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Plani mësimor kornizë për Gjuhën dhe Kulturën
e Atdheut (GJKA)
Hyrje
Përkrahja e kompetencave shumëgjuhësore dhe ndërkulturore i përket detyrave themelore të
shkollës. Këtë qëllim e ndjek edhe mësimi në Gjuhën dhe Kulturën e Atdheut (GJKA), i cili i
plotëson ofertat e shkollës publike. Në këtë mësim fëmijët dhe të rinjtë dygjuhësor i zgjerojnë
kompetencat në gjuhën e origjinës së tyre. Veç kësaj, ata fitojnë njohuri mbi botën jetësore aktuale
të tyre dhe mbi kulturën e origjinës, p.sh. mbi historinë, gjeografinë, literaturën dhe traditat. Mësimi i
GJKA organizohet nga shtetet e origjinës ose nga bartësit privat. Për këtë ata marrin përkrahje
profesionale dhe administrative nga Drejtoria e Arsimit që më shumë se dyzet vjet.
Enti i Shkollës Publike i Kantonit të Cyrihut përpunoi një Plan mësimor kornizë për këtë mësim, me
pjesëmarrjen e bartësve të GJKA dhe të profesionistëve të tjerë të jashtëm. Plani mësimor kornizë,
përmes një procedure, mori miratimin e përfaqësuesve të fushës së arsimit cyrihas dhe të bartësve
të GJKA. Ai u miratua nga Këshilli i Arsimit, më 3 dhjetor 2002 dhe u publikua në vitin vijues. Së
shpejti ai gjeti konsideratë dhe u përdor edhe në kantonet tjera.
Në Kantonin e Cyrihut, mësimi i GJKA mori baza të reja ligjore me Ligjin e shkollës publike të vitit
2005 dhe me Urdhëresën e shkollës publike të vitit 2006. Përpunimi i pranishëm i Planit mësimor
kornizë i bart llogaritë e këtyre ndryshimeve, përmes së cilës ai e përfshin edhe nivelin e kopshtit
parashkollor, si element të ri. Njëkohësisht ai përfshin edhe përmirësime përmbajtësore dhe
gjuhësore, të cilat u morën në bashkëpunim me mësimdhënësit e GJKA dhe të profesionistëve të
tjerë të jashtëm. Edhe ky version i ri mori miratimin e të gjithë bartësve të njohur të kurseve të
GJKA. Më 28 shkurt 2011 ai u dekretua nga Këshilli i Arsimit.
Për sa i përket ndërtimit të këtij publikimi: kapitulli 1 sqaron kuptimin dhe synimin e Planit mësimor
kornizë. Në një shikim prapa, kapitulli 2, informon mbi zhvillimin historik të mësimit – GJKA në
Kantonin e Cyrihut. Në të vërtetë, Plani mësimor kornizë orientohet në ndërtimin e tij në Planin
mësimor të shkollës publike cyrihase. Kapitulli 3 përshkruan idetë udhëheqëse, kapitulli 4 bazat
didaktike. Kapitujt 5 dhe 6 u kushtohen dy fushave mësimore „Gjuha“ dhe „Njeriu dhe mjedisi“. Aty
përshkruhet së pari kuptimi i kësaj fushe dhe pastaj definohen qëllimet orientuese, të cilat do të
duhej të arriheshin në përfundim të kohës së shkollimit të obliguar. Qëllimet në vija të trasha për
nivele dhe klasa nuk janë të përfshira në planin e pranishëm. Formulimi i tyre iu është lënë bartësve
veç e veç, gjegjësisht mësimdhënësve përkatës. Për këtë arsye, kapitulli 7, kufizohet me shoshitje
të përgjithshme për nivelet veç e veç dhe ofron një vështrim mbi temat e përshtatshme mësimore.
Fjalorthi (kapitulli 8) sqaron detajisht të gjitha nocionet, të cilat janë vendosur në këtë tekst me
shkronja kursive. Më të rëndësishmet këtu janë definicionet vijuese: gjuha, e cila do të mësohet,
është për shumicën e fëmijëve gjuha e parë e tyre (më herët u quajt edhe gjuha amtare),
megjithatë ajo është për disa gjuhë e dytë. Për hir të thjeshtësisë, ky plan i pranishëm mësimor e
emërton gjuhën mësimore si gjuhë të origjinës. Si dygjuhësor emërtohen edhe fëmijët të cilët flasin
më shumë se dy gjuhë. Me kulturën e origjinës së një fëmije kuptohet këtu kultura e vendit
(gjegjësisht etnia), nga e cila e ka rrënjën familja e tij – edhe kur fëmija vetë është rritur në Zvicër. E
njëjta gjë vlen edhe për nocionin vendi i origjinës.
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Shtojca (kapitulli 9) përfshin bazat ligjore të mësimit të GJKA. Për këtë është i futur edhe një
përshkrim i Entit të Shkollës Publike për procedurat e vlefshme dhe format organizative.
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1 Qëllimi i planit mësimor kornizë
Ky plan mësimor kornizë është ngritur me qëllimin për t’i drejtuar objektivat e kurseve të GJKA me
nevojat aktuale të fëmijëve dygjuhësor dhe për t’i harmonizuar me Planin mësimor të shkollës
publike cyrihase. Qëllimi i përdorimit është i trefishtë:
E para, Plani mësimor kornizë u shërben bartësve si instrument për t’i zhvilluar më tutje planet e
tyre dhe për t’i koordinuar me planin mësimor të shkollës publike. Këtu janë pikënisjet të ndryshme:
bartësit, të cilët ngritin një ofertë të re mësimore, mund ta përdorin atë si orientim për t’i hartuar
planet e tyre.
Bartësit shtetëror të kurseve, përkundrazi, kanë tashmë parimisht planet mësimore, të cilat janë
përcaktuar nga Ministritë e Edukimit të vendeve të origjinës përkatëse. Ata i harmonizojnë planet e
tyre mësimore, nëse është e nevojshme, ashtu që ato kuptimisht t’i mbulojnë përmbajtjet më të
rëndësishme mësimore të Planit mësimor kornizë dhe të mos jenë në kundërshtim me to. Të gjithë
bartësit kanë një hapësirë të lirë, që qëllimet dhe temat veç e veç të Planit mësimor kornizë t’i
peshojnë sipas nevojave dhe parakushteve të tyre. Pasi që atyre u janë vënë në dispozicion vetëm
dy deri në katër orë mësimi në javë dhe grupet mësimore sa i përket nivelit të moshës, të
paranjohurive dhe të efikasitetit, janë në të shumtën e rasteve fort heterogjene, do të vendosin vetë
prioritetet.
E dyta, Plani mësimor kornizë i shërben Drejtorisë së Arsimit si bazë, nëse ajo shqyrton një
kërkesë të një bartësi për pranim. Njihen vetëm ata bartës, plani mësimor i të cilëve përputhet me
Planin mësimor kornizë. Përmes këtij funkcioni në procedurën e njohjes, ky plan mësimor i
pranishëm do të jetë i obliguar për bartësit e njohur: Ai përcakton kornizat, mbrenda të së cilave ata
i vendosin përmbajtjet dhe qëllimet e tyre specifike në planet e tyre mësimore dhe mund t’i
shtjellojnë në mësimin e tyre.
E treta, Plani mësimor kornizë u shërben të gjithë pjesëmarrësve si bazë komunikimi: ai u ofron
bartësve, mësuesve, institucioneve lokale e kantonale si dhe institucioneve arsimore një bazë të
përbashkët për kushtet, qëllimet, përmbajtjet dhe nocionet e mësimit të GJKA.
Plani i pranishëm mësimor është i orientuar nga rrethanat aktuale dhe kushtet paraprake në
Kantonin e Cyrihut. Informacione për mësimin e GJKA në kantonet e tjera gjenden në një databazë
të Konferencës Zvicerane të Drejtorëve Edukativ Kantonal (EDK). Veç kësaj, instrumentet
ndërkombëtare të cilat janë zhvilluar për gjuhët e huaja, lejojnë të përshtaten edhe për mësimin e
GJKA. Me këtë është menduar në rend të parë Korniza e Përbashkët Referuese Evropiane (GER)
1
e cila është konkretizuar me Portfolin Evropian të Gjuhëve (ESP).

1

Sistemi elektronik i të dhënave EDK gjendet këtu: http://www.edk.ch/dyn/19191.php. Udhëzime të nevojshme për ESP
ofron: www.sprachenportfolio.ch.
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2 Mësimi GJKA nga fillimet e deri sot
Me iniciativën e refugjatëve politik nga Italia, në vitet tridhjetë të shekullit të kaluar, filluan kurset e
para në Gjuhën dhe Kulturën e Atdheut (GJKA) në Kantonin e Cyrihut. Me rritjen e emigracionit
italian, numri i kurseve italiane të GJKA u rrit gjithnjë e më tepër. Në përfundim të viteve
gjashtëdhjetë dhe në fillimet e viteve shtatëdhjetë, zhvilluan oferta analoge edhe shoqatat e
prindërve të nacionaliteteve të tjera. Gjithnjë e më tepër organizimi i tyre u mor përsipër nga vendet
përkatëse të origjinës. Këshilli Edukativ (sot Këshilli Arsimor) formuloi një vendim më 21 qershor
1966 për këtë temë dhe lejoi që kurse të tilla të zhvillohen për eksperimentim në ambientet e
shkollës publike. Hë për hë kjo vlente vetëm për mësimin e italishtes, i cili nuk ishte i lejuar të
mbahej gjatë kohës së rregullt shkollore.
Në një vendim të mëvonshëm të 16 majit 1972, Këshilli Edukativ u la duar të lira komunave
shkollore që t'i integrojnë në orarin e rregullt mësimor kurset e italishtes, e gjithashtu edhe kurset e
spanjollishtes të GJKA. Në të njëjtin vit Konferenca Zvicerane e Drejtorëve Kantonal të Edukimit
EDK, këshilloi që të lejohen dy orë mësimi në Gjuhën dhe Kulturën e Atdheut, mbrenda orarit të
rregullt mësimor.
Në vitin 1982, konsullata italiane dhe spanjolle si dhe "Grupi Koordinativ i Shoqatave të Bashkuara
të Prindërve Emigrantë në Kantonin e Cyrihut" kërkuan nga Këshilli i Edukimit, që t'i integrojë kurset
e GJKA në sistemin e rregullt shkollor si dhe të lejojë që nota e kurseve të GJKA të shënohet edhe
në dëftesë.
Me vendimin e tij të datës 8 nëntor 1983, Këshilli i Edukimit i mori parasysh këto dëshira dhe i lejoi
kurset e GJKA të të gjitha nacionaliteteve në formë eksperimentuese. Ky rregullim i ri ua rriti vlerën
kurseve dhe i bëri më të njohura. Njëkohësisht, ofruesit e kurseve GJKA, institucionet cyrihase dhe
personeli arsimor, filluan të bashkëpunojnë në mënyrë më të koordinuar (zhvillimi i planeve
mësimore dhe mjeteve mësimore specifike për GJKA, arsimime të mëtejshme, pilotprojekte). Pas
një faze tetëvjeçare eksperimentuese u vlerësuan përvojat. Nga kjo rezultoi një rregullore mbi
"Zhvillimin e Kurseve të Gjuhës dhe Kulturës së Atdheut", të cilën e miratoi Këshilli i Edukimit më
11 qershor 1992. Ky miratim i nguliti kurset brenda sistemit shkollor cyrihas. Kjo rregullore
mundësoi që për herë të parë Drejtoria e Edukimit (sot Drejtoria e Arsimit), t’i njihte edhe bartësit
joshtetëror të kurseve. Rregullorja u ngrit pasiqë mësimi i GJKA gjeti një bazë të re juridike në Ligjin
për shkollën publike të vitit 2005 dhe në Rekomandimin e shkollës publike të vitit 2008.
Në vitet tetëdhjetë, pos Italisë dhe Spanjës, kurse të GJKA ofronin ende vetëm pak vende
emigruese: Jugosllavia, Turqia, Greqia dhe Portugalia. Tek në vitet ’90, erdhën radhazi ofrues të
tjerë të kurseve. Në vitin shkollor 2010/11, njëzet e dy bartës e kishin njohjen e Drejtorisë së
Arsimit.
Kurset mësimore në tabelat vijuese janë të gjitha të njohura nga Drejtoria e Arsimit. Veç kësaj
qëndrojnë oferta edhe në gjuhët tjera. Ato organizohen nga grupet private, të cilat deri me tash nuk
kanë kërkuar nga Drejtoria e Arsimit që të njihen.
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Mësimi i GJKA i ofruar nga konsullatat dhe ambasadat (gjendja e vitit 2011):
Greqisht

