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

VIII KONFERENCA RAJONALE E EDUKATORËVE

Të nderuar miq dhe bashkëpunëtorë,
BETIMI I MËSUESIT

Ju përshëndesim me botimin më të ri të buletinit tonë elektronik ku
mund të mësoni më tepër për aktivitetet dhe projektet në vijim mbi
të cilat ka punuar fondacioni ynë në periudhën korrik-tetor. Në këtë
periudhë e shënuam edhe Ditën Ndërkombëtare të Mësuesit,
prandaj me këtë rast po e ndajmë me ju Betimin e mësuesit, i cili
është përpunuar në Konferencën e sivjetshme rajonale të
edukatorëve në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku mori pjesë edhe
fondacioni ynë.

Betohem se do ta punoj me dashuri, me vetëdije dhe me krenari profesionin e vet.
Se do t'i dua dhe respektoj fëmijët, do të kujdesem për mirëqenien e tyre dhe se
veprimet e mia do të jenë gjithmonë në interes të tyre.
Se do të mësoj dhe do të rritem së bashku meta.
Se te çdo fëmijë do ta gjej dhe kul voj të mirën dhe ﬁsniken.
Se tek ta do të zhvilloj qëndrueshmërinë, besimin në vete dhe respek n..............

Shpresojmë se do t'ju pëlqejnë përmbajtjet e këtij botimi dhe se
do t'ua tregoni ato edhe kolegëve dhe bashkëpunëtorëve tuaj.

Një klikim i thjeshtë mbi ndonjë prej titujve të mëposhtëm, ju çon menjëherë tek përmbajtja e përzgjedhur të cilën dëshironi ta lexoni!
OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS
Ky projekti është ﬁnancuar nga Bashkimi Evropian

Projekt i USAID-it ”Leximi ju bën udhëheqës”
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EARLY CHILDHOOD PROGRAM
Roma Parenting Support Projects
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ZHVILLIM PROFESIONAL DHE
PJESËMARRJE NË KONFERENCA
TË FONDACIONIT “HAP PAS HAPI”

VIII KONFERENCA RAJONALE E EDUKATORËVE

BETIMI I MËSUESIT
Betohem se do ta punoj me dashuri, me vetëdije dhe me krenari profesionin e vet.
Se do t'i dua dhe respektoj fëmijët, do të kujdesem për mirëqenien e tyre dhe se veprimet e mia
do të jenë gjithmonë në interes të tyre.
Se do të mësoj dhe do të rritem së bashku meta.
Se te çdo fëmijë do ta gjej dhe kul voj të mirën dhe ﬁsniken.
Se tek ta do të zhvilloj qëndrueshmërinë, besimin në vete dhe respek n e vetvetes dhe gjithmonë
kur të jetë nevoja do të jem pranë tyre që t'i ndihmoj dhe t'u jap krahë.
Do t'u jap mbështetje dhe nxitje në rrugën drejt njohurive të reja.
Do ta nxit kërshërinë e tyre, do t'u jap guxim të pyesin, ndërsa kur nuk do të kem përgjigje, do t'i
mësoj se si t'i gjurmojnë ato.
Do ta mbroj të drejtën e tyre për mendim personal.
Do t'i edukoj që në vetvete të mbar n paqen dhe të jetojnë në harmoni me të tjerët, t'i kuptojnë
të tjerët dhe ta shohin dallim si pasuri dhe shans për të mësuar.
Do t'i nxit të kontribuojnë ak visht në jetën e të gjithë bashkësisë.
Do të bëj që nxënësit e mi të ndjehen të mirëseardhur, të pranuar dhe të sigurt në shkollën tonë.
Do të jem partneri i prindërve të tyre dhe do të përpiqem të jem person tek i cili ata do të kenë
besim.
Do ta mbroj të drejtën e privatësisë së fëmijëve dhe familjeve dhe asnjëherë nuk do të ﬂas për ta
pa lejen e tyre.
Do t'i ndihmoj kolegët të cilët duan të përparojë.
Do t'i hap mendjen dhe zemrën e vet që të mësojnë dhe kuptojnë atë që është e re dhe e
ndryshme që të jem mësues/mësuese më i/e mirë dhe betohem se do të jetoj sipas vlerave të cilat
ua mësoj.

