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

Të nderuar bashkëpunëtorë dhe miq,

Dijе nga fusha e gjuhës dhe matematikës për zhvillim intelektual

Ju prezantojmë edicionin e ri të buletinit elektronik, ndërkohë, buletini i Projektit të
USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” shndërrua në buletin të Fondacionit “Hap pas
hapi” – Maqedonia. Në të ardhmen, përveç informacioneve të Projektit të USAID-it
“Leximi ju bën udhëheqës” në kuadër të buletinit do t'ju informojmë dhe për
aktivitetet e Projektit të USAID-it për zhvillim profesional dhe të karrierës dhe
Projektit “ Prindër më të mirë, për sukses më të madh të fëmijëve romë”, në realizimin
e të cilëve është përfshirë edhe organizata jonë.
Në këtë buletin do të mund të informoheni edhe për aktivitetet në të cilat do të merr
pjesë edhe Fondacioni ynë bashkë me Asociacionin Ndërkombëtar “Hap pas hapi”, që
kanë të bëjnë me për ngritjen e cilësisë të arsimit parashkollor dhe ﬁllor.

Lexoni dhe shpërndajeni!

Përshëndetje nga ekipi i
Fondacionit “Hap pas hapi” - Maqedoni
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Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”
Dije nga fusha e gjuhës dhe matematikës për zhvillim intelektual
Projekti është implementuar nga ana e Fondacionit për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi” – Maqedoni

Siç e bëmë të ditur edhe në edicionin e kaluar të buletinit, Karvani i shkronjave edhe
numrave gjatë muajit mars, vazhdoi të vizitoi shkollat e përzgjedhura për fazën e dytë të
projektit. Kësaj here Karvani bashkë me personalitetet e njohura ﬁllimisht vizitoi ShF
“Goce Dellçev” dhe ShF “Bllazhe Koneski” nga Prilepi.
“Sot ja kalova shumë mirë! I gëzova shumë kur më dhuruan librin me vizatime e kur më thanë
se këtë libër tani do të mundem edhe në shtëpi të lexoj”, tha Tamara nxënëse e klasës së dytë
nga ShF “Goce Dellçev” – Prilep. Gjatë manifestimit të cilin e drejtonin aktorët Julijana
Stefanova dhe Petar Gorko, nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e tretë me dijen dhe
interesimin e tyre, treguan se në këtë shkollë me të vërtet punohet në të nxënit e hershëm të
dijeve. Këtë na konﬁrmuan edhe disa nga prindërit e pranishëm, të cilët theksuan se
rregullisht janë të kyçur në aktivitete të ndryshme të fëmijëve të tyre për avancimin e dijeve
të gjuhës dhe matematikës, dhe këto aktivitete janë të organizuara nga arsimtarët e shkollës.
Gjatë muajit të kaluar, Karvani vizitoi edhe shkollat
“Mançu Matak” në Krivogashtanë”, “Shën Qirili dhe
Metodi” në fshatin Buçin, Krushevë dhe “Grigor
Përliçev” në Ohër, ku nxënësit ishin në shoqërinë e
Jullijanës, Petarit dhe Amernisit. Në shkollën
“Shën Klimenti i Ohrit” në fshatin Drasllajcë,
ndërkaq nxënësit e klasave të para mësonin
matematikë dhe lexonin në maqedonisht dhe
shqip me këngëtaren Venera Lumani dhe
hendbollistin Naumçe Mojsovskin.

Karvani do të vazhdojë edhe gjatë muajit prill t'i
vizitojë shkollat. Në faqen 4 të këtij buletini do të
mund të informoheni për vizitat e planiﬁkuara.

