
“Biblioteka me rrota“ ka sjellë gëzim në shumë oborre shkollore

Projekt i USAID-it ”Leximi ju bën udhëheqës” 

Të nderuar mësues,  prindër dhe bashkëpunues,
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Roma Parenting Support Projects

Nxënësit e ardhshëm të klasave të para 
nga qendrat rome përgatiten për shkollë

PROJEKT “PRINDËR MË TË MIRË PËR 
SUKSES MË TË MADH TË FËMIJËVE ROMË“

Numër i madh vizitash në Qendrën kreative të fëmijëve në periudhë të fundit 

Përshëndetje të ngrohta, 

Ekipi i Fondacionit “Hap pas hapi”

Pilotim i zgjidhjeve për zhvillim profesional 
dhe avancim në karrierë

“Komunitetet  për mësim” në përgatitje për vitin e ardhshëm shkollor 

Instrumentet EGRA dhe EGMA të realizuar në 103 shkolla

G RU P E P U N E P Ë R KO M P E T E N C A 
për drejtorë shkollor dhe bibliotekistë

 L E   T Ë M ËEL X O J   
EHDE

 

J AG T  Ë P U S H I IM T V E R O R

Një klikim i thjeshtë mbi ndonjë prej titujve më poshtë, ju çon drejt përmbajtjes të cilën keni dëshirë ta lexoni më parë!

PARAQITUNI!

www.stepbystep.org.mk

Konferenca rajonale për edukatorë në  
Bosnje dhe Hercegovinë nga 18 - 21 gusht

Ndoshta zilja e shkollës shënoi fundin e këtij viti shkollor, por ajo nuk do 

të thotë që aktivitetet tona ndërpresin. 

Në vijim të botimit më të ri të buletinit tonë elektronik mundeni të 

lexoni për iniciativat tona më të reja, por edhe të informoheni për 

aktivitetet dhe resurset të cilët Fondacioni “Hap pas hapi” i përgatiti 

për mësimi me fëmijët tuaj mos të ndalojë as gjatë pushimit veror.
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QENDRA
MAQEDONASE PËR 
EDUKIM
QYTETAR

VIZITA ME “BIBLIOTEKA ME R ROTA”

Qendra kulturore e të rinjve – Shkup 

FONDACIONI PËR INICIATIVA ARSIMORE DHE KULTURORE “HAP PAS HAPI ” - MAQEDONIA
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Ju lutemi ta shpërndani këtë e-buletin edhe me bashkëpunëtorë dhe miq tuaj.

Fondacioni  Hap pas hapi” ne festivalin femijeror veror te librit ne Skopje City Mall !

Projekti i USAID-it për zhvillim profesional 
dhe në karrierë të arsimtarëve

http://stepbystep.org.mk
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Projekt i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 

Instrumentet EGRA dhe EGMA të realizuar në 103 shkolla
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Me qëllim që të bëhet vlerësimi i njohurive fillestare të gjuhës dhe matematikës, në periudhën prej 18 maj 
deri më 2 qershor të vitit 2015, grupi prej 157 vlerësues me entuziazëm dhe përkushtim të madh i zbatuan 
instrumentet EGRA dhe EGMA në 103 shkolla në tërë shtetin te nxënësit të klasës së dytë dhe të klasës së 
tretë. Vlerësuesit, pedagogët, psikologët, sociologët dhe mësues klasor prej këtyre shkollave kanë kaluar 
trajnim për aplikimin e këtyre instrumenteve me ndihmë të tablet kompjuterit. 

Instrumentet EGRA dhe EGMA janë plotësisht të adaptuar në programin mësimor të gjuhës maqedonase dhe 
gjuhës shqipe dhe të lëndës së matematikës. Me ndihmën e instrumentit për njohuritë gjuhësore EGRA 
vlerësohet sa nxënësit i zotërojnë shkronjat dhe leximin, dhe a munden dhe deri në cilën shkallë munden ta 
kuptojnë tekstin e lexuar. Në sferën e njohurive matematikore, me instrumentin EGMA vlerësohet njohja e 
numrave, krahasimi i tyre dhe renditja e tyre në vargje, operacionet matematikore mbledhje, zbritje, pjesëtim 
dhe shumëzim, zgjidhja e detyrave me tekst, si dhe njohja e formave gjeometrike. 