Në shkrimin e be mit morën pjesë 300 edukatorë, mësues, arsimtarë dhe pjesëmarrës të
tjerë në Konferencën e Tetë Rajonale të Edukatorëve
Neum, më 25.08.2016
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Projekt i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”
Di je n ga gj uha dhe matematika për zhv illi m in tel ekt ual

FRYMËZIM PËR EDUKIM!
Më 5 tetor 2016, mbi 400 të ftuar e mbushën sallën e kinemasë “Frosina” që ta shënojmë Ditën Ndërkombëtare të
Shkrim-Leximit, Ditën Ndërkombëtare të Mësuesit dhe Javën e Fëmijërore. Fondacioni “Hap pas hapi” në suazat e
Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” e organizoi evenimentin “Speech4Teach – Frymëzim për edukim”.

“Speech4Teach – Frymëzim për edukim” ofroi ide frymëzuese për shkrim-leximin dhe arsimin nga praktikues
eminentët në fushën e arsimit, prindërit dhe nxënësit e talentuar.

Evenimentin e hapi Drejtori i Misionit të USAID-it, Xhejms Stajn, i cili në
fjalimin e vet në maqedonisht theksoi: “Saktësisht para tre vjetësh filloi
Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”. Prej atëherë, ne
punojmë së bashku me ju. Që ta përmirësojmë lexim dhe llogaritjen te
nxënësit në Republikën e Maqedonisë. Tre vjet po e promovojmë leximin
në dhe jashtë shkollës si mënyrë për të zbuluar botë të reja.” Ai,
gjithashtu, shtoi: “Jam shumë krenar dhe i lumtur që sot do të dëgjojmë
ide frymëzuese prej përfaqësuesve të talentuar në sferën e arsimit,
prindërve dhe nxënësve të cilët tashmë arrijnë suksese të mëdha. Që ta
shfrytëzojmë këtë mundësi dhe të mësojmë njëri nga tjetri, të
shkëmbejmë ide dhe të zhvillohemi së bashku në punën tonë.”

Suzana Kiranxhiska, drejtorе e Fondacionit “Hap pas hapi” dhe udhëheqëse
e Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” e rikujtoi audiencën për
ngjarjet të organizuar me qëllim që të promovohen aktivitetet e këtij
projekti dhe e theksoi rëndësinë e krijimit të më tepër shanseve dhe
evenimenteve ku do të flitet për sfidat dhe sukseset në arsim.
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Në “Speech4Teach – Frymëzim për edukim” e morën fjalën shtatë folës,
të cilët nga aspekte të ndryshme, nëpërmjet rrëfimeve të veta
personale dhe përvojës profesionale, folën për sfidat dhe sukseset në
arsim. Folësit dhe temat e fjalimit të tyre ishin:

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

NEBOJSHA MOJSOSKI, drejtor i Projektit të USAID-it për integrim ndëretnik në arsim – “Ana pozitive
e humbjes”
REBEKA JANKOVSKA RISTESKI, artist estradës, presidente e Shoqatës për Personat me Sëmundje të
Rralla “Na jepni krahë”, - “T'i bashkojmë botët tona” – video-mesazh

SATKI ISMAILI, drejtor shkolle, mësues matematike – “Reformat në matematikë”
UBAVKA BUTLESKA, pedagog shkollor – “Rizbulim i pedagogjisë”

MAJA MISHEVSKA, nxënëse, autore e tri librave për fëmijë të botuar nga Amazon – “Ç'do të thotë për
mua të kesh njohuri shkrim-leximi sot?”
ELENA APOSTOLLOVA, mësuese e ciklit të ulët – “Klasa stimuluese – utopi apo realitet?”
MATEJ PAVLEVSKI, nxënës, vendi i parë për TI – “Në botën time binare, unë shikoj larmi”

Ovacione, të qeshura, por dhe ndjenjë se ndryshimet për më mirë janë të nevojshme dhe të
mundshme, mbizotëronte te publiku. Ky ishte edhe qëllimi i fjalimeve frymëzuese – të na
nxitin të reflektojmë dhe rishqyrtojmë mënyrës se si i shohim punët, të na hapi perspektiva
të reja në arsim. Pas fjalimeve frymëzuese, publiku kishte mundësi të pyesë folësit.
Fondacioni “Hap pas hapi” në suazat e këtij evenimenti ofroi edhe aktivitete të tjera interesante. Pas
fjalimeve frymëzuese, vijuan punëtori edukative dhe demonstrime në Qendrën Kreative Fëmijërore,
ku qindra arsimtarë, prindër dhe nxënës të tjerë të cilët ndoqën prezantim të përmbledhjeve të reja
të botuara nga Fondacioni “Hap pas hapi” mësuan si të përpunojnë mjete didaktike matematikore,
ilustrime për libra me ilustrime ose si ta shndërrojnë klasën në një kënd më të këndshëm për fëmijët.

