
Më lehtë është të shkatërrosh një atom, 

                         sesa një paragjykim” – Ajnshtajn

Trajnim për shkatërrim të paragjykimeve 
“BIBLIOTEKA E GJALLË”

Përshëndetje nga ekipi и Fondacionit “Hap pas hapi”

www.stepbystep.org.mk

Fotografi nga klasa në ciklin e ulët në 
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artumë dët mikihs ehd mijgëd em tëjimëf rëp emirtslu iemr Libë

Ju përshëndesim me botimin më të ri të buletinit të Fondacionit 

“Hap pas hapi”! 

Pse është e rëndësishme ta shndërrojmë klasën në mjedis 

stimulues? Si i përfshijmë arsimtarët, por edhe prindërit në 

aktivitetet nëpër shkolla? Cilat janë nevojat për zhvillim profesional 

në shkolla të veçanta? Këto janë vetëm një pjesë e temave të këtij 

botimi, të plotësuara me propozime për resurse të reja, aktivitete 

të reja  dhe shumë përmbajtje të tjera interesante. 

Lexoni, shkëmbeni dhe përfshijuni në aktivitetet tona!

PROJEKT PËR PËRFORCIM TË 
KAPACITETEVE DHE NDËRGJEGJËS 

PËR DEMOKRACI TE ROMËT 
NËPËRMJET ARSIMIT

Të nderuar miq dhe bashkëpunëtorë!

Përdoruesit janë Romë, banorë të komunës 
Shuto Orizari dhe Gjorçe Petrov:
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Rik Riordan 

“Është e nevojshme në klasë të krijohet atmosferë 
ku fëmijët do të ndjehen aq këndshëm saqë nuk 

do të vërejnë se mësojnë!”

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” 

rausëm ët rëp ërutluk ehd evisir ët ërotabukIn           

-      120 fëmijë në moshë parashkollore (5-6 vjeçarë), 
        të cilët nuk shkojnë në kopsht të fëmijëve;

-     210 fëmijë nga klasat e 1-7 (6-12 vjeçarë) të cilët mësojnë 
      në shkollat “Vëllezërit Ramiz Hamid” – Shuto Orizari 
      dhe “Strasho Pinxhur” – Gjorçe Petrov;

-     500 nënë dhe gra me nivel më të ulët të arsimit.
.
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Duke pasur parasysh se çdo fëmijë është 
individ më vete dhe ka stil të ndryshëm 
për të mësuar, duhet të kushtohet kujdes i 
veçantë që në klasë të krijohen kushte stimuluese të cilat i nxitin nxënësit të hulumtojnë, mësojnë dhe të 
jenë të pavarur. Klasa duhet të jetë mjedis ku fëmijët do të ndjehen të sigurtë, të lirë që të mund t'i shprehin 
idetë dhe mendimet e veta, të përfshihen në krijimin e rregullave të sjelljes, të nxiten të bashkëpunojnë dhe 
të respektohen midis tyre. Klasë e ripërtërirë në ShF “Josip Broz Tito” - Vallandovë

Me këtë qëllim, si pjesë e projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 
në muajt e kaluar është realizuar trajnim për krijimin e mjedisit 
stimulues për të mësuar “Klasa jonë – bota jonë” në të gjitha shkollat e 
fazës së parë dhe të dytë (42 trajnime). Ky trajnim u realizua në çdo 
shkollë më vete, sepse çdo shkollë ballafaqohet me probleme specifike 
kur bëhet fjalë për mjedisin për të mësuar. 

