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Në ditën e fundit të shtatorit, ne duam të përshëndesim të gjithë edukatorë të cilët saktësisht 
para 20 vjet filluan të realizojnë metodologjinë edukativo - arsimore Hap pas hapi në 10 

institucione parashkollore në Maqedoni, si edhe ata 500 punëtorë edukativo – arsimorë nga të 
gjitha kopshtet e fëmijëve në Maqedoni që u shoqëruan vitin e ardhshëm. Një vit më vonë, të gjithë 
punëtorëve të dedikuar arsimorë u shoqëruan edhe arsimtarët nga 10 shkolla fillore, për çdo vit 
vijues, ky numër i arsimtarëve, drejtorëve, pedagogëve dhe psikologëve nga institucionet 
parashkollore dhe shkollat fillore të rritet më shumë. Në vitin 2000, nëpërmjet trajnimeve tona 
kaluan më shumë se 5000 arsimtarë. Falëminderit të gjithëve! 

Ndoshta të gjithë këta arsimtarë kujtohen për temat që ishin përpunuar me këto trajnime: tema 
për Krijimin e mjedisit stimulues për mësim, punim nëpërmjet qendra të aktivitetit, 
individualizim, punë në grupe, bashkëpunim me prindërit, përdorim të metodave aktive të 
punës si dhe shumë tema të tjera sipas kërkesës së arsimtarëve me të cilët punuam. Më shumë 
u rritën edhe përpjekjet që i realizuam: Shpallëm konkurs për autorë të rinj dhe ilustrues të 
librave për fëmijë dhe publikuam 11 libra fëmijësh, hapëm Qendër Kreative të Fëmijëve në 
atë kohë, por edhe sot, e vetme në Ballkan, filluam bashkëpunim me fakultetet që mundëson 
trajnim të arsimtarëve, realizuam trajnime për përmirësimin e shkollave, për drejtësi sociale, 
programe për fëmijë nga familje të prekshme, për fëmijët romë, ne morëm pjesë edhe në 
projektin “Modernizimi i shkollave”, si edhe në projektet që ishin financuar nga USAID-i, duke 
i përfshirë projektet për Arsimin kreativ dhe mësim, Projektin për arsimin e romëve si dhe 
Projektin për arsimin fillor. Nëpërmjet këtyre iniciativave, trajnimeve dhe projekteve, duam 
t'ua transferojmë arsimtarëve atë në të cilën ne besojmë:
 
 - Qasje holistike në zhvillimin e fëmijëve,
 - Mësimi është proces që zgjat deri në fund të jetës, 
 - Arsimi duhet të bazohet në hulumtimet më të mira, por edhe në 
   ato më të reja nga fusha e pedagogjisë dhe psikologjisë, 
 - Arsimi duhet të ndryshohet por edhe të jetë në pajtim me kohën në të cilën jetojmë, 
 - Fëmijët duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në arsimin e tyre, 
 - Përfshirja e familjeve dhe komunitetit në punën në shkollat. 

Përfundimisht, të gjithë ne, paraqesim një model për fëmijët tanë! Edhe arsimtari dhe 
prindëri, si dhe më të afërmit nga familja e tij dhe mjedisin ku fëmija rritet dhe zhvillohet.

N Ë M A Q E D O N I

ОЕ ОЧ К Р П  Ч К РЕО
A AAP P S H PIH

E0 J2  TV



Kriza ekonomike dhe sociale shumë rëndë reflektohen mbi kohën në të cilën jetojmë dhe 
ku rriten fëmijët e sotshme. Kriza ndikon edhe në jetën e arsimtarëve, të cilët për hir të së 

vërtetës, nuk ka qenë shumë e lehtë. Prindërit e mi kanë qenë arsimtarë dhe unë e di se 
gjithmonë na kanë thënë: Jetohet shumë rëndë nga rroga e arsimtarëve! Por, gjithashtu na 
kanë treguar se duhet të mësojmë vazhdimisht, të përmirësohemi dhe të mos kënaqemi më 
atë që e kemi arritur deri atëherë. 

Ne, në Fondacionin Hap pas hapi, kemi respekt ndaj profesionit arsimor, i cili për fat të keq, 
vlerësohet më pak, dhe dimë se përveç kësaj, ende ka arsimtarë që besojnë në profesionin e 
tyre dhe mbeten në atë, sepse i duan fëmijët, sepse besojnë se atyre fëmijëve u 
transferojnë dituri, aftësi dhe vlera, të cilat do t'i bëjnë qytetarë më të lirë dhe të 
arsimuar që një ditë, do të kontribuojnë ky vend të jetë në të vërtet një shtet 
demokratik dhe shtet i zhvilluar në të cilin të gjithë ne do të duam të jetojmë dhe të 
krenohemi me atë.

Përpjekjet tona janë të vazhdojmë të përpiqemi për vlerat për të cilat edhe më herët 
ishim përpiqur: nxitje e të menduarit kritik të fëmijëve, zhvillim të potencialeve të 
të gjithë fëmijëve, kurse veçanërisht këtyre që jetojnë në margjinat, përmirësim i 
procesit arsimor dhe bashkëpunimin me të gjithë ata që duan të realizojnë iniciativa 
me të cilat do të realizohen edhe potencialet kreative dhe mendore të fëmijëve, të 
arsimtarëve dhe prindërve.