Që të lehtësohet mbledhja e të dhënave, të kursehet kohë dhe të zvogëlohen gjasat për gabime gjatë futjes 
dhe përpunimin e të dhënave, çdo shkollës së kyçur në këtë studim iu dha nga një tablet kompjuter. 

Pjesë e projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” janë dhe dy shkolla fillore për nxënësit me nevoja të 
posaçme: “Maca Ovçarova” nga Velesi dhe “Sv. Kliment Ohridski” nga Novo Sello. Me ndihmën e 
defektologëve Zhivka Panova Sazdova dhe Marija Davçevska nga ShPF “Maca Ovçarova” nga Velesi, e cila 
dy herë me radhë merr pjesë në studimin për vlerësimin e njohurive gjuhësore dhe matematikore, instrumentet 
EGRA dhe EGMA ishin të përshtatura për nxënësit e këtyre shkollave me qëllim që të mundet të vlerësohet jo 
vetëm niveli i tanishëm i njohurive gjuhësore dhe matematikore por edhe potenciali i tyre për zhvillim të 
aftësive themelore në të ardhmen. 

Në fillim të vitit të ardhshëm shkollor, rezultatet nga studimi do të ndahen me institucionet arsimore të 
Republikës së Maqedonisë dhe me të gjithë shkollat që morën pjesë në realizimin e tyre.

Vlerësues e zbaton instrumentin për vlerësim të njohurive 
gjuhësore në ShF “Naim Frasheri” - Studeniçan

Nxënës zgjidh detyra të instrumentit për vlerësim të njohurive 
matematikore EGMA në ShF “Sv. Kliment Ohridski” - Manastir 
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Në periudhën prej prillit deri në qershor, në të gjitha 42 shkollat të fazës së parë dhe të fazës së dytë 
janë mbajtur nga dy mbledhje me bashkësitë për mësim. Çdo takim ishte i udhëhequr nga një mentor 
i cili është i përzgjedhur dhe i trajnuar nga ana e projektit për punë me këto komunitete profesionale. 
Qëllimi i takimit të parë ishte të prezantohet koncepti për komunitetet për mësim si platformë për 
zhvillim profesional i mësuesve nëpërmjet zgjidhjeve të sfidave praktike të cilët dalin nga konteksti i 
tyre  shkollor. 

Mësuesit u njoftuan me instrumentet të cilët do të përdoren si metodologji e punës zhvilluese së tyre 
dhe mënyra e organizimit e portofolisë zhvilluese së tyre. Gjithashtu, në këtë rast anëtarët e 
komuniteteve për mësim plotësonin instrumente të cilët duhet t'iu japin informata tyre dhe mentorëve 
të tyre për atë se çfarë është kultura e organizimit në shkollën e tyre, ose cilat janë parakushtet që duhet 

 të  plotësohen  për  ndërtim  të  kulturës të  mësimit konstant  në  atë  shkollë. 

Në takimet e dyta të cilët mbaheshin gjatë muajit maj dhe në fillim të qershorit, fokusi ishte vënë në 
redefinimin e aktiviteteve zhvilluese i mësuesve, me qëllim ato të pasqyrojnë qasje sistematike kah 
ndonjë sfide praktike prej punës së mësuesit. Mësuesit vazhdimisht e pasurojnë portofolinë 
zhvilluese të tyre me prova për procesin e tyre të mësimit dhe ndarjes së përvojave dhe mendimeve 
për praktikën pedagogjike në shkollën. Njëra prej detyrave e cila ishte e parashtruar në këtë takim 
ishte futja e aktiviteteve zhvilluese i bashkësisë për mësim, në programin vjetor të shkollës. 

