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Përshëndetje nga ekipi!

Ekipi ynë Ju përshëndet me botimin më të ri të buletinit mujor elektronik.

Muaji i tetorit ishte shumë i rëndësishëm për ekipin e Fondacionit, midis të 
tjerave, edhe për pjesëmarrjen e konferencës ndërkombëtare, që është 
organizuar nga ana e Shoqatës ndërkombëtare “Hap pas hapi” (ISSA), me 
titull: “Krijimi i shoqërisë për të gjithë: riprovimi i shërbimeve për zhvillim 
të hershëm të fëmijëve” në Budapest, Hungari. Në këtë konferencë  
Fondacioni ynë i prezantoi aktivitetet aktuale dhe kishte mundësi të 
shkëmbejë përvoja dhe dituri nga fusha e zhvillimit të hershëm të fëmijëve 
me më shumë se 400 pjesëmarrës nga 30 shtete nga bota. Për më shumë 
i n f o r m a t a ,  v i z i t o j e n i  f a q e n  z y r t a r e  t ë  k o n f e r e n c ë s : 
http://www. issa2014.hu/   ose në faqen tonë të internet it : 
http://stepbystep.org.mk/WEBprostor/ISSA_Konferencija_Budimpesht
a.pdf

Në vazhdim, lexoni për aktivitetet e projektit në të cilat jemi përfshirë dhe 
këmbejeni me bashkëpunëtorët dhe miqtë tuaj.

Të nderuar miq të Fondacionit “Hap pas hapi”,

MBLEDHJE PËR 

SHQYRTIMIN E 

INFORMATAVE KTHYESE 

DHE FINALIZIMIN 

E KOMPETENCAVE 

MËSIMORE DHE 

TË STANDARDEVE

Aktivitete aktuale në 
qendrat të romëve

TRAJNIM PËR 

DREJTËSI 

SOCIALE

Fondacioni “Hap pas hapi” ka nisur me një iniciativë të re me titull “Arsimtarët kompetentë të shekullit 21” e cila zbatohet në bashkëpunim me 

fakultetet pedagogjike të Shkupit, Shtipit dhe Manastirit dhe Institutit të pedagogjisë pranë fakultetit filozofik – Shkup. Në kuadër të 

kësaj iniciative do të mbahen sërë trajnimesh sipas parimeve në të cilat bazohet puna e Fondacionit “hap pas hapi”. Për këto parime, të cilat 

janë përgatitur nga ana e Shoqatës ndërkombëtare “Hap pas hapi” (ISSA) është publikuar një broshurë me titull: “Arsimtarët kompetentë 

për shekullin 21 – Praktika pedagogjike cilësore” e cila është shpërndarë te të gjithë studentët të cilët do të marrin pjesë në këto trajnime. 

Në kuadër të këtij projekti do të përkthehet edhe literaturë profesionale me qëllim që studentët të njihen me kompetencat të cilët priten 

prej një arsimtari bashkëkohor. Në të ardhmen, rregullisht do t'ju informojmë për aktivitetet pranë kësaj iniciative.

N R . 9          T E T O R – N Ë N T O R           2 0 1 4 

FONDACIONI PËR INICIATIVA ARSIMORE DHE KULTURORE “HAP PAS HAPI ”

U HAP QENDRA KREATIVE TË FËMIJËVE NË SHKUP!

Projekt “Prindër më të 
mirë për sukses më të 

madh të fëmijëve romë” 

Projekti i USAID-it 
“Leximi iu bën udhëheqës”

QENDRA
MAQEDONASE PËR 
EDUKIM
QYTETAR

 ËN ELATIR JI IGS DITË ËNOT NËB KI EB TLIO

Projekti i USAID-it për 
zhvillim profesional dhe 

në karrierë të arsimtarëve

http://www.issa2014.hu/
http://stepbystep.org.mk/WEBprostor/ISSA_Konferencija_Budimpeshta.pdf
http://stepbystep.org.mk/WEBprostor/ISSA_Konferencija_Budimpeshta.pdf


Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëzues”

STEP BY STEP
FOUNDATION  FOR  EDUCATION  AND  CULTURAL  INITIATIVES 

 ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ

D i j e n g a g j u h a d h e m a te m a t i k a p ë r z h v i l l i m i n te l e k t u a l

ShF “Ilinden”- Kriva Pallankë dhe ShF 

“Vlado Kantarxhiev”- Gjevgjeli janë 

pjesë e shkollave që organizuan vizitë 

për pjesëmarrësit e tyre në Qendrën 

kreative të fëmijëve. Pjesëmarrësit nga 

klasat fillestare të këtyre shkollave, së 

bashku me arsimtarët e tyre dhe ekipin 

e projektit kaluan disa orë në qendër, 

duke i shfrytëzuar burimet që i ofron e 

njëjta dhe duke marrë pjesë në 

aktivitetet e dhëna për mësimin e 

gjuhës amtare dhe matematikës.