Klasë e ripërtërirë në 

ShF “Josip Broz Tito” - Vallandovë

Qëllimi i trajnimit është që prindërit dhe arsimtarët së bashku me trajnuesit të 

rregullojnë një klasë, kurse pastaj njohurinë e fituar ta shfrytëzojnë në 

rregullimin e të gjitha klasave në shkollë. Gjatë rregullimi të klasave përdoren 

materiale të lira, që gjenden lehtë të cilat mund t'i gjejmë kudo rreth nesh.
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Projekt i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 
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Florina Shehu, profesoreshë në Fakultetin Pedagogjik – Shkup edhe 

trajnuese për krijim të mjedisit stimulues, na i tregoi përshtypjet nga 

trajnimi i mbajtur në ShF “Përparimi” – Çegran: “Trajnimi kontribuoi në 

vendosjen dhe fitimin e një cilësie të re në punën dhe bashkëpunimin midis 

arsimtarëve dhe prindërve dhe kjo nëpërmjet një pike të përbashkët 

interesi – krijimi i një mjedisi stimulues dhe kreativ për të mësuar. Qasjet 

dhe strategjitë e reja nëpërmjet punës dhe planifikimit të përbashkët 

janë të zbatueshme në çdo shkollë, për të gjithë arsimtarët, prindërit 

dhe nxënësit.  Çfarë të synojmë në të ardhmen? Siç thanë edhe shumica 

e pjesëmarrësve – të ketë sa më shpesh lloje të tilla trajnimesh, me 

trajtim të thellësishëm të aspekteve të ndryshme, duke përfshirë të 

gjithë arsimtarët e shkollave tetëvjeçare dhe shumicën e prindërve.” 

 

Në muajt në vijim, ky trajnim do të mbahet edhe në shkollat e fazës së 

tretë, kurse deri në fund të projektit do të jetë në dispozicion edhe për 

tre përfaqësues nga çdo shkollë në shtet.

Snezhana Koteva, arsimtare në klasën e parë të ShF “Goce Dellçev” – 

nga rrethi i Prilepit me gëzim na tha se pikërisht klasa e saj ishte 

përzgjedhur për rirregullim në suazat e këtij trajnimi. “Në mënyrë 

argëtuese e shndërruam klasën në një mjedis stimulues dhe të 

pasur për të mësuar, me një ambient të ngrohtë dhe inspirues, ku 

nxënësit e klasës së parë do të kenë mundësi të kënaqen dhe të 

mësojnë. Meqenëse ndryshimi i klasës ishte bërë gjatë 

pushimeve të dimrit, reagimi i nxënësve në ditën e parë të 

shkollës në semestrin e dytë është i jashtëzakonshëm. 

Të habitur vetëm thoshin – Është tej mase e bukur, mësuese. 

Pa vijonin pyetjet si: “Pse kjo është aty? ose “Çfarë është kjo?” 

Ata e hulumtonin “klasën e tyre të re”. – shtoi Snezhana.

Arsimtarët, përfaqësuesit e shërbimit 

profesional dhe  prindërit – të gjithë u 

përfshinë në rirregullimin e  klasës.
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Prof. Dr. Florina Shehu, 

profesoreshë në 

Fakultetin Pedagogjik – Shkup
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Bashkësitë për të mësuar tashmë 10 muaj funksionojnë aktivisht në 60 shkolla të projektit nëpër 

shtet. Duke i bashkuar format e reja dhe ekzistuese të bashkëpunimit në raport me përparimin e 

praktikave pedagogjike të arsimtarëve dhe zhvillimin e kulturës për të mësuar në shkolla, këto 

bashkësi e plotësojnë funksionin e inkubatorëve të reformave në arsim, risi dhe kulturë profesionale 

në shkolla. Për kënaqësinë tonë, në këtë mision midis bashkësive më aktive është ajo e shkollës fillore 

të posaçme “Maca Ovçarova” – Veles. Për përvojat e veta në këtë bashkësi për të mësuar, për të 

bashkëpunuar dhe për pritjet e veta, flasin disa arsimtare – defektologë nga kjo shkollë.

“Si defektolog, pritjet e mia për atë se çfarë është bashkësia 

për të mësuar, në masë të madhe kishin të bënin me krijimin e sa 

më tepër mënyrave që do të na mundësojnë përmirësim të 

praktikës arsimore, konkretisht për kategorinë e nxënësve 

tanë dhe mjedisin e shkollës sonë. Pas dy-tri takimesh të 

udhëhequra nga mentori ynë, ku na ishte prezantuar mirë 

gjithçka, kuptova se kjo bashkësi për të mësuar na mundëson 

një mënyrë shumë të thjeshtë dhe të rëndësishme të 

shprehjes, si dhe realizim të bashkëpunimit të hapur me ata të 

cilët janë në këtë bashkësi.” –  Zhana Gjorgjieva, defektologe.