Kroatisht

Sllovenisht

Hungarisht

Portugezisht
(Portugali)

Spanjisht
(Spanjë)

Italisht

Serbisht

Turqisht

Mësimi i GJKA i ofruar nga bartësit joshtetëror:
Arabisht

Kinezisht

Rusisht

Boshnjakisht

Koreanisht

Shqip

Bullgarisht

Kurdisht
(Sorani)

Spanjisht
(Amerika Latine)

Finlandisht

Portugezisht
(Brasil)

Suedisht

Frëngjisht

Pasi që Këshilli i Edukimit në vitin 1992 e kishte miratuar Rregulloren e GJKA, numri i vijuesve të
kurseve u ngrit hovshëm. Në vitin shkollor 2009/10, për herë të parë numri u rrit mbi 10000. Këtu
ndryshon dukshëm numri i vijuesve, varësisht nga gjuha. Këto ndryshime varen prej shumë
faktorëve: madhësia e grupit gjuhësor, situata organizative dhe financiare e bartësit, përkrahja nga
vendi i origjinës etj.
Format organizative të këtyre kurseve janë poashtu të larmishme. Kjo larmi është shenjë e faktit që
bartësit veç e veç dhe bashkësitë gjuhësore, dallohen në mjaft pikëpamje – si p.sh., koncepte
edukative dhe arsimore, arsyet për emigrim ose arratisje, përvojat historike ose mënyra si shihet
jeta në Zvicër.
Fillimisht ky mësim ishte në shërbim të riintegrimit të lehtësuar shkollor në rast të kthimit në vendin
e origjinës. Në vazhdën e kohës ndryshuan rrethanat e nxënësve dhe me këtë edhe vënia e
qëllimeve të mësimit. Përvoja tregoi se vetëm një pjesë e vogël e nxënësve u kthye në vendin e
origjinës.
Për këtë arsye, një nga qëllimet e këtij mësimi për fëmijët e gjeneratës së parë dhe të dytë të
emigrantëve u bë që ata të përkrahen në integrimin e tyre në shoqërinë vendase. Njëkohësisht
mësimin filluan ta vijojnë edhe fëmijët e familjeve binacionale, për të cilët as integrimi, as kthimi nuk
formonin një temë të rëndësishme. Për të gjithë nxënësit dhe nxënëset u forcua në të njëjtën kohë
përkrahja e dygjuhësisë, gjegjësisht përkrahja e gjuhës së origjinës përkatëse si qëllim i pavarur
dhe i rëndësishëm. Më këtë, ky mësim merrte parasysh njohurinë nga praktika pedagogjike dhe
hulumtimi se dygjuhësia krijon një potencial, nga përkrahja e të cilit nuk përfiton vetëm individi por
edhe tërë shoqëria.
Rëndësia e këtij potenciali mund të peshohet nga fakti se në Kantonin e Cyrihut çdo i treti fëmijë
rritet si fëmijë dygjuhësor (gjendja e vitit 2008, tendenca në rritje). Sot mësimi i GJKA është i hapur
për të gjithë fëmijët pavarësisht nacionalitetit, përderisa gjuha e parë ose gjuha familjare i përgjigjet
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gjuhës mësimore. Këto vënie të qëllimeve të reja pasqyrohen edhe në zhvillimet si në modelin
“HSK Plus”, i cili fokusohet në bashkëpunimin pedagogjik me shkollën publike. Në këtë model
punojnë mësuesit e GJKA me kolektivin e mësuesve, si në teamteaching ndërkulturor ose në
2
bashkëpunimin me prindër.

2

Krahaso broshurën „Shumëgjuhësor dhe multikulturor. Shembuj të bashkëpunimit të mirë mes mësuesve të Gjuhës dhe
Kulturës së Atdheut (GJKA) dhe të shkollës publike“ botuar nga Enti i Shkollës Publike i Kantonit të Cyrihut, 2011.
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3 Nocioni dhe idetë kryesore
3.1 Nocioni
Në mësimin e Gjuhës dhe Kulturës së Atdheut, fëmijët dhe të rinjtë shumëgjuhësor i zgjerojnë
njohuritë e tyre në gjuhën amtare të tyre – jogjermane. Këtu bëhet fjalë parimisht për një gjuhë të
parë, nganjëherë edhe për një gjuhë të dytë. Veç kësaj, nxënësit dhe nxënëset i thellojnë njohuritë
e tyre mbi kulturën e origjinës dhe botën jetësore të tyre. Ata konfrontohen me situatën e tyre në
botëra jetësore të ndryshme dhe kështu e zgjerojnë aftësinë për t’u integruar në shoqëri – qoftë kjo
në Zvicër, ose ndoshta në vendin e origjinës (nëse më vonë do të kthehen atje). Përmes mësimit,
ata do të përkrahen në zhvillimin e tyre gjuhësor, kognitiv, social dhe emocional.
Nocioni «Gjuha dhe Kultura e Atdheut» do të mbetet në Planin mësimor kornizë të pranishëm, edhe
pse në kuptimin e fjalës është i pasaktë: vetëm për një pakicë të fëmijëve, të cilët e vijojnë këtë
mësim, vendi i origjinës është bindshëm dhe vetëm vendi i tyre. Shumë më tepër është që shumica
e fëmijëve ka lindur në Zvicër dhe lëviz në botëra jetësore të ndryshme.

3.2 Idetë kryesore
• Mësimi i Gjuhës dhe Kulturës së Atdheut i përkrah nxënëset dhe nxënësit në gjuhën e origjinës,
në përputhje me moshën, paranjohuritë dhe nivelin e suksesit të tyre.
• Mësimi e forcon vetëdijen se dygjuhësia formon një potencial plotësues, të cilin nxënësit dhe
nxënëset mund ta shfrytëzojnë. Ai e vlerëson shumëgjuhësinë, e kuptuar si një e mirë
shoqërore, pozitivisht.
• Mësimi i përkrah fëmijët dhe të rinjtë në raport me modele të ndryshme të identiteteve, të cilat
vijnë nga përkatësitë e ndryshme, kulturat, traditat dhe historitë. Këtu kapen, thellohen dhe
reflektohen përvojat dhe njohuritë si përsa i përket kulturës së origjinës ashtu edhe të Zvicrës.
Këtu bëjnë pjesë pikëpamjet për vlerat dhe normat, historinë dhe religjionin. Dhënia e mësimeve
konfesionale religjioze dhe e ideologjive politike (-partiake) nuk janë pjesë e mësimit.
• Mësimi i përkrah nxënëset dhe nxënësit në aftësinë e tyre për t’i zgjidhur konfliktet, në
kompetencat ndërkulturore të tyre dhe në aftësinë e tyre për të gjykuar. Ai përkrah një qëndrim
plot respekt, të hapur, tolerant dhe jodiskriminues.
• Mësimi e përkrah intergimin e fëmijëve me sfond migracioni në shkollën publike.
• Mësimi i krijon parakushtet që nxënësit dhe nxënëset të mund t’i shfrytëzojnë kompetencat e tyre
ndërkulturore dhe shumëgjuhësore në arsimimin e mëvonshëm dhe në profesion, si në Zvicër
ashtu edhe në vendin e origjinës.
• Mësimi i përkrah nxënësit dhe nxënëset që të gjenden sa më mirë edhe në kontaktet me farefisin
dhe në vendin e origjinës, si dhe që të mund të integrohen në rast të një kthimi eventual në
vendin e origjinës.
• Mësimi orientohet në dhjetë parimet, të cilat i ka formuluar Plani mësimor i Kantonit të Cyrihut si
ideale për shkollën publike: Interesi për dituri të reja dhe aftësi orientuese, ndjenja e
përgjegjësisë, gatishmëria për sukses, aftësia dialoguese dhe solidariteti, vetëdija për traditën,
vetëdija për mjedisin, aftësia gjykuese dhe kritikuese, çiltërsia, prehja.
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4 Parimet didaktike
4.1 Arsimimi elementar dhe tërësor
Mësimi në Gjuhën dhe Kulturën e Atdheut zgjedh përmbajtje të rëndësishme, me vlerë
shembullore. Ai zgjon interesat e fëmijëve për t’i shtruar pyetjet e tyre dhe për t’i përpunuar. E
mësuara një herë trajtohet edhe në marrëdhënie të tjera, zgjerohet dhe thellohet.
Mësimi niset nga përvojat dhe interesimet e fëmijëve dhe zgjon interesime të reja. Ai u siguron
nxënësve (sipas mundësisë), kontakt të drejtpërdrejtë me lëndën e trajtuar dhe lidh të mësuarit e
tyre me përdorimin personal gjuhësor. Përparimet në të mësuar dhe detyrat i përshtaten
mundësisht gjendjes së secilit nxënës e nxënëse.
Mësimi i shfrytëzon mundësitë, të cilat rezultojnë nga fakti i veçantë që fëmijët lëvizin e jetojnë në
botëra jetësore dhe gjuhësore të ndryshme. Andaj ky mësim i kap rregullisht përvojat individuale të
nxënësve dhe nxënëseve dhe përkujdeset për krahasimet si princip bazë didaktik. Përmes
krahasimit të gjuhës së origjinës me gjuhën gjermane, ai thellon kompetencat e tyre në të dy gjuhët.
Përmes krahasimit të botërave jetësore të ndryshme ai e thellon mirëkuptimin e të përbashkëtave,
dallimeve dhe veçantive të rëndësishme. Ndihmuese për këto sensibilizime gjuhësore dhe
3
interkulturore janë konceptet, të cilat janë të njohura përmes shkurtesës ELBE.
Mësimi u jep hapësirë elementeve të lojës dhe të të shprehurit me gojë. Në kopshtin parashkollor
hyrja bëhet parimisht përmes lojës.
Mësimi i aftëson nxënëset dhe nxënësit, ashtu që hap pas hapi të mësojnë në mënyrë të pavarur.
4.2 Vlerësimi i nxënëseve dhe nxënësve
Prej klasës së dytë të shkollës primare, nxënësit dhe nxënëset marrin një notë për suksesin dhe
përparimin e tyre në GJKA. Mësuesit e bartësve të njohur të GJKA e shënojnë këtë notë për çdo
fëmijë në fund të çdo semestri në atest. Mësuesi i klasës e shënon në dëftesën e shkollës publike
4
cyrihase. Në nivelin e kopshtit parashkollor dhe në klasën e parë të shkollës primare nxënësit/et
nuk marrin notë. Mësuesit e GJKA mund t’u japin prindërve informacione mbi përparimin e fëmijës
së tyre në një bisedë.
Notat japin information për ate se deri në çfarë shkalle një nxënëse ose një nxënës i ka arritur
qëllimet mësimore të synuara në mësimin e GJKA dhe çfarë përparimesh mësimore janë arritur.
Sipas dëshirës, mësimdhënësi i GJKA mund t’i vlerësojë në dëftesë edhe kompetencat e pjesshme
veç e veç: të kuptuarit e së dëgjuarës, të kuptuarit e së lexuarës, të folurit, të shkruarit,
gjeografi/njeriu dhe mjedisi.
Notimi lidhet me qëllimet e planeve mësimore, të cilat i kanë përpiluar bartësit. Ato bazohen në këtë
plan mësimor kornizë. Nota jep information për sukseset në lëndët mësimore, jo për sjelljen, për
kujdesin e për përpikmërinë. Tek vlerësimi dhe dhënia e notave vlen shkalla e njëjtë e notave si në
shkollën publike.
3

ELBE është shkurtesë për Eveilauxlangues – Language awareness – Ndërgjegja ndaj gjuhëve. Ky koncept nuk fokusohet
në mësimin e gjuhëve dhe të strukturave të tyre. Në qendër qëndrojnë shumë më tepër hulumtimi, krahasimi dhe
zbulimi i gjuhëve. Për këtë ekzistojnë ndihma të ndryshme e të përshtatshme mësimore.