Në gjysmën e dytë të qershorit, pasi që mbarojnë takimet e dyta të mentorëve me komunitetet për 
mësim, do të organizohet një mbledhje me mentorët të cilët do t'i tregojnë përshtypjet e tyre,  
vështirësitë  dhe  idetë  për punë në  vitin  e  ardhshëm  shkollor.

www.stepbystep.org.mk

                 

ЗАПОЧНАА АКТИВНОСТИТЕ НА „ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА УЧЕЊЕ“ “KOMUNITETET PËR MËSIM” NË PËRGATITJE PËR VITIN E ARDHSHËM SHKOLLOR
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Takimi i dytë i komunitetit për mësim në ShF “Bllazhe Koneski” - Prilep 
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4/10Qendra kreative e fëmijëve - Qendra Kulturore e të Rinjve, Shkup (kati i parë), kej Dimitar Vllahov nr. 15, 1000 Shkup

Në periudhën e kaluar Qendra kreative e fëmijëve ishte e vizituar nga ana e shumë fëmijëve. 
Pa marr parasysh a bëheshte fjalë për fëmijët e shkollave fillore prej tërë shtetit, ose për 

fëmijë të grupeve të mëdha prej kopshteve të fëmijëve para nisjes në shkollë, të 
gjithë gjetën aktivitete dhe resurse përkatëse të moshës, 

interesave dhe programeve 
mësimore.

Ende nuk e keni vizituar Qendrën Kreative të Fëmijëve? 

Për t'u informuar dhe për të rezervuar një vizitë 

individuale ose grupore, kontaktoni Qendrën Kulturore e të 

Rinjve ose Projektin e USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”. 

“Më së interesanti më ishte kur i rradhitnim eko-

porositë dhe kur i thonim në gjuhën maqedonase 

dhe në gjuhën shqipe.” - Robert, nxënës I klasës 

së dytë në ShF “Mirçe Acev” – Gjorçe Petrov  së 

bashku me shokët e ri nga Svillarja.

“Shoqërim i shkëlqyer dhe kohë e shfrytëzuar produktivisht. 

Fëmijët u larguan të buzëqeshur dhe me përshtypje të forta 

të cilët sot i tregonin. Për kreativitetin me të cilin është i 

rregulluar edhe këndi më i vogël në qendrën e juaj nuk kemi 

fjalë, Bravo!” - N
dau me ne në faqen tonë e Fejsbukut Sanja 

Guxhova, mësuese në ShF “Vasil Gllavinov” - V
eles 

Këngëtarja Kristina Arnaudova lexoi libra me vizatime me 

me fëmijët të grupit të madh prej kopshtit për fëmijë 

“Femo Kullakov” - Negotinë, në të cilën edhe ajo vetë 

shkonte kur ishte foshnje.

Kjo hapësirë gjithashtu u tregua si vend ideal për kryerjen e aktiviteteve mësimore për shkollat që 

punojnë në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe, në suazat e Projektit të USAID-it për 

integrimin ndëretnik në arsim (PINA). Nxënësit e klasave të dyta të shkollës “Mirçe Acev” - 

Gjorçe Petrov dhe ShF “Bajram Shabani” nga fshati Svillarja e Poshtme (Kondovë), shkolla 

partnere në suaza të PMIO, bashkë me mësuesit, prindërit dhe ekipi i “Hap pa hapit” u njoftuan 

dhe mësonin nëpërmjet lojërave pikërisht në Qendrën kreative të fëmijëve. 

Vërejtje: Për shkak të pushimeve verore, 

            
     qendra nuk do të punojë në gusht. 
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AKTIVITETE GJUHËSORE DHE MATEMATIKORE PËR 
NXITJE TË ZHVILLIMIT INTELEKTUAL TË FËMIJËVE

e martë - e premte: 9:00 - 12:00 dhe 16:00 - 20:00
e shtunë: 11:00 - 20:00
Telefon për kontakt: 02/3115-225 dhe 3115-508, lok.114
http://mkc.mk/

Orari i punës:



Dhe, kudo që të shkojmë, pyetja e nxënësve 
në fund është gjithmonë e njëjtë: “Kur do të 
ktheheni prapë me “Bibliotekën me rrota”?“  

                 

www.stepbystep.org.mk

Ditët e pranverës i shfrytëzuam plotësisht për të vizituar sa më shumë oborre shkollorë në tërë shtetin me 
“Bibliotekën me rrota”. Në çdo shkollë qëndrojmë nga disa orë duke mësuar dhe duke u argëtuar së bashku me 
nxënësit prej klasave të ulëta, me prindërit e tyre dhe me të punësuarit e shkollave. 