“Në fillimin, kur i dëgjova 

koleget duke biseduar për plotësim të 

ndonjë të dhënave në portofol, nuk dija për çfarë 

bëhet fjalë saktësisht, por m'u dukej interesante. Në iniciativë të 

vet, u kyça në këtë projekt, për shkak se isha në prirje me të gjitha 

risi në procesin edukativo-arsimor. Konsideroj se kjo është diçka me 

rëndësi për bashkëpunim dhe shkëmbim përvojash mes 

arsimtarëve nga fusha e punës praktike me nxënës.” – ndau me 

ne arsimtarja Zaga Kolodezni  

“Shpresoj se bashkësia jonë për të mësuar do të vazhdojë të 

funksionojë, se do të rritet numri i anëtarëve duke i parë edhe 

fitimet e përfshirjes në të. Gjithashtu, konsideroj se theks të 

veçantë do të marrë rrjeti i bashkëpunimit me shkollat e tjera 

të veçanta sepse i kemi të domosdoshme përvojat dhe 

praktikat e defektologëve nga shteti dhe jashtë.” – theksoi 

defektologja, Zhivka Panova - Sazdova.

“Më tepër kënaqem kur nëpërmjet aktiviteteve zhvillimore 

promovoj disa vlera siç janë kreativiteti im, motivimi, 

përgjegjësia, vetëbesimi dhe dashuria ndaj punës me nxënësit 

me nevoja të veçanta.” – Marija Davçeva, defektologe.

Hapat e mëtejshëm të cilët do t'i nxitë projekti 

në suazat e bashkësive për të mësuar, janë 

takimet në nivel më të gjerë rajonal. Pikërisht 

kjo ishte vendosur edhe si nevojë enorme nga 

arsimtarët e SHFP “Maca Ovçarova”.
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Në sistemet bashkëkohore arsimore, është e 

rëndësishme arsimtarët të zhvillojnë resurse 

vetë, si dhe t'i shfrytëzojnë dhe adaptojnë në 

mësimdhënie resurse të cilat janë zhvilluar më 

parë. Për atë qëllim, Projekti i USAID-it “Leximi 

ju bën udhëheqës” ka zbatuar punëtori në 42 

shkolla fillore ku arsimtarëve të ciklit të ulët u 

janë prezantuar mjetet digjitale të cilat do të 

mund t'i krijonin që të krijojnë aktivitete për 

mësimin e gjuhës amtare dhe të matematikës.

“Gjithçka që deri më sot arsimtarët e kanë 

parë në internet dhe e kanë shkarkuar prej aty, 

tani mund ta punojnë në një mënyrë të lehtë, pa 

pagesë dhe me përmbajtjen që dëshirojnë dhe 

jo anasjelltas – ata ta përpunojnë atë që do të 

gjejnë në internet.” – thotë Mirjana.

Mirjana Dimoska, arsimtare në ShF “Goce 

Dellçev” – fsh. Ljubanci, Butell, e cila është 

dhe trajnues në këtë projekt, na i tregoi 

këto përshtypje prej punëtorive: “Në 

fillim të gjithë arsimtarët u habitën nga 

ajo se çfarë do të punonim në punëtori dhe 

pyesnin se a mund ta bënin këtë gjë. Por, 

kur nisëm me tregimet të gjithë ishin të 

habitur dhe punonin me hov, aty ku ishin 

nga dy në një kompjuter mezi prisnin që 

njëri të mbaronte pa të fillonte tjetri. Një 

tempo e tillë vazhdoi edhe te puna me 

pajisjet e tjera digjitale sepse ishin 

tashmë më të sigurt në vetvete se mund të 

bëjnë dhe se nuk është e vështirë, por 

shumë interesante dhe kreative.” 
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Mirjana Dimoska, arsimtare në 
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Storybird - Arsimtari mund të përpunojë tregim digjital të mbështetur me fotografi 

mbi një temë apo përmbajtje të caktuar për një lëndë të caktuar. Te nxënësit do të 

nxitet dashuria për të shkruar në këtë rast tregime digjitale sipas fotografive të dhëna. 

