
 
 

Bashkëpunimi midis  

kopshteve dhe  

shkollave fillore 
 

Përshkrime dhe informacione 
 

… që çdo fëmijë 

 ta fillojë shkollën! 
 

 Të dashur prindër, 
 

Erdhi momenti – fëmija juaj është në 

moshë për të filluar shkollën. Prandaj, 

viti i fundit i kopshtit fillon me 

entuziazëm. 

 

Përvojat na tregojnë se bashkëpunimi i 

ngushtë midis kopshteve, shkollave 

fillore dhe prindërve të fëmijëve e 

lehtëson shumë kalimin në shkollë. 

 

Në këtë fletëpalosje duam t’ju 

informojmë për këtë bashkëpunim. 
 

"Së shpejti shkoj në shkollë!" 

 

Meqë do të fillojë shkollën, fëmija juaj  

është në grupin e madh të kopshtit dhe  

mund të marrë pjesë në ofertat e 

veçanta për parashkollorët. 

 

Edhe në familjen tuaj me siguri që keni 

diskutuar për nisjen e shkollës fillore. 

 

Kështu që për fëmijën është një 

ngjarje entuziazmuese kur një mësuese 

apo mësues viziton kopshtin. 

 

Në bashkëpunim të ngushtë me 

kopshtin stafi i mësuesve ofron  

takime dhe aktivitete të larmishme  

për fëmijët që do të fillojnë shkollën 

për herë të parë. Fëmijët tregojnë, 

pyesin, këndojnë, bëjnë punë dore dhe 

vizatojnë, zbulojnë shkollën fillore dhe 

thithin “flladin e parë të shkollës”. 

 

Qëllimi i përbashkët është të 

avancojmë me kujdes dhe me lojëra 

drejt shkollës, të krijojmë besim dhe 

të ngjallim dëshirën për të. 

"Rruga më e mirë për çdo fëmijë" 

 

Hap pas hapi fëmija juaj zhvillon 

personalitetin, aftësitë dhe interesat 

e veta. Kështu çdo fëmijë ndjek rrugën 

e tij. 

 

Edukatoret/ët, mësueset/it dhe 

drejtuesit e shkollës e vëzhgojnë 

procesin e zhvillimit të fëmijëve që do 

të futen në shkollë për herë të parë 

dhe shkëmbejnë informacione midis 

tyre që kanë rëndësi për nisjen e 

shkollës nga fëmija. Kjo mund të 

ndodhë vetëm me pëlqimin tuaj. 

 

Bashkë me ju, prindërit, ju këshillojmë 

si ta bëjmë fillimin e shkollës sa më të 

suksesshëm për fëmijën tuaj.  

 

Jemi në dispozicionin tuaj për t’iu 

përgjigjur me kënaqësi çdo pyetjeje që 

mund të keni dhe për vendimet lidhur 

me nisjen e shkollës.  

Shpresojmë të kemi një bashkëpunim 

me besim reciprok dhe i urojmë që tani 

fëmijës suaj “fillim të mbarë të 

shkollës”! 

Nga kopshtet 

dhe shkollat fillore e Weinheim 

albanisch 