Më 20 tetor, studentët nga Instituti i 

pedagogjisë në Fakultetin filologjik- Shkup, e 

vizituan Qendrën kreative të fëmijëve dhe së bashku 

me profesoren Elizabetën Tomevska Ilievska dhe me ekipin 

e Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëzues” i shqyrtuan 

burimet dhe aktivitetet e ofruara nga ana e qendrës. Studentët 

kanë dëshirë dhe interes të marrin pjesë në mënyrë aktive në 

krijimin dhe realizimin e aktiviteteve të ardhshme që do të 

zbatohen në këtë qendër.

I presim të gjithë fëmijët, prindërit dhe arsimtarët 
të lexojmë dhe të shoqërohemi së bashku më:

Aktivitetet në Qendrën kreative edhe të shtunën! 
Ekipi i projektit do të mbajë sesione të leximit të 
përbashkët në Qendrën kreative të fëmijëve- Shkup.

8 nëntor ( e shtunë) nga ora 12:00 deri në orën 13:00, dhe më

22 nëntor ( e shtunë) nga ora 12:00 deri në orën 13:00

DY TË SHTUNA GJATË MUAJIT TË NËNTORIT

Hyrja në këtë periudhë është falas për të gjithë!

Qendra kreative e fëmijëve – Qendra kulturore e të rinjve – Shkup ( kat 1)

Kej Dimitar Vlahov nr.15, 1000 Shkup

 Për të gjithë të interesuarit për vizitë individuale ose vizitë në grup në Qendrën kreative të fëmijëve, 

drejtohuni te Qendra kulturore e të rinjve ose te Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëzues”.

nga e marta deri të premten: nga ora 9:00  deri orën 12:00 
dhe nga ora 16:00 deri orën 20:00
E shtunë: nga ora 11:00 deri orën 20:00
Telefon për kontakt: 02/3115-225 dhe 3115-508, lok.114
http://mkc.mk/

Orari i punës: 

www.stepbystep.org.mk

QENDRA KREATIVE E FËMIJËVE - SHKUP - QENDRA E PARË DHE E VETME SPECIALIZUAR 
PËR AKTIVITETE GJUHËSORE DHE MATEMATIKORE PËR NXËNËS NË SHTET

3/42/6
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http://mkc.mk/


Leximi dhe matematika janë zbavitës me këngëtaren Kristina Arnaudova dhe aktorin Gorast Cvetkovski 
në dy shkolla në Kavadar: “Tode Haxhi- Tefov” dhe “Tosho Velkov- Pepeto”.

Në tetor, Karvani i letrave dhe numrave vizitoi një pjesë nga shkollat që janë pjesë nga faza e 
tretë e projektit. Përsëri, nxënësit nga klasat fillestare, prindërit e tyre dhe arsimtarët, kishin 
fuqi të shoqërohen me persona të njohur dhe të lexojnë së bashku libra me vizatime dhe të 
mësojnë matematikë në një mënyrë kreative dhe zbavitëse. Këto aktivitete në shkollat 
zhvillohen në gjuhën maqedonase, shqipe, kurse tani, për herë të parë, do të zhvillohen edhe 
në gjuhën turke, në pajtim me gjuhët mësimore në çdo nga shkollat që i viziton Karavela.

3/43/7

N R . 9          T E T O R – N Ë N T O R           2 0 1 4 

KARVANI E LETRAVE DHE NUMRAVE FILLOI TË VIZITOJË 
SHKOLLAT NGA FAZA E TRETË E PROJEKTIT

Leximi dhe matematika janë zbavitëse me aktoret Amernis Nokshiqi dhe Nesrin Tair në 
ShF “ Vëllazërim Bashkim”- Ohër dhe ShF “Mite Bogoevski”- Resnjë

STEP BY STEP
FOUNDATION  FOR  EDUCATION  AND  CULTURAL  INITIATIVES 

 ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ

www.stepbystep.org.mk



11 nëntor ShF “Pere Toshev”- Rosoman dhe 
ShF “Pere Toshev”- f.Dupjaçan, Dollneni