4

Në bazë të § 8 të Rregullores mbi lëshimin e dëftesave shkollore (Rregullorja e dëftesave) e 1 shtatorit 2008.
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Nota vlerëson suksesin e përgjithshëm të fëmijës në mësim. Ajo pasqyron jo vetëm sukseset në
provimet formale, por përfshin edhe vëzhgimet që bën mësuesi për sukseset në mësim. Si pasojë,
ajo nuk është vetëm rezultat i një llogarie mesatare të provimeve veç e veç.
Si mjet ndihme – sipas mundësisë e në marrëveshje me mësuesit e klasës së rregullt – mund të
përdoret edhe Portfoli Evropian i Gjuhëve (ESP). Ai u shërben nxënësve për t’i vlerësuar e
dokumentuar vetë kompetencat e fituara. Ata mund ta përdorin atë edhe si instrument për të
vendosur qëllimet në të mësuarit e tyre të mëtejshëm.
Mësuesit e GJKA i përkrahin sipas kërkesës edhe mësuesit e klasave përkatëse gjatë vlerësimit të
nxënëseve dhe nxënësve (veçanërisht në raport me vendimet për shkollim të mëtejshëm).
4.3 Detyrat e shtëpisë
Detyrat e shtëpisë i përkrahin proceset mësimore, duke ofruar një mundësi për t’u konfrontuar
jashtë procesit mësimor me përmbajtjet mësimore. Fëmijët duhet të kenë mundësi që t’i zgjidhin
detyrat e shtëpisë pa ndihmën e drejtpërdrejtë të prindërve. Megjithatë, mund të jetë me vlerë që të
përfshihen kompetencat e prindërve në gjuhët e origjinës – si p.sh., për detyrat me dialogje apo të
lojës. Është e pritur që prindërit të interesohen për të mësuarit e fëmijëve të tyre në kurset e Gjuhës
dhe Kulturës së Atdheut. Mësuesit marrin parasysh gjatë dhënies së detyrave mundësitë dhe
suksesin e nxënësve. Ashtu ata mënjanojnë mbingarkimin e tyre dhe i motivojnë ata me sfida të
përshtatshme.
4.4 Mjetet mësimore dhe ndihmat mësimore
Mjetet mësimore dhe ndihmat mësimore do të zgjedhen dhe do të vihen në dispozicion nga bartësit
e kurseve. Ato marrin parasysh aftësitë e ndryshme në të mësuar si dhe situatat specifike
(dygjuhësia, përvojat e migrimit) të nxënëseve dhe nxënësve. Ato ndihmojnë që të plotësohen
kërkesat e Planit mësimor kornizë duke u drejtuar sipas tij.
4.5 Zgjedhja e metodës
Gjatë modelimit të mësimit – në kuadër të bazave didaktike të këtij plani mësimor – mësuesit janë
të lirë në zgjedhjen e metodës. Ata zgjedhin metodën, e cila në situata të caktuara mësimore i
përgjigjet më së miri qëllimeve dhe përmbajtjeve, si dhe vetë nxënësve dhe mësuesve. Ata marrin
parasysh që të zbatojnë një mori metodash, si instruksion të drejtpërdrejtë, të mësuarit zbulues,
punë plani, mësim projekti, punë në të mësuarit në partneritet etj.
Zgjedhja e metodës i përgjigjet rrethanave, ngase përbërja e klasës është shpesh heterogjene.
Nxënësit vijnë nga klasë të ndryshme ose nga shkolla të ndryshme, i përkasin niveleve të moshave
të ndryshme, kanë një të kaluar biografike të ndryshme dhe një gjendje gjuhësore të ndryshme.
4.6 Asnjanësia politike dhe konfesionale
Mësimi i GJKA është asnjanës në aspektin politik dhe konfesional. Ai niset nga një botëkuptim
pluralist dhe heq dorë nga çdo indoktrinim politik dhe nacionalist. Nëse tematizohen religjionet,
qëllimi është njohuria për religjionet, e jo pranimi i një besimi të caktuar ose zbatimi i veprimeve
religjioze.
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5 Fusha mësimore «Gjuha»
5.1 Kuptimi dhe veçoritë e fushës mësimore
Mësimi në GJKA zhvillohet në gjuhën letrare përkatëse. Ky mësim i përfshin paranjohuritë e
nxënësve në gjuhën e origjinës, të cilat dallohen shumë në aspektin individual dhe mund të kenë
edhe forma dialektore.
Mësimi merr parasysh që kompetencat në gjuhën e origjinës të një fëmije mund të përputhen me
kompetencat e gjuhës së parë ose të dytë. Prandaj, mësuesi e individualizon mësimin e tij aq sa
është e mundur dhe e nevojshme. Për këtë ai mund të marrë elemente nga didaktikat, të cilat
trajtojnë gjuhën mësimore si gjuhë të parë, gjuhë të dytë ose gjuhë të huaj.
Fëmijët dhe të rinjtë e zgjerojnë të kuptuarit gjuhësor të tyre, duke bërë krahasimin mes gjuhës
mësimore me gjuhën gjermane, në bazë të nivelit në të cilin janë. Ata i kuptojnë interferencat
gjegjësisht krahasimet e rëndësishme mes këtyre gjuhëve.
Norma gjuhësore që përdoret në vendin e origjinës, është përcaktuese për dhënien e rregullave
gramatikore dhe ortografike. Nxënëset dhe nxënësit, megjithatë, nuk e mësojnë ortografinë dhe
gramatikën si qëllim në vete.
Puna në leksik i aftëson ata që të mund të shprehen në mënyrë të përshtatshme, në situata të
ndryshme dhe për tema të ndryshme.
Ata e përjetojnë, mundësisht shpesh dhe drejtpërdrejt, se si mund ta zbatojnë gjuhën e shkruar dhe
të folur. Për këtë arsye mësuesit marrin parasysh propozimet e nxënëseve dhe të nxënësve si dhe
ngjarjet aktuale. Ata e përkrahin interesimin për gjuhën letrare përmes teksteve të zgjedhura letrare
– si ato klasike ashtu edhe ato moderne.
Nxënësit dhe nxënëset nuk i zgjerojnë në gjuhën e origjinës së tyre vetëm shkathtësitë bazë
komunikuese, të cilat i përdorin në përditshmëri, të ashtuquajturat Basic Interpersonal
Communicative Skills (Aftësitë bazale të komunikimit ndërveprues)(BICS). Ata fitojnë në mënyrë
plotësuese edhe kompetencat gjuhësore të cilat janë vendimtare për të mësuarit kognitiv në
shkollë: die Cognitive Academic Language Proficiency (Aftësitë kognitive akademike për përdorimin
e gjuhës) (CALP). Janë këto kompetenca CALP, të cilat ua lejojnë atyre që të kuptojnë gjendje
faktike komplekse dhe të kuptojnë abstrakten, të njohin marrëdhëniet shkakore ose të strukturojnë
një tekst të vetin. Prandaj mësimi i GJKA e përkrah hapin nga regjistrat BICS tek regjistrat CALP. Ai
e forcon vetëdijen e nxënësve dhe nxënëseve për dallimet mes regjistrave të fjalëve dhe i mëson
ata se si mund t’i përdorin ato.
Nxënëset dhe nxënësit marrin një pasqyrë se si ndryshon dhe zhvillohet gjuha në vendin e origjinës
së tyre.
Në shkollën publike alfabetizohen të gjithë fëmijët në gjermanisht dhe në alfabetin latin. Në mësimin
e GJKA nxënëset dhe nxënësit mësojnë edhe alfabetin e gjuhës së origjinës të tyre. Nëse do të
mësohet atje një alfabet krejt tjetër – si ai arab ose kinez – këto dy procese rrjedhin pavarësisht nga
njëri-tjetri dhe nuk duhet të bashkërendohen ngushtë. Nëse nga ana tjetër, në mësimin e GJKA
mësohet alfabeti latin ose qirilik, atëherë mësuesi i GJKA duhet të përfshijë alfabetizimin e
gjermanishtes në shkollën publike, në mënyrë që të menjanohen konfuzionet në proceset
mësimore. Mësuesi duhet të njohë dhe të paraqesë dallimet me alfabetin gjerman. Nëse hyrja në
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alfabete zhvillohet në të dyja gjuhët në të njëjtën kohë, atëherë ai informohet mbi gjendjen dhe
metoden e alfabetizimit në klasën e rregullt të fëmijëve përkatës. Sipas mundësisë ai flet me
mësuesit përkatës lidhur me këtë.
5.2 Qëllimet orientuese «Gjuha»

Parashënim për qëllimet orientuese
Qëllimet orientuese janë formuluar pjesërisht në mënyrë analoge me qëllimet orientuese për
«Gjuhën» në planin mësimor cyrihas të shkollës publike, e pjesërisht janë definuar në mënyrë
plotësuese. Ato do të duhej të arriheshin në përfundim të shkollimit të obliguar.

Përkrahja e shumëgjuhësisë funksionale
Nxënëset dhe nxënësit fitojnë në gjuhën e tyre të origjinës kompetencat, të cilat bashkë me
kompetencat në gjermanisht dhe në gjuhët e huaja ndihmojnë në një shumëgjuhësi funksionale.
Pra, në qendër qëndrojnë të kuptuarit dhe të komunikuarit, si në formë gojore ashtu edhe me
shkrim. Përsosmëria gjuhësore luan një rol të dorës së dytë.

Të dëgjuarit dhe të kuptuarit
Nxënëset dhe nxënësit mund të kuptojnë se çfarë po flitet në gjuhën e origjinës së tyre. Ata janë në
gjendje t'i ndjekin nga ana përmbajtësore diskutimet, referatet, programet – e radios dhe të
televizionit, për tema të përgjithshme dhe mësojnë të kenë një qëndrim kritik ndaj asaj që kanë
dëgjuar. Ata mësojnë gjithashtu të interpretojnë, se çka shprehet përmes akcentit dhe gjuhës së
gjesteve.

Të lexuarit
Nxënëset dhe nxënësit lexojnë me qejf. Ata përjetojnë që të lexuarit mund të jetë zbavitës dhe
pasurues.
Literatura është një mjet artistik i shprehjes në çdo kulturë. Nxënëset dhe nxënësit do të duhej që të
njohin lloje të ndryshme letrare në mënyrë ekzemplare. Ata e dinë se si dhe ku mund të gjejnë libra
në gjuhën e origjinës së tyre. Ata njohin media të ndryshme dhe lloje të ndryshme tekstesh.
Ata janë të aftë që prej teksteve të nxjerrin informacione me qëllime të caktuara, kurse për atë që
nuk e kuptojnë të pyesin ose të kërkojnë më tutje.