I falenderojmë të gjithë arsimtarëve dhe përfaqësuesve të tjerë të shkollave, institucioneve
arsimore dhe organizatat joqeveritare , profesorët dhe sturdentët e fakulteteve pedagogjike,
të cilët kontribuan “Speech4Teach – Frymëzim për edukim” të jetë një përvojë e paharueshme!
NR.16

www.stepbystep.org.mk

KORRIK – TETOR

2016

4/14

TRAJNIME PER ARSIMTARE DHE PRINDER
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Në qershor të vitit 2016 e ﬁlluam ciklin për zgjerim të trajnimeve “Lexojmë, mësojmë
dhe zbavitemi”, “Matematika+” dhe “Klasa jonë - bota jonë” jashtë shkollave
ﬁllimisht të përfshira në projektin, dhe maksimum deri në fund të këtij viti shkollor këto
trajnime do të arrijnë në çdo shkollë të shtetit tonë. Procesi ku do të përfshihen nga tre
përfaqësues prej të gjitha shkollave ﬁlloi në 102 shkolla të ndara në 14 grupe.

Cikli i trajnimeve për 14 grupet e para ﬁlloi me trajnimin për teknika kreative për
përparim të shkathtësive të të lexuarit te nxënësit “Lexojmë, lexojmë dhe argëtohemi”.

“Ky trajnim duhet të jetë në dispozicion për të
gjithë arsimtarët në shkollë. Kemi nevojë për
aktivitete të tilla praktike.”
arsimtar i cili ka marrë pjesë në
trajnimin “Lexojmë dhe argëtohemi” në
ShF Hasan Tahsini – Zhelinë.
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Në gusht u mbajtën trajnime për krijim të mjedisit stimulues për të mësuar
“Shkolla jonë – bota jonë” me qëllim që nxënësit të futen në klasa të cilat
janë rregulluar në mënyrë që t'i shprehin interesat e të gjithëve që janë
përfshirë në procesin arsimor dhe ta nxitin zhvillimin e çdo fëmije. Në këtë
proces e kishim shumë të rëndësishëm përfshirjen e prindërve në secilën
prej këtyre trajnimeve, kurse në trajnimin në ShF “Gjorçe Petrov” – Shkup
me iniciativën e tyre u përfshinë edhe nxënësit.

8000

1000

500

“Morëm ide të reja se si edhe ne si prindër të përfshihemi
në aktivitetet në klasë. Dy gjëra e përshkruajnë
trajnimin: Shpirti i bashkuar dhe entuziazmi”,

C

një prind i cili mori pjesë në trajnimin
“Shkolla jonë – bota jonë” në
ShF “Vanço Përke – Shtip.
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Gjatë muajit shtator e kompletuam edhe ciklin e trajnimeve duke
realizuar edhe trajnimin e fundit për teknika kreative për përparimin e
shkathtësive matematikore të nxënësve “Matematika +”. Tani jemi të
përgatitur për grupin e ri të trajnimeve për 67 shkolla të tjera.

>

I

.+

I

.

I

ShF “Kirill Pejçinoviq” – Kisella Voda

=
“Trajnimi më i mirë në përvojën time të deritanishme. Mësuam
teknika të reja, ndërsa më e rëndësishmja shkëmbyem përvoja me
kolegë nga shkolla të tjera – arsimtar i cili ka marrë pjesë në
trajnimin “Matematika +” në ShF “Kirill Pejçinoviq” – Kisella Voda

