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Prindërve,  

të fëmijëve që janë të interesuar për  

mësimet e gjuhës amtare 

 

 

 

 

Informacion mbi mësimet e gjuhës amtare në vitin shkollor 2022/2023 

 

Të dashur prindër, 
 
Në vijim do të dëshironim t'ju informonim për mësimet e gjuhës amtare në gjuhën 
shqipe dhe të shpjegojmë se çfarë duhet të merrni parasysh kur regjistroheni. 

 

Për kë shërbejnë mësimet e gjuhës amtare? 

Për nxënësit me njohuri të mëparshme të gjuhës së origjinës në klasat 1 deri në 10. Eshtë 

fakultative dhe për këtë arsye vullnetare. 

 

Ku zhvillohen mësimet? 

Në vendet qendrore. Këto mund të shkarkohen nga interneti në: 

https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/hsu-

albanisch 

Gjithashtu mundeni te informoheni dhë të Konsullata e Republikës së Kosovës në Frankfurt 

am Main, Hamburger Allee 2-4 / 14 OG, 60486 Frankfurt am Main. Ju lutemi kontaktoni Kon-

sullenten. Kontakti me email: consulate.frankfurt@rks-gov.net 

 

Kur dhe ku duhet ta regjistroj fëmijën tim? 

Për gjuhën shqipe, së pari gjeni një vendndodhje afër shkollës së fëmijës tuaj. Ju mund të 

gjeni një përmbledhje të vendndodhjeve qendrore në Internet (shih më lart) ose mund ta 

kërkoni nga shkolla e fëmijës suaj. 

 

Pastaj plotësoni të dy anët e formularit të regjistrimit, nënshkruani dhe bëni një kopje. Ju lu-

temi regjistroni fëmijën tuaj në dy zyrat e mëposhtme:  

1) Ju lutemi jepni origjinalin e formularit menaxhmentit/mesueses/it të klasës në 

shkollën e fëmijës tuaj.  
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2) Ju lutemi dërgoni një kopje të formularit me postë ose e-mail në vendin qendror, 

d.m.th. shkollën ku zhvillohen mësimet e gjuhës së origjinës. Adresa e shkollës 

mund të gjendet në përmbledhjen e lokacioneve qendrore. Ju lutemi merrni 

parasysh afatin e regjistrimit, i cili mbaron më 30 shtator 2022.  
 

Si mund ta plotësoj formularin e regjistrimit në mënyrë korrekte? 

Nën "Prindërit" ju vendosni mbiemrin dhe emrin tuaj, rrugën tuaj, numrin e shtëpisë 

dhe kodin postar, vendbanimin tuaj, numrin tuaj të telefonit dhe, nëse dëshironi, 

adresën tuaj të postës elektronike. Nën "Nxënës" ju vendosni mbiemrin dhe emrin e 

fëmijës suaj, datën e tyre të lindjes, shkollën që ata vizitojn dhe klasën. 

Ju shënoni shqip në përzgjedhje. Ju shprehni emrin e shkollës lokale ku po zhvillohet 

klasa dhe vendndodhjen. Ju mund të gjeni vendndodhjet në Internet ose mund të 

pyesni shkollën e fëmijës tuaj për vendet. Ju lutemi mos harroni të futni vendin, datën 

dhe nënshkrimin në formularin e regjistrimit!  

 

Pjesëmarrja është e detyrueshme pas regjistrimit. 

 

Si mund ta çregjistroj fëmijën tim? 

Çregjistrimi për vitin e ardhshëm shkollor është i mundur vetëm me shkrim (joformalisht) 

në fund të vitit shkollor. Drejtoria e shkollës së shkollës së fëmijës suaj duhet të 

nënshkruajë dhe konfirmojë çregjistrimin. 

 

Si kryhet vlerësimi i performancës? 

Për kurse në përgjegjësinë e një vendi të origjinës (K), duhet të nënshkruani kërkesën për 

një hyrje të certifikatës në formularin në faqen 2 në mënyrë që mësimet e gjuhës në 

gjuhën e origjinës të shënohen në certifikatë. 

Ekziston një shënim i pjesëmarrjes në raportin e shkollës: morën pjesë (tg), morën pjesë 

me sukses (mEtg) ose morën pjesë me sukses të mirë (mgEtg). Nxënësit e klasave 1 dhe 

2 marrin një koment të formuluar mbi certifikatën. Notat nuk jepen. 

 

Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme ose keni nevojë për ndihmë, unë jam në dispozi-

cionin tuaj. 

 

Me respekt 

I deleguari 

 
 
Mirjana Antanasijevic 

Këshilltare për shqiptar, boshnjak, kroat, maqedon, slloven dhe serb 