Të folurit
Mësuesi krijon situata bisedimore, të cilat janë me rëndësi për fëmijët dhe të rinjtë dhe kërkon një
interaksion gjuhësor mes tyre.
Nxënëset dhe nxënësit janë të aftë që të formulojnë gjendje faktike dhe të shpehin mendimet e
ndjenjat e tyre. Ata janë gjithashtu të aftë që thëniet e të tjerëve t'i kuptojnë dhe që të shtrojnë
pyetje.
Ata mund të tregojnë ngjarje si dhe të lexojnë tekste, t’i formojnë ato dhe të referojnë në mënyrë të
lirë.
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Të shkruarit
Nxënëset dhe nxënësit shkruajnë me qejf.
Ata i lexojnë njëri-tjetrit rregullisht tekste që i kanë krijuar vetë dhe i komunikojnë për këtë njëri-tjetrit
shpërfaqjet e tyre. Në këtë mënyrë ata përjetojnë se të shkruarit është proces social, ku nuk
qëndron në qendër vetëm produkti, gjegjësisht teksti.
Ata janë në gjendje që t'i formulojnë mendimet e veta, gjendjet faktike, të vërteta dhe fiktive. Ata
mund, në bazë të moshës, të shkruajnë tekste në mënyrë të saktë në aspektin ortografik dhe
gramatikor, nëse është e nevojshme edhe me ndihmë të fjalorëve etj.
Ata e përjetojnë se kanë raste shumë të ndryshme për t’u shprehur me shkrim, në mënyrë të
larmishme edhe në gjuhën e origjinës së tyre.

Hulumtime gjuhësore
Krahasimet sipas niveleve mes gjuhës mësimore dhe gjemanishtes i mundësojnë nxënëset dhe
nxënësit që të njohin veçoritë dhe gjërat e përbashkëta të këtyre gjuhëve. Ata e përjetojnë
shumëgjuhësinë si pasuri.
Nxënëset dhe nxënësit e përjetojnë se gjuha është e larmishme, e gjallë dhe e ndryshueshme. Ata
mësojnë ta përdorin, sipas situatës, në mënyra të ndryshme. Ata e njohin që pasuria e leksikut të
tyre dhe mënyrës se si ata shprehen, lidhet drejtpërdrejt me interesimin që kanë për gjuhën e
origjinës së tyre. Ata e përjetojnë gjuhën e origjinës së tyre në disa lëndë edhe si gjuhë lëndore.
Gjatë të dëgjuarit, të lexuarit, të shkruarit dhe të të shprehurit, nxënëset dhe nxënësit kanë fituar
njohuri bazë gramatikore dhe kanë mësuar që ato t'i përdorin. Përmes pyetjeve të sërishme dhe
kërkimeve me qëllime të caktuara, ata mësojnë t’i zgjerojnë njohuritë e tyre përmes gjuhës.
Nxënëset dhe nxënësit mësojnë t’i njohin dallimet mes dialektit dhe gjuhës standarde në gjuhën e
origjinës së tyre dhe udhëheqen në mënyrë suksesive nga e folmja dialektore drejt gjuhës
standarde.

Shkrimi dhe modelimi grafik
Nxënëset dhe nxënësit e njohin shkrimin dhe shkronjat e gjuhës së origjinës së tyre.
Mjetet e shkrimit dhe energjia modeluese qëndrojnë në një marrëdhënie të përshtatshme me
qëllimin e shkrimit.
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6 Fusha mësimore «Njeriu dhe mjedisi»
6.1 Kuptimi dhe veçoritë e fushës mësimore
Nxënëset dhe nxënësit konfrontohen në mësimin e GJKA me situatën e tyre si fëmijë dygjuhësor
nga familjet e emigruara ose nga familjet shumëgjuhësore. Ajo që ata i lidh në një klasë është
gjuha e origjinës e njëjtë, vendi i njëjtë i origjinës si dhe përvojat e përafërta emigruese dhe përvoja
e të qenurit pakicë. Të ndryshme janë përvojat e tyre personale, si dhe lidhjet me vendin e
origjinës. Mësimi i GJKA merr parasysh edhe dallimet për sa i përket përkatësisë religjioze, statusit
social, botëkuptimit dhe veçorive gjeografike brenda vendit të origjinës.
Mësimi tematizon konceptet e vlerave nga vendi i origjinës. Pastaj mund të vazhdojë krahasimi me
konceptet e vlerave në Zvicër. Përmes asaj që nxënëset dhe nxënësit janë të vetëdijshëm për
gjërat e përbashkëta dhe dallimet, mësimi i GJKA i ndihmon ata në sqarimin e konceptimit të
vlerave personale. Ky proces përkrah zhvillimin e një personaliteti të mëvetësishëm, që integron
referimet me sisteme kulturore e të vlerave të ndryshme. Njëkohësisht, kjo lidhje e forcon vetëdijën
e nxënëseve dhe të nxënësve.
Mësimi i GJKA trajton edhe tema sociale dhe thellon njohuritë e kulturës së origjinës. Përmes
rasteve konkrete mund të bëhen edhe lidhje dhe krahasime me Zvicrën.
Nxënëset dhe nxënësit e njohin historinë dhe gjeografinë e vendit të origjinës në pjesë ekzemplare.
Ata krijojnë marrëdhënie me jetën e sotme në vendin e origjinës dhe në Zvicër.
Mësimi përkrah një qëndrim tolerant, të hapur. Nxënësit dhe nxënëset i zgjerojnë kompetencat e
tyre për të bashkëjetuar me njerëz të origjinave të ndryshme kulturore, për të arritur kompromise
dhe për t’i zgjidhur konfliktet në mënyrë paqësore. Tek këto kompetenca ndërkulturore, kontribuon
krahasimi pa paragjykime – qoftë mes regjioneve të ndryshme të origjinës, dialekteve, gjuhëve e
religjioneve, apo mes vendit të origjinës dhe Zvicrës, ose mes vendit të origjinës dhe vendeve të
tjera.
6.2 Qëllimet orientuese «Njeriu dhe mjedisi»

Parafjalë për qëllimet orientuese
Qëllimet orientuese janë formuluar pjesërisht në mënyrë analoge me qëllimet orientuese për lëndën
«Njeriu dhe mjedisi» në planin mësimor cyrihas të shkollës publike, e pjesërisht janë definuar në
mënyrë plotësuese. Ato do të duhej të arriheshin në përfundim të shkollimit të obligueshëm.

Individi dhe shoqëria
Në kontakt me njerëzit, nxënëset dhe nxënësit mësojnë të dëgjojnë, t'i përceptojnë ndjenjat dhe të
futen në hallet e bashkëbiseduesit. Ata shqyrtojnë dhe rishqyrtojnë pasqyrimin të cilin e kanë bërë
për vete dhe për të tjerët.
Ata konfrontohen në mënyrë rrënjësore me botën jetësore të vendit të origjinës dhe të Zvicrës dhe
zhvillojnë për to një çasje të hapur. Ata mësojnë të reflektojnë ndjenjat e tyre të përkatësisë në
raport me botërat jetësore të ndryshme dhe për t’i integruar ato ndjenja në personalitetin e tyre.
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Përmes konfrontimit të vetëdijshëm me shumë përvoja nga familja, nga shokët/shoqet, nga shkolla,
nga vendi i origjinës, nga bashkatdhetarët dhe institucionet religjioze, ata fitojnë një vështrim në
larminë e lidhjeve të ndërsjella sociale dhe ndikimeve të ndërsjella. Ata pikasin se individi është
pjesë e shoqërisë, prej së cilës ai ndikohet dhe në të cilën ai ndikon.
Ata konfrontohen me religjionin, i cili është pjesë e historisë dhe kulturës së vendit të origjinës.
Religjioni kuptohet këtu si kulturë religjioni dhe jo si një mësim religjioni konfesional (krahaso kap.
4.6). Nxënësit dhe nxënëset e zgjerojnë mirëkuptimin e tyre për religjionet e ndryshme – duke i
krahasuar religjionet veç e veç – qoftë fjala për religjionet e ndryshme mbrenda vendit të origjinës
ose për religjionet në vendin e origjinës dhe në Zvicër.
Nxënëset dhe nxënësit krijojnë përvojën se bashkëjetesa njerëzore dhe përkujdesja e dyanshme, si
dhe përfillja e rregullave janë të domosdoshme. Njëkohësisht, ata janë të vetëdijshëm se këso
rregullash mbështeten në konceptimin e vlerave dhe të normave, të cilat janë të ndryshueshme.
Ata njohin se përgjigjet në shumë pyetje themeltare varen nga përceptimi personal i vlerave dhe
botëkuptimi. Ata njohin kriteret e vlerave dhe traditat e kulturës së origjinës e të Zvicrës dhe
konfrontohen me to.
Ata qëndrojnë në kulturën e tyre të origjinës dhe njëkohësisht janë të hapur për kulturën zvicerane.
Ata mësojnë që ndjenjat e përkatësisë së tyre në të dy hapësirat jetësore t'i integrojnë në
personalitetin e tyre. Të përjetuarit e vetëdijshëm të të dy fushave të përvojave menjanon konfliktet
e lojalitetit.
Ata mund t'i përceptojnë e pranojnë obligimet sociale. Ata kërkojnë që konfliktet t'i zgjidhin në
mënyrë të padhunshme, përmes bisedës dhe respektit të dyanshëm. Në përpjekjet për ta
bashkëformuar zhvillimin personal, ata mësojnë t'i shfrytëzojnë hapësirat e lira në mënyrë të
përgjegjshme.
Gjatë fazës kalimtare për t’u bërë të rritur, ata mësojnë që t'i emërtojnë ndjenjat e veta dhe të huaja
dhe të bisedojnë për sfidat e reja.
Njohuritë elementare orientuese mbi aspektet mendore, shpirtërore dhe trupore të njeriut si dhe një
leksik përkatës në gjuhën e origjinës iu ndihmon atyre për një mirëkuptim të thelluar për veten dhe
të tjerët dhe ua mundëson atyre që të orientohen më së miri në jetën e vet. Ata kanë njohuri mbi
nocione të domosdoshme, të cilat ua mundësojnë atyre për të folur mbi përceptimet personale, mbi
nevojat dhe kërkesat e tyre.
Ata veprojnë me ndjenjë përgjegjësie kundrejt shëndetit të vet fizik dhe psiqik si dhe të njerëzve të
tjerë.

Natyra dhe teknika
Nxënëset dhe nxënësit e rrisin vetëdijen e tyre për lidhjet reciproke mes natyrës, teknikës dhe
njeriut, në kuptim të rregullsive të brendshme që janë me vlefshmëri universale.
Ata i kuptojnë shkallët e ndryshme të zhvillimit teknologjik. Ata merren në mënyrë ekzemplare në
gjuhën e origjinës me tema nga fusha e natyrës, njeriut dhe teknikës.
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Atdheu dhe bota
Nxënëset dhe nxënësit ndeshen me rrethin e tyre të drejtpërdrejtë dhe me vendin e origjinës së tyre
me interesim dhe në mënyrë të hapur.
Përmes hulumtimit të vet dhe me ndihmën e fotografive, hartave dhe të mediave të tjera ata fitojnë
një pamje të diferencuar për vendin e origjinës, kjo falë reflektimit dhe krahasimit që e bëjnë me
Zvicrën.
Përmbajtjet gjeografike, ekonomike dhe ekologjike i zgjerojnë njohuritë e tyre mbi vendin e
origjinës. Këto njohuri themelore orientuese iu ndihmojnë atyre për t’a vëzhguar vendin e origjinës
në tërësinë e tij, si dhe për t'i renditur dhe peshuar informacionet nga burime të ndryshme. Kjo u
ndihmon atyre për t’u orientuar më mirë edhe në vendin e origjinës.
Ata konfrontohen me format e jetës dhe të punës në vendin e origjinës dhe i krahasojnë ato me
Zvicrën.
Ata e njohin mirë vendin e origjinës. Me pjestarët e grupeve të ndryshme në vendin e origjinës dhe
në Zvicër ata sjellen mundësisht në mënyrë sa më objektive. Në këtë aspekt, ata përpiqen që të
kenë mirëkuptim për konceptimet e vlerave dhe format e jetës së tyre. Ata i njohin paragjykimet e
huaja dhe të vetat dhe mësojnë që me to të merren në mënyrë konstruktive.