I

I

I

I

II

I

I

Ata që nuk arritën të marrin pjesë në trajnime, të mos dëshpërohen, sepse deri në fund të
këtij viti në faqen tonë të internetit do t'i shpallim doracakët me aktivitetet për
përmirësim të shkathtësive gjuhësore dhe matematikore për nxënësit e klasës 1-3.
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Pikëpamje nga pyetësori mbi perceptimet
e arsimtarëve për identitetin profesional
Me qëllim që të hulumtohen dimensionet e identitetit profesional të arsimtarëve
është zbatuar anketë elektronike dedikuar anëtarëve të bashkësive për të mësuar.
I përzgjodhëm pikërisht këta arsimtarë, sepse konsiderojmë se kanë çfarë të
tregojnë mbi temat e pyetësorit për shkak të përkushtimit dhe tendencës së tyre
që të zhvillohen vazhdimisht në nivel profesional dhe personal.
Pyetësori përmbante 12 tema me qëllim që të kontrollohen perceptimet e
arsimtarëve për situatat ekzistuese përkundrejt atyre të dëshiruara në punën e
tyre në lidhje me aspektet e identitetit të tyre profesional. Ata 344 arsimtarë –
anëtarë të bashkësive për të mësuar të cilët iu përgjigjën pyetësorit dhanë një
vëzhgim të rëndësishëm në problemet me të cilat ballafaqohen arsimtarët në rolin
e vet dhe mundësitë që të ushtrojnë ndikim. Përgjigjet e pyetjeve të hapura mbi
aftësinë e arsimtarëve që të krijojnë ndryshim pozitiv mund të përmblidhen në tri
kategori të cilat do t'i japim në vazhdim, së bashku me përgjigjet autentike të një
pjese të të anketuarve.

ve në lidhje me...
Komentime e arsimtarë
Mënyra se si zbathet evalvimi i jashtëm jep pak informacione se
ku duhet të përmirësohen arsimtarët, i shkurajon arsimtarët në
eksperimentim në arsim dhe e zvogëlojnë autonominë e tyre
gjatë vlerësimit të nxënësve.

ta lënë
nga test imi ekstern...
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“Duhet
im dhe zhvillim.”
procesin në përmir ës
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Zbatimi i programit arsimor është edhe një fushë ku
arsimtarët dëshirojnë të kenë liri më të madhe. Në të vërtetë,
arsimtarët e mirë të cilët e dinë cilat janë nevojat nxënësve të
tyre janë, gjithashtu, të aftë të adaptohen sipas metodave
dhe përmbajtjeve për arritjen e qëllimeve arsimore.

ramit
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“Liria
në shumë rr egulla mund
ka
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Pr
cilat
arsimor.
jojnë disa aktivi tete të
për zbat im dhe nuk lepër nevojave të nxënësve.”
t'u përg jig jen më te

Ngjashëm me trendet në botë, arsimtarët nga Maqedonia janë përjashtuar
nga procesi i marrjes së vendimeve në lidhje me politikat të cilat e përcaktojnë
profesionin e tyre. Arsimtarët ndihen të anashkaluar si aktorë në krijimin e
ndryshimit pozitiv në sistemin arsimor, prandaj dhe nuk e shikojnë qëllimin e
asaj që duhet ta zbatojnë.

“Kur i bëjnë
ekzistuese] Tkëto ndryshime, plotësim
prakt ikuesit Ë PAKTË N NJËHERË të e [të poli t ikave
domosdoshm , çfar ë ndryshimesh jan na pyesin ne
ë
e për një ars
im më cilësor.të
”

Këto qëndrime dëshmojnë se nevojitet angazhim i bashkësisë së
tërësishme që të njihet nevoja për liri më të madhe në punën e arsimtarëve,
besim më i madh i sistemit se ata mund të marrin vendime cilësore dhe
mbrojtje më e madhe prej ndikimeve të jashtme të dëmshme (presion
politik, presion prej prindërve/ institucioneve), me qëllim që të mbështetet
integriteti profesional arsimtarit. Kjo do ta hapë rrugën e krijimit të
vlerësimit sistematik të profesionalizmit të arsimtarit si unik dhe besimin
te arsimtarët që t'i vendosin dhe mbajnë standardet e profesionit të tyre.

NR.16

www.stepbystep.org.mk

KORRIK – TETOR

2016

8/14

PËRMBLEDHJE TË REJA ME PRAKTIKA POZITIVE
PËR ARSIMTARË DHE PRINDËR

Fondacioni “Hap pas hapi” nxori përmbledhjen
elektronike me praktika pozitive mbi shkrim-leximin e
hershëm gjuhësor dhe matematikor që janë mbledhur
gjatë thirrjes së hapur gjatë muajit maj dhe qershor.
Në këtë përmbledhje përvojat e veta pozitive gjatë
mësimit të gjuhës amtare dhe matematikës i shprehën
arsimtarë, prindër, drejtorë shkollash, pedagogë dhe
psikologë, bibliotekarë, studentë dhe profesorë të
fakulteteve për arsimtarë dhe organizata për zhvillim
të hershëm fëmijëror dhe arsim.

