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FONDACIONI PËR INICIATIVA ARSIMORE DHE KULTURORE “HAP PAS HAPI”

Te dashur miq dhe bashkepunetorë,
Ekipi i Fondacionit “Hap pas hapi” hartoi edicionin me te ri te
e-buletinit. Ne vazhdim do te mund te lexoni per disa nga
aktivitet qe realizuam gjate periudhe se veres, por edhe si e
shenuam Diten Nderkombetare te Shkrim-Leximit dhe ﬁllimin
e vitit te ri shkollor me hapjen e Qendrës Kreative të Fëmijëve.

Pershendetje nga ekipi!

Биро за развој на образованието

MACEDONIAN
CIVIC
EDUCATION
CENTER

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS
EARLY CHILDHOOD PROGRAM
Roma Parenting Support Projects

Projekti i USAID-it
“Leximi iu bën udhëheqës”

Projekti për Zhvillim
Profesional dhe në
Karriere të Arsimtarëve

U HAP QENDRA KREATIVE
TË FËMIJËVE NË SHKUP!

TAKIME RAJONALE
NË SHKUP,

AKTIVITET

MANASTIR, TETOVË,

VERORE NË

KUMANOVË DHE
SHTIP
A kt i vite t e v e r ë s

FILLIMI I PUNËS ME
GRUPIN PËR PËRPILIMIN
E PROCEDURAVE DHE

Libri i
ri m i zati me në
ev
bi bliot
ek ën t o n ë di gjitale!

Projekt “Prindër më të
mirë për sukses më të
madh të fëmijëve romë”

INSTRUMENTAVE TË
AVANCIMI TË TITUJVE
www.stepbystep.org.mk

QENDRAT
TË ROMËVE

ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ
FOUNDATION FOR EDUCATION AND CULTURAL INITIATIVES

STEP BY STEP

Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”
Dije nga gjuha dhe matematika për zhvillim intelektual
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Drejtori i Misionit të USAID-it, z. Xhejms Stajn
në fjalimin e tij para të pranishmeve deklaroi:
“Leximi dhe shkathtësitë themelore të
matematikës janë pikënisje thuajse për të
gjitha shkathtësive të tjera në jetë. Sa vjen e
më shumë hulumtimet dëshmojnë se nëse

S

rrisim një gjeneratë të lexuesve, atëherë
është shumë më e sigurt se do të rrisim një
gjeneratë të qytetarëve me përgjegjësi, të
Drejtori i Misionit të USAID-it,
Drejtorja e Fondacionit “Hap pas Hapi”
dhe Drejtori i QKR – Shkup
në ceremoninë e prerjen të shiritin e kuq

cilët do të marrin vendim të bazuara në
informacione relevante dhe në mënyrë aktive
kontribuojnë në bashkësinë e tyre."

Qendra Kreative e Fëmijëve nxënësve iu
mundëson të jenë pjesë e aktiviteteve të
ndryshme nga fusha e leximit dhe matematikës, me
ndihmën e prindërve dhe arsimtarëve. Kjo hapësirë është
me karakter të hapur, ku mësimdhënësit do të motivohen
akoma më shumë të japin kontributin e tyre me shembuj pozitiv
nga praktika e tyre në arsim.

Qendra Kreative e Fëmijëve është hapur nga e marta
deri të premten: 9:00 – 12:00 dhe 16:00 – 20:00.
Për më shumë informacione, lidhuni me Qendrën Kulturore
të të Rinjve në: 02/3115-225 dhe 02/3115-508 lok.114.

www.stepbystep.org.mk
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A kt i vite t e v e r ë s
Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” periudhën e pushimeve verore e
shfrytëzoi që të përfshijë sa më shumë nxënës dhe anëtarë të bashkësisë lokale, që janë
pjesë e OJQ-ve, të cilët punojnë me fëmijë dhe prindër, janë me qëndrim nëpër institucionet siç janë spitalet dhe shtëpitë e
fëmijës (jetimoret), qendrat sociale ose janë pjesë e programeve për përforcimin e familjeve. Më 1 korrik, Biblioteka e
shkronjave dhe numrave vizitoi Qendrën e Nismave Sociale “Shpresa” në Shuto Orizare. Në këtë eveniment morën pjesë
afro 120 fëmijë dhe 30 të rritur anëtar të kësaj qendre, por edhe nga qendrat e tjera lokale që punojnë me fëmijë dhe prindër
romë: qendrat “Dendo Vas” dhe “Ambrela”. Gjatë kohës së takimit fëmijët të ndarë në grupe merrnin pjesë në aktivitete të
ndryshme: hulumtonin për atë se çfarë ofron Biblioteka mobile, merrni pjesë në sesione të leximit në grupe me aktor dhe
me pjesëmarrës më të rritur, vizituan këndin e matematikës dhe atë vizatimit. Ky eveniment u organizua në bashkëpunim
me Projektin “Prindër më të mirë, për sukses më të mirë të fëmijëve romë”, të cilin gjithashtu e realizon Fondacioni ynë.

Më 25 gusht, Biblioteka mobile vizitoi Shoqatën “MIR” e cila punon me fëmijët romë
në lagjen e Topanës. Rreth 20 nxënës të moshës nga 7-15 vjeç morën pjesë në aktivitet
nga fusha e gjuhës dhe matematikës bashkë me ekipin e projektit. Librat me vizatime
dhe materiale të tjera, si dhe më shumë aktivitete për të lexuar dhe matematikë
gjithmonë janë të mirëse ardhura tek fëmijët nga kategoritë e prekshme.

