
 

 

Shërbimi shëndetësor në shkollë                                                                                               albanisch 

Informacione për prindërit dhe personelin mësimor të kopshtit  

Është fëmija im i gatshëm për në kopsht?  
Kriteret nga pikëpamja e shëndetit në 
shkollë 
Kjo fletë informuese vlen edhe për shqip, arabisht, serbisht, anglisht, frëngjisht, italisht, portugalisht, somalisht, spanjisht, 

tamile, tigrinya, turqisht. Shihni edhe www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

Besimi dhe kurioziteti – 

mbështetja dhe nxitja  

Me kalimin e viteve të para të jetës 

fëmijët fitojnë më shumë besim që të 

shkëputen përkohësisht nga familja dhe 

ti drejtohen me kuriozitet botës së 

jashtme. Grupet e lojës dhe çerdhet janë 

çështje të rëndësishme të mësuari dhe të 

ushtruari në këtë proces. Regjistrimi në 

kopsht është më pas në moshën 4 dhe 5 

vjeç një hap tjetër në zhvillim.  Tani 

fëmija është gati ta kalojë çdo ditë të 

gjithë paraditen në grupe më të mëdha 

(rreth 18-25 fëmijë) fëmijësh në të njëjtën 

moshë ose më të mëdhenj të udhëhequr 

nga një edukatore kopshti. Stimulimet 

nga kopshti shërbejnë për hapat e 

mëtejshëm të zhvillimit në përputhje me 

moshën. Planin mësimor të kantonit për 

kopshtin e gjeni në:  

www.vsa.zh.ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kushtet për një start të mirë 

në kopsht 

Kur kanë mbushur 5 Vjeç, shumica e 

fëmijëve plotësojnë kushtet e 

nevojshme fizike, socio-emocionale 

dhe intelektuale, për të qenë gati dhe i 

hapur për sfidat e mjedisit të ri të 

kopshtit dhe për ti përballuar ato.  

 

Si loja dhe organizimet në natyrë ashtu 

edhe pjesëmarrja në leksionet e 

përditshmërisë së kopshtit «në rreth» për 

fëmijën është e rëndësishme, që të marrë 

pjesë dhe të jetë i vëmendshëm me të 

gjitha shqisat. Njohuritë e gjuhës 

gjermane janë një avantazh.  

Disa fëmijë për të bërë hapin për në 

kopsht kanë ende nevojë për mbështetje. 

Bazuar në përvojë një gjë e tillë arrihet 

më mirë duke e pranuar mbështetjen e 

ofruar dhe duke e implementuar, nëse 

fëmijët mund të përmbushin pjesën më 

të madhe të kushteve të përshkruara më 

poshtë. Gjatë këtij vlerësimi është e 

rëndësishme që vendimtare për 

vlerësimin e rezultateve të fëmijës për 

arritjet në kopsht nuk janë pika të 

veçanta por figura e përgjithshme e 

nivelit të zhvillimit. 

 

 

1. Kushtet fizike 

 Fëmija që shkon në kopsht zgjohet 

dhe ka aftësi marrëse në mëngjes në 

mënyrë që të marrë pjesë në mënyrë 

aktive në programin e kopshtit. Një 

gjë e tillë ka si kusht gjumë 

mjaftueshëm të gjatë dhe të pa 

shqetësuar natën. 

 Për të marrë forcë, para se të shkojë 

në kopsht konsumon një mëngjes të 

përshtatshëm për fëmijën. Nuk ka më 

nevojë për ushqim nga shishja. 

 Mund ta bëjë rrugën për në kopsht  

në këmbë - vetëm ose në fillim i 

shoqëruar - . 

 Mund të përballojë fizikisht të gjithë 

mëngjesin. 

 Mund të shpaketojë vetë bukën e 

marrë me vete, të hajë dhe të pijë.  

 

Regjistrimi në kopsht është një hap i rëndësishëm në jetën e një fëmije. Fëmijët zhvillohen 
në mënyra shumë të ndryshme dhe jo me të njëjtën shpejtësi në të gjitha sektorët. Në 

kopsht regjistrohen fëmijë të cilët me 31 Korrik kanë mbushur 4 vjeç. Bashkëlidhur gjeni 

disa mendime për një start të suksesshëm në kopsht. 
 

http://www.vsa.zh.ch/
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 Dallon se kur duhet të shkojë në 

tualet dhe me pak ndihmë (p.sh. 

duke i hapur komçën e pantallonave) 

mund të shkojë vetë në WC.  

 Fëmija posedon aftësi bazë dhe 

tashmë disa shkathtësi në garë, 

kërcim, në ngjitjen e shkallëve, por 

edhe në vizatim, në larjen e duarve, 

mbathjen dhe heqjen e rrobave dhe 

këpucvëve.   

