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Mbështetje me gëzim – së bashku drejt suksesit në shkollë

Të dashur prindër
Nga përvoja jonë ne e dimë se suksesi i fëmijës tuaj në shkollë nuk ndodh rastësisht. Mbështetja
e prindërve në zhvillimin e fëmijëve është shumë e vlefshme dhe e rëndësishme. Kjo është arsyeja pse ne kemi nis projektin «Mbështetje me gëzim – së bashku drejt suksesit në shkollë »,
që ne e kemi realizuar me sukses tesh disa vite. Shumë bashki dhe kantone të tjera shohin gjithashtu rëndësinë e zhvillimit të fëmijërisë së hershme dhe kanë filluar projekte të ngjashme.
Koha para hyrjes në kopsht është shumë e rëndësishme dhe tashmë po i jepni fëmijës tuaj aftësi
të rëndësishme. Në këtë mënyrë ju mund të ndihmoni vajzën / djalin tuaj që të fillojnë jetën e
tyre të përditshme shkollore me sukses për dy vjet.
Projekti ynë parashikon për çdo vit një mbrëje të prindërve. Kjo është si më poshtë:
Ngjarja 1: Dy vjet para hyrjes në kopsht

Në këtë mbrëmje të parë të prindërve ne do t'ju prezantojmë projektin dhe ju do të merrni informacione dhe sugjerime të dobishme se si mund t'i mbështetni fëmijët tuaj në zhvillimin e tyre.
Sekuencat e filmit dhe udhëzimet praktike tregojnë se cilat mundësi janë të disponueshme në
shtëpi, jashtë ose në tryezën e zanatit. Pjesëmarrja në situata të përditshme mund t'i mundësojë
fëmijës tuaj të ndërmarrë hapa të mëdhenj në zhvillimin e tyre. Do të jepen dokumentet e shkruara (në dosje). Në www.kinder-4.ch mund të shihni shumë shembuj.

Ngjarja 2: Një vit para hyrjes në kopsht

Vizitë në kopshtin e fëmijëve të shtunën në mëngjes me fëmijën tuaj tre vjeçar.Në një post të
vogël do t'ju tregohen mundësi të mësimit dhe mund të provoni gjithçka së bashku me fëmijën
tuaj - duke luajtur lojëra, vepra artizanale apo gjimnastikë - kurioziteti natyror i fëmijës nuk përfundon kurrë. Me një snack të shëndetshëm, të cilin fëmijët do ta përgatisin vetë, mund të
njohtoni prindër dhe fëmijë tjerë dhe të bëni kontakte.Qëllimi kryesor i kësaj ngjarje është të njohim situata të reja të lojërave me fëmijët. Ngjarja nuk do të ndodhë domosdoshmërisht në kopshtin e fëmijëve, ku fëmija juaj do të caktohet më vonë.
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Ngjarja 3: Tre muaj para hyrjes në kopsht

Në mbrëmjen e prindërve "Hyrja në shkollë - Niveli i kopshtit" do të njiheni me mësuesit e kopshtit dhe ne do t'ju tregojmë detyrat dhe qëllimet e kopshtit. Ju informojmë gjithashtu me institucione të ndryshme në lidhje me kopshtin. Në vazhdim do të bëhet e ditur ndarja e fëmijëve në
kopsht dhe ju do të merrni orarin dhe ftesën për "mëngjesin e vizitës" (mesi i qershorit).
Ne do t'ju informojmë me shkrim për ngjarjet dhe do t'ju dërgojmë një ftesë ose një tallon regjistrimi.
Ne mezi presim t'i japim fëmijës tuaj një fillim të mbarë në shkollë me ju së bashku.
Gjuha gjermane
Gjuha gjermane është shumë e rëndësishme për një karrierë të suksesshme shkollore. Në të
njëjtën kohë, është gjithashtu shumë e rëndësishme që fëmijët të mbizotërojnë mirë gjuhën
amtare. Nëse një prind flet shumë mirë gjermanisht, është një përparësi e madhe për një fëmijë
nëse gjermanishtja flitet në jetën e përditshme në shtëpi. Kështu që mund të ndjekë mësimet e
kopshtit shumë më mirë, të komunikojë me fëmijët e kopshtit të krijojë dhe të mbajë kontakte.
Fëmijët rriten lehtësisht në dy gjuhë. Nëse nuk flisni mirë gjermanisht, mundësoni që fëmija juaj
të ketë sa më shumë kontakte me fëmijë që flasin gjermanisht, p.sh.në një grup lojrash. Është
gjithashtu e rëndësishme për ju si prindër që të mund të komunikoni mirë me mësuesit në
mënyrë që të mos ketë keqkuptime në diskutime me prindërit.

Lidhje të dobishme për këtë temë
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MuKi Gjermanishtja, e mundshme
www.mbb.ch
Multidingsa, një program për të mësuar gjuhën gjermane,
https://www.profaxonline.com/programs/multidda
Biblioteka Mutschellen
www.zbmutschellen.ch
Rudolf’s Grupi i lojrave, Rudolfstetten
076 320 22 93
Grupi i lojrave Chline Raab, Berikon
056 633 93 27
Grupi i lojrave Schachefäld, Widen
056 633 50 55
Grupi i lojrave MAX und LENA, Widen
056 633 58 81
Grupi i lojrave LEMI, Widen
079 473 20 88
Klubi i lojërave të diellit
info@frauen-rudolfstetten.ch, 056 633 98 08
MuKi gjimnastikë
www.svkt-rudolfstetten.ch
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Vitet e shkollës

Data e ndërprerjes për të hyrë në kopsht është 31 korriku i vitit në të cilin fëmija juaj mbush katër
vjeç. Ju do të merrni letrën e ftesës për regjistrimin në kopshtin e fëmijëve në janar. Është e
mundur të filloni shkollimin e fëmijëve një vit më vonë. Shkolla fillore zgjat gjashtë vjet. Fëmijët
transferohen më pas në shkollën e rrethit në Berikon (shkollën e mesme), ku stërviten tre vjet.
Orari në kopshtin e fëmijëve mund të shihet në faqen e internetit të shkollës Rudolfstetten. Aty
do të gjeni shumë informacione të mëtejshme rreth shkollës, projektit "Mbështetje me gëzim - së
bashku drejt suksesit në shkollë" dhe ofertën tonë të kujdesit për fëmijët (www.rudolfstetten.ch Edukimi).

Lidhje të dobishme për këtë temë
•
•

www.rudolfstetten.ch - Arsimi
Shkolla fillore në kantonin e Aargau

www.hallo-aargau.ch

Lidhje dhe adresa të tjera të dobishme
shërbimet e kujdesit

www.vkbm.ch

Chinderhuus Rudolfstetten

www.chinderhuus-rudolfstetten.ch

Mütter- und Väterberatung

www.mvbbremgarten.ch

Këshillimi i prindërve ProJuventute

www.projuventute-elternberatung.ch

Shoqata e Prindërve Mutschellen

www.evmutschellen.ch

Shërbimi psikologjik në shkollë

www.ag.ch/schulpsychologie

Shkolla muzikore Mutschellen

www.ms-mutschellen.ch

Ludothek Mutschellen

www.ludomutschellen.ch

shërbimet e këshillimit

www.ag.ch/haeuslichegewalt
www.opferhilfe-ag-so.ch
www.beratungsdienste-aargau.ch
www.suchtberatung-ags.ch
www.elternnotruf.ch
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