Pa marr parasysh shkolla a disponon me 30 ose me 300 nxënës, në Bibliotekën me rrota ka vend për gjithkënd! 
Nxënësit, në grupe, bashkë me prindërit e tyre, mësuesit, pedagogët ose psikologët hyjnë në kombin dhe i hulumtojnë 
përmbajtjet nëpër raftet e bibliotekës.

5/10

Deri më tani “Biblioteka me rrota“ ka vizituar më shumë se 50 lokacione të ndryshme në tërë shtetin dhe në 

aktivitetet morën pjesë mbi 5400 nxënës dhe 300 mësues. 

Gjatë pushimit veror do të vizitojmë disa shkolla të cilat kanë shfaqur interes për pjesëmarrje në këtë aktivitet 

dhe sërish vazhdojnë me fuqi të plotë nga shtatori. 

“Nxënësit ishin të ngacmuar, kureshtarë dhe të paduruar që të hyjnë në kombin dhe të njoftohen me gjërat që 
gjenden brenda. Çdo fëmijë dëshiron të shikojë sa mundet më shumë libra dhe libra me vizatime. Më 
interesantë iu vinin enciklopeditë e ndryshme. Fëmijët me vëmendje i përcollën dhe librat që iu prezantuan në 
televizor.“ - tha Zujca Stojanova, pedagog në ShF „Goce Dellçev“– Konçe

Para bibliotekës me rrota, në oborret e shkollave, nxënësit marrin pjesë në aktivitete 
grupore për mësim argëtues i matematikës nëpërmjet lojërave me kartela dhe pllaka 
numerike. Nëpërmjet zgjidhjes së sfidave dhe problemeve matematikore, nxënësit e 
zhvillojnë mendimin logjik dhe mendimin në drejtim të zgjidhjes së problemeve dhe i 

ushtrojnë operacionet matematikore të cilët i mësojnë në klasat fillestare.
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Vera është stinë për pushim dhe relaksim. 

Por, nuk guxojmë të lejojmë rezultatet dhe suksesin që kemi 

ndërtuar gjatë tërë vitit shkollor, të zvogëlohen gjatë verës vetëm se fëmijët 

nuk do të lexojnë rregullisht dhe nuk do të ushtrojnë matematik. Hulumtimet e fundit në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës pikërisht këtë e vërtetojnë: nëse fëmijët nuk lexojnë rregullisht gjatë verës, mund 

të harrojnë deri 30% prej të mësuarës, dhe kthimi në bankat mësimore në shtator do të jetë edhe më e 

vështirë. Për atë, në vazhdim ju propozojmë disa këshilla dhe strategji të thjeshta të cilët do t'iu 

ndihmojnë t'i motivoni fëmijët të lexojnë dhe të mësojnë matematik gjatë verës, pa marr parasysh a 

gjendeni në liqen, në shtëpi, në det apo në mal.  

Lexoni gjatë udhëtimeve!  

Pa marr parasysh a bëhet fjalë për udhëtim në ndonjë 

destinacion më të largët apo udhëtim i afërt, ekzistojnë shumë 

mënyra me të cilët mund të lexoni dhe të mësoni me fëmijët tuaj gjatë 

udhëtimit. Kuptohet se mund të merrni me vete lektyra, libra me 

vizatime, libra, gazeta ose revista. Por, mundeni t'i përdorni dhe të 

gjitha shenjat e shkruara që i shihni gjatë udhëtimit, bilbordet, 

targat, hartat, broshurat... Ato le të jenë inspirim për lexim dhe 

lojëra për njohjen e shkronjave.