Gjatë periudhës së verës, Biblioteka mobile vizitoi SOS Fshatin e Fëmijëve –
Shkup, dhe fëmijëve që qëndrojnë atje iu mundësoi të shfrytëzojnë resurset
nga kjo bibliotekë mobile dhe të kënaqen me aktivitet.
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ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ
FOUNDATION FOR EDUCATION AND CULTURAL INITIATIVES

STEP BY STEP

Aktivitete në Klinikën e Sëmundjeve të Fëmijëve - Shkup
Në korrik dhe gusht, ekipi i projektit vizitoi fëmijë të cilët qëndrojnë në Klinikën e
Sëmundjeve të Fëmijëve - Shkup dhe bashkë me ta mbajti dy sesione të leximit. Gjithashtu,
nëntë reparteve të klinikës iu dhuruan pako me materiale për të shkruar dhe vizatuar, që
fëmijëve gjatë qëndrimit të tyre atje do t'iu shërben për edukim dhe rekreacion.

Materiale për shkollat e përfshirë në projektin
Projekti “Leximi ju bën udhëheqës” ka përgatitur paketa me materiale
shpenzuese për shkollat e përfshirë në projektin. Materialet do të
shpërndahen nëpër shkollat dhe kanë për qëllim t'i shërbejnë nxënësve në
aktivitetet e tyre në klasë.

Libri i
ri m i zati me në
ev
bi bliot
ek ën to n ë di gjitale!

“Portokaj për të gjithë” është libri i ri interesant
të cilin mund ta gjeni në gjuhën shqipe dhe
maqedonase në bibliotekën tonë digjitale!

Gjithashtu duam t'iu kujtojmë se në bibliotekë mund të gjeni edhe libra
të tjerë me vizatime si dhe materialet që publikuam në muajt e kaluar.

K
duk ën qu
e le ni
xu
r!

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,
në e-mail: ana@stepbystep.org.mk ose celularin: 072/ 307-321
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Биро за развој на образованието

USAID për
Teacher
Professional
and dhe
Career
Development
Project
Projekti
zhvillimin
profesional
në karrierë
të arsimtarëve

TAKIME RAJONALE
Gjatë verës u mbajtën 6 takime rajonale me bashkëpunëtorët profesional për
diskutim të Katalogut për kompetenca themelore dhe profesionale dhe

SHKUP,
TETOVË,

katalogët për standardet profesional të bashkëpunëtorëve profesionalmentor dhe ë bashkëpunëtorëve profesional - këshilltar.

KUMANOVË

Këtë vjeshtë do të vazhdojë ﬁnalizimi i kompetencave dhe standardeve. Këto
dokumente janë dërguar

te bashkëpunëtorët profesional në të gjitha

DHE SHTIP

shkollat dhe presim informacione kthesë prej tyre jo më vonë se 30 shtator.

FILLIMI I PUNËS
ME GRUPIN PËR
PËRPILIMIN E
PROCEDURAVE DHE

Në qershor ﬁlloi me punë grupi për përpilimin e procesit të zhvillimit të karrierës të
mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional, kurse puna vazhdoi edhe gjatë

INSTRUMENTAVE

pushimeve të verës, ku u mbajt edhe një takim.
Prej në shtator ky grup vazhdon punën, njëlloj sikurse edhe dy grupet e tjera: grupi për

TË AVANCIMI

hartimin e udhëzimit për ndjekje të punës dhe planiﬁkimit të zhvillimit profesional të
arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesional dhe grupi për hartimin e udhëzimit për

TË TITUJVE

mënyrën dhe formën e përkrahjes mentorike të arsimtarëve të rinj dhe bashkëpunëtorëve të
rinj në të gjitha shkollat ﬁllore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë.
Për më shumë informacione për komponentin “Kompetencat e arsimtarëve”,
kontaktoni me Ana Stojanov, koordinatore,
në e-mail: ane@stepbystep.org.mk
ose celularin: 072/ 307-327.
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OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS
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PROJEKTI
“PRINDËR MË
TË MIRË, PËR
SUKSES MË
TË MIRË TË
FËMIJËVE
ROMË”
Gjatë muajve gusht dhe korrik, Projekti “Prindër më të mirë, për sukses më të mirë të fëmijëve romë” vazhdoi
me aktivitet por me një intensitet më të vogël. Qendrat për punë me fëmijë dhe prindër romë u fokusuan në
vërtetimin e shkathtësive dhe dijeve të ﬁtuara dhe organizuan lojëra dhe aktivitete në ambient të hapur.
Këto aktivitete janë me qëllim të përsosen aftësitë motorike, koordinimi dhe fryma ekipore tek fëmijët. Ekipi
i fëmijëve i projektit u përfshi në organizimin dhe realizimin e evenimentit të QNS “Shpresa” më 1 qershor,
për të cilin mund të lexoni më shumë në pjesën për Projektim e USAD-it “Leximi ju bën udhëheqës”.

Në shtator do të vazhdojnë aktivitet e prindërve me fëmijët. Vëmendje
të veçantë do t'i kushtohet rritjes së sigurisë të shëndetit të fëmijëve dhe
prindërve nëpër qendra dhe bashkësinë ku jetojnë, si dhe përforcimi i
kapaciteteve të edukatorëve dhe profesionistëve të tjerë, të cilët
punojnë me fëmijë nga mosha e hershme nëpër zonat me popullsi rome.

Për më shumë informacione për Projektin “Prindër më të mirë për sukses më të madh të fëmijëve romë”
kontaktoni me Elena Mishiq, koordinatore e projektit, 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
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