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Ekipi ynë ju përshëndet me botimin më të ri të buletinit 

mujor elektronik! Në këtë numër do të lexoni për:

Të nderuar miq të “Hap pas hapit”,
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Si përgatitet Projekti 
për studim të 

vlerësimit të gjendjes 
fillestare?

Një qendër e re 
për mbështetje 
të fëmijëve dhe 

prindërve të tyre

U formua grup 

pune për përgatitje 

të drejtimeve për 

program 

mentorues

Filloi përpunimi 

i standardeve 

për 

bashkëpunëtorë 

profesionalë
 Përmbajtje të reja në 

bibliotekën digjitale

Trajnim për organizatat 

rome për përforcim të 

kompetencave të 

fëmijëve dhe puna me 

prindërit Romë

Festat janë mundësi për 

shprehje kreative të 

fëmijëve dhe prindërve 

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

Projekt “Prindër më të 
mirë për sukses më të 

madh të fëmijëve romë” 

Projekti i USAID-it 
“Leximi iu bën udhëheqës”

Projekti për Zhvillim 
Profesional dhe në 

Karriere të Arsimtarëve
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Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”
Dije nga fusha e gjuhës dhe matematikës për zhvillim intelektual

Ekipi i Projektit “Leximi ju bën udhëheqës” po përgatit terrenin për studimin për vlerësim të gjendjes 

fillestare mbi njohurinë gjuhësore dhe matematikore tek fëmijët e 41 shkollave të përzgjedhura. Studimi do 

të mbahet nga 19 deri në 30 maj dhe do të përfshijë 4000 vlerësime individuale të aftësive për lexim dhe 

matematikë tek një ekzemplar i zgjedhur rastësisht prej nxënësve të klasës së dytë dhe të tretë. Me qëllim 

që të jemi efektivë në shfrytëzimin e financave dhe kohës, mjetet EGRA dhe EGMA do të kryhen me 

ndihmë të kompjuterëve tablet dhe aplikimit special i cili është krijuar nga USAID-i i cili quhet Tanxherin 

(Tangerine). Projekti “Leximi ju bën udhëheqës” ka siguruar kompjuterë tablet për të gjitha 41 shkollat.

Mjetet dhe administratorët për EGRA dhe EGMA po 
përgatiten për studim për vlerësim të gjendjes fillestare

U mbajt trajnim treditor në të cilin morën pjesë 49 pedagogë, psikologë, 
arsimtarë dhe defektologë gjithsej prej 21 shkollash: 20 shkolla të 
përzgjedhura për fazën e dytë të projektit dhe defektologë të ShTS “Maca 
Ovçarova” – Veles. Këta administratorë të trajnuar, si dhe administratorët 
të cilët e kaluan trajnimin në nëntor 2013, do t'i zbatojnë vlerësimet e 
njohurive gjuhësore dhe matematikore me ndihmë të mjeteve EGRA 
dhe EGMA në studimin për v lerësim të gjendjes fil lestare në maj.

Ekipi i projektit ka organizuar tryezë të rrumbullakët për të gjithë të cilët kontribuuan 
dhe janë përfshirë në studimin pilot të zbatuar në dhjetor 2013. Anëtarët e grupeve të 
punës të cilët i kanë adaptuar mjetet EGRA dhe EGMA, si dhe administratorët dhe 
vëzhguesit të cilët ishin pjesë e procesit të zbatimit të mjeteve në 21 shkolla pilot, 
u takuan që t'i shkëmbejnë pikëpamjet fillestare dhe të diskutojnë rreth 
modifikimeve të mundshme të vetë mjeteve. Grupet e punës punojnë me 
vëmendje të veçantë mbi ndryshimet në detyra, me qëllim që të përgatiten sa 
më mirë mjetet për studim i cili do të zbatohet në gjysmën e dytë të muajit maj. 

Byroja për Zhvil l im të Arsimit dhe Qendra Shtetërore për Testim do të jenë pjesë e studimit 

për vlerësim të gjendjes fil lestare nëpërmjet sigurimit të kontroll i t të ci lësisë së të gjithë 

procesit. Të dhënat e studimit do të mblidhen dhe analizohen për qëll imi diagnostikuese dhe 

për matje të përparimit të nxënësve pas një periudhe të caktuar. Gjithashtu, në bazë të këtyre 

rezultateve, projekti do të ofrojë aktivitete për zhvil l im profesional të kuadrit arsimor.

Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” e ka bërë Maqedoninë të jetë shteti i parë në 
Evropë i cili i përdor EGRA dhe EGMA me ndihmë të kompjuterëve tablet. Për këtë si edhe për 
shtetet e tjera në botë të cilat i përdorin këto mjete, mund të lexoni më tepër në linkun në vijim: 
http://www.tangerinecentral.org/node/1048

16 prill, Shkup

31 mars – 2 prill, Ohër 

http://www.tangerinecentral.org/node/1048
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Gjatë muajit prill, disa personalitete të 
njohura iu bashkëngjitën ekipit të projektit në 
vizitën e 5 shkollave fillore. Së bashku me 
aktorët Amernis Nokshiqi dhe Gorast 
Cvetkovski u shoqëruam me nxënësit e ShF 
“Kirill dhe Metodij” nga Sveti Nikole, ShF 
“Nikolla Petrov Rusinski” nga fshati Rusinovë, 
Berovë, ShF “Vanço Kitanov” nga Pehçeva dhe 
ShF “Faik Konica” fsahti Sllupçan, Likovë.  

Hendbollisti Naumçe Mojsovski dhe 
këngëtarja Kristina Arnaudova na sollën 
gëzim dhe argëtim në leximin e përbashkët 
dhe zgjidhjen e detyrave matematikore me 
nxënësit e klasave fillore të ShT “Josip 
Broz Tito” – Vallandovë. Salla e shkollës 
ishte plot me nxënës të cilët me padurim 
prisnin t'u tregonin Kristinës dhe Naumçes 
se sa shumë dinë. A ekziston gëzim më i 
madh sesa të lexosh një libër me yllin tënd 
të preferuar?

“Ia kaluam shumë bukur sot. M
ë tepër na 

pëlqeu kur e 
lexuam librin me përralla 

“Kolltuku magjik” sepse n
ëpërmjet saj u 

njohëm me planetët dhe
 me Kozmosin.”
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së parë
                                   

shirrf ëë  p n ëë  n akaj t ivitetin 
ëtyd ët

Me gëzim na thanë Mimoza, 
Nurije dhe Meale, nxënëse të 
shkollës së fshatit Sllupçan.



Në botimin e katërt të buletinit tonë elektronik jua prezantuam Bibliotekën mobile, të cilën e 

përgatiti ekipi i projektit. Në fakt ajo është automobil i cili është shndërruar në bibliotekë lëvizëse, 

plot me libra, lojëra edukuese dhe materiale të tjera për të mësuar. Biblioteka me rrota do të 

udhëtojë nëpër gjithë vendin dhe do të vizitojë shkollat fillore dhe bashkësitë lokale. Brendësia e 

bibliotekës ofron atmosferë stimuluese dhe relaksuese, kurse njëkohësisht, kjo është një mundësi e 

përkryer që të organizojmë aktivitete në hapësirë të hapur. Gjatë muajit maj, biblioteka do të 

vizitojë disa shkolla të cilat u paraqitën të bëhen pjesë e projektit tonë, por për shkak të numrit të 

madh të shkollave të paraqitura nuk hynë në përzgjedhjen më të ngushtë. Në maj, do ta vizitojmë 

edhe shkollën fillore speciale “Maca Ovçarova” nga Velesi. 

Biblioteka mobile do të jetë në oborrin e këtyre shkollave dhe 

do t'u mundësojë nxënësve të marrin pjesë në sesionin lexim 

argëtues dhe mësim i matematikës me aktorët tanë të njohur. 

Shpresojmë se me këtë do t'i nxitim shkollat të vazhdojnë 

të punojnë në përparimin e dijes së hershme dhe të 

organizojnë aktivitete kreative të ngjashme për nxënësit. 
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Vazhdojmë të botojmë libra me përralla çdo 

muaj. Kësaj radhe, “Leximi ju  bën udhëheqës” 

ndan me ju një përrallë të re dhe interesante. 

Ai është libri me përralla “Hunda e kukullës” të 

cilin mund ta merrni pa pagesë nga linku: 

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

Biblioteka jonë mobile do të 
vizitojë disa shkolla në muajin maj. 

13 maj, 12:30
ShF “Video Podgorec” – Strumicë 
me aktorin Igor Angellov  

ShF “Bashkim Vëllazërim” – Dibër 
me aktorët Zarija Jonuzi dhe Igor Angellov

ShFS “Maca Ovçarova” – Veles 
me aktorët Sonja Stambolxhioska 
dhe Martin Jordanoski

Jeni të mirëseardhur të na 
bashkangjiteni në datat 

dhe lokacionet:

15 maj, 11:30

27 maj, 11:00

Kënaquni gja
të leximit!

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, 

ana@stepbystep.org.mknë e-mail:  ose celularin: 072/ 307-321
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 Përmbajtje të reja në 
bibliotekën digjitale
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Sesione leximi bashkë me personalitete e njohur

http://stepbystep.org.mk/biblioteka
http://stepbystep.org.mk/biblioteka
mailto:ana@stepbystep.org.mk
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Projekti për Zhvillim Profesional dhe në Karriere të Arsimtarëve

Për më shumë informacione për komponentin “Kompetencat e arsimtarëve”, 
kontaktoni me Ana Stojanov, koordinatore e projektit, 

në e-mail: ane@stepbystep.org.mk 
ose celularin: 072/ 307-327.

