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Ekzaminimi për regjistrim në shkollë (ESU) në Baden-Württemberg

Në mënyë që të gjithë fëmijët të mund të fillojnë shkollën sa më mirë, ata kontrollohen
nga departamenti i shëndetësisë përpara se të fillojnë shkollën. Ky quhet ekzaminimi i regjistrimit - shkurt ESU. ESU-ja
kontrollon nëse fëmijët janë të shëndetshëm dhe si po zhvillohen.

ESU-ja përcakton nivelin e zhvillimit të fëmijës
• Shikimi dhe Dëgjimi
• Lartësia trupore dhe pesha trupore
• Gjuha
• Aftësitë motorike
• Vizatimi dhe shkrimi
• Aftësitë themelore matematikore
• Sjellja

Në Baden-Württemberg, ekzaminimi për fillestarët e ardhshëm të shkollës fillon deri në 2 vjet përpara fillimit të shkollës.
Kjo u jep prindërve dhe profesionistëve të arsimit kohë të mjaftueshme për të inkurajuar fëmijët që kanë nevojë për
mbështetje.

ESU konsiston në dy hapa: Hapi 1 në vitin e parafundit të kopshtit (23 deri në 12 muaj para fillimit të shkollës) dhe hapi 2
në vitin e fundit të kopshtit (disa muaj para fillimit të shkollës).

Pjesëmarrja në ESU është e detyrueshme për të gjithë fëmijët. Për pjesën e parë (hapi 1) janë të ftuar fëmijët të cilët do
të mbushin 5 vjeç deri në verë. Pjesa e dytë (Hapi 2) vlen për fëmijët që regjistrohen në shkollë. Megjithatë, kjo pjesë
është e nevojshme vetëm për fëmijët të cilëve u kërkohet ta bëjnë një gjë të tillë nga departamenti i shëndetësisë.

ESU realizohet nga personeli mjekësor. Të gjitha rezultatet i nënshtrohen konfidencialitetit mjekësor. Vetëm nëse
prindërit e lejojnë këtë, departamenti i shëndetësisë mund të flasë me kopshtin, shkollën ose një mjek tjetër për rezultatet
(“lirimi nga konfidencialiteti mjekësor”). Prindërit duhet të konsiderojnë me kujdes nëse duan të bien dakord me këtë.

Si funksionon ekzaminimi i regjistrimit?
Prindërit marrin një ftesë nga drejtoria e shëndetësisë dhe një pyetësor. Plotësimi i formularit është vullnetar por i
dobishëm.

Prindërit sjellin në ekzaminim kartelën e vaksinimit të fëmijës, broshurën e verdhë të zbulimit të hershëm dhe pyetësorin
(vullnetarisht). Në pyetësorin e prindërve u kërkohet prindërve të japin informacion

në lidhje me sëmundje të rëndësishme të mëparshme,
për ekzaminime mjekësore (p.sh. tek okulisti) dhe
mbi terapitë e kryera (p.sh. logopedi).

Informacioni në pyetësorin e prindërve ndihmon stafin mjekësor të vlerësojë saktë fëmijën.

Nëse fëmija frekuenton kopshtin, specialistët pedagogjikë pyeten edhe për nivelin e zhvillimit të fëmijës. Prindërit duhet
të pajtohen me këtë.

Hapi 1
Në hapin 1, kryhet një ekzaminim paraprak („Screening“). Zakonisht zhvillohet në kopshtin e fëmijëve në mënyrë që
fëmijët të jenë në një mjedis të njohur. Në ekzaminim janë të pranishëm prindërit. Kopshti do t'ju njoftojë për datën e
ekzaminimit.

Pas ekzaminimit, departamenti i shëndetësisë vendos nëse ekzaminime të mëtejshme janë të nevojshme.
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Pas përfundimit të ekzaminimit, prindërit do të informohen për rezultatet. Këtu përfshihet edhe një vlerësim: Ose zhvillimi
i fëmijës është i përshtatshëm për moshën, ose rekomandohet mbështetje, për shembull terapia e të folurit ose terapia
profesionale.

Hapi 2
Hapi 2 zhvillohet në vitin e fundit të kopshtit, disa muaj përpara fillimit të shkollës. Tani mbi të gjitha kontrollohet shëndeti
i fëmijës. Kontrollohet nëse fëmija është i aftë për të marrë pjesë në mësimet e shkollës (“fitnesi shkollor”).

Nëse fëmija shkon në një kopsht fëmijësh, edukatoreve u kërkohet të japin informacion për zhvillimin e fëmijës. Edhe
këtu përsëri prindërit duhet të pajtohen. Bazuar në informacionin dhe rezultatet e hapit 1, departamenti i shëndetësisë
vendos nëse janë të nevojshme ekzaminime të mëtejshme.

Hapi 2 parashikohet gjithmonë për fëmijët që nuk frekuentojnë kopshtin e fëmijëve.

Shtyrja
Në fund të ESU-së, departamenti i shëndetësisë i jep një rekomandim shkollës që është përgjegjëse për vendbanimin e
fëmijës. Ndër të tjera, mund të rekomandohet një shtyrje. Kjo do të thotë që fëmija duhet të shkojë në shkollë vetëm në
moshën 7 vjeçare - jo në moshën e zakonshme 6 vjeçare. Megjithatë, departamenti i shëndetësisë mund të rekomandojë
gjithashtu ndjekjen e një shkolle të arsimit special.

Ekzaminimi i regjistrimit në shkollë shpjegohet edhe në videon nr: www.wegweiser-bw.de/sq/videos

https://www.wegweiser-bw.de/videos

