
 

 

Qendra e Integrimit 
Shkolla popullore Emmen 

 
Për komunën dhe shkollën popullore Emmen është shumë e rëndësishme një sjellje 

vlerësuese dhe me plot përgjegjësi ndaj familjeve të sapo ardhura në komunë me 

sfond migrimi dhe pa njohuri të gjermanishtes. Në veçanti fëmijët duhet të fitojnë 

mundësisht shpejt aftësitë gjuhësore dhe kompetencat e tjera në lidhje me 

integrimin, që të mund të perceptojnë shanset e tyre të arsimimit në shkollën 

popullore dhe më vonë në fushën e profesionit.  

 

Ecurija 

Nxënësit në 4-6 muajt e parë mbas ardhjes ndjekin mësimin në shkollën popullore 

Emmen në qendrën e Integrimit.  

Qëndrimi në qendrën e Integrimit mundëson, që nxënësit të njihen mirë dhe që ata 

të futen në kohën e duhur në klasën e rregullt të përshtatshme. 

 

Nxënësit caktohen mbi bazën e njohurive, moshës dhe vendbanimit të tyre në 

klasën e rregullt të përshtatshme. 

Mbas kalimit në klasën e rregullt nxënësit ndjekin deri në kalimin e 12 muajve që 

nga hyrja e tyre në shkollën Emmen mësimin në grupe DaZ-Intensiv  

(gjermanisht si gjuhë e dytë) në qendrën e Integrimit. 

Në shkollën fillore janë 8 orë mësimi në javë DaZ-Intensiv, në shkollën sekondare 

10 orë mësimi. 

 

Mbas kalimit të 12 muajve në qendrën e Integrimit nxënësit ndihmohen në kuadrin e 

mësimit të mëtejshëm DaZ gjatë 4 orëve të mësimit në javë në shkollën e tyre.  

 

 



 

 

 

Klasat & mësimi 

Që të mund të garantohet një mësim optimal, në një klasë do të jenë më së shumti 

12 nxënës. 

Mësimi zhvillohet çdo mëngjes dhe në dy pasdreke, kjo do të thotë në tërësi 

nxënësit marrin mësim gjatë 24 orëve të mësimit. 

Të gjithë mësuesit dhe personat e specializuar të qendrës së Integrimit 

bashkëpunojnë ngushtë së bashku. 

 

 

 

 

Pikat kryesore 

• Mësim i gjermanishtes në mënyrë intensive  

• Krijimi i bazave të të mësuarit 

o Teknikat e të mësuarit dhe të punës 

o Ndërmjetësimi i strukturave të shkollës dhe klasave 

• Njohuri të orientimit në mjedisin përrreth (Emmen / Kanton Lucern / Zvicër) 

• Integrim social dhe vetkompetenca 

• Nxitje edhe në fushat e muzikës, matematikës, krijimit dhe sportit 

 

Qëllimet 

• Nxënësit i kalojnë muajt e parë në të njëjtën klasë me një mësues të njohur. 

• Prindërit dhe edukatorët legjitimë janë të përfshirë në integrimin shkollor dhe 

social të fëmijëve të tyre nëpërmjet bisedave me mësuesin kujdestar. 

Biseda e fillimit zhvillohet në javët e para pas hyrjes së nxënësve në shkollë. 

Nëse nxënësit janë mbas pak javësh /muajsh gati, të kalojnë në klasën e rregullt të  

shkollës fillore ose sekondare, atëherë zhvillohet biseda e kalimit. 

• Ndarja në klasat e regullta përgatitet me kujdes dhe i përgjigjet kushteve  

paraprake të nxënësve. 

 
 
Kjo është një përmbledhje e shkurtër e konceptit të qendrës së Integrimit të VSE.  