Të gjitha rrëfimet digjitale gjenden në internet 24 orë ose në grup privat të cilin do ta 

krijojmë për vete dhe për nxënësit tanë.

Linoit – Mjet me të cilin mund të krijohen tabela shpalljesh on-lajn. Tabelat e shpalljeve 

mund të shërbejnë jo vetëm për informimin e nxënësve, por edhe të prindërve, por edhe 

si fletore pune apo fletë pune ku duhet të përpunohet diçka prej materialit mësimor.

GoAnimate – Mjet i cili mund të shërbejë për krijimin e filmave të animuar mbi tema dhe 

përmbajtje të ndryshme të cilat arsimtarët nuk mund t'i gjejnë të gatshme në internet. 

Mjeti ofron mundësi për shtim të tingujve, muzikës, reve me tekst dhe biseda të 

xhiruara. Është i përshtatshëm për më tepër lëndë, për shembull: edukatë shoqërore, 

shkathtësi jetësore, gjuhë amtare etj..

Tondoo - Mjeti mund të përdoret për përpunim të librave komikë në një apo më tepër 

faqe duke e nxitur kështu kreativitetin te nxënësit në krijimin e personazheve dhe 

përdorimin e gjuhës në forma të ndryshme që të tregojnë përmbajtjen dhe mesazhet e 

rrëfimit.

Mystorybook – bashkësia on-lajn për libra me ilustrime ku nxënësit, arsimtarët dhe 

prindërit mund të krijojnë tregim digjital ose t'i shfrytëzojnë librat me ilustrime të cilat 

janë krijuar nga autorë të tjerë. 

Pa marrë parasysh se a jeni arsimtar apo prind, këto mjete janë të lehta dhe 
të thjeshta për përdorim nga të gjithë. Përfshijini fëmijët në përpunimin e 
stripit, librit me ilustrime apo filmit të animuar. Jini kreativë dhe 
shpërndajini me ne edhe të gjitha resurset e reja të cilat do t'i përgatisni.
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Librat audio të botuara nga Fondacioni “Hap pas hapi” tashmë janë në dispozicion edhe në 

faqen e internetit të Bashkimit Nacional të të Verbërve në Republikën e Maqedonisë

Vizitojeni  dhe shkarkojini librat falas.Bibliotekën Digjitale

libër me ilustrime për fëmijët me dëgjim dhe shikim të dëmtuar

E             SANODEQAM NËHUJG ËN EMIRTSULI EM ARB LI

25

22

Përzgjodhëm katër tituj nga librat me ilustrime 

prej “Bibliotekës sonë të parë” dhe versionit 

digjital dhe audio të tyre i shtuam edhe 

interpretim me gjuhën e shenjave që ata të mund 

të përdoren edhe nga nxënësit me dëgjim të 

dëmtuar, nga arsimtarët dhe prindërit e tyre.

LE TË SHKOJMË NË PUNË 

MBRETI BENI 

HUNDA E KUKULLËS 

DEA DHE SYZET

KËSHILLË
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HUNDA E KUKULLËS 

DEA DHE SYZET
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Që të ballafaqohemi me kërkesat e shumta por edhe t'i ndihmojmë prindërit dhe mësuesit 

përmbledhja me libra me ilustrime “Biblioteka jonë e parë” do të jetë në dispozicion edhe 

jashtë klasave, atë e kemi shpërndarë në bibliotekat e qytetit në 33 qytete në shtet.

Ç'KEMI TË RE NË BIBLIOTEKAT E QYTETIT? 