Shkruani gjatë udhëtimeve! 

Fëmijët mund të shkruajnë letra dhe kartela të 

afërmve ose të mbajnë ditar për udhëtimin. Le të ju 

ndihmojnë në përpilimin e SMS mesazheve. Kompleksiteti i 

fjalëve dhe fjalive do të jenë përkatëse për nivelin e 

shkrim-leximit të fëmijëve. Ndihmoni që të bëjnë 

progres në të shkruarit.

Zbavituni duke lexuar në shtëpi! 

Nuk ekziston vend më i mirë për lexim sesa komoditeti që i 

ofron shtëpia juaj. Materialet për lexim (libra me vizatime, 

lektyra, enciklopedi për fëmijë, libra në internet) le të jenë 

prezentë në shtëpinë e juaj.

Vizitoni bibliotekë bashkë me fëmijët tuaj! 

Gjatë pushimit veror, anëtarësohuni në bibliotekë dhe vizitoni pjesën për literaturë të 
fëmijëve. Pyetni për rekomandime te bibliotekistët, mësuesit ose te prindërit të tjerë. Kur 

zgjidhni libër, zgjidheni bashkë me fëmijët dhe gjithmonë respektoni zgjidhjen e tyre. E 
njëjta vlen edhe kur bleni libra së bashku në librarinë apo kur iu dhuroni libra dhe 

libra me vizatime. Nëse e respektojmë interesin e tyre, shanset janë më të mëdha që 
do t'i lexojnë ato libra dhe libra me vizatime.

Bëhuni shembull për fëmijët tuaj! 

Fëmijët kopjojnë sjelljet e të moshuarve. Për 

atë, të bëhemi shembuj të mirë dhe të na shohin 

shpesh me libër në dorë, duke lexuar me 

kënaqësi.

Matematikë verore! 

Gjatë udhëtimit dhe pushimit, bashkë me fëmijët 
tuaja numëroni sendet gjatë rrugës dhe në rrethinën. Për 

shembull: shenja, gurë, makina... Ashtu edhe koha më shpejt kalon. 
Gjithashtu, fëmijët mund t'i motivoni të krahasojnë sasi, të 

mbledhin, të bëjnë zbritje, të pjesëtojnë ose të shumëzojnë me 
ndihmën e gjërave që i rrethojnë. 

Mësojmë gjatë blerjes! 

Së pari, fëmijët mund të kyçen në 
shkrimin e listës të prodhimeve që duhet të blih

en. Pastaj, kërkoni prej tyre të bëjnë vlerësim të sasive të 
blera, të llogarisin sa duhet të paguani, sa kusur duhet të 

iu kthejnë etj. 
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RESURSE PËR LEXIM DHE MËSIM GJATË VERËS

Vizitoni bibliotekën digjitale të Fondacionit “Hap pas hapi”: 
http://stepbystep.org.mk/al/biblioteka 

Aty do të gjeni numër të madh të materialeve për lexim dhe mësim:  

Materiale për fëmijë:

џ  17 libra me vizatime audio digjitale në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe. 
Mund t'i lexoni, dëgjoni dhe shikoni së bashku me fëmijët tuaja në kompjuter, 
tablet kompjuter dhe në telefon të mençur. 

џ 5 aktivitete digjitale. Aktivitetet digjitale janë plotësim i librave me vizatime dhe 
me ato fëmijët mund të krijojnë fjalë, dhe në të njëjtën kohë të zbaviten. Këto 
aktivitete mund të përdoren dhe ofllajn, ashtu që nuk nevojitet lidhje në internet. 

Materiale për të rriturit: 

џ Doracakë për edukatorë 

џ Këshilla dhe përmbledhje prej hulumtimeve më të reja botërore në sferën e arsimit 
dhe zhvillimit të hershëm fëmijëror.
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 ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ

Fondacioni  Hap pas hapi” ne festivalin femijeror veror te librit ne Skopje City Mall !