N r. 5

www.stepbystep.org.mk

mars – prilll 2014

3/4
2/6

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

STEP BY STEP

Afër 200 nxënës nga pesë shkolla ﬁllore të Shkupit na u
bashkëngjitën në shënimin e Ditës Botërore të Përrallave dhe
Ditës Ndërkombëtare të Teatrit të Fëmijëve që me këtë rast e
organizoi Projekti i USAID-it “Leximi iu bën udhëheqës” dhe
Biblioteka e Qytetit “Vëllezërit Milladinovci”- Shkup. Më 20 mars,
biblioteka e qytetit për një çast ishte si teatër i vërtet i fëmijëve, ku
aktorët Sonja Stambolxhioska dhe Martin Jordanoski bashkë me
pjesëmarrësit, prindërit, gjyshet dhe gjyshërit dhe arsimtarët
lexonin dhe rrëfenin përralla për përbindëshat, kuçedrat, kolosët
dhe legjenda si janë krijuar liqenet dhe malet. Kështu edhe ne u
bëmë pjesë e manifestimit global të Ditës së Përrallave.

“Leximi dhe matematika janë zbavitëse”

Më 22 mars, me aktivitetin “Leximi dhe matematika
janë zbavitëse”, edhe njëherë kishin mundësinë të
gjithë palët e interesuara dhe anëtarët e familjeve
të tyre të marrin pjesë në Klubin e fëmijëve në
Skopje City Mall. Kësaj here matematikë dhe
lexim me aktoren Tanja Koçovska. Mbledhje,
zbritje, rrëﬁme për miqësinë dhe planetët e
Gjithësisë ishin aktivitet me të cilat argëtoheshin
fëmijët pjesëmarrës dhe familjarët e tyre.

U LIDH BASHKËPUNIM ME KLINIKËN UNIVERSITARE PËR SËMUNDJET E FËMIJËVE – SHKUP

Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”, lidhi bashkëpunim me Klinikën Universitare për Sëmundjet e
Fëmijëve – Shkup me qëllim të kontribuojnë me materiale dhe aktivitete për njohje më të mirë të shkathtësive
matematikore dhe gjuhësore të fëmijëve që qëndrojnë në klinikë. Klasat e veçanta dhe këndi i fëmijëve do të pajisen
me libra të ilustruar dhe resurse të tjera për të nxënë, do të organizohen edhe aktivitete për të lexuar bashkë.
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Ed he dy lib ra të tje rë të ilu str uar
në bib lio tek ën ton ë dig jit ale
Projekti i USAID-it “Leximi ju bën
udhëheqës”, përpiloi edhe dy libra
interesante me vizatime për më të
vegjlit “Dea dhe syzet” dhe “Kur je i
madh”. Mund t'i shkarkoni falas në
gjuhën shqipe dhe në atë maqedonishte
nga biblioteka jonë digjitale nga ky link:
http://stepbystep.org.mk/biblioteka

Në prill na pret:
Bëhuni pjesë e aktivitetit “Leximi dhe matematika
janë zbavitëse” me personalitet tona të famshme:

Sesione leximi bashkë me personalitete e njohur
8 prill, ora 10: 00

ShF “Faik Konica”, f.Sllupçan, Likovë
me Amernis Nokshiqin

8 prill, ora 12:30

ShF “Qirili dhe Metodi”- Shën Nikoll
me Amernis Nokshiqin dhe Gorast Cvetkovskin

9 prill, ora 10:30

ShF “Nikolla Petrov Rusinski”- f. Rusinovë, Berovë
me Amernis Nokshiqin dhe Gorast Cvetkovskin