Nga arsimtarët është plotësuar me përgatitje për
orë edhe Përmbledhja për përgatitje të orës me
shfrytëzim të librave audio-digjitale me ilustrime
të përgatitur nga projekti. Për çdo titull libri tani
ofrojmë përgatitje të orës, ﬂetë pune, ﬂetë për
ndjekje dhe evalvim të cilat arsimtarë tashmë i
përdorin në orët e mësimit.

Të dyja përmbledhjet janë përpunuar me ndihmë të mjetit MicrosoftOneNote, gjenden në dispozicion pa pagesë
në Bibliotekën tonë digjitale. Fondacioni “Hap pas hapi” i falënderon të gjithë ata të cilët duke treguar përvojat
dhe praktikat e veta kontribuan në krijimin e përmbledhjeve. Me këtë krijuam një seri të çmuar të praktikave
pozitive dhe mandej të përgatitjeve për orë, me adaptim dhe ndryshim sipas nevojave dhe të gjithë edukatorët
dhe prindërit mund t'i përdorin me fëmijët e vet në shkollë dhe në shtëpi. Me veglën Microsoft OneNote, këto
aktivitete mund të përshtaten dhe ndryshohen sipas nevojave dhe kushteve në të cilat përdoren.

libra me ilustrime tani në dispozicion edhe në gjuhën turke
0
1
Me qëllim që të kontribuojmë në pasurimin e resurseve për
pjesëmarrësit më të rinj në gjuhën turke, 10 tituj nga
përmbledhja me ilustrime “Biblioteka jonë e parë” tani janë
në dispozicion edhe në gjuhën turke në formë elektronike.
Vizitojeni bibliotekën digjitale www.stepbystep.org.mk që t'i
merrni librat me ilustrime dhe t'i përdorni me fëmijët tuaj.
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E vendosur në një automjet special i viziton shkollat ﬁllore dhe
bashkësitë lokale me qëllim që të sigurojë qasje te resurse për mësim
për nxënësit më të rinj, madje edhe në vendet më të largëta rurale.

teka me rrota ofr
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B
on :
Literaturë për fëmijë: libra me ilustrime, enciklopedi, libra
Libra me ilustrime audio-digjitale
Kënd për të lexuar
Lojëra matematikore
Mësim nëpërmjet lojërave
Nëse dëshironi t'ju vizitojmë në shkollën tuaj ose në bashkësinë tuaj, kontaktonani në tel.: 02/3077900 ose е-postë: daniel@stepbystep.org.mk

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: ana@stepbystep.org.mk
NR.16
ose në tel.: 072/ 307-321
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PËRFORCIMI I KAPACITETEVE DHE VETËDIJES
PËR DEMOKRACI TE ROMËT NËPËRMJET ARSIMIT
A k t i v i t e t e p ë r fë m i j ë n ë q e n d r a e d u k a t i v e

Për shkak se jam fëmijë, kam të drejtën e arsimit. – Nadezh

Aktivitetet me fëmijët e përfshirë në këtë projekt vazhduan gjatë verës në dy qendrat për edukim dhe mbështetje –
Dendo ju në Gjorçe Petrov dhe Nadezh në Shuto Orizari. Fokusi në punën me fëmijët e moshës parashkollore ishte në
përgatitjen e tyre përfundimtare për ﬁllim të suksesshëm në klasën e para, përkatësisht përsëritje të asaj që është
mësuar gjatë periudhës së projektit. Si falënderim për angazhimin e tyre dhe suksesin e treguar, Fondacioni “Hap pas
hapi” të 60 fëmijëve u dhuroi çantë shkolle dhe materiale të domosdoshme pune. Jemi shumë krenarë që më 1
shtator 60 fëmijë e ﬁlluan arsimin e vet.
Nxënësit në projekt të cilët janë në moshë shkollore, vazhduan të punojnë gjithashtu, gjatë verës. Me ta u organizuan
aktivitete dhe punëtori për përcaktimin e asaj që kanë mësuar dhe të plotësojnë të gjitha njohuritë dhe shkathtësitë
të cilat nuk ishin në nivel të mjaftueshëm. Njëkohësisht, u mbajtën takime me personelin arsimor të shkollave në të
cilat u bisedua mbi përparimin e fëmijëve, por edhe për sﬁdat të cilat i presin në vitin e ri shkollor. Me kënaqësi të
madhe është përfunduar se fëmijët që kanë marrë pjesë treguan përmirësim në sukses si rezultat i bashkëpunimit të
zmadhuar me shkollat dhe mbështetjes e cila është siguruar nga qendrat “Dendo Vas” dhe “Nadezh”.

