
VLERËSIMI I REZULTATEVE SHKOLLORE
Çdo vit shkollor është i ndarë në dy pjesë (2 semestra): nga shtatori në
janar dhe nga shkurti në qershor. Në janar dhe në qershor mësuesit
bëjnë vlerësimin e rezultateve shkollore të nxënësve dhe përgatisin një
“dokument vlerësimi” i cili i jepet personalisht familjes e cila duhet të
nënshkruajë dhe ta tërheqë.
Vlerësimi shprehet si vijon:
SHKËLQYESHËM (OTTIMO), SHUMË MIRË (DISTINTO), MIRË
(BUONO),  MJAFTUESHËM  (SUFFICIENTE),  PA
MJAFTUESHËM (NON SUFFICIENTE).
SHKËLQYESHËM është niveli më i lartë që mund të arrihet ndërsa
MJAFTUESHËM është më i ulti.  
PA  MJAFTUESHËM  do  të  thotë  që  niveli  i  arritur  nuk  është  i
kënaqshëm, ka mangësi në dituri.

NËSE DONI TË DINI MË SHUMË
Në shkollë mund të lidheni me përgjegjësen e projektit mbështetje –
ndërmjetje  –  mikpritje  –  ndërkultura,  mësuese  Caterina  Bruss,  që
merret me nxënësit e huaj dhe me mikpritjen e tyre në shkollë. 

PËRKTHIMET
Ky vademecum është përkthyer në:
gjuhën  angleze,  gjuhën  franceze,
gjuhën spanjolle,  gjuhën ruse,  gjuhën
serbe, gjuhën kinese, gjuhën shqipe.

Përpunuar nga Cristina Marchi, me bashkëpunimin e Mariapaola
Ramani, në bazë të materialeve të qëndrës COME në Milano dhe të
punës së Perosa e Franzini - grupi SAM
traduzione di Ada Lilo
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ISTITUTO COMPRENSIVO ROIANO GRETTA
salita di Gretta 34/2 – 34136 Trieste

tel. 040411013 – fax 040412583
C. F. 900089500327

PRINDËR
MIRËSEERDHËT  NË VËNDIN TONË DHE NË SHKOLLAT
TONA
Para së gjithash, u themi  juve dhe fëmijëve tuaj  “Mirëseerdhët” në
Itali dhe në shkollën italiane.
Më poshtë ju japim disa të dhëna  mbi shkollën fillore.

SHKOLLAT NË ITALI
Kopshti i fëmijëve nga 3 deri në 6 vjeç
Shkolla fillore: nga 6 deri në 11 vjeç
Shkolla 8-vjeçare: nga 11 deri në 14 vjeç
Shkolla e mesme: mbi 14 vjeç
...DHE NË INSTITUTIN TONË
Kopshti i fëmijëve:
në Barcola, via Vallicula 11, telefon 040417393
Shkolla fillore:
“Emo Tarabochia”, via dei Giacinti, 7 telefon 040414660
“Umberto Saba”, salita di Gretta 34/5 telefon 040411013
Shkolla 8-vjeçare:
“Giuseppe Brunner” via delle Ginestre, 1 telefon 040414291
“Pietro Addobbati”salita di Gretta, 34/5 telefon 040411087
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SHËRBIME DHE SHPENZIME
Kopshti i fëmijëve dhe shkolla fillore janë falas. Librat nuk paguhen:
shkolla jep një vërtetim që duhet për të tërhequr librat e prenotuar në
librari, ndërsa në shkollën 8-vjeçare librat paguhen, me përjashtim të
atyre  që  jepen  nga  shkolla  me  të  drejtë  kthimi.  Informacione  në
segretari.  Shëtitjet  shkollore  paguhen,  parashikohen  mospagesa  në
raste të caktuara.
Mensa, kur është e parashikuar, paguhet në të gjitha nivelet shkollore.
Mund të  kërkohen  ulje  të  paracaktuara  ose  mospagese  në  bazën  e
nivelit të të ardhurave. Për arsye të lidhura me shëndetin ose me fenë
mund të kërkohet një dietë e veçantë.  

