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

Të nderuar miq të Fondacionit "Hap pas hapi”
Ekipi ynë ju përshëndes me edicionin e fundit të buletinit elektronik
për këtë vit shkollor. Kënaquni gjatë verës, por mos harroni të
mbani me vetë libra, kudo që të shkoni :)
Përshëndetje nga ekipi
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Projekti i USAID-it
“Leximi iu bën udhëheqës”

Projekti për Zhvillim
Profesional dhe në
Karriere të Arsimtarëve

Studimi i
gjendjes ﬁllestare
me EGRA dhe EGMA

UDHËZIM PËR
NDJEKJE DHE
PLANIFIKIMIN E
ZHVILLIMIT
PROFESIONAL TË
ARSIMTARËVE

Bashkëpunim
me Fakultetet
Pedagogjike

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

Si e festuam
Ditën e
Shën Gjergjit

Na shoqëroni në Parkun e qytetit
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U MBAJT TRYEZË E
RRUMBULLAKËT PËR

të Shkupit me moton

Katalogun e
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Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”
Dije nga gjuha dhe matematika për zhvillim intelektual
INSTRUMENTET PËR VLERËSIMIN E DIJEVE FILLESTARE MATEMATIKORE DHE
GJUHËSORE TË CILËT PËR HERË TË PARË ZBATOHEN NË MAQEDONI
Pas disa muajve trajnime dhe përgatitje, studimi për vlerësimin ﬁllestar për arritjet në lexim dhe
matematikë në klasat e ciklit të ulët u zbatoi nga 19 deri në 30 maj. U bënë afër 4000 vlerësime të dijeve
gjuhësore dhe matematikore me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë nga 41 shkolla të përzgjedhura nga
të gjitha rajonet e Maqedonisë.
Gjithsej 83 testues të cilët punojnë si pedagogë, psikologë ose arsimtarë në shkollat e përzgjedhura, si
dhe dy defektologë nga shkolla e posaçme “Maca Ovçarova” – Veles i kryenin vlerësimet me ekzemplar të
përzgjedhur nga 2000 nxënës të klasës së dytë dhe të tretë. Parashtrimi i instrumenteve u vëzhgua nga
ana e 21 vëzhguesve, domethënë këshilltarë nga Qendra Shtetërore për Provime, profesorë nga
fakultetet pedagogjike, arsimtarë, pedagogë dhe psikologë të cilët morën pjesë në përpilimin e
instrumenteve EGRA dhe EGMA, si dhe koordinatoret arsimore nga Fondacioni “Hap pas Hapi”.
Në periudhën që pason me të gjitha palët e angazhuara në arsim do të diskutohet dhe analizohen të gjitha
të dhënat e grumbulluara. Në bazë të rezultateve, projekti do të planiﬁkojë edhe trajnime për përsosje të
shkathtësive të arsimtarëve, në përputhje me nevojat e tyre.

Projekti “Leximi ju bën udhëheqës” iu falënderon të gjithëve që u përfshin në
këtë studim, dhe posaçërisht pedagogëve, psikologëve, arsimtarëve dhe
nxënësve, për kontributin e tyre të rëndësishëm grumbullimin e të dhënave.

NR. 7

www.stepbystep.org.mk

MAJ – QERSHOR

2014

3/4
2/7

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

STEP BY STEP

BASHKËPUNIMIN ME
FA K U LT E T E T P E D A G O G J I K E

Projekti “Leximi ju bën udhëheqës” ﬁrmosi memorandum bashkëpunimi me Fakultetet
Pedagogjike nga Shkupi, Shtipi dhe Manastiri si dhe me Institutin e Pedagogjisë në
Fakultetin Filozoﬁk- Shkup. Gjatë periudhës 29 prill deri më 8 maj, ekipi i projektit
organizoi trajnime për përdorimin e instrumenteve për vlerësimin e dijeve gjuhësore
dhe matematikore, EGRA dhe EGMA, për studentët e këtyre fakulteteve. Disa nga
studentët madje u kyçën edhe në mbikëqyrjen e vlerësimeve në terren, por edhe në
aktivitet për përfshirjen e familjes dhe bashkësisë që projekti e organizoi në Strumicë.
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Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”
ju fton në ngjarje për rast të fundit të vitit shkollor:

1

“ Le x i m i d he m a te m a t i k a j a n ë a rg ët u e se ”
8 qershor, ora 11:00 – 15:00
Parku i qytetit të Shkupit, te Shkolka

Le ta shënojmë fundin e vitit shkollor me ngjarje zbavitëse në park. Lexim me
aktorë të famshëm dhe sﬁda matematikore janë vetëm një pjesë e aktiviteteve.
*Sillni me vete librat për fëmijë që tashmë i keni lexuar dhe bëni shkëmbim me
libra që do t'i sjellin vizitorët e tjerë.
Ju mirëpresim për mësim zbavitës!