Këto përpjekje janë shumë të ngjashmë me atë që e ka thënë Fituesi i Fitues i Çmimit 
Nobel dhe profesor në Universitetin e Çikagos, Xhejms Hekman, i cili thotë: “Nëse 

investohet në zhvillimit të hershëm të fëmijëve, mund të arrihet më shumë. Kjo është 
zgjidhje për arsim më të mirë dhe rezultate më të mira në shëndet, më pak kriminel dhe uri, 

si dhe prosperitet më të madh ekonomik”. 

Në qoftë se me të gjitha iniciativat tona që u realizuan gjatë këtyre 20 viteve kemi dhënë 
kontribut në akumulimin e diturive dhe vlerave tek arsimtarët dhe kemi dhënë kontribut në 
drejtim të realizimit të suksesshëm të projekteve që janë aktuale edhe sot, do të gëzohemi më 
shumë. Jemi të kënaqur, por edhe të përgatitur të vazhdojmë të ecim drejt rrugës nga së bashku 
me të gjithë ata që duan të krijojnë një botë më të mirë për fëmijët, të cilët besojnë se zhvillimi 
i hershëm, arsimi cilësor dhe mundësi të barabartë për të gjithë fëmijë dhe sistem për 

zhvillim të vazhdueshëm profesional  dhe personal.

Me respekt dhe dashuri deri të gjithë që besojnë në fëmijët!

www.stepbystep.org.mk

Suzana Kiranxhiska
Drejtor ekzekutiv
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 1994- 2001: Programi edukativ- arsimor “ Hap pas hapi” futet dhe zgjerohet gradualisht në 
shumë shkolla fillore dhe kopshte të fëmijëve në Maqedoni.
 

 1999: Nga ana e Fondacionit “Shoqëri e hapur”- Maqedoni, është themeluar Fondacioni 
për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas hapi” si një organizatë jofitimprurëse dhe 

joqeveritare, e cila i ka ndërmarrë qëllimet e programit “ Hap pas hapi” dhe filloi të veproi 
mëvetësisht.

Projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Projekti i USAID- it për arsimin fillor

Projekti ndërkombëtar për udhëheqjen e arsimtarëve

Projekti i USAID- it për arsimin e romëve

Projekti për përfshirjen e romëve në fëmijërinë e hershme

Projekti për arsim kreativ dhe mësim

Iniciativa për arsimin e romëve në Republikën e Maqedonisë

Përfshirja sociale e fëmijëve dhe e të rinjve nga rajone ekonomikisht të pazhvilluara nga Maqedonia

AKTIVITETET DHE PROJEKTET NË ZBATIMIN E TË CILIT MERR PJESË 
FONDACIONI “ HAP PAS HAPI” NË PERIUDHËN GJATË VITIT 2002- 2012:

“ HAP PAS HAPI” GJATË VITEVE:

MOMENTALISHT, FONDACIONI “HAP PAS HAPI” 
MERR PJESË NË ZBATIMIN E KATËR PROJEKTEVE:

Projekti i USAID- it “Leximi ju bën udhëheqës”

Projekti i USAID- it për zhvillim profesional dhe të karrierës së arsimtarëve

Projekti “Prindërit më të mirë për sukses më të mirë të fëmijëve romë”

Projekt “Parimet e praktikës së mirë - Arsimtarë kompetentë për shekullin 21”
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Në grupin e Fondacionit për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi” u shoqëruan edhe 
anëtarë të rinj që kanë përvojë në punimin e projekteve në fushën e arsimit. Pjesë e grupit të 
“Hap pas hapi”, vite më parë janë edhe koordinatoret arsimore në më shumë rajone nga 
shteti. Në qoftë se ka nevojë, Fondacioni bashkëpunon me arsimtarë, pedagogë, psikologë, 

përfaqësues nga institucionet arsimore, profesorë nga fakultetet dhe ekspertë të tjerë .

www.stepbystep.org.mk

Fondacioni “Hap pas hapi”- Maqedoni është pjesë e 
shoqatës internacionale  “Hap pas hapi”/ International 
Step By Step Association (ISSA) e cila lidh organizata 
dhe profesionalistë që punojnë në fushën e zhvillimit 
të hershëm të fëmijëve dhe arsimit. I themeluar në 
Holandë në vitin 1999, sot rrjeti i ISSA-së shtrihet 
në Evropën Qendrore dhe Lindore, në Azinë 
Qendrore, Azi, në Amerikën Veriore dhe Jugore. 
Edhe pse ofron informata të shumëllojta për të 
gjithë individët dhe organizatat, thelbi i ISSA-së 
është përbërë nga 29 organizata joqeveritare, të 
cilat e zbatojnë metodologjinë edukative- arsimore 

“Hap pas hapi”, të iniciuar nga ana e Institutit për 
Shoqërinë e Hapur dhe të Universitetit George Town-
Washington në vitin 1994.

Investo në burime arsimore dhe të zhvilluara 
për familjet e margjinalizuara me qëllim që t'u 
sigurohen qasje të barabartë deri te zhvillimi i 

hershëm njerëzor

Zhvillo aftësi njohëse dhe sociale te 
fëmijët nga lindja deri në moshën pesë 

vjeçare

Mbaje zhvillimin e hershëm me arsim 
efektiv gjatë periudhës së rritjes

Fito qytetarë më të aftë, më 
produktivë dhe më të vlerësuar

Xhejms Hekman, profesor në Universitetin e Çikagos, Fitues i Çmimit Nobel
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Fondacioni “ Hap pas hapi”- Maqedoni
Bul: Partizanski odredi nr. 72a

1000 Shkup, Maqedoni
Tel/ Fax: +389 2 3077- 900
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