теEб uл н 8/11

Në dhjetor 2015, organizuam evenimente edukative dhe argëtuese për promovimin e librave me 

ilustrime prej përmbledhjes sonë në bibliotekat publike në Kriva Pallankë, Veles dhe Gostivar.
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M  ËL E ET Ë L X O J   

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 
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Fondacioni “Hap pas hapi” në bashkëpunim me organizatat joqeveritare “Nadezh” dhe 

“Dendo Vas” ka filluar me zbatim të Projektit PËR PËRFORCIM TË KAPACITETEVE DHE 

NDËRGJEGJËS PËR DEMOKRACI TE ROMËT NËPËRMJET ARSIMIT, me mjete financiare nga 

Komisioni Evropian dhe Fondacionet për Shoqëri të Hapur. 

Qëllimi i projektit: përmirësimi i gjendjes të komunitetit romë, i cila karakterizohet me nivel të ulët 

arsimor, arritje dhe pjesëmarrje, mangësi të njohurive dhe shkathtësive për përmirësimin e 

punësimit dhe cilësisë së jetesës në shtëpi dhe në komunitetin dhe gjendje financiare jo të 

mjaftueshme që ndikon në mënyrë të pavolitshme mbi mundësitë për arsim dhe punësim dhe për 

pjesëmarrje në proceset e sjelljes së vendimeve demokratike në nivel lokal dhe në nivel nacional.

Detyrat në të cilët është përqendruar Projekti janë:

Përmirësimi i arritjeve arsimore, duke kyçur ga�shmëria e fëmijëve në vi�n 
para fillimit të klasës së parë, suksesi i nxënësve nga klasa e parë deri në të 
shtatën dhe niveli i arsimit i vajzave dhe grave të reja,  
 
Ngritja e nivelit të informimit dhe përmirësimit të shkathtësive te vajzat Rome 
për prindërim më të mirë dhe shoqëri proak�ve dhe përgjegjëse, 

Përmirësimi i pjesëmarrjes demokra�ke të Romëve në procese në komunite�n 
dhe përmirësimi i kapaciteteve dhe kyçja e OJQ Rome në përmirësimin e 
cilësive të shërbimeve për gra dhe fëmijë dhe parandalimi i diskriminimit.

120 fëmijë në moshë parashkollore (5-6 vjeçarë), të cilët nuk shkojnë në kopsht të fëmijëve;

210 fëmijë nga klasat e 1-7 (6-12 vjeçarë) të cilët mësojnë në shkollat 
“Vëllezërit Ramiz Hamid” – Shuto Orizari dhe “Strasho Pinxhur” – Gjorçe Petrov;

500 nënë dhe gra me nivel më të ulët të arsimit.

Përdoruesit janë Romë, banorë të komunës Shuto Orizari dhe Gjorçe Petrov:
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PROJEKT PËR PËRFORCIM TË KAPACITETEVE DHE NDËRGJEGJËS 
PËR DEMOKRACI TE ROMËT NËPËRMJET ARSIMIT

Më tepër informacione për Projektin 
për përforcim të kapaciteteve dhe ndërgjegjës për demokraci te romët për demokraci nëpërmjet arsimit, 

koordinatore e projektit, nëpërmjet e-postës:  elena@stepbystep.org.mk
ose në faqen interneti të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Maqedoni 

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
mailto: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


“Më lehtë është të shkatërrosh 

                një atom, sesa një paragjykim” – Ajnshtajn

Trajnimi ishte për anëtarët e Rrjetit të 

Praktikantëve, me qëllim që të shkathtësohen 

të organizojnë evenimente “Bibliotekat e 

gjalla” në bashkësitë rome. Gjatë këtij trajnimi 

është prezantuar metodologjia e organizimit, 

si edhe njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme 

për organizim të aktiviteteve të tilla.