E kaluara, e tashmja, e ardhmja
Nxënëset dhe nxënësit i njohin dhe kanë respekt për historinë dhe të mirat kulturore të vendit të
origjinës së tyre, të kohës së tashme dhe të së kaluarës.
Në bazë të njohurive orientuese elementare në fushën historike, ata mund të bëjnë një renditje të
ngjarjeve, zhvillimeve dhe dëshmive nga historia dhe nga e sotmja e vendit të origjinës. Historia e
emigrimit të grupit të vet luan këtu një rol të rëndësishëm.
Ata mësojnë përmes shembujve të zgjedhur, se çdo paraqitje është subjektive dhe përmban
vlerësime. Ata e kuptojnë se qëndrimet dhe interesat e ndryshme mund të kuptohen më mirë kur
shikohen nga sfondi i tyre historik.
Ata pikasin se njerëzit përmes të ndijuarit, të menduarit dhe të vepruarit e tyre ndikojnë në zhvillime
të ndryshme. Ata merren me problemet globale, nacionale dhe regjionale dhe i përceptojnë
ndikimet e tyre të drejtpërdrejta në ambientin e tyre jetësor.
Ata kanë një vështrim për raportet e ndërsjella mes politikës, ekonomisë dhe kulturës.
Ata i njohin mundësitë e tyre për të ndikuar vetë në zhvillimet e tashme dhe ato të ardhme, si dhe
për të marrë bashkëpërgjegjësi. Ata i njohin të drejtat e njeriut, përfshirë të drejtat e fëmijëve, dhe
orientohen në to.
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7 Për mësimin në nivelet veç e veç
Plani mësimor i pranishëm nuk i ndan qëllimet për nivelet shkollore veç e veç, ngase kjo ndodh tek
në fushën e qëllimeve në vija të trasha. U është lënë bartësve të kurseve veç e veç që t’i definojnë
qëllimet specifike të niveleve në vija të trasha dhe përmbajtjet përkatëse, në mënyrë që mësuesit të
mund t’a përgatitin mësimin e tyre konkretisht. Teksti vijues kufizohet në shoshitjet parimore për
nivelet veç e veç.
7.1 Veçoritë e niveleve veç e veç

Niveli i kopshtit parashkollor
Fëmijët e kësaj moshe mësojnë përmes përvojave shqisore dhe veprimeve, në mënyrë të
mëvetësishme ose përmes imitimit. Gjendjet faktike i mësojnë gjithnjë përmes lidhjeve të ndërsjella.
Ato që i mësojnë në ecje e pa qëllim, i përmbledhin në kuptime me ndihmën e mësuesit dhe i
shndërrojnë në njohuri eksplicite. Për shembull kërcejnë nga një shkallë dhe e mësojnë aty
kuptimin shkallë, por edhe teknikën e kërcimit dhe ndjenjën e frikës ose të suksesit. Në mënyrë
përkatëse, mësimi niset nga përjetimet e përditshme të fëmijëve dhe krijon situata për veprime dhe
përvoja personale.
Mësimi ofron përjetime, në të cilat fëmijët mësojnë që pamjet dhe përfytyrimet t’i përfshijnë në fjalë
dhe fjali. Përkrahja e leksikut merr parasysh – përpos botës jetësore të fëmijëve – edhe fjalë
funksionale për orientim në hapësirë (ku, prapa, mbi etj.) dhe marrëdhëniet logjike (më shumë, më
pak, njëjtë, po aq, etj.).
Mësimi i familjarizon fëmijët përmes mënyrës së lojës me botën e librave të ilustruar dhe me tekste.
Fëmijët mësojnë se simbolet, shenjat dhe piktografia (transmetimi i fjalëve përmes shenjave
ilustruese) në përditshmërinë e tyre kanë një kuptim.
Fëmijët njohin të shkruarit dhe funksionet e shkrimit. Ata ushtrojnë të merren me materiale të
ndryshme të shkrimit, me qëllim të caktuar dhe në mënyrë të kontrolluar. Kjo nuk ndodh në çdo
grup gjuhësor në të njëjtën mënyrë: Nëse do të mësohet shkrimi latin, fëmijët do të lexojnë dhe
shkruajnë në këtë moshë vetëm nëse ata duan vetë. Tek grupet tjera mësimi i shkrimit mund të
marrë një vlerë më të madhe. (Krahaso kreun. 5.1)

Niveli i ulët
Pikënisje janë përvojat personale dhe të përditshmërisë së fëmijëve në familje, në vendin e
origjinës dhe në Zvicër. Lidhja e fëmijëve në këtë moshë me familjen dhe orientimi sipas
konceptimit të vlerave të saj, është ende e fortë.
Në mësim përkrahen të gjitha fushat gjuhësore: kuptimi i së dëgjuarës dhe të shprehurit, leximi dhe
shkrimi. Këtu gjejnë zbatim para së gjithash format mësimore përmes lojës. Hyrja në të lexuar dhe
në të shkruar merr parasysh alfabetizimin në gjermanisht si gjuhë shkollore. Aty ku është e
nevojshme, mësuesi vendos krahasime me alfabetin gjermanisht, për t’i mënjanuar keqkuptimet.
(Krahaso kreun. 5.1)
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Niveli i mesëm
Për fëmijët e nivelit të mesëm, moshatarët/et e njëjtë janë shumë të rëndësishëm. Ky grup-moshë
zhvillon një interesim natyror për mënyrat e ndryshme të jetës dhe të botërave jetësore, me të cilat
ai vjen në kontakt. Ai ka përgjithësisht një raport pozitiv me ambientin që e rrethon – familjen,
shkollën dhe gati fare nuk i vë këto gjëra në pyetje. Ky grup-moshë është parimisht pa paragjykime,
i hapur, spontan në raport me kulturën e origjinës dhe interesohet për marrëdhëniet dhe lidhjet me
familjen e tij në vendin e origjinës.
Në mësim përkrahen të gjitha fushat gjuhësore – të kuptuarit e asaj që dëgjohet dhe të folurit, të
lexuarit dhe të shkruarit. Një vëmendje e veçantë i kushtohet zgjerimit të kompetencave në
regjistrat gjuhësor kompleks dhe me kërkesa të larta (Cognitive Academic Language Proficiency,
CALP).

Niveli sekundar I
Në nivelin e lartë, të rinjtë konfrontohen gjithnjë e më tepër në mënyrë kritike me përceptimet e
vlerave të tyre si dhe të vlerave të ambientit që i rrethon. Si pasojë, ata nganjëherë edhe mund të
shkëputen prej normave dhe vlerave të origjinës, ose i idealizojnë ato. Shpesh të rinjtë rrëmojnë me
pyetje mbi kuptimin e mësimit të GJKA.
Arsimtarja/-i e kupton këtë situatë transformimi, konfrontohet me të dhe tregon në mësim modele të
të jetuarit të ndryshëm në mënyrë kritike. Kjo i aftëson të rinjtë për t’u orientuar, për t’a zhvilluar
personalitetin e tyre dhe për t’a gjetur rrugën e vet. Të rinjtë do të përkrahen veçanërisht, për t'i
integruar në jetën e tyre përvojat e ndryshme, pikëpamjet për vlerat si dhe përkatësinë e tyre.
Mësimi merr parasysh aftësitë dhe njohuritë individuale të të rinjve. Nxënëset dhe nxënësit
trimërohen që njohuritë e tyre specifike kulturore dhe ndërkulturore t’i sjellin jo vetëm në mësimin –
GJKA, por edhe në mësimin e shkollës publike dhe jashtë shkollës.
Një vlerë të rëndësishme në këtë drejtim luan komunikimi gojor dhe ai me shkrim, vështrimet
gjuhësore dhe edukimi mbi mediat. Të rinjtë kanë rastin që t'i shfrytëzojnë njohuritë e fituara në
gjuhë të ndryshme (në gjuhën e origjinës, gjermanisht, frëngjisht, anglisht), të tërheqin vija analoge
dhe t'i ndërlidhin njohuritë e tyre. Kështu, ata mund t'i zgjerojnë kompetencat gjuhësore dhe
komunikuese.
Mësimi i përkrah të rinjtë që të zhvillojnë një perpektivë profesioni për t’u integruar në fushën e
profesioneve. Në mënyrë të veçantë ky mësim i përforcon ata, që kompetencat dygjuhësore dhe
ndërkulturore t’i përceptojnë si resurse plotësuese dhe t’i shfrytëzojnë ato.
7.2 Nivelet dhe temat – një vështrim
Tabela e mëposhtme tregon cilat tema mund të përpunohen në mësimin e GJKA, në cilat nivele.
Ajo përfshin shumë propozime temash. Duke marrë parasysh numrin e kufizuar të orëve, mësuesi
duhet të bëjë një zgjedhje. Tek shumica e temave është me shumë vlerë që të bëhen krahasime
mes gjuhëve, gjegjësisht mes botërave jetësore. Kështu mund të bisedohet për shembull sa fort
dallohen apo janë të njëjta normat në kopshtin parashkollor ose në familjen e vet. Këto krahasime
nuk përmenden tek secila temë në mënyrë eksplicite.
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Temat

Niveli i kopshtit
parashkollor

Niveli i ulët

Unë dhe të tjerët
– jetojmë
bashkërisht

Njohim njëritjetrin;

Përshëndetemi
prezentojmë(njëritjetrin);
Format e
mirësjelljes dhe
rregullat e
mirësjelljes;

Kopshti
parashkollor:
rregullat, rrjedha
dhe normat;
ritualet;

Shkolla: rregullat,
rrjedha dhe
normat;

Niveli i mesëm

Niveli sekundar I

Grupe dhe kultura
të ndryshme:
rregulla dhe vlera
të njejta dhe të
ndryshme –
respekti i
ndërsjellë dhe
njohja e
ndërsjellë,
Konfliktet dhe
strategjitë e
zgjidhjeve;

Individi dhe grupi,
Përkatësia dhe të
qenurit i huaj;

Kush jam unë:
çka më
karakterizon mua,
ku është vendi im;

Shembëlltyrat dhe
idolet: nga sporti,
shkenca, kultura
dhe historia;

Rolet e gjinive:
djemtë – vajzat;

Marrëdhëniet për
gjininë tjetër
(edhe pritjet
specifike
kulturore;

Të drejtat e
fëmijëve

Të drejtat e njeriut

Bashkëjetesa mes
shumicës dhe
pakicës: integrimi,
racizmi, debatet
aktuale dhe
ngjarjet;

Bashkërisht të
bëjsh ose te
përjetojsh me të
tjerët diçka;
Miqësia;
Konfliktet;

Shoqëria; Grindja

Çka mund që të
bëj vetë
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Temat

Niveli i kopshtit
parashkollor

Niveli i ulët

Niveli i mesëm

Niveli sekundar I

Familja

Familja ime dhe
farefisi

Familja ime dhe
farefisi; rregullat
dhe normat në
familje

Ndarja e punës –
dhe të detyrave
në familje;

Rolet e anëtarëve
të familjes: në
ndryshimet e
kohës, dallimet
kulturore;
Kuptimi im
(personal) i
roleve;

Historia e familjes
sime: Gjeneratat
dhe pema e
familjes;

Funkcionet dhe
format e familjes
në varësi të
historisë dhe
kulturës;

Forma familjare të
ndryshme
Vlerat personale;
Etika
Loja dhe koha e
lirë

Luajmë:
bashkërisht, në
vende të
ndryshme, me
lojëra të
ndryshme;

Luajmë:
bashkërisht, në
vende të
ndryshme, me
lojëra të
ndryshme; lojëra
dhe sende të lojës
moderne dhe
tradicionale;