DOKUMENTAT  PËR  REGJISTRIMIN  E  FËMIJËVE  NË
SHKOLLËN FILLORE
sekretaria e Institutit
salita di Gretta, 5 TRIESTE telefon 040411013
ORARI: nga e hëna deri të shtunën nga ora 8,00 në orën 14,00

Për të regjistruar fëmijën në shkollë duhen:
▪ çertifikata e lindjes
▪ çertifikata e vaksinave
▪ dokumentet e shkollës që ka ndjekur në vëndin e tij
▪  një  fotografi  për  dokumente  për  librezën e  njohjes  së  fëmijës  në
rastet e daljeve nga shkolla.
Në mungesë të këtyre dokumenteve prindi deklaron nën përgjegjësinë
e tij (autocertificazione), klasën e ndjekur nga i biri/e bija në vëndin
prej nga vjen.
Në rast se nuk keni çertifikatën e vaksinimit, drejtohjuni Ndërmarrjes
Shëndetsore të Zonës, ku do t’ju thonë çfarë të bëni.
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MARRËDHËNIET SHKOLLË – FAMILJE 

Në vëndin tonë bashkëpunimi midis shkollës dhe familjes vlerësohet i
nevojshëm dhe i rëndësishëm për të ndihmuar fëmijët në rrugën e tyre
të rritjes  dhe të formimit  dhe për një integrim të tyre harmonik në
shkollë.
I takon prindërve të jenë gjithmonë të informuar, të mbajnë lidhjet me
mësuesit dhe të kontrollojnë çdo ditë që:

 Fëmija të ketë kryer detyrat e shtëpisë për të nesërmen,
 Fëmija të sjellë në shkollë materialet e kërkuara nga mësuesit.

Është  e  rëndësishme  të  kontrollohet  rregullisht  ditari  apo  libreza
personale e nxënësit për të parë nëse ka njoftime për të nenshkruar.

TAKIMET PRINDËR – MËSUES

Herë pas here mësuesit bëjnë takime me të gjithë prindërit për të folur
me  ta  për  programin  e  klasës,  për  nxënësit,  për  përparimet  dhe
vështirësitë e tyre.
Përveç  kësaj  organizohen  takime  në  veçanti  me  prindërit.  Edhe
prindërit mund të kërkojnë takime me mësuesit nëpërmjet ditarit apo
librezës personale të nxënësit. 
Dita  e  takimit  bëhet  e  ditur  kohë  më  parë  nga  mësuesi,  për  të
prenotuar  orarin  duhet  shkruar emri  në listën e klasës përkatëse  të
varur në tabelën në hyrje të shkollës. 
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ÇFARË MËSOJNË FËMIJËT NË SHKOLLË?

Në shkollën fillore fëmijët studiojnë:          
 Gjuhë italiane
 Matematikë
 Dituri shkencore
 Histori
 Gjeografi
 Gjuhë e huaj
 Teknologji dhe informatikë
 Vizatim (art dhe pamje)
 Edukim fizik (shkencat e lëvizjes dhe sportive)
 Edukim muzikor 
 Edukatë e bashkëjetesës civile (edukatë qytetare, edukatë rrugore,
edukatë  ambientale,  edukatë  shëndeti,  edukatë  ushqimore,  edukatë
miqësore). 

NË RAST SE FËMIJA NUK E NJEH ITALISHTEN?
Për  nxënësit  e  huaj  shkolla  mund  të  organizojë  kurse  falas  për  të
mësuar dhe përmirësuar gjuhën italiane.
Kurset mund të zhvillohen në orar shkollor ose jashtëshkollor.
Pjesëmarrja e rregullt në kurs është e domosdoshme.

