
 

Foundacioni “Hap pas hapi” 

në Konferencën 

ndërkombëtare për 

zhvillimin në fëmijërinë e 

hershme  

Fondacioni “Hap pas hapi” mori pjesë në konferencën ndërkombëtare “Ndërtojmë shoqëri për të 

gjithë: Rishikim i shërbimeve për fëmijërinë e hershme”, organizuar nga ana e Shoqatës 

Ndërkombëtare "Hap pas hapi", ("International Step by Step Association")  në Budapest, Hungari, në 

periudhën 10 - 12 tetor. 

Kjo konferencë bashkoi më shumë se 400 

mësimdhënës, hulumtues, krijues të politikave 

arsimore dhe përfaqësues nga organizatat 

joqeveritare prej më shumë se 60 vende të 

Evropës, të Azisë Qendrore dhe të gjithë botës. 

Kjo ka qenë një mundësi të shkëlqyeshëm për 

rishikim dhe diskutim të të tri sfidave kryesore:  

1) sigurimi që përfshirja, barazia dhe cilësia janë 

vlerat kryesore të praktikave për zhvillim të 

fëmijëve;  

2) sigurimi që të gjithë fëmijët, dhe posaçërisht 

ato më të prekshmet, kanë qasje për shërbime 

për fëmijërinë e hershme; dhe 3) sigurimi që shërbimet i takojnë nevojat e ndryshme të fëmijëve dhe 

familjet e tyre.   

Gjatë konferencës, ekipi i Fondacionit mori pjesë me tri prezantime interaktive, me qëllim që të 

ndajmë me pjesëmarrësit nga vendet e tjera aktivitetet të cilat i realizojmë dhe kanë për qëllim 

përmirësimin e cilësisë së arsimit në shkollat fillore publike dhe krijimin e qasjes së barabartë për arsim 

për të gjithë fëmijë, e posaçërisht për ato  nga grupet e prekshme.   

 

Pjesëmarrësit prej rajoneve më të ndryshme të botës treguan interes të marrin pjesë në këto 

prezantime dhe kishin mundësi praktikisht të shikojnë si funksionojnë instrumentet për vlerësim të 

dijes nga gjuhës dhe matematikës në klasat e ulëta me ndihmë të kompjuterëve-tablet, si zhvillohet 

procesi i zhvillimit të kompetencave dhe standardeve për punën e arsimtarëve dhe shërbimeve 



profesionale në Maqedoni, dhe cilat aktivitete i implementon fondacioni ynë për ta përmirësuar 

gatishmërinë për arsim te fëmijëve-Romë.     

 

 

Kjo mbledhje poashtu ishte rast për të festuar tri data të rëndësishme: përvjetorin 15-të të Shoqatës 

Ndërkombëtare "Hap pas hapi", përvjetorin 20-të të proramit arsimor “Hap pas hapi” dhe përvjetorin 

25-të të Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës.  

Konferenca Ndërkombëtare ka qenë mundësi unike për dialog dhe diskutim të pasur ndërmjet 

pjesëmarrësve nga gjithë bota, një vend interaktiv në të cilin u shpërndanë prirje të reja, risi dhe 

njohuri.   

Për më shumë informacione, shikojeni faqen zyrtare e konferencës: http://www.issa2014.hu/  

 

Disa profesorë dhe ekspertë të shquar 

nga fusha e zhvillimit në fëmijërinë e 

hershme mori pjesë në konferencën. 

Njëri prej tyre ishte Martin Woodhead, 

profesor për studime për fëmijë në 

Open University, i cili tha: "Fëmijët janë 

pjesëmarrës aktivë në shoqërinë e tyre. 

Puna e Shoqatës Ndërkombëtare "Hap 

pas hapi"pohon se fëmijët tashmë janë 

qytetarë të shoqërive demokratike. Lë t’i 

ndryshojmë stereotipat në lidhje me 

fëmijët. Ato janë bartës të fuqishëm për 

ndryshime." 

http://www.issa2014.hu/