Çlodhja dhe
pushimi;

Çlodhja dhe
pushimi;

Koha e lirë dhe
hobi

Ogranizimi i
kohës së lirë;
Sporti; Grupi i të
rinjve;

Organizimi i
kohës së lirë:
piktakimi i të
rinjve; Kulturat e
të rinjve (muzika,
gjuha);

Raporti me mediat
digitale dhe të
tjera

Grupi i
moshatarëve;
Shoqatat;

Veglat e punës
dhe mjetet e
punës

Raporti me mediat
digitale dhe të
tjera;
Reklama
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Temat

Niveli i kopshtit
parashkollor

Niveli i ulët

Niveli i mesëm

Niveli sekundar I

Banimi, lagjja
dhe qyteti

Rrethanat në
shtëpi dhe në
kopshtin
parashkollor;

Banesa jonë:
shtëpia dhe rrethi;

Shtëpitë dhe
banimi (edhe
aspekte të
shtresave
sociale);

Banimi dhe stilet e
ndërtimit:
zhvillimet
historike;

Rruga ime për në
shkollë;

Rruga ime për në
shkollë;

Lagjja / fshati;
Shitoret për blerje

Qytetet dhe
urbanizimi (si
zhvillim botëror)

Komunikacioni
dhe mjetet e
komunikacionit

Mjetet e
komunikacionit

Ditëlindja dhe
festat tjera të
rëndësishme;

Ditëlindja dhe
festat tjera të
rëndësishme
format e
ndryshme të
festave;

Festat festohen
në mënyra të
ndryshme,
traditat;

Kultura e daljes
dhe mbrëmjeve të
argëtimit;

Veshja

Veshjet e
ndryshme sipas
rastit

Moda e veshjeve
në ndryshimet e
kohës; Veshja
sipas profesionit,
veshja dhe
roli/statusi, artikuj
me firmë

Moda dhe ritualet
në ndryshimet
historike

Trupi im: pjesët e
tij, integriteti im
trupor dhe i të
tjerëve;

Trupi i njeriut;
pesë shqisat;

Higjiena;

Higjiena;

Shëndeti dhe
sëmundja;
udhëheqja e
shëndoshë e
jetës;

Sporti; Varësia;

Ushqimi i
shëndoshë dhe
pija, shprehitë e
ushqimit

Prejardhja e
ushqimeve,
perimeve dhe
frutave sipas
stinës

Të ushqyerit;
Kultura të
ndryshme të të
ushqyerit në
varësi të kulturës,
historisë dhe
mjedisit

Festat, zakonet
dhe moda

Shëndeti dhe
ushqimi

Mjeku;

Ushqimi i
shëndoshë dhe
pija
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Temat

Niveli i kopshtit
parashkollor

Niveli i ulët

Niveli i mesëm

Gjeografia

Emërtimet
gjeografike nga
fusha e përvojës
së fëmijëve
(vendbanimi,
vendi i origjinës,
Zvicra, vendi fqinj
etj.)

Nocionet për
orientimin në
hapësirë;

Nocionet për
renditje në
hapësirë;

Vendi im i
origjinës: një
pasqyrë mbi
gjeografinë,
klimën

Lumenjtë dhe
liqenet e
rëndësishme,
malet dhe qytetet
në vendin e
origjinës

Kafshët;

Kafshët
shtëpiake; kafshët
dhe bimët; Mali;

Llojet e kafshëve
dhe llojet e
bimëve;

Pemët dhe
perimet;

Pemët dhe
perimet; Katër
elementet;

Zingjiri i
ushqimeve;

Stinët e vitit dhe
ndryshimet e
natyrës;

Stinët e vitit;

Moti dhe
parashikimi i
motit;

Nocionet për
kohën (viti, muaji,
java, dita, ora,
mbrëmja,
mesdita, dje, sot,
nesër etj.);

Koha e orës;

Natyra dhe
teknika

Mbrojtja e
mjedisit,
katastrofat
mjedisore

Niveli sekundar I

Karakteristikat
gjeografike të
regjioneve të
vendit të origjinës

Ekologjia,
rrezikimi dhe
mbrojtja e
ambientit (ndër të
tjera riciklimi dhe
heqja e
mbeturinave);
Debatet aktuale
nga shkenca
(eksperimentet
me kafshë,
hulumtimet për
gjene etj.);

Mjetet e
amvisnisë

Biçikleta
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Temat

Niveli i kopshtit
parashkollor

Niveli i ulët

Niveli i mesëm

Niveli sekundar I

Literatura dhe
arti

Këngët; Rimat;
Përrallat; Librat e
ilustruar;

Këngët; Vargjet;
Përrallat; Librat e
ilustruar;

Ngjarjet, sagat,
fabulat, poezitë;
Biblioteka
interkulturore;

Shembuj nga
literatura klasike
dhe moderne;

Ngjyrat;

Filmat

Filmat

Filmat;

Të modelosh vetë
një punim dhe të
flasësh për të më
të tjerët
E kaluara dhe
historia

«Kur unë isha i/e
vogël»;

Arti pamor,
muzika dhe
format tjera të
artit; artistët dhe
artistet
«Kur unë isha i/e
vogël»;

Historia e familjes
sime; Migrimi;

Biografia ime (p.
sh. sa i përket
mësimit ose
gjuhëve);

Përjetime
personale në
vendin e origjinës;
Udhëtimet,
pushimet

Historia e vendit
të origjinës: mitet
e krijimit të tij

Zhvillimet aktuale
politike dhe
sociale ne vendin
e origjinës;

Dallimet përpara
– tash ;
Përjetime
personale në
vendin e origjinës;
Udhëtimet,
pushimet

Lënda e religjionit;
Arsimimi politik
(ndër të tjera
zgjedhjet dhe
votimi etj.)

24

Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Albanisch

Temat

Niveli i kopshtit
parashkollor

Niveli i ulët

Niveli i mesëm

Niveli sekundar I

Bota e punës
dhe arsimimi

Profesionet e
personave nga
rrethi personal
(nëna, babai,
edukatorja);
shitësi/-ja, mjeku/ja

Profesione në
shkollë dhe në
publik
(Profesionet në
hoteleri, polici,
spital, shitje etj.)

Profesioni i
ëndërrave;
shembuj të
personaliteteve
nga fushat e
ndryshme të
profesioneve;

Zgjedhja e
profesionit dhe
kalimi në botën e
profesioneve ose
në një shkollë të
mëtejshme në
Zvicër dhe në
vendin e origjinës:
profesionet dhe
parakushtet,
dallimet midis
vendeve;

Rëndësia e
arsimimit dhe e
punës

Profesioni dhe
identiteti;
Shfrytëzimi i
kompetencave
ndërkulturore
personale dhe
gjuhësore; çështje
specifike gjinore;
Ekonomia:
sektorët e
ndryshëm,
zhvillimi historik,
papunësia,
sindikatat
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8 Fjalorth
Sqarimet e mëposhtme përshkruajnë se si do të kuptohen nocionet përkatëse në tekstin e
pranishëm.

Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS)
Lidhur me mësimin e gjuhës është e arsyeshme të dallohen dy aftësi bazë: kompetencat gjuhësore,
të cilat përdoren në jetën e përditshme dhe në komunikimin e drejtpërdrejtë personal, quhen në
gjuhën profesionale BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills). Kompetencat në gjuhën
kognitive-akademike, të cilat janë të domosdoshme për të mësuarit shkollor, quhen CALP
(Cognitive Academic Language Proficiency). BICS janë të orientuara në aspektin gojor edhe nëse
do të shkruhen tekste. Fjalitë janë rrallë komplekse, por vendosen njëra pas tjetrës. Leksiku merret
nga jeta e përditshme. Në të kundërtën, gjuha kognitive-akademike kërkon kompetenca me
kërkesa të larta: duhet të trajtohen gjëra të largëta në aspektin kohor dhe mjedisor si dhe të njihen
normat gramatikore dhe rregullat e drejtshkrimit. Për këtë duhet të kuptohen fjali komplekse e
struktura rrëfimtare, si dhe forma të ndryshme tekstesh. Përfundimisht janë të nevojshme një leksik
i zgjeruar dhe kompetenca për t’i thënë përmbajtjet abstrakte, si dhe për t’i zbërthyer tekstet me
kërkesa të larta p.sh., nga lëndët natyrore ose historike.

Bilingualizmi
Shiko gjuha e parë dhe dygjuhësia.

Bota (-ërat) jetësore
Plani mësimor nënkupton me botën jetësore tërësinë e të gjitha gjërave, ngjarjeve dhe gjendjeve
faktike, me të cilat merren njerëzit në kohën e tashme. Një botë jetësore është vetëm një pjesë e
botës së tërësishme – në varësi nga situata jetësore individuale. Kështu, bota jetësore e një mjeku
gjerman ka tjera raporte nga ajo e një bujku afrikan, ajo e një vajze të emigruar të shtresës së lartë
kroate tjera raporte nga ajo e një djali nga shtresa e ultë zvicerane. Plani mësimor kornizë nuk bën
dallime të prera mes kulturës dhe botës jetësore, por thekson te nocioni i dytë më shumë raportet e
individit me të tashmen e tij si dhe veprimin dhe të folurit e tij personal.

Cognitive Academic Language Proficiency (CALP)
Shiko Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS).

Dialekti
Dialekti është një gjuhë e kufizuar e një vendi apo regjioni, ose një variant regjional i një gjuhe.
Dialektet shfaqen rrallë në formë të shkruar. Ato mund të dallohen shumë nga gjuha letrare. Dialekti
mund t’i përgjigjet gjuhës së rrethit, si p.sh., në Zvicrën gjermanishtfolëse.

Dygjuhësia, dygjuhësor
Në kuptim të gjerë njeri dygjuhësor (ose bilingual) është dikush i cili ka kompetenca aktive ose
pasive në dy gjuhë. Në Planin mësimor kornizë të pranishëm përdoret një definicion i ngushtë: këtu
karakterizohen si dygjuhësor vetëm ata fëmijë që e flasin gjermanishten dhe një gjuhë të origjinës
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tjetër, që nuk është gjuhë gjermane. (Dygjuhësia definohet ndryshe në këtë plan mësimor se sa
shumëgjuhësia, shiko për këtë shënimin më lart.)

Fëmijë me gjuhë të huaj
Me gjuhë të huaj janë ata fëmijë të cilët e zotërojnë gjuhën e parë të tyre, por jo ose vetëm pak
gjuhën e rrethit, tek ne gjermanishtja zvicerane dhe gjermanishtja. Të qenurit me gjuhë të huaj nuk
është diç statike. Fëmijët me gjuhë të huaj e humbin pjesërisht për një kohë të shkurtër këtë atribut,
duke u bërë dygjuhësor.

Fëmijët me sfond migrimi
Shiko Me sfond migrimi.

Gjuha amtare
Me gjuhë amtare kuptohet gjuha e parë e mësuar. Nocioni është i pasaktë, sepse ai niset nga ajo
që vetëm nëna është vendimtare për mësimin e gjuhës së parë. Për këtë arsye Plani mësimor
kornizë flet vetëm për gjuhën e parë.

Gjuha dhe Kultura e Atdheut (GJKA)
Shiko Kap. 3.1.

Gjuha e dytë, Gjermanishtja si gjuhë e dytë (DaZ)
Gjuha e dytë është ajo gjuhë e cila mësohet si e dyta. Tek fëmijët me sfond migrimi ajo është
parimisht gjuha, e cila u mundëson atyre të marrin pjesë në shoqërinë lokale – në rastin tonë
gjermanishtja. Për këtë përdoret termi gjermanishtja si gjuhë e dytë, shkurtimisht DaZ (Deutsch als
Zweitsprache). Jo gjithmonë gjermanishtja është gjuhë e dytë tek këta fëmijë. Nëse për shembull
ata i takojnë gjeneratës së tretë të të emigruarve, ata e mësojnë gjermanishten shpesh si gjuhë të
parë dhe gjuhën e origjinës si gjuhë të dytë ose si të dytën gjuhë të parë (bilingualizmi primar).