PUNA NË KLASË
Në çdo klasë punojnë disa mësues.
Gjatë  mësimit  fëmija  kërkon  shpjegime  kur  nuk  kupton,  shpreh
mendimin e tij, zhvillon punën e vet edhe në shtëpi.
Nuk  pranohet  asnjë  lloj  dhune  (shqelma,  grushta,  rrahje,  fjalë  të
këqija…) midis shokëve. Asnjë nuk konsiderohet më i rëndësishëm
apo më pak i rëndësishëm se dikush tjetër. 
Djemtë dhe vajzat kanë të njëjtin dinjitet, të njëjtën rëndësi, të njëjtat
të  drejta  dhe të  njëjtat  detyra.  Djemtë  dhe  vajzat  kryejnë të  njëjtat
aktivitete. 
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ZGJEDHJA E SHKOLLËS

Në Institutin tonë, prindërit mund të zgjedhin midis dy mundësive
të orareve dhe të organizimit shkollor:

 në shkollën Saba:  klasa me “kohë të  plotë”,  40 orë në javë nga e
hëna në të premten nga ora 8.15 deri në orën 16.30 ose klasa me “kohë
normale“, 30 orë në javë nga e hëna në të shtunën nga ora 8.15 deri në
orën 13.15
 në shkollën Tarabochia: klasa me “kohë normale“, 30 orë në javë
nga e hëna në të shtunën nga ora 8.00 deri në orën 13.00
 shërbime shtesë
në  shkollën  Tarabochia:  shërbimi  i  parapranimit,  nga  e  hëna  në të
premten, nga ora 7.30 në orën 8.00 dhe shërbimi integrues shkollor
(SIS) organizuar, me pagesë, nga Bashkia e Triestes nga ora 13.00 në
orën  18.30  që  përfshin:  mensën,  pushim  për  lojë,  mbikqyrje  për
detyrat  e  shtëpisë,  shoqërim  në  rikreatorin  “Stuparich”  në  Viale
Miramare  në Barcola;
në shkollën Saba: shërbimi i parapranimit, nga e hëna në të premten,
(nëse ka një numër të mjaftueshëm kërkesash) nga ora 7.45 në orën
8.15.

Orari  i  fillimit  dhe i  përfundimit  të mësimit është i saktë:  aktiviteti
fillon dhe mbaron përpikmërisht  në  orët  e  caktuara.  Nuk pranohen
vonesa në ardhjen në shkollë. 
Në fund të orarit shkollor fëmijët duhet të merren përpikmërisht nga
prindërit ose një tjetër i rritur i deleguar nga prindi.  
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MËSIMI  I  FESË  KATOLIKE  APO  ZGJEDHJE
ALTERNATIVE?
Për dy orë në javë parashikohet mësimi i fesë katolike.
Në momentin e regjistrimit prindërit duhet të deklarojnë nëse:

zgjedhin ( PO )  apo  nuk zgjedhin ( JO )

këtë lloj mësimi. 

Në rast  se prindërit  vendosin të  mos zgjedhin këtë mësim duhet të
zgjedhin midis njërës prej mundësive në vijim:
 aktivitete  mësimi  në  bazën  e  eksperimenteve  nderkulturore  që
zhvillohen në Institutin tonë;
 aktivitete  studimi  dhe/ose  kërkimi  individual  me  ndihmën  e
mësuesit
 dalja nga shkolla
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KALENDARI SHKOLLOR
Shkolla zgjat rreth 9 muaj.
Fillon nga mesi i shtatorit dhe përfundon në mes të qershorit. Datat e
sakta caktohen nga viti në vit.

Ka dy periudha pushimesh të gjata:

 dy javë për Krishtlindje (zakonisht nga data 23 dhjetor deri në datën
6 janar)
 rreth një javë për Pashkë (në muajin mars ose prill)

Ditët e tjera të pushimeve janë të shpërndara gjatë vitit dhe varen
nga vendimet e secilës shkollë.

Ardhja në shkollë është e detyrueshme dhe duhet të jetë e rregullt.

MUNGESAT
Çdo  mungesë  duhet  të  justifikohet  me
shkrim nga prindërit – në librezën personale
të  nxënësit  ose  në ditar-  në momentin  kur
fëmija kthehet në shkollë.
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