Aktivitete edukative për vajza dhe gra

Edhe gjatë kësaj periudhe vazhduan aktivitetet në qendrat dedikuar vajzave dhe grave. U mbajtën një sërë sesionesh
informative në temat, Nënë e sigurt, Rëndësia e disiplinës pozitive dhe edukimit si parakusht për një prindëri më të
mirë dje Ballafaqim me pasojat nga përmbytja. Njëkohësisht janë organizuar punëtori kreative të shumta me nënat
dhe fëmijët për përmirësim të mbështetjes shtëpiake për përvetësim të qëllimeve arsimore dhe përmbajtjeve nga
fushat e shkencave të natyrës, matematikës dhe gjuhës amtare, prindërit dhe fëmijët kanë bërë kukulla prej
materialesh të ndryshme dhe gjatë kësaj mësuan për trupin e njeriut dhe organeve dhe funksionet e tyre, krijuan dhe
luajtën lojëra për numërim, klasiﬁkim dhe renditje, dhe luajtën “Shkronjë për shkronjë” dhe “Gjeograﬁ e shpejtë”,
duke përvetësuar tema nga fusha të gramatikës dhe gjeograﬁsë.

Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“

Association Centre for Educational Support DENDO VAS
Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“
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Shëtitje edukative dhe shoqërime
Këndi i lexuesve

Në suazat e këndit të lexuesve janë organizuar
shumë punëtori edukative për vajza në moshë
13-18 vjet, ku u përpunuan lexime jashtë klase
nga klasa VIII deri në klasën IX dhe nga arsimi i
mesëm. Pjesëmarrëset u futën në botën e
Martës, Hanxhiut Teodos, Ana Kareninës,
rrëﬁmeve popullore maqedonase dhe të
Iliadës. U theksua rëndësia e shprehisë për të
lexuar dhe u ﬁtuan shkathtësi për përpunimin
dhe diskutimin e veprave letrare.

Gjatë verës u organizuan shumë vizita dhe aktivitete së
bashku me organizatat e tjera. Fëmijët në mënyrë të
organizuar morën pjesë në prezantimin e ﬁlmit “Miku i
madh xhin”, zbatuan vizita të përbashkëta me fëmijët e
fshatit Tearcë, Tetovë, në bashkëpunim me organizatën
nga Gjermania Schueler Helfen Leben dhe Qendrën për
Edukim dhe Zhvillim të Tearcës dhe Qendrën për
Bashkëpunim Ballkanik “Loja” nga Tetova. Njëkohësisht,
në bashkëpunim me Asociacionin e Skautëve të
Maqedonisë dhe Francës u zbatua Java e Sjautëve gjatë
së cilës janë organizuar lojëra të ndryshme argëtuese për
skautë dhe aktivitete kreative – lidhje të litarit, përgatitjen
dhe peshkimin e peshqve prej letre, garë me birila, kërcim
me thasë, mbartje e shpejtë e objekteve, lojëra për
mirëmbajtje të ekuilibrit dhe përqendrimit, kërkim i
pasurisë së fshehur etj. Fëmijët mësuan si është të
punohet në ekip dhe u bisedua për solidaritetin,
tolerancën, shoqërimin.

Për më tepër informacione për Projektin
për përforcim të kapaciteteve dhe ndërgjegjës për demokraci te romët për demokraci nëpërmjet arsimit,
kontaktoni menaxhere e projektit, nëpërmjet e-postës: elena@stepbystep.org.mk ose faqen interneti të
Delegacionit të Bashkimit Evropian
NR.16
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ZHVILLIMI PROFESIONAL DHE PJESËMARRJA NË KONFERENCA
TË EKIPIT TË FONDACIONIT “HAP PAS HAPI”
Ekipi i Fondacionit “Hap pas hapi” vazhdon me përpjekjet e
veta për zhvillim të vazhdueshëm profesional të ekipit dhe
ndjekje të të gjitha rrjedhave bashkëkohore nga fusha e
zhvillimit të hershëm fëmijëror dhe arsimit. Në periudhën e
kaluar ishim pjesë e disa konferencave dhe prezantimeve
ndërkombëtare ku e prezantuam punën tonë dhe
shkëmbyem përvoja me kolegët nga rajoni dhe bota.