Gjuha e huaj
Një gjuhë e huaj është një gjuhë, e cila mësohet në mënyrë plotësuese prej gjuhës së parë – dhe
kjo jashtë vendit, në të cilin flitet kjo gjuhë. Kjo gjuhë nuk i përgjigjet gjuhës së rrethit – në
kundërshti me gjuhën e dytë, e cila mësohet në vendin ku jetojnë nxënësit/-et. Një gjuhë e huaj
mësohet parimisht në shkollë; në shkollat publike të gjermanishtes zvicerane gjuhë të huaja janë,
para se gjithash, frëngjishtja dhe anglishtja.

Gjuha e origjinës
Gjuha e origjinës është gjuha e cila është gjuha e rrethit ose gjuha standarde në vendin e origjinës
së të emigruarve. Nëse fëmija përkatës i takon gjeneratës së dytë ose të tretë emigruese, atëherë
gjuha e origjinës nuk është gjithsesi gjuha e tij e parë. Për këtë arsye, Plani mësimor kornizë,
gjuhën mësimore në mësimin e GJKA e quan jo gjuhë të parë, por gjuhë të origjinës.
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Gjuha e parë
Kjo është gjuha e parë socializuese, pra gjuha, e cila mësohet si e para dhe e cila flitet para se
gjithash në familje. Në zhargonin popullor flitet edhe për «Gjuhë amtare». Njohja dhe përkrahja e
gjuhës së parë është rrënjësore për një zhvillim të mirë gjuhësor edhe nëse me kohë një gjuhë e
dytë (në rastin tonë gjermanishtja) do të bëhej dominante. Shumë fëmijë mësojnë në të njëjtën
kohë, ose pak më vonë, jo vetëm një por dy ose më shumë gjuhë – nëse njëri prind e flet një gjuhë
tjetër me fëmijën. Në këtë rast, një fëmijë ka pra disa gjuhë të para; gjë që quhet bilingualizëm
primar.

Gjuha e rrethit
Gjuha e rrethit është gjuha bisedimore e cila flitet më së shumti në një rreth, në Zvicrën
gjermanishtfolëse gjuha e rrethit është dialekti zviceran.

Gjuha familjare
Bëhet fjalë për një gjuhë e cila flitet përgjithësisht në rrethin familjar (gjegjësisht bëhet fjalë për disa
gjuhë).

Gjuha letrare
Shiko Gjuha standarde.

Gjuha mësimore
Në këtë Plan mësimor kornizë, termi gjuhë mësimore përdoret për gjuhën standarde të një vendi
ose të një shoqërie, e cila mësohet në mësimin e caktuar të GJKA. Për këtë përdoret këtu edhe
nocioni gjuha e origjinës.

Gjuha profesionale
Një gjuhë profesionale është një variant i gjuhës standarde, e cila është e karakterizuar përmes një
leksiku specifik profesional.

Gjuha standarde, Gjuha letrare
Gjuha standarde i përgjigjet formës gjuhësore të normës së një shoqërie gjuhësore, pra të gjuhës
së shkruar, gjuhës zyrtare, gjuhës së letërsisë. Gjuha standarde është sinonim me nocionin gjuhë
letrare, i cili përdoret sot më pak. Gjuha standarde i nënshtrohet gjerësisht normimit, i cili përcjellet
dhe kontrollohet përmes mediave publike, por para së gjithash përmes sistemit arsimor. Zotërimi i
gjuhës standarde është qëllimi kryesor i përpjekjeve didaktiko-gjuhësore në shkollë.

Identiteti, Identiteti dykulturor
Me identitet, Plani mësimor kornizë, kupton vetë-interpretimin si individualitet i mëvetësishëm.
Kësaj i përket edhe koncepti subjektiv i situatës personale, kontinuiteti i tij dhe veçantia. Identiteti
nuk është i pandryshueshëm, por më shumë dinamik dhe në proces. Ai formohet vendosmërisht në
interaksionin social me njerëzit e tjerë dhe, me këtë, edhe përmes gjuhës. Me termin identitet
dykulturor kuptohet ndjenja subjektive që t’i përkasësh njëkohësisht dy (ose më shumë) kolektiveve
të ndryshme, psh., etnive, grupeve gjuhësore etj.
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Integrimi
Integrimi domethënë një proces, në të cilin personat dhe grupet me një sfond të ndryshëm social,
kulturor dhe gjuhësor, arrijnë një pjesëmarrje të barabartë sociale dhe politike në një shoqëri dhe
respektohen me sfondin e tyre të veçantë gjuhësor dhe kulturor.

Interferenca
Për interferenca flitet kur elemente ose struktura të gjuhës së parë transferohen në një gjuhë tjetër,
por atje janë në vend të gabuar në aspektin gramatikor ose semantik, për shembull në gjermanisht
«bekommen» (marr) dhe në anglisht «become»(bëhem).

Kompetenca ndërkulturore, mësimi ndërkulturor
Kompetenca ndërkulturore është aftësia për të bashkëjetuar dhe komunikuar suksesshëm me
njerëzit e rretheve të tjera kulturore. Ajo ose mund të jetë prezente që në vitet e rinisë, ose të
zhvillohet më vonë përmes mësimit ndërkulturor. Përvojat në botërat jetësore të ndryshme – siç
është rasti tek fëmijët me sfond migrimi – mund ta lehtësojnë këtë proces.

Kultura
Kultura shikohet në këtë Plan mësimor kornizë si tërësi e aspekteve të papërsëritshme mendore,
materiale, intelektuale dhe emocionale, të cilat e karakterizojnë një shoqëri ose një grup etnik. Kjo
nuk e përfshin vetëm artin dhe literaturën, por edhe format jetësore, të drejtat bazë të njerëzve,
sistemet e vlerave, traditat dhe drejtimet e besimeve. Individët nuk mund të kufizohen vetëm në
kulturën e tyre ose në grupin e tyre etnik. Ata pra nuk duhet të kenë patjetër tipare të caktuara,
vlera ose mënyra të sjelljes, vetëm sepse i takojnë një kulture të caktuar. Veç kësaj, kultura e një
shoqërie ose e një grupi etnik nuk është as homogjene, as statike dhe as e mbyllur. Shumë më
tepër, praktika kulturore krijon vazhdimisht kuptime të reja dhe praktikat e ndryshme kulturore
përzihen.

Kultura e origjinës
Kultura e origjinës së një fëmije i përgjigjet kulturës së vendit të origjinës ose kulturës së etnisë, në
të cilën fëmija bën pjesë. Tek fëmijët të cilët janë rritur në Zvicër, nocioni lidhet me prindërit ose me
njërin nga prindërit, pra me vendin e origjinës ose etnisë së tyre. Kuptimi kulturë e origjinës i
referohet historisë: nga atje vij unë vetë ose vjen familja ime. Për ta theksuar situatën aktuale të
fëmijëve, Plani mësimor kornizë në vend të kësaj e përdor shpesh kuptimin botë jetësore.

Mësimi i gjuhës së dytë
Në didaktikën gjuhësore ka dallime mes mësimit dygjuhësor dhe atij për gjuhë të huaj. Nëse një
fëmijë e përvetëson gjuhën e tij të dytë në vendin në të cilin flitet kjo gjuhë si gjuhë e rrethit, atëherë
bëhet fjalë për përvetësimin e një gjuhe të dytë. Fëmijët me një gjuhë të parë jogjermane e mësojnë
gjermanishten në Zvicrën gjermane, gjermanisht si gjuhë të dytë (DaZ). Mësimi përkatës gjuhësor
trajtohet në një didaktikë të veçantë shkencore, i cili nuk përputhet me didaktikat e gjermanishtes si
gjuhë e parë dhe e gjermanishtes si gjuhë e huaj. Krahasuar me mësimin e gjuhëve të huaja në
shkollën publike, në mësimin DaZ ndiqet qartë një nivel gjuhësor më i lartë.
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Përkthimi dhe ndërmjetësimi ndërkulturor
Ky formulim emërton ndërmjetësimin mes botërave jetësore të ndryshme dhe formave jetësore në
kontekst të migracionit. Personi ndërmjetësues i përcepton interesat e grupeve të ndryshme etnike
ose të personave veç e veç, mundëson kontaktet dhe sensibilizohet për kërkesat e të gjithëve. Ai
është përgjegjës për mirëkuptimin gjuhësor (d.m.th., për përkthim) mes palëve biseduese. Ai mund
të ndihmojë, që frika dhe rezervat e palës tjetër të kuptohen më mirë. Ai mund t’u ndihmojë
prindërve me gjuhë të huaj që ta kuptojnë sistemin shkollor zviceran. Bazuar në parakushtet
profesionale dhe biografike, shumë mësues të GJKA arsimohen më tutje që të mund të punojnë në
fushën e ndërmjetësimit ndërkulturor. Për këtë ekzistojnë kurse certifikuese dhe oferta të arsimimit
të mëtejshëm.

Sfond migrimi, me sfond migrimi
Formulimi «me sfond migrimi» përdoret për të përfshirë kategori të ndryshme të njerëzve. Në raport
me Zvicrën, kjo përfshin – pavarësisht nga nacionaliteti aktual! – të gjithë personat, të cilët 1) kanë
emigruar në Zvicër ose të cilët 2) në Zvicër kanë lindur por kanë së paku njërin nga prindërit e
emigruar (edhe pse ai/ajo është bërë zviceran/-e më vonë). Shumë nga këta persona nuk kanë pra
një sfond personal migrimi dhe jetojnë që nga lindja e tyre në Zvicër ose e kanë shtetësinë
zvicerane. Me këtë formulimi «Fëmijë me sfond migrimi» përfshin edhe ata fëmijë të cilët as nuk
kanë emigruar as nuk kanë një nacionalitet të huaj, por megjithatë janë të ndikuar nga migrimi. Ky
kuptim i hapur e bart rrezikun, që migrimi merret si sqarim, ose shpjegim edhe në raste ku ai nuk
luan rol për personin përkatës.

Shumëgjuhësia, shumëgjuhësor
Nocioni shumëgjuhësi tregon fenomenin kur janë të pranishme kompetencat në tri ose më shumë
gjuhë. Ky nocion mund t’i referohet si një personi ashtu edhe një shoqërie të tërë. Në Zvicër me
këtë përshkruhet nganjëherë fenomeni që fliten katër gjuhë zyrtare. Në këtë plan mësimor flitet për
një individ shumëgjuhësor, kur ai ka kompetenca pasive ose aktive në tri ose më shumë gjuhë –
pavarësisht nga marrëdhënia që ai ka me këto gjuhë (gjuha e parë, gjuha e dytë, gjuha e origjinës,
gjuha e huaj). Në këtë kuptim, për shembull, një fëmijë quhet shumëgjuhësor, nëse e ka
gjermanishten si gjuhë të parë dhe në mënyrë plotësuese flet dy gjuhë të huaja. Nëse njëra nga
gjuhët e folura është një gjuhë e origjinës jogjermane, atëherë ky plan mësimor flet për fëmijë
dygjuhësor.

