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Të nderuar miq,
Me botimin e 17 të
e-buletinit tonë, e nisëm vitin e ri 2017! Në këtë
botim lexoni për doracakët tanë të rinj, fushatat, librat me ilustrime,
trajnimet dhe shumë aktivitete të tjera të cilat po i zbatojmë për arsim më cilësor të
fëmijëve në shtetin tonë. Viti 2017 qoftë një vit i mbushur me shumë bashkëpunime,
suksese, buzëqeshje fëmijërore, mësime të mësuara dhe shprehi të
shëndetshme për lexim dhe mësim.
Lexoni dhe shpërndani!
“Shprehia për të lexuar
mësohet që në hapat e parë.”
- babi Denizi dhe vajza Mia!

Klikoni mbi secilin prej titujve më poshtë që të arrini
menjëherë te përmbajtja që dëshironi ta lexoni të parën!

Projekt i USAID-it ”Leximi ju bën udhëheqës”
U prezantuan re zultatet nga studimi nacional
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Prindërit bëjnë libra
A keni dëgjuar për Doktor Leximin?

Ambasadori Bejli e lexoi “Mbreti B
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Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“

Association Centre for Educational Support DENDO VAS
Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“

Projekti i USAID-it
“Leximi ju bën udhëheqës”

e
D ij e n g a g ju h a d h
m a te m a ti k a p ë r
al
z h v il li m in te le k tu

U PREZANTUAN REZULTATET
NGA STUDIMI NACIONAL PËR
VLERËSIMIN E SHKATHTËSIVE
G J U H Ë S O R E D H E
MATEMATIKORE ME SHKOLLAT

Prezantimi në Fakultetin pedagogjik
në Manastir

Mbi 500 përfaqësues nga të ghitha shkollat ﬁllore në Republikën e Maqedonisë ishin prezent në katër prezentimet
të mbajtura gjatë muajit shkurt në fakultetet pedagogjike në Shtip, Manastir, Tetovë dhe Shkup. Qëllimi i këtyre
prezentimeve rajonale ishte që të prezentohen rezultatet nga studimi i parë nacional për vlerësim të shkrimleximit gjuhësor dhe matematikor tek nxënësit prej klasave ﬁllestare dhe të diskutohen gjetjet kryesore nga
studimi. Vlerësimet e instrumenteve EGRA dhe EGMA me ndihmën e tablet kompjutorëve, të dhuruara nga ana e
Projektit për shkollat, janë zbatuar në maj të vitit 2016, duke përfshirë rreth 4000 nxënës të klasës së dytë dhe
4000 nxënës të klasës së tretë prej 336 shkollave ﬁllore, në maqedonisht, shqip dhe në gjuhën turke.

Një pjesë e rekomandimeve, të cilët kanë të bëjnë në mënyrë konkrete në
përprarimin e shkathtësive gjuhësore dhe matematikore janë këto:

Ÿ Të përkushtohet më shumë kohë gjatë mësimmbajtjes dhe në familje, në leximin

vetë dhe të përbashkët;

Ÿ Të organizohet këndi për lexim ose bibliotekë të vogël në klasë që do të paraqet

vend i veçantë ku nxënësit do të kënaqen në leximin e librave ose do të jenë të
kyçur në lloje të tjerë të aktiviteteve letrare;
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Ÿ Të nxiten nxënësit nëpërmjet të pyetjeve të hapura të shprehin mendimin e tyre,

të bëjnë interpretimin e tyre të fakteve ose gjykimin e tyre që t'u zmadhohen
shkathtësitë për të kuptuar;

Ÿ T'iu përkushtohet më shumë vëmendje dhe t'iu jepet përkrahje më të madhe

nxënësve Romë dhe nxënësve me pengesa, të cilët edhe në klasat më të larta
kanë probleme në lexim dhe në zgjidhjen e detyrave tekstuale;

Ÿ Arsimtarët të fokusohen në implementimin e njohurive matematikore në

praktikë, në vend të memorizimit të rregullave, formulave dhe procedurave;

Ÿ Të inkurajohet dhe të zmadhohet përdorimi i mjeteve didaktike gjatë mësimit;

Ÿ Të zmadhohet numri i materialeve për lexim posaçërisht në shkollat rurale dhe

në ato me gjuhë mësimore turke;

Ÿ Të ripërtëriten bibliotekat shkollore dhe të sigurohen më shumë resurse për

nxënësit e klasave ﬁllestare.