Ne Skopje City Mall

 Biblioteka me rrota”

 Letersi per femije

P erralla digjitale

M atematike nepermjet lojerave

P unetori kreative per femije

Bashkohuni ne mesimin zbavites veror 10 dite te plota !

Për të gjitha çështjet e tjera në lidhje me aktivitetet e 

Projektit to USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”, 

kontaktoni Ana Dimovska, koordinatore për komunikim, 

në e-mail:   ose në celular: 072/ 307-321ana@stepbystep.org.mk

Mësojmë nëpë
r lojër

a

me fëmijët to
në!

Kënaqe
mi në 

të lex
uarit!

4 К
1

5

A

8

ë

Nga 20 der
i me 30 qer

shor, 2015 
 

http://stepbystep.org.mk/al/biblioteka
http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk


USAID Teacher Professional and Career Development Project

www.stepbystep.org.mk

Nga gjysma e majit u mbajt mbledhje punuese me drejtorë të shkollave fillore dhe të mesme dhe 

përfaqësues nga institucionet arsimore kyçe në të cilët i shikuan draft kompetencat profesionale për 

drejtorë. Gjithashtu, në maj filloi me punë grupi për punim të kompetencave dhe standardeve 

profesionale për bashkëpunuesit ekspert - bibliotekist ku u mbajtën dy mbledhje.

PILOTIM I ZGJIDHJEVE PËR ZHVILLIM 
PROFESIONAL DHE AVANCIM NË KARRIERË 

Në maj mbaroi dhe procesi i pilotimit të zgjidhjeve për zhvillim profesional dhe filloi procesi i pilotimit të 

zgjidhjeve për përparim profesional .

Pilotimi mbahet në 20 shkolla fillore dhe të mesme nga rajonet e Shkupit, Gostivarit, Strumicës dhe 

Prilepit. Pritet që në gjysmën e qershorit procesi të kryhet dhe të merren informata kthyese që do të 

shfrytëzohen për përmirësime të më tutshme të instrumenteve dhe procedurave për përparim në 

karrierën e mësuesve.

Për më shumë informata rreth Projektit të USAID-it për Zhvillim profesional dhe në karrierë të 
arsimtarëve, mund të drejtohuni deri te Udhëheqësja e Projektit Vera Kondiq, Qendra Maqedonase për 

Edukim Qytetar, në e-mail: VKondik@mcgo.org.mk

                 

* Bartësi kryesor i Projektit të USAID-it për zhvillim profesional dhe në karrierë të arsimtarëve 
është Qendra Maqedonase për Edukimin Qytetar. Fondacioni për iniciativa arsimore dhe 
kulturore “Hap pas hapi” është kyçur si organizatë partnere në implementimin e aktiviteteve 
në suazat e Komponentit për standarde për kompetencat të arsimtarëve.
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QENDRA
MAQEDONASE PËR 
EDUKIM
QYTETARProjekti i USAID-it për zhvillim profesional 

dhe në karrierë të arsimtarëve

GRUPE PUNUESE PËR KOMPETENCA PËR 
DREJTORË SHKOLLOR DHE BIBLIOTEKISTË

Mbledhje punuese me drejtorët e shkollave në lidhje me kompetencat profesionale të drejtorëve

http://stepbystep.org.mk
http://stepbystep.org.mk
mailto:VKondik@mcgo.org.mk


Për më shumë informata për Projektin “Prindër më të mirë për sukses më të madh të fëmijëve romë” 
kontaktoni me Elena Mishiq, koordinatore e projektit, në e-mail: elena@stepbystep.org.mk 

ose Majda Joshevska, koordinatore për arsim, 
në e-mail: majda@stepbystep.org.mk

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

www.stepbystep.org.mk

                 

PROJEKT 

“PRINDËR 

MË TË MIRË 

PËR SUKSES 

MË TË MADH 

TË FËMIJËVE 

ROMË”
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Nxënësit e ardhshëm të klasave të para 
nga qendrat rome përgatiten për shkollë