 

2. Kushte sociale dhe 

emocionale 

 Fëmija që shkon në kopsht mund të 

ndahet nga të afërmit e tij të gjithë 

paraditen dhe ndjehen mirë në grup 

edhe pa ato. Nuk ka nevojë më për 

biberon. 

 Përpiqet që ti bëjë të qartë të tjerëve 

ndjeshmëritë dhe nevojat e tij. 

 Përpiqet që të marrë kontakt në 

mënyrë të përshtatshme me fëmijë 

të tjerë dhe me personelin mësimor. 

 Kupton rregullat (e lojës) dhe 

përpiqet ti përdorë ato. 

 Përpiqet të kujdeset për të tjerët dhe 

të zgjidhë konfliktet pa ushtrimin e 

dhunës. 

 Ka besim te vetja që pas një dështimi 

të ndërmarrë një përpjekje të re. 

 Mund të qetësohet. 

 

3. Kushtet intelektuale 

 Fëmija që shkon në kopsht 

interesohet për gjëra të reja dhe të 

panjohura dhe gëzohet nëse arrin 

sukses.  

 Vëzhgon dhe mund të marrë 

parasysh udhëzimet në rastin e 

lojërave me lëvizje, gjatë punëve me 

dorë dhe gjatë vizatimit. 

 Është i aftë që të kuptojë atë çfarë i 

tregohet dhe ta riprodhojë atë me 

disa fjali. 

 Mund të kuptojë dhe zbatojë detyra 

të thjeshta. 

 Tregon rezistencë, që do të thotë që 

mund të dëgjojë ose të shikojë me 

vëmendje disa herë në ditë me 

kërkesë të personelit mësimor të 

kopshtit për 5-10 minuta dhe të 

qëndrojë i ulur i qetë. 

 Mund ta kalojë kohën duke luajtur, 

mund të presë dhe duke pritur 

tregon një farë këmbëngulje. 

 

Regjistrimi i parakohshëm 

në kopsht 

Pavarësisht nga niveli i zhvillimit të një 

fëmije, futja e parakohshme i një fëmije 

në kopsht nuk është e mundur për 

shkak të ligjit.  

Regjistrimi i mëvonshëm në 

kopsht 

Vonesa e regjistrimit në kopsht duhet 

menduar mirë. E rëndësishme është që 

të planifikohet bashkë me specialistët, 

se si mund të nxitet në mënyrën më të 

mirë të mundshëm fëmijë gjatë kësaj 

periudhe kohore. Për një regjistrim të 

mëvonshëm në kopsht duhet bërë një 

kërkesë te zyra arsimore e rrethit. 

Këshillohet një vlerësim mjekësor mbi 

nivelin e zhvillimit. 

Përkujdesja shkollore: 

Menaxhimi pozitiv i sfidave 

Të kalosh të gjithë ditën pa prindërit 

duke përfshirë ushqimin dhe ndoshta 

edhe gjumin e drekës në një grup të 

madh fëmijësh me mosha të përziera, 

është një sfidë për fëmijët në moshën e 

fëmijëve të kopshtit. Në varësi të 

përvojës së mëparshme dhe të 

karakterit një gjë e tillë mund të 

përjetohet nga fëmija si stimuluese ose 

edhe si 

 

e vështirë. Jepini kohë fëmijës tuaj që të 

mësohet hap pas hapi me format e reja 

të përkujdesjes dhe planifikoni në çdo 

rast një kohë më të gjatë shoqërimi.  

Këshillim 

Në rast se keni pyetje mbi temat që 

kemi përmendur, mos hezitoni të 

kontaktoni shërbimin mjekësor 

shkollor, zyrën arsimore përgjegjëse të 

rrethit ose specialistë të tjerë (p.sh. 

mjekun tuaj pediatër / mjeken tuaj 

pediatre, personat e përfshirë për 

transportin / terapistët/et) dhe të 

këshilloheni nga ato. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Kontakt dhe të tjera  

Informacione 

Shërbimet shëndetësore të shkollave 

të qytetit të Cyrihut 

Shërbimi shëndetësor në shkollë 

Adresën e mjekut tuaj të shkollës ose të 

mjekes tuaj të shkollës e gjeni në: 

www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

Mjekët pediatër në ditët e sotshme 

gjykojnë që fëmijët zhvillohen më 

mirë atëherë nëse ato nxiten dhe 

mbështeten më mirë, nëse 

mundësitë e mjedisit përshtaten 

me nivelin e zhvillimit të fëmijës. 