Të dhënat të ﬁtuara nga studimi do të na
ndihmojnë në periudhën e ardhëshme të krijohen
standarde të nxënësve për gjuhën maqedonase,
shqipe dhe turke, si dhe për matematikë me
ndihmën e të cilëve do të mund të përcillet
përparimi i nxënësve në mbizotërimin e
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sh qi p e m un d ta

s h ka t htë s i ve t h e m e l o re gj u h ë s o re d h e
matematikore. Këto informata do të jenë shumë të
rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së arsimit
në shkollat në Republikën e Maqedonisë.
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U B OT U A D O R A C A K U I R I P Ë R M AT E M AT I K Ë
t:
37. Ak tiv ite

sh ko llë s
ob or rin e
Ba sh kë si në

gjej
3. Aktiv iteti: Vlerë so dhe

Në dhjetor e botuam doracakun “Matematika nëpërmjet lojës – 50
aktivitete për përvetësim të shkathtësive matematikore”. Në këtë doracak
janë dhënë 50 aktivitete të cilat do t'i ndihmojnë arsimtarët në realizimin e
mësimdhënies së matematikës, por pjesën më të madhe të tyre mund t'i
përdorin edhe prindërit me fëmijët e vet në shtëpi.
Në doracak, për çdo aktivitet ofrojmë:
Ÿ klasifikim në fushën përkatëse matematikore,
Ÿ procedurë të shpjeguar për përgatitje dhe zbatim,

dhe
e klasës 4b
a nga
edhe nxënësit
ra Pavlovsk
r Aleksand
Falenderojmë
grafi.
së grupit klaso anovë për këto foto
arsimtares
Kum
Karposh Sh.F. Hristijan

Ÿ listë të të gjitha materialeve të nevojshme për realizim.
фото

Aktivitetet u dedikohen nxënësve nga klasa e parë deri në klasën e tretë,
por me një modifikim të thjeshtë mund t'i përdorin edhe mësuesit e klasave
më sipër. Në fletët e punës së doracakut ju ofrojmë shënime dhe adaptime
të cilat do t'i kryeni sipas nevojave tuaja dhe të fëmijëve me të cilët punoni.
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e të tjera në internet ku
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Metodi "- Tetovë

< < < “Që ta merrni dhe botoni doracakun, klikoni në ballinën
e librit ose vizitonani bibliotekën tonë digjitale

Në këtë periudhë realizuam edhe trajnime “Lexomë, mësojmë dhe
argëtohemi”, “Klasa jonë-bota jonë” dhe “Matematika+” në 67
shkolla në Republikën e Maqedonisë. Tani jemi të përgatitur për
Trajnim për krijimin e mjedisit
stimulues për të mësuar në
ShF “Panajot Ginovski” - Butell

vitin e ri kalendarik dhe shkollat e reja. Deri në fund të projektit
të gjitha shkollat në shtet do të përfshihen me trajnime.
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JANË MBAJTUR EDHE
EVENIMENTE RRJETË TË
BASHKËSIVE PËR TË MËSUAR

8

Të rikujtojmë: Çfarë është bashkësia për të mësuar?
Bashkësitë për të mësuar janë grupe joformale të cilat takohen
rregullisht në shkollë që të shkëmbejnë përvoja, punojnë mbi
aktivitete zhvillimore për probleme të cilat i kanë identiﬁkuar në
mësim dhe e dokumentojnë zhvillimin e vet në portofoli individuale.

Gjatë muajit dhjetor dhe janar, bashkësitë për të mësuar edhe nga 23 shkolla ﬁllore të përfshira
në projekt u rrjetësuan nëpërmjet 8 evenimenteve të organizuara në shumë lokacione: në
Shkup, Ohër, Gjevgjeli dhe Rosoman. Në këto evenimente rreth 370 pjesëmarrës patën shansin
të shkëmbejnë për voja, mendime dhe të japin informacione njëri për tjetrin.