Natyrisht në këtë kohë të vitit, fëmijët prej grupeve të mëdha në 

kopshtet e fëmijëve përgatiten për regjistrim në klasat e para. Ashtu 

dhe fëmijët prej tre qendrave në Shuto Orizari të cilët janë pjesë të 

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

të cilët nga shtatori fillojnë të shkojnë në shkollë, vizituan shkollën 

fillore “Vëllezërit Ramiz Hamid”. Ato u njoftuan me ndërtesën 

shkollore, me një pjesë të klasave, me atmosferën që mbizotëron në to, 

me disa arsimtarë dhe me pedagogun shkollor. Ky aktivitet u zhvillua 

me qëllim që kontakti i parë me shkollën të jetë i këndshëm për fëmijët 

dhe t'iu krijon përshtypje të mirë për nisjen në shkollë. Me qëllim të 

njëjte u mbajt edhe mbledhje me prindërit e nxënësve, disa arsimtarë 

dhe pedagogu i shkollës të cilëve iu shpjeguam 

aspektet teknike rreth procesit të regjistrimit të 

fëmijëve, pritjet nga shkolla dhe programi 

mësimor si dhe u diskutua çështja se çka mund të 

bëjnë prindërit që t'iu japin përkrahje adekuate 

fëmijëve gjatë tranzicionit prej arsimit joformal 

në atë formal. Hapi i ardhshëm, me përkrahje të 

stafit prej qendrave, ishte i kryer testim individual 

i fëmijëve prej qendrave që rezultoi me regjistrim 

të 70 fëmijëve në klasë të parë.

Gjatë verës do të vazhdojë përgatitja e fëmijëve për nisje në shkollë, 

bashkë me kompletimin e dokumenteve për zhvillimin e fëmijëve prej 

qendrave e cila do t'iu dorëzohet arsimtarëve të ardhshëm të tyre dhe 

shërbimit profesional të shkollës, që ato të mund të përcjellin përparimin 

e tyre dhe të intervenojnë nëse paraqitet nevojë.

Nxënësit e ardhshëm të 

klasave të para nga   

qendrat rome në Shuto 

Orizari në vizitë të ShF  

“Vëllezërit Ramiz Hamid”
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Shtatë vite me radhë, Qendra për iniciativa arsimore “Hap pas hapi” nga Bosnja dhe 
Hercegovina organizon konferencën rajonale për edukatorë. Këtë vit, konferenca do të mbahet 
nga 18 deri më 21 gusht, në etno fshatin “Stanishiçi” afër Bjelinës, dhe tema e konferencës 
është:”Gjuha në funkcion të zhvillimit të të menduarit kritik”. 

Këtë vit pritet prezencë e mbi 250 pjesëmarrës prej 6 shteteve të rajonit, ashtu si deri më tani, 
kjo konferencë paraqet një mundësi e shkëlqyeshme për pjesëmarrësit t'i tregojnë përvojat e 
tyre dhe të prezantojnë dhe përmirësojnë praktikën e tyre. 

I inkurajojmë të gjithë të interesuarit të paraqiten për pjesëmarrje në konferencën (afati i fundit 
është 30 qershor) ose për prezantim në konferencën (afati i fundit është 20 qershori).

Të gjitha informatat rreth pagesës për pjesëmarrjes dhe programit mund t'i gjeni në 
faqen zyrtare të Qendrës “Hap pas hapi” - BiH:  http://www.sbs.ba/7-konferencija/

DATA TË RËNDËSISHME:

Mbajtja e konferencës:
18 – 21.08.2015.

Afati i fundit për aplikim në konferencën:
30.06.2015.

Afati i fundit për aplikim për prezantim/punëtori: 
20.06.2015.

www.stepbystep.org.mk
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Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi” – Maqedoni 
bul. Partizanski odredi br.72а, 1000 Shkup, Maqedoni 
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Konferenca rajonale për edukatorë në Bosnje dhe Hercegovinë nga 18 - 21 gusht

PARAQIT
UNI!

http://www.sbs.ba/7-konferencija/
http://stepbystep.org.mk
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