
Cili fëmijë për cilën
shkollë?

Mirëseerdhët në aktivitetin me dobi publike të
fondacionit të prindërve në

Baden-Württemberg

Shkolla fillore – çfarë më pas?
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Partneritet për edukim dhe arsim
ndërmjet shtëpisë dhe shkollës

Silberburgstr. 158 - 70178 Stuttgart
Tel: 0711 / 2734150
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Tel: 0711/ 505 303 11
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Ne duam që juve
• t`ju prezantojmë llojet e ndryshme të

shkollave, në të cilat mund të shkoj
fëmija  juaj

•  t`ju themi , se çfarë kërkohet atje nga
fëmija  juaj

• t`ju tregojmë,se si kursi„Shkolla fillore –
çfarë më pas?“ mund t`ju ndihmoj të
merrni vendimin

Dhe ne duam me ju të bisedojmë.

Shkolla fillore – çfarë më pas?
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Gemeinschafts-     Hauptschule/           Realschule        Gymnasium
schule                     Werkrealschule
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Shkolla fillore

Gemeinschafts-
 schule

Gymnasium
(Gjimnaz)

Hauptschule/
Werkrealschule

Realschule



-
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Gemeinschafts-
 schule

Gymnasium
(Gjimnaz)Hauptschule/

Werkrealschule

Realschule

klasa e 5-të deri në të10-ën
Hauptschulabschluss
(diplomë për përfundimin e
Hauptschule)
Werkrealschul-
abschluss
(diplomë për
përfundimin e Werkrealschule)

-   Mësohet në bazë të fakteve
konkrete

-Dhunti praktike

-Orientim i qartë profesional

Berufliche
Bildung

(arsim profesional )



-

Shkolla fillore – çfarë më pas?

7

Gemeinschafts-
 schule

Gymnasium
(Gjimnazi)

Hauptschule/
Werkrealschule

Realschule

klasa e 5-të deri në të 10-ën
Mittlere Reife
(diplomë për arsimin e
mesëm)

- mësohet me kokë, zemër,
dhe dorë
- në qendër të vëmendjes
jeta reale
- orientim profesional dhe
kompetent

Berufliche
Bildung

(arsim profesional)



-

Shkolla fillore – çfarë më pas?

8

Gemeinschafts-
 schule

Gymnasium
 (Gjimnaz)

Hauptschule/
Werkrealschule

Realschuleklasa e 5-të deri
në të 12-ën
Abitur
(Hochschulreife)
(diplomë për
arsimin e lart)

-mësohet nga lidhjet e
ndërsjellta teorike
- munden të zgjedhen
pikat  kryesore
- tempo më e shpejtë
mësimi

Berufliche
Bildung

(Arsim profesional)

Studium
(Studim)



-
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Gemeinschafts-
 schule

Gymnasium
(Gjimnaz)

Hauptschule/
Werkrealschule

Realschule
Klasa e 5-të deri në të 10-ën
Hauptschulabschluss
(diplomë për përfundimin e
Hauptschule)
Mittlere Reife
(diplomë për
arsimin e mesëm)

- mësohet sipas aftësive
personale me rrjetë kompetent
(pa nota)
- shkolla Gjithëditore
(Ganztagschule) e detyrueshme
- mësim i përbashkët (Inkluzion)

Berufliche
Bildung

(Arsim profesional)



Gemeinschafts-      Hauptschule/        Realschule          Gymnasium
     schule                 Werkrealschule
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Nxënës me

- tempo më të
ngadaltë mësimi

- atësi më të saktë
praktike

- nevojë përkrahjeje
individuale

Nxënës,
- që mësojnë me
kënaqesi dhe që
e duan punën
praktike

- që dëshirojnë
më tepër drejtim
personal

-  të cilët duan të
kenë më shumë
kohë deri në
Abitur

Nxënës,
- që  munden dhe
që duan te
mësojnë të pavarur

-që janë të zellshëm
dhe të durueshëm

-që kuptojnë shpejt
-  që kërkojnë
ngacmime
intelektuale

Nxënës

- të cilët dijnë vet të
organizohen

- të cilët në lëndë të
ndryshme kanë
dhunti të
ndryshueshme

- të cilët kanë nevojë
për përkrahje



???

???

Pyetjet  tuaja
???

???
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Shkolla fillore
– çfarë më pas?
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Përgatitje e prindërve për kalimin në
shkollën e mëtejshme



Qëllimet e kursit me prindërit

• Përcjell informacione të rëndësishme për kalimin në
shkollën e mëtejshme

• Kthjellon vështrimin e prindërve në zhvillimin e fëmijës

• Pregatit një vendim të drejtë të prindërve, për
prindërt, me prindërt

Shkolla fillore – çfarë më pas?
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8 Temat e mundshme
  Gjendja para  propozimit

nga shkolla fillore
 Prindërt dhe mësuesi në

kontakt
  Ecuria e pranimit në

shkollën e mëtejshme
  Regullat e arsimit në

Baden-Württemberg
  Motivimi i fëmijës
o Nxënësit mësojnë – prindërt

mbështesin
o  Sjellja në situata konlikti
  Një fillim i mbarë  në

shkollën e mëtejshme

Shkolla fillore – çfarë më pas?
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KUR?

KU?

LAJMËRIMI?

SHPENZIME ?

DREJTIMI I KURSIT?
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Faleminderit
për

vëmendjen
tuaj!



Kontakt:
Gemeinnützige Elternstiftung Baden-Württemberg

Silberburgstr. 158 - 70178 Stuttgart
Tel: 0711 / 2734150
Fax: 0711 / 2734151

info@elternstiftung.de

elternmentoren@elternstiftung.de
Tel: 0711/ 505 303 11

http://www.elternstiftung.de

Spendenkonto:
IBAN: DE58 6415 0020 0000 20 6000

  BIC: SOLADES1TUB

mailto:info@elternstiftung.de
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