Arsimtarët edhe kësaj here në mënyrë kreative i
prezantuan aktivitetet e veta zhvillimore në
posterë. Nga posterët dukej se arsimtarët jo vetëm
që e ndjekin dhe e dokumentojnë sistematikisht
zhvillimin e vet profesional por edhe se arrijnë
rezultate të rëndësishme duke përdorur të gjitha
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Çdo bashkësi për të mësuar ka edhe koordinatorin e vet. Gjatë evenimenteve të
rrjetëzimit, koordinatorët e prezantuan punën në bashkësinë e vet, duke
shpjeguar si e shohin rolin e vet si koordinatorë, çfarë presin prej bashkësisë
për të mësuar në shkollën e tyre dhe si planiﬁkojnë ta zgjerojnë dhe
përforcojnë ndikim pozitiv.
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Midis të ftuarve të tjerë të cilët i vizituan evenimentet tona kishte edhe
drejtorë, prindër, përfaqësues të bashkësisë lokale dhe mediave, që kontribuoi
në shpërhapjen e lajmit për rezultatet pozitive të cilat i kanë arritur arsimtarët
tanë në lidhje me matematikën dhe shkrim-leximin gjuhësor. Evenimentet e
rrjetëzimit janë njëkohësisht edhe shans për arsimtarët që të njihen dhe të
shkëmbejnë përvoja me kolegët e vet nga rajone të ndryshme të shtetit.

Eveniment rrjetëzimi në ShF “Vllazërimi” – Karposh ku morën pjesë përfaqësues nga shkolla,
komuna, mediat lokale, si dhe përfaqësues të ShF “Nikolla Karev” nga Probishtipi, SHF “Hasan
Tahsini” nga fsh. Sedllarevë, Zhelinë dhe ShF “Dervish Car” nga fsh. Pallçishtë, Bogovinë.

Pjesëmarrësit theksojnë se evenimentet e tilla e përforcojnë elanin e tyre të
punës, se marrin inspirim që edhe mandej të punojnë me këmbëngulje dhe
arritjet dhe dilemat e veta t'i shkëmbejnë në një atmosferë miqësore
dedikuar të mësuarit, model i cili duhet të praktikohet në çdo shkollë.
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PRINDËRIT BËJNË LIBRA MATEMATIKORË ME ILUSTRIME
Në suazat e Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” prej vitit 2014
organizojmë punëtori ku vetë arsimtarët dhe prindërit, kurse diku edhe nxënësit,
punojnë së bashku libra me ilustrime. Gjatë dhjetorit të vitit 2016, në 41 shkolla nga
pjesë të ndryshme të shtetit, organizuam punëtori të tilla, por kësaj here, bëmë libra
matematikorë me ilustrime. Kështu, në fund kishim libra të mrekullueshme me
ilustrime, ku personazhi kryesor i tregimit përpiqet të zgjidhë një problem
matematikor, elementët në libër janë prezantuar nëpërmjet formave gjeometrike, ose,
përsëri, nxënësit kur lexojnë librin i ushtrojnë numrat.
Një aspekt shumë i rëndësishëm i këtyre
punëtorive është që prindërit janë partnerë
aktivë në përpunimin e librave me ilustrime.
Kështu, në punëtorinë në ShT “Shën. Klimenti i
Ohrit” – Manastir morën pjesë më tepër se 15
nëna të cilat kanë bërë libra me ilustrime së
bashku me arsimtarët. Në këtë mënyrë prindërit
u njohën nga afër me përmbajtjet mësimore dhe
mënyrat se si japin mësim arsimtarët në klasë,
kështu që në mënyrë më përkatëse do të mund të
vazhdojnë t'i mësojnë fëmijët në shtëpi.
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“Ishte kënaqësi për mua si prind i dy fëmijëve në ciklin
e ulët të marr pjesë në këtë punëtori. Konsideroj se
krijimi i librave me ilustrime është shumë i dobishëm
dhe i lehtë për zbatim në shtëpi. Në këtë mënyrë
zhvillohet kreativiteti i fëmijës, ai bëhet i
vetëdijshëm si parashtrohen pyetjet, ushtrimet dhe
pastaj nxitet të mendojë mbi zgjidhjen e tyre.”
Maja Angellovska, prind nga Manastiri

Punëtoria në ShF “Kiril dhe Metodi” - Stojakovë

Gjatë vitit 2017, Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” do të organizojë punëtori për përpunimin
e librave me ilustrime me tema matematikore edhe në 42 shkolla të tjera fillore.
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FUSHATA PËR SHPREHI TË SHËNDETSHME PËR TË LEXUAR
A keni dëgjuar për Dr. Leximin?
Në dhjetor të vitit 2016, në suazat e Projektit të USAID-it “Leximi ju
bën udhëheqës” organizuam një fushatë në Fejsbuk për shprehitë e
shëndetshme të leximit. Qëllimi i fushatës ishtë të rikujtohen prindërit
mbi rolin e rëndësishëm që kanë ata në mësimin e shkrim-leximit të
fëmijëve, kurse mesazhi ynë kryesor ishte:

“Të lexojmë me fëmijët ta të paktën 20 minuta në ditë”.
në
Doktor Leximi, maskota e fushatës dhe i adhuruari nga të
gjithë të rriturit dhe fëmijët, ka dhënë përditë këshilla për
lexim dhe për të mësuar në faqet zyrtare në Fejsbuk të
USAID Maqedonia dhe Fondacionit “Hap pas hapi”.

