
Mirë se vini 
në kopësht!

INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME 
RRETH KOPSHTIT, PËRSHTATJES 

DHE PLANIT DITOR

Për të qëndruar në kopësht fe-
mija juaj duhet të jetë i shën-
detshëm. Nëse fëmija juaj 

sëmuret në kopësht, do të kontakt-
oheni në tetelefon. Në rast së fëmija 
juaj ka sëmundje ngjitëse, duhet të 
njoftohet kopshti menjëherë.

Fëmija juaj do të kalojë kohë për-
jashtë, ju lutemi t`i jepini rroba të 
përshtatshme me vete.

Rroba të rehatshme, te cilat fëmija 
mund t’i veshë dhe t’i zhvesh vet 
janë me avantazh, sepse kështu fë-
mija mund të përkrahet në pavarë-
sinë e tij.

Në kopsht festojmë festa si p.sh. di-
tëlindjet e fëmijëve. Disa nga festat 

festohen bashkë me prindërit gjatë 
orarit ose jashtë orarit të kopshtit. In-
formacionet më të sakta do t’i merrni 
nga kopshti disa kohë perpara.

Në ditë të ndryshme organizohen 
ekskursione me grupet e fëmijëve të 
kopshtit. Lidhur me këtë do të infor-
moheni në kohë ose do të ftoheni në 
takim tek ne.

Në rast se ju nuk e merrni vet fëmi-
jën nga kopshti, duhet të informohet 
pedagogia me kohë. Duhet të sigu-
rohet, që personi, që ngarkohet me 
këtë detyrë të jetë i përshtatshëm. 
Informacione të mëtejshme rreth kë-
saj merrni nga pedagogia.

Kinderdrehscheibe“ ju informon 
ju në faqen www.kinderdreh-
scheibe.net në disa gjuhë për 

institucionet e arsimimit dhe mbikë-
qyrjen e fëmijëve në të gjithë Steier-
mark-un si dhe për përkujdestarinë 
gjatë pushimeve dhe aktivitet gjatë 
kohës së lirë.

E RËNDËSISHME PËR TU DITUR INFORMACIONE TË MËTEJSHME
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Ne mirëpresim fëmijën dhe fa-
miljen tuaj tek ne në kopsht. 
Në faqet në vijim përshkruhet 

se çfarë bëjmë në kopsht, se si or-
ganizohet fillimi dhe se si ne dëshi-
rojmë të bashkëpunojmë me ju dhe 
familjen tuaj.

Në Steiermark, vajzat dhe djemtë 
nga mosha tre vjeçe deri në fillimin 
e shkollës mund të frekuentojnë 
kopshtin. Kopshti është një vend 
i sigurtë, në të cilin fëmija juaj luan 
dhe duke luajtur mëson.
 
Pedagogët dhe kujdestarët e shoqë-
rojnë fëmijën tuaj në zhvillimin e tij 
dhe bëhen persona të besueshëm 
per të.

Baza e edukimit në kopsht është 
„kuadri i arsimit mbirajonal“; in-
formacione rreth çështjeve peda-
gogjike dhe rreth organizimit i gje-
ni në broshurën për konceptimin e 
kopshtit.

Kopështet kanë për detyrë të 
mbështesin individualisht zhvillimin 
social, emocional, kognitiv dhe mo-
torik të fëmijës tuaj. Ato kanë përg-
jegjësi të integrimit në lidhje me fë-
mijët me nevoja të veçanta arsimore 
ose aspekte ndërkulturore dhe kon-
tribuojnë në edukimin themelor fetar 
dhe etik. Kopshtet përgatisin vajzat 
dhe djemtë në një mënyrë gjithë-
përfshirëse për hyrjen në shkollë.

Për ta njohur mirë fëmijën tuaj, për 
ne është i rëndësishëm bashkëpuni-
mi me prindërit. Informojini pedago-
gët për dëshirat, shqetësimet si dhe 
për pasiguritë tuaja.

Zhvillimi i secilit fëmijë vëzhgohet 
dhe dokumentohet nga pedagogët. 
Një shkëmbim informacionesh se si 
ndihet fëmija juaj në kopësht dhe për 
çfarë interesohet ndodh në një bise-
dë për zhwillimin e tij, për të cilën do 
të ftoheni gjatë vitit. Megjithëse një 
bisedë e shkurtër për gjërat e rëndë-
sishme mund të bëhet në çdo kohë.

Ju dhe fëmija juaj keni nevojë 
për kohë deri sa të mësoheni. 
Kjo mund të jetë shumë emo-

cionuese për fëmijën tuaj. Njerëz të 
rinj, ambienti i ri, plane, rregulla etj. 
– të gjitha këto do të mësohen da-
lëngadalë bashkë me ju dhe fëmijën 
tuaj. Pedagogu/pedagogia ju infor-
mon se si të përshtateni më së miri.)

Merrni kohë dhe shoqërojeni fëmijën 
tuaj ditët e para. Qëndrimi në kopsht 
në fillim do të jetë i shkurtër. Duke u 
marrë vesh me pedagogun/pedago-
gen e kopshtit, kohët do të zgjaten 
dalëngadalë.

Gradualisht pedagogët bëhen per-
sona të besueshëm të cilët i japin 
siguri fëmijës suaj.

Nëse fëmija ndihet i sigurtë mjaftues-
hëm, atëherë duhet të vijojë përshën-
detja e parë nga vetë fëmija. Ju do të 
prisni në një ambient tjetër dhe do të 
ktheheni përsëri pas disa minutash. 
Fëmija juaj me kalimin e kohës do të 
qëndrojë gjithnjë e më gjatë pa ju në 
ambientin e grupit. Gjatë kësaj kohe 
pedagogët dhe kujdestarët do të 
mbajnë kontakt intensiv me fëmijën 
tuaj, për të krijuar një marrëdhënie të 
mirë. Do të vijë momenti kur fëmija 
juaj do të rrijë pa ju në kopsht. Nëse 
fëmija juaj qan kur përshëndeteni me 
të, kthehuni ta ngushëlloni.

Përshtatja mund të zgjasë disa javë. 
Një bashkëpunim i mirë më ju dhe 
punonjësit pedagogjikë është shu-
më i rëndësishëm. 

KOPSHTI – VENDI I FORMIMIT FILLIMI I KOPSHTIT PLANI DITOR NË KOPËSHT
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Ju vini në mëngjes në kopsht me 
fëmijën tuaj dhe bashkë me të 
përshëndesni pedagogun/ pe-

dagogen e kopështit. Aty fillon për-
kujdestaria e pedagogëve dhe kujde-
starëve. Më pas ju përshëndeteni me 
fëmijën tuaj.

Gjatë ditës fëmija juaj do të luajë 
vetëm ose me shokë, duke pro-
vuar gjëra të reja dhe kështu duke 
mësuar shumë gjëra. Ka oferta si 
p.sh. rrethi i mëngjesit, ushtrime 
të përbashkëta fizike, muzikë, shi-
kimi i librave me vizatime. Fëmija 
juaj mbledh përvoja me materialet 
e ndryshme mësimore në fusha të 
ndryshme, si per shembull gjuha 
dhe komunikimi. Këto aktivitete bë-
hen brënda ose në oborr.

Paradite fëmijët hanë mëngjesin ose 
një gjë të vogël mes vaktesh. Disa 
fëmijë merren nga prindërit në orarin 
e drekës, të tjerët hanë një drekë të 
ngrohtë në kopësht dhe menjëherë 
më pas kanë mundësinë për të fjetur, 
për të pushuar, për të luajtur në oborr 
ose për të bërë aktivitete të ndrysh-
me si paradite.