9 prill, ora 12:30

ShF “Vanço Kitanov”- Pehçevë,
me Amernis Nokshiqin dhe Gorast Cvetkovskin

11 prill, ora 15:00

ShF “Josip Bros Tito” – Vallandovë
me Kristina Aranaudovën dhe Naumçe Mojkovskin

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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Projekti për Zhvillim Profesional dhe në Karriere të Arsimtarëve
Fondacioni “Hap pas hapi”- Maqedoni është partner i Qendrës Maqedonase për
Edukim Qytetar me zbatimin e Projekti për Zhvillim Profesional dhe në Karriere të Arsimtarëve.
Fondacioni ynë është i kyçur në realizimin e komponentit “Kompetencat e arsimtarëve”. Në kuadër të
këtij komponenti zhvillohen kompetenca dhe standarde për arsimtarët dhe bashkëpunëtorët
profesional, procedura dhe instrumente për avancimin e karrierës, programit për mentorë, drejtime për
vlerësim të brendshëm. Gjatë përpilimit të dokumentacionit, projekti insiston të përfshijë të gjithë
pjesëmarrësve, nëpërmjet organizimit të tryezave të rrumbullakëta, informimin e shkollave dhe kërkim
të informacioneve kthyes, takime pune etj.
Gjatë muajit mars, ekipi i projektit bashkë me grupin
e ekspertëve për standardet e arsimtarëve shqyrtoi
komentet e arritura nga debati i kaluar
(http://www.stepbystep.org.mk/novosti-inastani/item/457-povik-za-pridones-kon-nacrtstandardite-za-nastavnik-mentor-i-nastavniksovetnik) dhe ﬁnalizoi dokumentin. Gjithashtu, ekipi
i projektit dhe grupi punues për kompetenca dhe
standarde për bashkëpunëtorët profesional, nisi të
punojë në dokumentin për kompetenca të
bashkëpunëtorëve profesional, kurse muajin e
ardhshëm grupi punues do të ﬁllojë me përgatitjen e
standardeve për bashkëpunëtor profesional mentor
dhe bashkëpunëtor profesional këshilltar. Gjatë
prillit, gjithashtu do të ﬁllojnë me punë edhe grupi
punues për përgatitjen e instrumenteve dhe
procedurave për avancimin e karrierës dhe grup
punues për përpilimin e programit për mentor.
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.
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Projekt
“Prindër më
të mirë për
sukses më
të madh të
fëmijëve
romë”

Nga shtatori i vitit 2013, Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap
pas hapi” – Maqedoni ﬁllo me zbatimin e projektit “Prindër më të mirë për sukses
më të madh të fëmijëve romë”, i ﬁnancuar nga Programi për zhvillim të hershëm
të fëmijëve nga Instituti Shoqëria e Hapur. Ky projekt ka për qëllim të zhvilloj dhe
përforcoj kompetencat gjuhësore dhe vetëbesimin tek 120 fëmijë romë të
moshës nga 3 deri 4 vjeç nëpërmjet stimulim joformal edukativ dhe stimulues.
Aktivitete zbatohen në bashkëpunim me tri organizata lokale nga Shuto Orizari :
“Dendo Vas”, “Ambrela” dhe “Shpresa”, (“Nadezh”) Këto organizata janë
përgjegjëse për formimin e këtyre qendrave për përkrahje të fëmijëve dhe
prindërve ku fëmijët mund të kalojnë disa orë në ditë dhe të marrin pjesë në
aktivitet që stimulojnë shkathtësitë e tyre motorike, kognitive dhe të nxitet
zhvillimi socio-emocional në përputhje me standardet për zhvillim të hershëm të
fëmijëve. Gjithashtu këto qendra, do të punojnë me prindërit me qëllim t'i
informojnë për aktivitetet në të cilat mund do të përfshihen fëmijët e tyre, por
edhe t'iu ndihmojnë për t'i mësuar për rëndësinë e zhvillimit të hershëm të
fëmijëve dhe përsosje të shkathtësive të prindërve të domosdoshme për ndihmë
për zhvillimin dhe arsimin e mëtutjeshëm të fëmijëve të tyre-shfrytëzuesit e
drejtpërdrejtë të projektit, por edhe fëmijët e tyre më të vegjël dhe më të rritur.
Kjo përkrahje përmban edhe takime për informim të prindërve, si dhe aktivitet
për afrimin e prindërve dhe fëmijëve.
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Në periudhën që vijon (maj 2014) do të mbahen trajnime dhe do të përpilohen materiale për zhvillimin e hershëm sipas
nevojave të profesionistëve që punojnë me fëmijët romë, si dhe punëtori me prindërit, të cilat do të zbatohen nga ana
ekspertëve të Asociacionin Ndërkombëtar “Hap pas hapi”.
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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