Personazhi i Doktor Leximit – vepër
e ilustruesit Aleksandër Sotirovski
Readers are Leaders Project

Dr. Leximi ju paralajmëron:
FUSHATËN PËR SHPREHI TË SHËNDETSHME PËR TË LEXUAR

Këshilla
Aktivitete
Resurse

Readers are Leaders Project

Readers are Leaders Project

MULTIVITAMIN “LEXOLIN”
I përmban të gjitha vitaminat e domosdoshme
për shprehi të shëndetshme për të
lexuar: Vitamina A, B, C, Ç, D....

Readers are Leaders Project

LE XONI DHE PËRJETONI
Lidhini përmbajtjet që i lexoni
me fëmijën tuaj, me përvojën
e përditshme. Për shembull,
nëse lexoni libër për kafshë,
vizitoni së bashku kopshti
zoologjik ose ndonjë
fermë kafshësh.

Readers are Leaders Project

!

Leximi i librave me
fëmijën tuaj është
i shëndetshëm
njësoj si ngrënia
e frutave dhe
perimeve.

Do t'i lexoj fëmijës t im.
Do t'i lexoj edhe në dimër edhe në ver ë.
Që nga moment i kur të lindë.

Para përdorimit konsultojuni me
librashitësin apo bibliotekarin
tuaj lokal.

Madje edhe në shkollë

1 – 25 dhjetor 2016

Këto këshilla mund t'i ndihmojnë prindërit,
gjyshet, gjyshërit, tetot dhe xhaxhallarët kur
lexojnë dhe mësojnë me më të vegjlit në shtëpi
të krijojnë edhe kujdesen për shprehi të
shëndetshme për lexim. Të gjitha mesazhet tani
mund t'i gjeni në këtë VEGËZË prej nga mund t'i
merrni, shpërhapni apo botoni si poster.

BETIMI PRINDËROR

kur të shkojë.

Readers are Leaders Project

Readers are Leaders Project

KRIJONI RITUAL PËR TË LEXUAR
Gjeni kohën më të përshtatshme të ditës
për të lexuar. Gjeni ndojnjë vend të qetë
dhe të këndshëm që të lexoni dhe tregoni
përralla në prehër me fëmijën tuaj.
Mbani ndonjë kapele interesante të
cilën do ta vini gjithmonë kur
lexoni përrallë së bashku.
Ashtu leximi do të jetë pjesë
e jetës suaj të përditshme.

Readers are Leaders Project

KRIJONI NJË BIBLIOTEKË
TË VOGËL NË SHTËPI
Pasurojeni vazhdimisht
me t ituj të rinj që do t'i
blini, huazoni, merrni
dhuratë, ose me libra me
ilustrime që do t'i
krijoni me fëmijën tuaj.

Dalloni interesat e
fëmijës dhe së bashku
me ata përzg jidhni librin
që do ta lexoni,
me temën sipas
interesave të tyre.

Readers are Leaders Project

KRIJONI NJË KËND PËR LEXIM
Në afërsi të bibliotekës për
fëmijë, vendosni një karrig e
të butë ose krijoni një kënd
të rehatshëm me jastëkë
dhe kuverta ku fëmija do të
ndjehet kaq rehat sa do të
dëshirojë të rrijë më g jatë.
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Në suazat e fushatës, në periudhën nga 12 deri më 16 dhjetor hapëm foto-sfidën. Prindërve dhe anëtarëve të tjerë
të familjes së më të vegjëlve u është bërë thirrje të dërgojnë fotografi kur lexojnë libra me fëmijët e vet, kurse
Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” siguroi libra me ilustrime për të gjithë ata të cilët dërguan fotografi.