B I B L I OTE K A M E RR OTA

pllot me libra me vizatime libra lojera matematikore...
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G ë z im n ë d is a o bo rre sh k ol l as h!

Nëse kombinojmë diellin, bibliotekën mobile dhe numrin e madh të nxënësve do kemi një ngjarje argëtuese në
oborrin e shkollës edhe atë me furgonin tonë magjik. Gjatë muajit maj vizituam disa shkolla në Strumicë, Dibër dhe
Veles. Në ShF “Vidoe Podgorec”- Strumicë,, ShF “Vëllazërim Bashkimi“ Dibër, nxënësit kaluan disa çaste duke u
argëtuar gjatë leximit me aktorët e njohur dhe hulumtuan përmbajtjet e rafteve të furgonit tonë magjik. Në fund të
majit, Biblioteka mobile u parkua në oborrin e shkollës “Maca Ovçarova”- Veles dhe ShF “Jordan Haxhikonstatinov
Xhini”, në Veles. Disa orë lexim, zgjidhje të problemave matematikore por edhe të shprehen nëpërmjet artit
ﬁgurativ, por edhe të lexojnë libra me vizatime së bashku me aktorët Sonja Stambilxhioska dhe Martin Jordanoski.

e
libra me vizatim

libra

lojera matematikore

Zilja e shkollës do të ndalet së rëni, por kjo nuk do të thotë
se leximi dhe mësimi duhet të ndërpriten. Ne përpiluam
dy libra të rinj me vizatime, me të cilët nxënësit tanë më të
vegjël do të mund të argëtohen edhe gjatë verës. “Mbreti Ben”
dhe “Bubi dhe Skizi” të cilat mund t'i shkarkoni falas nga:
http://stepbystep.org.mk/en/biblioteka
K
duk ën qu
e le ni
xu
r!

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.

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

UDHËZIM PËR NDJEKJE DHE PLANIFIKIMIN E
ZHVILLIMIT PROFESIONAL TË ARSIMTARËV
Më 9 maj në Hotelin TCC Grand Plaza ﬁlloi me punë ekipi për përpilimin e Doracakut për përcjellje dhe
planiﬁkim të zhvillimit profesional të arsimtarëve dhe vazhdoi me punë deri më 17 maj. Anëtarët e ekipit i
elaboruan fazat e procesit me çka ﬁlloi procesi për përgatitjen e Udhëzimit. Puna në këtë grup vazhdon
edhe në periudhën e ardhshme.
Më 27 maj në hotelin TCC Grand Plaza u mbajt diskutim për Katalogun e përgjegjësive themelore të
bashkëpunëtorëve profesional me përfaqësues nga fakultetet që arsimojnë kuadro për bashkëpunëtor
profesional në shkolla.

U MBAJT TRYEZË E

Pas sugjerimeve të cilat dolën nga tryeza e rrumbullakët,

RRUMBULLAKËT

Katalogu i azhuruar, bashkë me Katalogun e standardeve

PËR KATALOGUN E

profesionaleve për mentor profesional bashkëpunëtor do

PËRGJEGJËSIVE

të dorëzohet tek të gjitha shkollat për informacione kthyese.

THEMELORE TË
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BASHKËPUNËTORË
VE PROFESIONIST

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.
NR. 7

www.stepbystep.org.mk

MAJ – QERSHOR

2014

3/4
6/7

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS
EARLY CHILDHOOD PROGRAM
Roma Parenting Support Projects

Gjatë muajit maj, në Qendrat për përkrahje të fëmijëve dhe

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

prindërve u organizuan aktivitete dhe lojra kreative për
fëmijët dhe familjet e tyre, që për atë temë kishin festën rome
Shën Gjergjin. Fëmijët ﬂisnin për traditat dhe zakonet në
familjet dhe bashkësitë e tyre.

am
Si e festu
Ditën e
rgjit
Shën Gje
U MBAJTËN TRAJNIME PËR AKTIVISTËT E ORGANIZATAVE JOQEVERITARE PARTNERE
Për aktivitetet e organizatave joqeveritare partnere, Zorica Trikiç, Menaxher i Lartë programimi në Organizatën
Ndërkombëtare “Hap pas hapi” dhe Koordinator i rrjetit të praktikantëve romë që punojnë në zhvillimin e
hershëm të fëmijëve, reﬂeksion të praktikës, mësimin e shkrim - leximit dhe gjuhës, Shtyllat e të qenit prindër
dhe Disiplinë pozitive. Gjithashtu, u mbajt edhe takim iniciues i grupit të organizatave joqeveritare me qëllim të
formimit të rrjetit maqedonas për trajnimet e zhvillimit profesional të praktikantëve në fushën e zhvillimit të
hershëm, i cili ka për qëllim ndërtimin dhe avancimin e kapaciteteve të profesionistëve dhe aktivistëve që
punojnë me romët në çështjen e zhvillimit të hershëm të fëmijëve.
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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