Prezantime të punimeve në Konferencën Evropiane
për Hulumtim në Fushën e Arsimit në Dublin, Irlandë
Në periudhën 23-26 gusht 2016, në Dublin, Irlandë u mbajt Konferenca Evropiane për Hulumtim në Fushën
Arsimit (European Conference in Education Research (ECER)) ku përfaqësues të Fondacionit “Hap pas
hapi” – Maqedonia prezantuan dy punime shkencore “Implikime nga zbatimi i EGRA-s dhe EGMA-s në
mësimdhënien e gjuhës amtare dhe matematikës” dhe “Zëri i arsimtarëve progresivë – perceptime të
arsimtarëve mbi identitetin profesional”. Kjo ishte një mundësi e përkryer mbi mësimin dhe prezantimin e
asaj që kemi mësuar nga aktivitetet tona para opinionit më të gjerë akademik.

Prezantime të punimeve në konferencën ndërkombëtare shkencore
“Pedagogjia në shoqërinë bashkëkohore globale”
Instituti Pedagogjik në Fakultetin Filozoﬁk – Shkup nga 19 deri më 21 shtator në mbajti në Ohër konferencë
ndërkombëtare shkencore ku përfaqësues të Fondacionit “Hap pas hapi” prezantuan punimet me tituj: “Zëri
i arsimtarëve progresivë – anëtarë të bashkësive për të mësuar” dhe “Faktorë lidhur me rrjedhshmërinë
gjatë leximit dhe kuptimit te nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë në Maqedoni”. Kjo ishte një mundësi e
mirë që të shkëmbehen përvoja nga ky projekt me opinionin më të gjerë akademik në Maqedoni dhe rajon.

Konferenca ndërkombëtare për zhvillim të hershëm të fëmijëve në Villnus, Lituani
Nga 11 deri më 13 tetor, në VIllnus, Lituani, Asociacioni
Ndërkombëtar “Hap pas hapi” organizoi konferencë për zhvillim të
hershëm të fëmijëve, ku praktikues, kreatorë të politikave arsimore,
prindër dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare nga të gjitha
anët e botës patën mundësi të shkëmbejnë mendime dhe ide mbi
mundësitë dhe sﬁdat në zhvillimin e hershëm fëmijëror në kohën e
jetës së shpejtë dhe ndryshime të shumta.
NR.16
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Konferenca rajonale për edukatorë në Bosnjë dhe Hercegovinë
Tashmë është viti i tetë me radhë, që Qendra për Iniciativa
Arsimore “Hap pas hapi” – Bosnja dhe Hercegovina organizon
konferencë rajonale për edukatorë. Në evenimentin e sivjetshëm
në Neum, nga 25 deri më 28 gusht, morën pjesë mbi 300
edukatorë nga 5 shtete ballkanike. Shumë tema interesante për
punëtori, leksione dhe diskutime janë diskutuar në programin e
konferencës, ku njëkohësisht është krijuar edhe Betimi i mësuesit.

Panairi i Arsimit në Bosnjë dhe Hercegovinë
Më 28 tetot, morëm pjesë në Panairin e Arsimit në Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë, ku i prezantuam
aktivitetet tonë. Panairi ishte organizuar si pjesë të aktiviteteve përfunduese të Projektit ,,Arsim për shoqëri
të drejtë” të cilin e zbaton Qendra për iniciativat arsimore “Hap pas hapi” - Bosnjë dhe Hercegovinë , me
përkrahje nga USAID dhe Fondi i Shoqërisë së Hapur. Në këtë ngjarje, përveç arsimtarë dhe përfaqësues
nga institucionet arsimore nga Bosnja, morën pjesë edhe përfaqësues nga pesë vende të rajonit – anëtarë
të Shoqërisë Ndërkombëtare “Hap pas hapi”.

Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas hapi”
Bul. Partizanski Odredi nr.72a, 1000 Shkupi
Tel: + 389 2 30 77 900 dhe +389 72 307 327
NR.16
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