Mama Marija dhe Andrej

Biblioteka e Qytetit
“Tane Georgievski”
Kumanovë

Babi Sinani me
Mejseme dhe Loli

Mama Jasna me
Sarën dhe Maksimin

Lista e librave të
Mamaja Marina lexon me
klasën në ShF Sh.Naum Ohridski lexuara në klasën gjatë
fushatën në ShF “Ilinden”
në f.Trpejcë
Kriva Pallanka

Për kënaqësinë tonë të madhe,
një numër i madh shkollash dhe bibliotekash
publike e mbështetën dhe iu bashkëngjitën fushatës
sonë. Organizuan sesione leximi me prindër ose me
nxënës nga klasat e tjera, aksion për shkëmbim të
librave ose lojërave me personazhin e Doktor
Leximit në klasë.
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AMBASADORI BEJLI E LEXOI “MBRETI BEN” ME NJË GRUP NXËNËSISH
Me qëllim që ta shënojmë fillimin e semestrit të dytë të
vitit shkollor më 25 janar 2017, ambasadori i ShBA-së në
R. Maqedoninë, z. Xhes Bejli, na u bashkëngjit në
Qendrën kreative për fëmijë – Shkup, ku së bashku me
profesorin/aktor Bujar Saitin lexuan libra me ilustrime
me grupin e fëmijëve të klasës së dytë. Me të vërtetë
një sesion argëtues dhe edukativ leximi dhe shoqërimi
me librin enorm me ilustrime “Mbreti Ben”!

KËNGËTARJA DANI DIMITROVSKA
LEXOI LIBRA ME ILUSTRIME ME FËMIJËT ME
SHQISËN E TË DËGJUARIT TË DËMTUAR
Më 20 dhjetor 2016, me këngëtaren Dani Dimitrovskën e vizituam Entin për
Rehabilitim të Fëmijëve me Probleme me Shqisë të të Dëgjuarit të Dëmtuar, me
Probleme me të Folurin, Zërin dhe Probleme në Zhvillim “Koço Racin” –
Manastir dhe lexuam libra me ilustrime me më tepër se 50 nxënës të cilët e
ndjekin mësim në këtë ent. Dani, e cila edhe vetë e di një pjesë së gjuhës me
shenja, me nxënësit lexoi dhe bisedoi për dy tregime interesante nga koleksioni
ynë i librave me ilustrime. Pastaj, patëm mundësi të shoqërohemi me nxënës
dhe të punësuar në këtë ent në Bibliotekën me rrota në oborrin e shkollës.

EDHE 2 LIBRA ME ILUSTRIME TË REJA NË GJUHËN TURKE
Vazhdojmë ta pasurojmë fondin e
librave me ilustrime në gjuhën turke. Pasi vitin e kaluar
kemi botuar 10 libra me ilustrime në gjuhën turke, tani kemi
edhe dy tituj të rinj. Vizitojeni bibliotekën digjitale
www.stepbystep.org.mk që t'i merrni këta libra dhe t'i
përdorni me fëmijët tuaj.
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v az h d o n t ë ud h ë t o j ë . . .
Gjatë nëntorit dhe dhjetorit 2016, me “Bibliotekën me rrota” vizituam disa
shkolla ku mësimi zhvillohet në gjuhën turke dhe shqipe. Na u bashkëngjitën
aktorët Nesrin Tair dhe Zarije Jonuzi të cilët lexuan me nxënësit.

ShF “Atanas Niviçanski” – Visoka Maalla, Vasilevë

Pas pushimeve të dimrit dhe fillimit të semestrit të dytë, “Biblioteka
jonë me rrota” vazhdon t'i vizitojë shkollat, kurse përparësi kanë
shkollat pa bibliotekë, si dhe shkollat në vendet e largëta dhe ato rurale.

Nëse doni t'ju vizitojmë në shkollën tuaj ose në bashkësinë
tuaj lokale, kontaktonani në tel.: 02/3077-900 ose në e-postë:
daniel@stepbystep.org.mk
ose tel.: 072/ 307-328

Për të gjitha pyetjet shtesë në lidhje me aktivitetet e
Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”
kontaktoni Ana Dimovskën, koordinatore për komunikim,
nëpërmjet e-postës në: ana@stepbystep.org.mk
ose tel.: 072/ 307-321

www.stepbystep.org.mk
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OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS
EARLY CHILDHOOD PROGRAM
Roma Parenting Support Projects