MACEDONIAN
CIVIC 
EDUCATION
CENTER

www.stepbystep.org.mk
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Një prej rekomandimeve në Analizën e politikave dhe praktikës të zhvillimit profesional 

dhe të karrierës së arsimtarëve (http://www.mcgo.org.mk/usaid-teacher-professional-

and-career-development-project/), si edhe të dhënat e grupeve të fokusit të zbatuara në 

prill 2013 me përfaqësuesit e shkollave, dëshmojnë mbi nevojën e doracakut për 

përgatitjen e programit mentorues. Për këtë qëllim, në prill të vitit 2014 është formuar grup 

pune i cili duhet të përpunojë drejtimet për programin mentorues. Takimi i parë u mbajt më 

14 prill, kurse në të janë diskutuar aspektet pozitive dhe negative të vendosjes momentale 

të procesit të hyrjes në punë dhe dhënien e provimit të stazhit, si dhe struktura dhe 

madhësia e drejtimeve që duhet të përgatiten. Më 17 maj 2014 grupi vazhdon me punën. 

U FORMUA GRUP PUNE PËR PËRGATITJE TË 
D R E J T I M E V E P Ë R P R O G R A M M E N TO R U E S

FILLOI 

PËRPUNIMI I 

STANDARDEVE PËR 

BASHKËPUNËTORË 

PROFESIONALË

Në prill u mbajtën dy takime me grupin për përgatitjen e 

kompetencave dhe standardeve për bashkëpunëtorë profesionalë. 

Në takimin e parë janë konceptuar termet bashkëpunëtor 

profesional – mentor dhe bashkëpunëtor profesional – këshilltar 

dhe është miratuar struktura e dokumentit. Në takimin e dytë u 

diskutuan dhe përmirësuan standardet. Përpunimi i dokumentit 

vazhdon edhe në muajin maj, kur grupi do të ketë ende takime. 

Gjithashtu, në muajin maj, Katalogu i kompetencave themelore 

profesionale të bashkëpunëtorëve profesionalë do t'u dërgohet 

fakulteteve të cilat edukojnë profile përkatëse për bashkëpunëtorë 

profesionalë në shkollat dhe me përfaqësuesit e fakulteteve do të 

mbahet tryezë e rrumbullakët ku do të diskutohet Katalogu. 

Katalogu do të jepet në shqyrtim edhe në shoqatat profesionale 

të nivelit rajonal dhe do të dërgohet në të gjitha shkollat.
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Në prill, aktiviteti më i rëndësishëm ishte përfshirja e qendrës së 

tretë për mbështetje të prindërve dhe fëmijëve në suazat e Qendrës 

për Iniciative Sociale “Nadezh”, ku edukatorët dhe vullnetarët 

kujdesen për nevojat arsimore dhe zhvillimore të 40 fëmijëve dhe 

punojnë në përmirësimin e aftësive prindërore të prindërve të tyre. 

Gjithashtu, ky muaj ishte i mbushur me mundësi për shprehje kreative 

të fëmijëve nëpërmjet përgatitjes së shfaqjeve për 1 Prillin – Ditën e 

Shakasë, 8 Prillin – Ditën e Romëve dhe Festat e Pashkëve. Prindërit 

dhe fëmijët krijuan maska, mësuan këngë dhe u përfshinë në 

evenimentet e organizuara nga bashkësia që t'i shënojnë këto festa.

Si tregues për rëndësinë të cilën arsimi e ka mbi zhvillimin e hershëm të 

fëmijëve, kopshti në Shuto Orizari, ku njëkohësisht është vendosur edhe 

qendra “Ambrella” do të fil lojë rinovimi i shumëpritur që në mënyrë 

të theksuar do t'i përmirësojë mundësitë për arsim parashkollor cilësor.

Në muajin maj në qendrat për mbështetje të fëmijëve dhe 

prindërve aktivitetet do t'i kushtohen festimit të festës 

më të madhe për romët, Shën Gjergji. Në lidhje me 

përforcimin e kapaciteteve të organizatave joqeveritare 

rome, Fondacioni “Hap pas hapi” do të organizojë trajnim 

të kompetencave tek fëmijët dhe punën me prindërit romë. 

Do të realizohet edhe prezantim i qëllimeve dhe 

aktiviteteve të Rrjetës të Profesionistëve për Fëmijëri të 

Hershme të Fëmijëve Romë (Roma Early Years 

Network – REYN), që do të jetë mundësi për përforcim 

të kapaciteteve të organizatave rome dhe informimin 

e tyre për mundësitë për financim të projekteve.

Projekti 

“Prindër më 

të mirë për 

sukses më 

të madh të 

fëmijëve 

romë”

 Qendrа për Iniciative Sociale - “Nadezh”

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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