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Kulturore të të Rinjve – Shkup është moderne,
kreative dhe me ambient stimulues i përshtatur
për fëmijët deri në moshën dhjetëvjeçare, si dhe
për prindërit dhe mësimdhënësit e tyre.

Biblioteka me libra për fëmijë
Libra gjigante me vizatime
Dërrasa interaktive “smart”

Qendra ofron zgjidhje interesante dhe inovuese
për nxënësit me qëllim nxitjen e shkathtësive të
gjuhës dhe matematikës.
Nxënësit bashkë me prindërit dhe arsimtarët do
të mund t'i përdorin resurset dhe të jenë pjesë e
aktiviteteve t moshave të caktuara dhe
interesave të fëmijëve.
Qendra Kreative e Fëmijëve është rinovuar dhe pajisur në kuadër të Projektit
të USAID-it “Leximi ju bënë udhëheqës” , i cili punon për përsosjen e shkathtësive
dhe dijeve të gjuhës dhe matematikës të nxënësve nga cikli i ulët, përforcimin e
masave pedagogjike edhe të mësimdhënësve dhe ngritjen e vetëdijes të gjithë
bashkësisë për rëndësinë e dijet e gjuhës dhe matematikës në zhvillimin
intelektual të fëmijëve.

Kompjuterë
Loja matematikore
Skenë për teatrin e fëmijëve
Atelie për vizatim

INFORMACIONE PËR PRINDËRIT DHE NXËNËSIT

Qendra Kreative e Fëmijëve (QKF) në Qendrën

nga puna e tyre praktike në
arsim, nëpërmjet aktiviteteve

AKTIVITETET NË QENDRËN

konkrete për përforcimin e
shkathtësive llestare të gjuhës
dhe matematikës.

të shfrytëzojnë hapësirën e

KREATIVE DO T'I PËRDORIN
NXËNËSIT DHE FAMILJET E TYRE,
SI DHE ARSIMTARËT TË CILËT

Qendrës Kreative të Fëmijëve
për aktivitet/orë të mësimit
me nxënësit e tyre.

të shfrytëzojnë hapësirën për
këmbimin e shembujve pozitivë
nga praktika e mësimit me
mësimdhënës të tjerë.

DO TË VIZITOJNË QENDRËN.

INFORMACIONE PËR PRINDËRIT DHE NXËNËSIT

Qendra Kreative e Fëmijëve ofron
mundësi për mësimdhënësit
që punojnë me nxënësit e
ciklit të ulët që:
të mund të përmendin shembuj

në
Qendrën Kulturore të të Rinjve – Shkup (kati 1)
Kej “Dimitar Vllahov” nr. 15, 1000 Shkup
Orari i punës:
nga e marta deri të premten:
9:00 – 12:00 dhe 16:00 – 20:00
Të shtunën:
11:00 – 20:00
Në qoftë se doni të organizoni vizitë
me grup në QKF, na kontaktoni.
Kontakt tel: 02/3115-225 dhe 3115-508, lok. 114
http://mkc.mk
Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”
Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore
“Hap pas hapi” Maqedoni
www.stepbystep.org.mk

*
*
*

Në QKF, fëmijët gjithmonë duhet të
jenë shoqëruar prej ndonjë personi të rritur.
Për sigurinë e fëmijëve në QKF, përgjegjës janë vetëm
prindërit ose personat e rritur që i shoqërojnë.
Projekti i USAID-it “Leximi ju bënë udhëheqës”
për qëllim të promovimit të projektin, ka të drejtën të
përdorë fotogra dhe video- audio incizime me fëmijët e
Qendrës Kreative të Fëmijëve.