PROJEKTI “PËRFORCIMI I KAPACITETEVE DHE VETËDIJES
MBI DEMOKRACINË PËR ROMËT NËPËRMJET ARSIMIT”
A k t i v i t e t e p ë r fë m i j ë t n ë q e n d r a t e d u k a t i v e
Në qendrat për edukim dhe mbështetje “Dendo Vas” në Gjorçe Petrov dhe “Nadezh” në Shuto Orizari vazhduan
veprimtaritë e shumta me fëmijët e moshës parashkollore dhe arsimit ﬁllor. Ata morën pjesë në punëtoritë për
përpunimin e kafshëve prej gjethesh, punëtorinë për rregulla në qarkullim dhe aktivitetet për shkrim të dëshirave
fëmijërore dërguar Baba Dimrit. Nga fundi i vitit Baba Dimri i vizitoi dhe u dha pako, kurse më 26 dhjetor fëmijët e
vizituan “Sallonin 19,19” ku e ndoqën shfaqjen “Baba Dimri na do të gjithëve”. Përveç punëtorive, ata marrin
mbështetje të rregullt për të mësuar dhe për të bërë detyrat e shtëpisë.

“Të tre fëmijët e mi e vizitojnë qendrën “Dendo Vas”. Jam e kënaqur nga puna e tyre dhe e di se do të ishte shumë e keqe për fëmijët dhe për
ne nëse nuk ekziston kjo qendër. Këtu fëmijët i ndihmojnë të mësojnë dhe të bëjnë detyrat e shtëpisë. Përveç fëmijëve këtu ka punëtori
mbi tema të ndryshme dhe për ne prindërit. Unë vij rregullisht në këto punëtori sepse më interesojnë.” – Selvete Demirovska.

Kalendar vjetor i përpunuar nga fëmijët - zbriteni dhe botojeni

Fëmijët, edukatorët dhe prindërit gjatë punëtorive kreative për përpunim të kalendarit

Me qëllim që t'i mësojnë ditët e javës dhe muajt e vitit, fëmijët në
qendrat ditore përgatitën kalendar vjetor për vitin 2017. Këtë
mund ta zbrisni dhe botoni në këtë VEGËZË.

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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OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS
EARLY CHILDHOOD PROGRAM
Roma Parenting Support Projects

M b ë s h t e t j e p ë r g r a t ë d h e fë m i j ë t
Projekti “Përforcimi i kapaciteteve dhe vetëdijes

“Projekti është i mirë dhe dua që të vazhdojë.

mbi demokracinë për romët nëpërmjet arsimit”

Vajza ime shkon në qendrën edukative “Nadezh”

ofron mbështetje për familjet dhe fëmijët të moshës
parashkollore dhe shkollore. Këto aktivitete

ku po përparon në mënyrë të përkryer falë

zhvillohen në suazat e përpjekjeve për përforcim të

ndihmës së edukatorëve në këtë qendër sepse unë

vetëdijes së grave dhe vajzave dhe për mundësitë

kam vështirësi në lexim dhe shkrim. Kurse unë

që ua jep zhvillimi personal. Në periudhën e kaluar

jam përfshirë në projektin për shkrim-lexim

janë organizuar sesione informative dhe mësime

shtesë dhe jam shumë e kënaqur. Gjithashtu,

me ekspertët nga fushat përkatëse, në tema siç
janë: e drejta e përzgjedhjes dhe pjesëmarrjes në

marr pjesë rregullisht edhe në punëtoritë prej të

zgjedhje, e drejta në fushën e mbrojtjes sociale me

cilave marrim informacione të dobishme për mua

fokus grupet e margjinalizuara të grave, fëmijëve

dhe shëndetin e familjes sime.”

dhe familjeve dhe sesione informative për qasje
tek institucionet, procedurat dhe dokumentet e
Sabiha Jashar

nevojshme sipas sektorëve.

Për më tepër informacione mbi Projektin “Përforcimi i kapaciteteve dhe vetëdijes mbi demokracinë
për romët nëpërmjet arsimit” drejtojuni Elena Mishiqit, menaxhere e projektit, nëpërmjet e-postës:
elena@stepbystep.org.mk ose vizitojeni faqen e internetit të Delegacionit të Bashkimit Evropian në
R. Maqedoninë ose në Fondacionin “Hap pas hapi”.

Foundation for Education and Cultural Initiatives “Step by Step” – Macedonia
Bul. Partizanski Odredi nr.72a, 1000 Skopje
Tel: + 389 2 30 77 900 and +389 72 307 327
www.stepbystep.org.mk
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