.mk 

http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk/al/novosti-i-nastani/item/518-otvoren-povik-za-spodeluvanje-uspeshni-iskustva-i-aktivnosti-od-ranoto-jazichno-i-matematichko-opismenuvanje
mailto:ana@stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
https://www.usaid.gov
mailto:ana@stepbystep.org.mk
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Më 17 maj, në hapësirat e QIS “Nadezh” në Shuto Orizare u mbaj hapja zyrtare e projektit, ku morën pjesë dhe mbajtën 

fjalime përfaqësuesi i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup, z. Nafi Saraçini, Menaxher i programit, Drejtorja 

ekzekutive e Fondacionit për Iniciativa Kulturore dhe Arsimore, znj. Suzana Kiranxhiska, Drejtori i  Drejtorisë për 

Zhvillim dhe Përparim të Arsimit në Gjuhët e Përfaqësuesve të Bashkësive, z. Rexhep Ali Çupi dhe Drejtori i Shkollës 

Fillore “Vëllezërit Ramiz Hamid”, z. Ekrem Jashar. Në eveniment morën pjesë edhe përfaqësues të Ministrisë së Punës 

dhe Politikës  Sociale, nga kopshti “8 Prilli”, nga shkolla e mesme “Shaip Jusuf” nga organizatat joqeveritare, mediat si 

edhe fëmijë dhe gra, shfrytëzues të projektit. Fëmijët e Qendrës “Nadezh” shfaqën një program të shkurtër në gjuhën 

maqedonase dhe rome, kurse më pas të ftuarit u njohën me disa aktivitete të projektit, si punëtorinë kreative për 

fëmijë dhe nëna, këndin e leximit në tema për stereotipat dhe punëtoria teatrale Teatri me hije. 

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

H A PJ E Z Y R TA R E E P R OJ E K T I T 

Në periudhën e kaluar, në Qendrën për Mbështetje Arsimore “Dendo Vas” në Gjorçe 

Petrov dhe Qendrën për Iniciativa Sociale “Nadezh” në Shuto Orizare u mbajtën një 

sërë punëtorish për vajzat dhe gratë rome. Ekspertët nga fusha e shëndetësisë, 

arsimit dhe mbrojtjes sociale dhe kujdesit mbajtën 6 punëtori në këto tema:

Ÿ Mirëmbajtja e higjienës në shtëpi dhe higjienës personale

Ÿ Problemet shëndetësore te gratë, me shqyrtim të parandalimit dhe zbulimit 

të hershëm të sëmundjeve dhe kancerit

Ÿ Procesi i regjistrimit të fëmijëve në klasën e parë, roli dhe obligimet e 

prindërve në procesin e arsimimit të fëmijëve

Ÿ Parandalim i sëmundjeve ngjitëse

Ÿ Problemet shëndetësore dhe psikologjike te vajzat adoleshente

PUNËTORITË DHE AKTIVITETET PËR FËMIJË DHE NËNË

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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PROJEKT PËR PËRFORCIM TË KAPACITETEVE DHE NDËRGJEGJËS 
PËR DEMOKRACI TE ROMËT NËPËRMJET ARSIMIT

http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/early-childhood-program
http://stepbystep.org.mk
http://europa.eu/index_en.htm


OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

www.stepbystep.org.mk

Me qëllim që të përmirësohen shkathtësitë e 
nënave për mbështetje të arsimit dhe të 
fëmijëve të tyre nëpërmjet zhvillimit të 
kreativitetit dhe njohjes me kërkesat e 
programeve arsimore, gjatë këtyre 3 muajve u 
mbajtën 24 punëtori gjithsej. Me rëndësi të 
veçantë është fakti që në këto punëtori janë 
integruar qëllimet e programeve arsimore, që u 
dedikohen shkrim-leximit matematikor, leximit 
dhe kulturës së të shprehurit, si dhe thellësimi i 
njohurive mbi shkencat e natyrës dhe shoqërore.