ShF “Rampo Levkata”- Prilep dhe 
ShF “Slavko Lumbarkovski”- Novaci 

ShF “Hristijan Karposh”- Kumanovë

ShF “Tosho Arsov”- Shtip dhe 
ShF “ Nikola Karev” Probishtip

ShF “Pashko Vasa”- Zhellinë dhe 
ShF “Dervish Cara”- Bogovinë

NË NËNTOR,

12 nëntor

18 nëntor

20 nëntor

25 nëntor

 Karvani së bashku me Bibliotekën e vazhdon 
rrugën e saj në vendet si në vijim:

Biblioteka jonë në rrota, përsëri i vizitoi oborret e shkollës së të gjithë këtyre 
shkollave dhe i hapi dyert e saj për pjesëmarrësit më të rinj që patën mundësi t'i 
shqyrtojnë librat vizatimorë nga raftet e bibliotekës mobile.

www.stepbystep.org.mk

Biblioteka në rrota në oborrin e Shkollës 
Fillore “Vlado Kantarxhiev”- Gjevgjeli

Biblioteka në rrota në oborrin e Shkollës 
Filore “Strasho Pinxhur”- Vevçan

STEP BY STEP
FOUNDATION  FOR  EDUCATION  AND  CULTURAL  INITIATIVES 

 ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ
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www.stepbystep.org.mk

Dy libra vizatimorë audio- digjitalë dhe një 
aktivitet tjetër digjital janë publikuar në 
bibliotekën tonë digjitale.Janë falas në dispozicion 
në: http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka

Filloi shpërndarja e materialeve shpenzuese për shkollat e 
përfshira në këtë projekt. Pako me hartë për shkrim dhe 
vizatim, ngjyra, stilolapsa, pastelin dhe mjete të tjera që do të 
lehtësojnë punën në klasë, do të shpërndahen edhe në 
periudhën vijuese.

SHPËRNDARJA E MATERIALEVE SHPENZUESE NË SHKOLLAT

Ju përkujtojmë se në bibliotekën mund të gjeni edhe libra të tjera 
vizatimorë dhe materiale që i kishim shpallur gjatë muajve të kaluar. 
Shkarkojeni dhe lexoni bashkë me fëmijët tuaj!

Me qëllim që arsimtarët të njihen më mirë me materialet që i përgatit projekti, do të organizohen 
takime të shkurtra me shkollat e përfshira në fazën e parë dhe fazën e dytë. Gjatë këtyre 
takimeve, arsimtarëve do t'u prezantohen 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.

Në periudhën që vjen, do të mbahen punëtori kreative për përgatitje të librave me vizatime 
nëpër shkollat e fazës së parë dhe të dytë. Në këto punëtori do të marrin pjesë prindërit e 
nxënësve të klasave të ulëta si dhe arsimtarët në këto klasa.

PUNËTORI DHE TAKIME NË SHKOLL AT E FAZËS SË PARË DHE TË DYTË

STEP BY STEP
FOUNDATION  FOR  EDUCATION  AND  CULTURAL  INITIATIVES 
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Gëzoni në lexim!

3/45/7
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 ËN ELATIJR GI ISI  DTË !ËNOT NËB KI EB TL OI

Nëse keni pyetje, sugjerime ose kërkesa në lidhje me Projektin e USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës'', 

kontaktoni me Ana Dimovskën, koordinatore për informim dhe komunikim, 

ana@stepbystep.org.mknë e-mail:  ose celularin: 072/ 307-321

http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka
http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka
mailto:ana@stepbystep.org.mk
mailto:ana@stepbystep.org.mk


Për më shumë informata rreth Projektit të USAID-it për zhvillim profesional të karrierës së arsimtarëve, 
mund të drejtohuni deri te Udhëheqësja e projektit Vera Kondiq, Qendra maqedonase për arsim shoqëror, 

në e-mail: VKondik@mcgo.org.mk

TAKIM PËR SHQYRTIM TË INFORMATAVE KTHYESE DHE 
F I N A L I Z I M T Ë KO M P E T E N C AV E D H E STA N DA R D E V E

Pas mbarimit të diskutimit publik në lidhje me Katalogun e kompetencave themelore 
profesionale të bashkëpunëtorëve profesionalë dhe me Standardet për bashkëpunëtor 
profesional - mentor ose bashkëpunëtor profesional - këshilltar, grupi i punës u takua për 
të shqyrtuar informatat kthyese të arritura dhe të finalizojë kompetencat dhe standardet.