A është me të vërtetë kaq e vështirë të thyhet 

paragjykimi njerëzor? A ekziston ndonjë 

mënyrë apo proces i sigurt që të na ndihmojë të 

shohim përtej perceptimit bardhezi të gjërave 

dhe t'i shikojmë nuancat e ndryshme që fshihen 

pas rrëfimit personal për secilin nga ne? Këto 

janë disa nga çështjet që janë diskutuar gjatë 

trajnimit katërditor për aksionet lokale për 

dekonstruktim të paragjykimeve për romët, i 

quajtur “Bibliotekat e gjalla”. Trajnimi u mbajt 

në Shkup, në periudhën nga 26 deri më 29 janar 

dhe në të morën pjesë 16 pjesëmarrës nga tetë 

shtete. Për zbatimin e trajnimit ishin obliguar 

përfaqësues të organizatës Abçita (ital. 

ABCittà) me mbështetje financiare nga Rrjeti i 

Praktikantëve të Zhvillimit të Hershëm të 

Fëmijëve në Bashkësinë Rome (The Romani 

Early Years Network– REYN) në Asociacionin 

Ndërkombëtar “Hap pas hapi”.
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TRAJNIM PËR SHKATËRRIM  TË PARAGJYKIMEVE 
“BIBLIOTEKA E GJALLË”
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FONDACIONI PËR INICIATIVA ARSIMORE DHE KULTURORE “HAP PAS HAPI” - MAQEDONIA

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


Gjatë trajnimit është kryer edhe simulim i evenimentit 

me “Biblioteka të gjalla” me qëllim që të demonstrohen 

skenarë të ndryshëm , kurse pjesëmarrësit mund t'i 

provojnë rolet dhe përgjegjësitë e ndryshme.

Trajnimi “Bibliotekat e gjalla” për pjesëmarrësit ishte një mundësi e përkryer për zhvillim profesional, kurse në të njëjtën kohë u mundësoi të ndërtojnë lidhje të forta emocionale edhe në nivel individual nëpërmjet shkëmbimit të rrëfimeve dhe përvojave personale.
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“Biblioteka e gjallë” është mjet inovativ i cili mund të përdoret 
për ballafaqim me sfidat e njerëzve nëpërmjet mbajtjes 
së dialogut midis përfaqësuesve të dy grupeve: “libra të 
gjallë” dhe “lexues”. Por, në “Bibliotekën e gjallë” librat 
nuk janë prej letre, por ata janë të vërtetë, me përvoja 
autentike dhe me ndjenja, me paragjykime të cilat 
kontrollohen vazhdimisht dhe të cilat mund të 
ndikojnë mbi ta dhe mbi jetën e tyre. Këta “libra të 
guximshëm dhe të vërtetë” janë të gatshëm përvojat e 
veta me lidhur me diskriminimin apo margjinalizimin t'i 
shkëmbejnë me “lexuesit”. Kështu, “librat” u hapin 
“lexuesve” hapësirë për dialog me shpresë se nëpërmjet 
këtij procesi do të rishqyrtohen stereotipat më të 
shpeshtë, që mandej do të ndikojnë në ndryshimin e 

qëndrimeve dhe sjelljes të rrethinës më të gjerë.  Çdo rrëfim 
mund të ketë ndikim të fuqishëm emocional mbi të dyja palët – 
si mbi “librin” ashtu edhe mbi “lexuesin”.

Pjesëmarrësit u njohën me mjete dhe aktivitete të 

cilat janë pjesë e metodologjisë “Bibliotekat e 

gjalla” dhe hap pas hapi u njohën me procesin e 

përgatitjes dhe realizimit të këtij lloj evenimenti.

ÇFARË ËSHTË “BIBLIOTEKA E GJALLË”? 
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“Bibliotekat e gjalla” mund të jenë mjet i fuqishëm për 

luftën kundër margjinalizimit dhe largimit prej shoqërisë 

dhe mund të përshtaten me kontekstin lokal që të 

përdoren në shtete dhe bashkësi të ndryshme. Pra, a do të 

gjykojmë edhe mandej vetëm sipas pamjes apo së pari do 

ta dëgjojmë rrëfimin të cilin do ta tregojë secili prej nesh?

Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi” – Maqedoni 
bul. Partizanski odredi br.72а, 1000 Shkup, Maqedoni 

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

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