
LANDESHAUPTSTADT 

HANNOVER

Një program për arsimim
gjuhësor dhe prindëror në
shkollat fillore të Hannoverit

LandeshauptstadtSë bashku me të gjithë pjesëmarrësit
në arsim, prindërit kontribuojnë për
integrimin dhe për një vazhdim të
suksesshëm të arsimimit të fëmijëve.

Prindërit…
• në takimet një herë në javë njihen me temat e 

mësimeve të shkollës
• marrin vesh, sesi mund të nxitin dhe përkrahin fëmijët 

e tyre në mënyrë aktive

• marrin pjesë në formimin e jetës së shkollës

• njihen me sistemin arsimor të Gjermanisë

• ballafaqohen me gjuhën e arsimit 

• mund të shkëmbejnë mendime me prindër të tjerë për 
tema edukimi

www.hannover.de/rucksack-lhh 
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“ÇANTË SHPINE”
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Në dialog – të tregojmë dhe
të bëjmë pyetje

Aktivitet i përbashkët p.sh. loja

Ekskursione në vende mësimore jashtë
shkollës p.sh. vizitë në qendrën shkollore
e biologjisë

Nxitja e zotimit të disa gjuhëve

Edukim për mediet

Programi 
"Çanta e shpinës Shkolla" 

është falas dhe iu drejtohet prindërve dhe fëmijëve të tyre nga klasa 
e parë deri në klasën e katërt të shkollës dhe gjithashtu iu drejtohet shkol-

lave fillore. Fëmijët duhet të përkrahen dhe të shoqërohen gjatë rrugës
drejt suksesit në shollë dhe në arsimim (detyrat e shtëpisë, leximi, aktivi-
tetet e përbashkëta etj.). Prandaj duke bashkëpunuar ngushtë me shumë

shkolla fillore, Kryeqyteti i Landit Hannover iu mundëson të gjithë 
prindërve dhe fëmijëve nxitjen e kompetencës gjuhësore, 

të zotësisë së disa gjuhëve dhe të 
jetës ndërkulturore.

Të lexojmë së bashku

R U C K S A C K
Rregullat e gjuhës gjermane • Temat e mësimit • Mundёsitё • Komunikimi • Argёtim dhe Pojё • Aksioni dhe aktiviteti •

CALP/gjuha e arsimore • Bashkëjetesa kulturore/integrimi
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