Njëkohësisht u formuan dy grupe lexuesish ku 
marrin pjesë vajza dhe gra të cilat duan t'i 
zmadhojnë shkathtësitë dhe shprehitë 
lexuese të veta. Programi i majit u fokusua në 
leximin e legjendave për romët dhe diskutimin 
mbi rrezikun nga stereotipat dhe mënyrat si të 
ballafaqohemi me ta. Gjatë muajve të verës 
Klubi i Lexuesve do të përpunojë libra nga 
librat për lexim jashtë klase nga klasa VIII deri 
në IX si dhe nga shkolla e mesme. Të gjitha 
vajzat e interesuara janë të mirëseardhura.
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Më tepër informacione për Projektin 
për përforcim të kapaciteteve dhe ndërgjegjës për demokraci te romët për demokraci nëpërmjet arsimit, 

menaxhere e projektit, nëpërmjet e-postës:  elena@stepbystep.org.mk
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/index_sq.htm

https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/early-childhood-program
http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
mailto:elena@stepbystep.org.mk
http://nssrm.org.mk/index.php/audio-knigi
http://europa.eu/index_en.htm


USAID Teacher Professional and Career Development Project

PREZANTIME INFORMUESE PËR PËRFAQËSUESIT E SHKOLLAVE

Në periudhën nga 10-12 maj janë mbajtur prezantime të shkurtra informative për produktet e 

zhvilluara në suazat e projektit për përfaqësuesit e shkollave fillore dhe të mesme. Pjesëmarrësit u 

njohën me përmbajtjen dhe formën e:

Ÿ Kompetenca themelore profesionale dhe standarde për arsimtarë;
Ÿ Kompetenca themelore profesionale dhe standarde për bashkëpunëtorë profesional;
Ÿ Kompetenca profesionale për drejtorë të shkollave fillore dhe të mesme;
Ÿ Doracak për vëzhgimin e punës dhe planifikimin e zhvillimit profesional të arsimtarëve dhe 

bashkëpunëtorëve profesional në shkolla fillore dhe të mesme;
Ÿ Arsimtar nga fillestar deri në mentor udhëzues për zhvillim professional dhe në karrierë të 

arsimtarëve në shkollat fillore dhe të mesme;
Ÿ Bashkëpunëtor professional nga fillestar deri në mentor udhëzues për zhvillim profesional dhe 

në karrierë të bashkëpunëtorëve profesional në shkollat fillore dhe të mesme;
Ÿ Udhëzues për mënyrën dhe formën e mbështetjes mentoruese të arsimtarëve – fillestarë dhe 

bashkëpunëtorëve profesional – fillestar në shkollat fillore dhe të mesme.

Gjithashtu, pjesëmarrësit u njohën edhe me zgjidhjet për përparim në karrierë të propozuar nga Projekti.

www.stepbystep.org.mk
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Projekti i USAID-it për zhvillim profesional 
dhe në karrierë të arsimtarëve

QENDRA
MAQEDONASE PËR 
EDUKIM
QYTETAR

http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
https://www.usaid.gov
https://www.usaid.gov
https://www.usaid.gov
http://www.mcgo.org.mk


USAID Teacher Professional and Career Development Project

TRAJNIM PËR KOMISIONIN PËR PËRPARIM NË KARRIERË

Në prill është mbajtur trajnimi për përfaqësuesit e institucioneve që në përputhje me zgjidhjet 

ligjore do ta përbëjnë Komisionin për Përparim në Titull. Në përputhje me zgjidhjet e propozuara 

Komisioni jep pikë për zhvillimin profesional dhe është i obliguar të kryejë listë të rangimit të 

kandidatëve të paraqitur. 

Për më tepër informacione mbi përmbajtjen dhe formën e kompetencave dhe standardeve profesionale 
themelore mund t'i drejtoheni këshilltarit kompetent të BZhA-së ose QAPT-së për shkollën Tuaj.  

www.stepbystep.org.mk

TRAJNIME PËR KËSHILLTARËT

Gjatë muajit prill dhe maj u mbajtën trajnime për këshilltarët e Byrosë për Zhvillim të Arsimit dhe 

Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim me qëllim që të njihen me Raportin e mbikëqyrjes 

profesionale për përmbushjen e standardeve profesionale për arsimtar – mentor. Trajnuesit ishin 

këshilltarë nga Byroja dhe Qendra, kurse pjesëmarrësit diskutuan dhe i harmonizuan kriteret 

sipas të cilave do të kryhet dhënia e pikëve nëpërmjet dhënies së pikëve për portofolin. 
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* 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.

QENDRA
MAQEDONASE PËR 
EDUKIM
QYTETARProjekti i USAID-it për zhvillim profesional 

dhe në karrierë të arsimtarëve

http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
http://www.mcgo.org.mk
https://www.usaid.gov
https://www.usaid.gov
https://www.usaid.gov