Në emër të Projektit të USAID-it për zhvillim profesional të karrierës së arsimtarëve ne i 
falënderojmë bashkëpunëtorët profesionalë që ishin përfshirë në diskutim!

Në tetor u mbajt edhe mbledhje e ekipit për zhvillim të karrierës, puna e të cilit vazhdon 
edhe në muajt e ardhshëm.

www.stepbystep.org.mk

Mbajtësi kryesor i Projektit të USAID-it për zhvillim profesional të karrierës së arsimtarëve është Qendra maqedonase për 
arsim shoqëror. 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 Komponentin për standarde të 
kompetencave të arsimtarëve.

3/46/7
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Projekti i USAID-it për 
zhvillim profesional dhe 

në karrierë të arsimtarëve

mailto:VKondik@mcgo.org.mk


PROJEKT 

“PRINDËR MË 

TË MIRË PËR 

SUKSES MË 

TË MADH 

TË FËMIJËVE 

ROMË”

www.stepbystep.org.mk

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

Gjatë muajit të gushtit, shtatorit dhe tetorit, ekipet që janë përfshirë në 
realizimin e aktiviteteve, ishin drejtuar ndaj punës së vet gjatë vitit të 
kaluar shkollor, për të krijuar plane efektive për këtë vit shkollor.

Ekipet nga qendrat e fëmijëve janë drejtuar ndaj përforcimit të dijës së 
gjuhës dhe aftësive matematikore për transit më të lehtë në klasën e parë. 
Ekipet tani punojnë në mënyrë aktive edhe në përfshirjen më të madhe 
dhe më cilësore të prindërve në mësimin e fëmijëve të tyre në qendrat. 
Qëllimet kryesore në këtë periudhë do të jenë lidhja e të tri domeneve të 
këtij projekti: aktivitetet e projektit që realizohen në qendrat, vizitat në 
shtëpi të familjeve dhe punëtoritë për ndërtimin e marrëdhënies cilësore 
midis prindërve dhe fëmijëve.

Gjatë muajit të gushtit, shtatorit dhe tetorit, ekipet që janë përfshirë në 
realizimin e aktiviteteve, ishin drejtuar ndaj punës së vet gjatë vitit të 
kaluar shkollor, për të krijuar plane efektive për këtë vit shkollor.

Ekipet nga qendrat e fëmijëve janë drejtuar ndaj përforcimit të dijës së 
gjuhës dhe aftësive matematikore për transit më të lehtë në klasën e parë. 
Ekipet tani punojnë në mënyrë aktive edhe në përfshirjen më të madhe 
dhe më cilësore të prindërve në mësimin e fëmijëve të tyre në qendrat. 
Qëllimet kryesore në këtë periudhë do të jenë lidhja e të tri domeneve të 
këtij projekti: aktivitetet e projektit që realizohen në qendrat, vizitat në 
shtëpi të familjeve dhe punëtoritë për ndërtimin e marrëdhënies cilësore 
midis prindërve dhe fëmijëve.

Gjatë muajit të nëntorit dhe dhjetorit do të punohet në rritjen e ndërgjegjes 
së përfaqësuesve nga shoqata më e madhe për vlerën e drejtësisë sociale. 
Edukata për drejtësinë sociale do t'u ofrohet përfaqësuesve të komunës, 
personave mjekësorë, organizatave të tjera joqeveritare, përfaqësuesve nga 
qendra për punë sociale etj. Qëllimi është të nxitet ndërgjegjja publike për 
efektet e dëmshme të paragjykimeve, etiketimit, stereotipave dhe opresionit 
mbi romët edhe grupet e tjera të qytetarëve të privuar, të njihet në rrethinën 
sociale dhe të krijohen e shikohen mundësi për ndërmarrjen e aksionit.
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Për më shumë informacione për Projektin “Prindër më të mirë për sukses më të madh të fëmijëve romë” 
kontaktoni me Elena Mishiq, koordinatore e projekti t , me e-mail:   elena@stepbystep.org.mk

ose Majda Josheska, koordinatore arsimore, me e-mail:  majda@stepbystep.org.mk

Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas hapi” – Maqedonia  
bul. “Partizanski Odredi” nr.72a, 1000 Shkup

tel: + 389 2 30 77 900 
www.stepbystep.org.mk

http://www.mcgo.org.mk
mailto:ane@stepbystep.org.mk
http://www.stepbystep.org.mk/
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