
Informacion për kursin shoqërues/përcjellës të gjer manishtes 

(Projekti: Shkolla për të gjithë) 

Një ofertë falas për mbështetjen gjuhësore në gjerm anisht për të gjitha lëndët!! 

 

Të dashur prindër, 

ne duam t’ju informojmë mbi një ofertë të veçantë të mbështetjes e gjuhës gjermane  në 

shkollën tonë. Së bashku me dy universitete e Mynihut, si dhe qytetin e Mynihut, ne ofrojmë 

kurse përcjellëse (shoqëruese) nxënësëve tanë në gjuhën gjermane, si gjuhë të dytë. Kjo 

është një ofertë falas , në të cilën mund të marrin pjesë vetëm disa nga nxënëset dhe 

nxënësit. Fëmija juaj ka gjasa për ta qenë njëri nga ata. Këto janë kriteret dhe parakushtet 

për pjesëmarrje : 

• Interesi dhe nevoja: tek problemet në gjermanisht (lënda e gjermanishtes, 

matematika, lëndë shoqërore, etj.) dhe tek interesi për një ofertë shtesë; 

• Nënshtetësia, përkatësia: 1. Tek nënshtetësia e një vendi/shteti të tretë – kjo i 

përfshin të gjitha ata që nuk vijnë nga një shtet i BE-së ,dhe kanë një vendbanim të 

përhershëm (varet nga dispozitat dhe rregulloret e BE1-së), 2. Me një prapavijë 

emigrimi. 

 

Çfarë është e veçanta në kursin shoqërues të gjuhës ? 

Kjo është një oferte për "gjermanishten si gjuhë të dytë", ngase gjermanishtja është e 

rëndësishme për të gjitha lëndët. Në kursin shoqërues të gjuhës mbështeten fëmijët dhe të 

rinjët me gjuhën amtare jo-gjermane, përkatësisht me një gjuhë tjetër amtare, përveç mësimit 

shkollorë në gjuhën gjermane dhe në gjuhën e specializuar të lëndëve individuale (të tilla si 

matematikë, dituri natyre dhe gjeografi, gjeografi, etj). Ne kështu tentojmë për të përmirësuar 

njohuritë e gjuhës gjermane  tek nxënësit tanë në të gjitha lëndët. 

Në kursin shoqërues të gjuhës shumë ushtrime janë të lidhur me lojëra, detyrat, zgjidhen 

detyrat, ushtrohen fjalët të reja, tekste përpunohen/hartohen dhe në përgjithësi zgjerohen 

njohuritë gjuhësore të fëmijës suaj. Këtu do të përdoren tema nga mësimi i përditshëm 

shkollor ku përmbajtjet do të përpunohen dhe tu ofrohen si të reja. Secili pjesëmarrës ka 

mundësi të praktikon dhe të mëson/përvetëson përmbajtje të reja. Në kursin shoqërues të 

gjuhës merren tema specifike dhe përmbajtje nga mësimi dhe përpunohen atë në mënyrë që 

nxënësit, të mësojnë shprehjet e specifike, që të kuptojnë përmbajtjen e tekstit dhe detyrat. 

                                       
1 Kurset shoqëruese gjuhësore mbështeten nga Fondi Evropjan për Integrim. Fondi Evropjan për 
Integrim i mbështetë vetëm nënshtetasit e shteteve të treta, me një leje të përhershme/qëndrueshme 
vendqëndrimi. 



Kështu përmirësohet hap pas hapi njohuritë e gjuhës gjermane, dhe fëmija juaj është 

gjithmonë më i sigurt në gjuhën gjermane. 

 

Si zhvillohet kursi shoqërues i gjuhës në shkollë?  

Kursi shoqërues i gjuhës mbahet në shkollë dhe zgjatë tërë vitin shkollor . Grupet janë 

shumë të vogla, në të cilat marrin pjesë vetëm 3 deri në 7 fëmijë  në një kurs. Ne vetëm 

kështu mund të garantojmë një përmirësim (promovim/nxitje) individualë dhe intenzivë. Secili 

fëmijë ka hapësirë për të praktikuar dhe parashtruar pyetje. Për zhvillimin e mirë gjuhësorë 

është e nevojshme pjesëmarrja e fëmiut tuaj gjatë tërë vitit shkollorë. Gjërat më të 

rëndësishme në një përmbledhje të shkurtër  janë: 

 

• Kursi i shoqëruar i gjuhës 1 deri 2 herë në javë  (paradite ose pasdite)  

• Kohëzgjatja: 90 minuta  për një termin 

• Regjistrimi:  nga mesi ose në fund të tetorit, me deklarimin e pëlqimit  pasportë dhe  - 

ose nëse është i disponueshëm - një kartë identiteti elektronike (karta smart) 

• Pjesëmarrja:  gjithë vitin shkollor 

 

Kush e mbanë kursin shoqërues të gjuhës? 

Kursi shoqërues i gjuhës zbatohet /mbahet nga studente/studentë, të cilët duan të jetë 

mësimdhënës. Partnerët tanë të projektit i përzgjedhin studentët dhe i trajnojnë ata për 

detyrën. Studentët punojnë si mësues të kursantëve nxënës, dhe natyrisht kjo përfshin edhe 

kolegjin tonë. Shumë prej tyre madje kanë po ashtu një sfond (prapavije/prejardhje) të 

migrimit apo edhe kanë imigruar. Ata i çasen çdo nxënësi/nxënësje individualisht, dhe të 

punojnë me ata në deficite gjuhësore dhe të boshllëqe/mungesë. 

 

Si kryehet aplikimi/regjistrimi? 

Ne kemi vende kursi për nxënësit, të cilët nuk vijnë nga një vend i BE-së, nuk kanë 

pasaportë gjermane, dhe kanë status të përhershëm të vendqëndrimit, si dhe vende për ata 

nxënës, të cilët kanë një sfond/prapavijë emigrimi. Kjo është kryesisht një ofertë për nxënësit 

nga shtetet e treta. Kjo ka të bëjë me fondet e BE. Nëse ju vendosni ta bëni këtë, atëherë ne 

ju lutemi që me një deklartë të pëlqimit, pasportë dhe kartën smart, të vini tek ne, në ditët e 

regjistrimit. Ne pastaj ju sqarojmë aty për aty, nëse fëmija juaj mund të merr pjesë në kursin 

shoqërues gjuhësor. 



Për t'u regjistruar për kursin  dhe për deklaratën e pëlqimit është përgjegjëse 
asistentja/asisteni i kursit 

Z. / Znj __________________________ . 

 

Kush është personi i kontaktit për kursin shoqërues  të gjuhës në shkollë? 

Z. / Znj ________________________ kujdeset për nxënësët në shkollën tonë dhe organizon 
kursin shoqërues të gjuhës. Nëse keni pyetje në lidhje me kursin, ju lutem mos ngurroni të 
kontaktoni atë apo ate. 

 

Shkolla e juaj. 