Vendi i origjinës, Shteti i origjinës
Vendi i origjinës së një fëmije është ai vend, në të cilin ai vetë ose prindërit e tij (ose njëri nga
prindërit ) dhe të afërm të tjerë kanë jetuar më parë.
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9 Shtojca: Kushtet e përgjithshme
Kjo shtojcë nuk është pjesë e vendimit të Këshillit Arsimor të 28 shkurtit 2011. Ajo ofron në radhë të
parë bazat ligjore ndërkantonale të mësimit të GJKA. Në vazhdim Enti i Shkollës Publike të Cyrihut
përshkruan praktikën të cilën e ka zhvilluar mbi bazë të kushteve ligjore (procedurat, organizimi,
bashkëpunimi).
9.1 Bazat ndërkantonale
Konferenca e Drejtorëve Kantonal (EDK) ka shprehur disa herë qëndrimet për mësimin e GJKA. Në
«Rekomandimet për shkollimin e fëmijëve me gjuhë të huaj» të 24 tetorit 1991 ajo e fuqizon të
drejtën bazë të fëmijëve me sfond migrimi, «të përkujdesen për gjuhën dhe kulturën e vendit të
origjinës». Në pika të veçanta EDK u rekomandon përgjegjësve përkatës kantonal, gjegjësisht
lokal:
• ta përkrahin mësimin e GJKA në formë të përshtatshme dhe sipas mundësive të integrojnë së
paku dy orë mësimore javore në kohën mësimore,
• t’i vënë në dispozicion lokalet e nevojshme shkollore pa pagesë,
• ta përkrahin bashkëpunimin e mësuesve të klasave të rregullta me mësuesit e GJKA,
• ta dokumentojnë vijimin e mësimit të GJKA si dhe notimin në dëftesën shkollore,
• t’i informojnë prindërit me sfond migrimi për sa u përket ofertave arsimore,
• tek vlerësimi i nxënësve si dhe tek promovimi dhe vendimet për selekcionim, t’i marrin parasysh
kompetencat në gjuhën e origjinës, të cilat janë mësuar në mësimin e GJKA.
EDK-ja parasheh edhe në Strategjinë kombëtare për mësimin e gjuhëve të vitit 2004, që të
përkrahen Gjuhët e fëmijëve me sfond migrimi. Qëllimin e njëjtë e ndjek Marrëveshja
ndërkantonale mbi Harmonizimin e shkollës së obliguar, ku kantonet marrëveshëse obligohen të
përkrahin organizimin religjioz dhe politik asnjanës të kurseve të GJKA.

5

Mësimi i gjuhëve në shkollën e obliguar: Strategjia e EDK dhe plani i punës për koordinimin gjithëpërfshirës zviceran, e
25 marsit 2004 (shiko atje 1.1; 2.1; 2.2; 3.8.2).

6

Marrëveshja ndërkantonale për Harmonizimin e shkollës së obliguar ndërkantonale (HarmoS), e 14 qershorit 2007 (shiko
atje Art. 4.4).
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9.2 Bazat ligjore në Kantonin e Cyrihut
Në Kantonin e Cyrihut, mësimi i GJKA, është i rregulluar në aspektin ligjor përmes Ligjit të shkollës
publike dhe Urdhëresës së shkollës publike. (Janë të vlefshme versionet gjuhësore gjermanisht, të
cilat janë publikuar në përmbledhjen zyrtare të ligjeve të Kantonit të Cyrihut.)

Ligji i shkollës publike i 7 shkurtit 2005
§ 15.
1

Drejtoria mund t’i njoh kurset e Gjuhës dhe Kulturës së Atdheut të cilat ofrohen nga bartësit
jashtëshkollor.

2

Urdhëresa rregullon parakushtet e njohjes dhe pasojat e saj.

Urdhëresa e shkollës publike e 28 qershorit 2006
§ 13.
1

Në kurset e Gjuhës dhe Kulturës së Atdheut, nxënëset dhe nxënësit me gjuhë të huaj, i
zgjerojnë njohuritë në gjuhën e parë të tyre si dhe për kulturën e vendit të prejardhjes.

2

Bartës të kurseve të GJKA janë ambasadat ose konsullatat e vendeve të prejardhjes. Drejtoria e
Arsimit mund t’i njohë edhe kurset e bartësve të tjerë.

3

Kurset do të njihen nëse i përgjigjen Planit mësimor kornizë të lejuar nga Këshilli Arsimor, janë
asnjanëse në aspektin politik dhe konfesional dhe nuk janë të orientuara për fitim. Kurset
përfshijnë më së shumti katër orë mësimi në javë, kurse në nivelin e kopshtit parashkollor dhe
në klasën e parë të nivelit primar më së shumti dy orë mësimi në javë.

4

Mësimdhënësit duhet të posedojnë një diplomë si mësues/-e, dhe të kenë njohuri të
mjaftueshme të gjuhës gjermane si dhe t’i vijojnë seminaret e obligueshme.

§ 14.
1

Kurset vendosen mundësisht jashtë kohës së rregullt mësimore.

2

Komunat
a.

vënë në dispozicion mundësisht dhe pa pagesë hapësira të përshtatshme,

b.

lirojnë nxënëset dhe nxënësit më së shumti dy lekcione në javë nga mësimi i rregullt, nëse
kurset zhvillohen gjatë kohës së rregullt të mësimit,

c.

lajmërojnë Drejtorinë e Arsimit mbi çrregullimet gjatë udhëheqjes së kurseve.

d.

Notat e kursit të GJKA shënohen në dëftesë.

e.

Drejtoria e Arsimit rregullon procedurat e regjistrimit. Veç kësaj, organizimi dhe udhëheqja e
kurseve është çështje e bartësit, sidomos financimi si dhe zgjedhja, punësimi dhe mbikqyrja
e mësimdhënësve.
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9.3 Organizimi dhe udhëheqja e mësimit në Kantonin e Cyrihut

Njohja e bartësve
Bartësit e GJKA, të cilët janë të njohur përmes Drejtorisë së Arsimit, kanë të drejtë ta udhëheqin
mësimin në kuadër të shkollës publike në bazë të përcaktimeve të Urdhëresës së shkollës publike.
Njohja bëhet përmes një procedure të rregulluar nga Enti i shkollës publike. Që të njihet një bartës
ai duhet posaçërisht të
• sigurojë që plani i tij dhe mësimi i tij t’i përgjigjen Planit mësimor kornizë,
• të jetë asnjanës në aspektin politik dhe konfesional,
• të punësohen mësimdhënës të kualifikuar me njohuri përkatëse të gjermanishtes,
• të mos jetë mësimi i orientuar nga fitimi,
• të bashkëpunojnë mësimdhënësit/-et me shkollat lokale dhe Drejtorinë e Arsimit.

Informimi dhe lajmërimi
Si bartësit veç e veç, ashtu edhe shkollat lokale dhe Drejtoria e Arsimit i informojnë fëmijët
përkatës, gjegjësisht prindërit, mbi ofertat ekzistuese mësimore.
Mësimi mund të vijohet prej kopshtit parashkollor ose prej një kohe të mëvonshme – sipas ofertës
së gjuhës përkatëse. Lajmërimi dhe regjistrimi pasojnë përmes mësimdhënësit të klasës përkatëse
në shkollën zvicerane. Ai ua shpërndan prindërve fletëparaqitjen në janar. Ai i përcjell
fletëlajmërimet përmes udhëheqësisë së shkollës tek bartësi i kursit. Prindërit edhe mund ta
kontaktojnë drejtpërdrejt personin i cili i koordinon kurset e GJKA.
Bartësit e kurseve i informojnë prindërit me kohë dhe drejtpërdrejt mbi mësimin konkret (kohën,
vendin, mësimdhënësin) gjegjësisht mbi mosfillimin, nëse kursi nuk mund të realizohet. Mësimi
fillon me fillimin e vitit shkollor.
Lajmërimi obligon për një vijim të rregullt dhe vlen deri te një çlajmërim që duhet bërë përmes
prindërve, gjegjësisht deri në fund të kohës së shkollimit të obliguar.

Koha mësimore dhe hapësirat mësimore
Nxënëset dhe nxënësit e vijojnë mësimin e GJKA në nivelin e kopshtit parashkollor dhe në klasën e
parë të nivelit primar më së shumti dy orë në javë, në klasat pasuese deri më së shumti katër orë
në javë. Mësimi i GJKA zhvillohet mundësisht gjatë kohës së rregullt të mësimit (nga ora 8-12, nga
ora 13.30 – 17). Mësimi i GJKA mund të zhvillohet më së shumti dy orë edhe në vend të mësimit të
rregullt. Në këtë rast fëmijët përkatës lirohen nga mësimi përkatës.
Bartësit i njoftojnë përgjegjësit lokal, për kohën e dëshirueshme mësimore, në vitin tjetër shkollor,
deri më së largu në fund të marsit. Koha definitive vendoset pas marrëveshjes mes bartësve dhe
përgjegjësve lokal.
Mësimi i GJKA zhvillohet në hapësirat publike të shkollës fillore, mundësisht në afërsi të
vendbanimit të fëmijëve. Komunat shkollore vënë në dispozicion, sipas mundësisë, hapësira
shkollore të përshtatshme. Mësuesit e GJKA kujdesen për respektimin e rregullit shtëpiak.
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Bartësit i informojnë përgjegjësit lokal dhe Entin e Shkollës Publike në fillim të vitit shkollor mbi
organizimin definitiv të mësimit (klasat, koha, hapësirat, mësimdhënësit). Këto të dhëna i shërbejnë
Entit të Shkollës Publike që t’i informojë nxënësit/-et për mësimin e GJKA dhe që të përkrahë
koordinimin e tyre.

Tekstet mësimore dhe materiali mësimor
Furnizimi me tekstet mësimore është çështje e bartësit të kurseve.
Komunave shkollore iu rekomandohet që mësuesve të GJKA t’u jepen në shfrytëzim pa pagesë
mjete teknike mësimore (aparatë kopjues, projektorë, kompjuterë e të tjera) si dhe material
mësimor (shkumës, fletore, letër e të tjera).

Vërtetimi dhe bartja e notës në dëftesë
Shiko kapitullin 4.2.

Mësuesit e GJKA
Zgjedhja dhe punësimi i mësuesve është çështje e bartësve të mësimit.
Bartësit kujdesen që mësuesit e rinj, të cilët e marrin punën e mësimdhënies të jenë
• të kualifikuar në mënyrë të mjaftueshme në aspektin pedagogjik (diplomë mësimdhënësi ose
arsimim i barasvlershëm ose përvojë përkatëse dhe arsimim të mëtejshëm),
• të kenë njohuri të mjaftueshme të gjuhës gjermane për komunikim gojor. (Mësuesit e
dokumentojnë këtë me një certifikatë se e kanë arritur Nivelin B1 të Kornizës Referuese
Evropiane, ose japin një provim përkatës, i cili organizohet nga Drejtoria e Arsimit),
• vijojnë takimin informativ i cili organizohet nga Drejtoria e Arsimit (Enti i Shkollës Publike),
• vijojnë kursin hyrës për Sistemin shkollor cyrihas, i cili ofrohet nga Shkolla e Lartë Pedagogjike e
Cyrihut në emër të Drejtorisë së Arsimit.
Nëse një mësues nuk i plotëson kushtet, Drejtoria e Arsimit kërkon nga bartësi i kursit që të merren
masat korrigjuese. Drejtoria e Arsimit mund t’ia marrë lejen mësuesit përkatës për të dhënë
mësimin e GJKA në kuadër të shkollës fillore cyrihase.
Për veprimtarinë mësimore të mësuesve është me përparësi, nëse ata familjarizohen me rrethanat
shkollore të këtushme. Për këtë arsye propozohet që mësuesit të mos ndërrohen pas pak viteve (të
mos ketë «princip-rotativ»).

Financimi
Financimi i mësimit GJKA është çështje e bartësve. Disa komuna shkollore ndihmojnë me
kontribute financiare ose punësojnë vetë ndonjë mësues/-e të GJKA. Te mjaft bartës ndihmojnë
edhe prindërit me kontribute.

Mbikëqyrja
Mësimi i GJKA i nënshtrohet bartësve të kurseve sa i përket aspektit pedagogjik dhe të personelit.
Sa i përket disa pikave të rregulluara sipas Urdhëresës së shkollës publike, ky mësim i nënshtrohet
mbikëqyrjes së Këshillave shkollore komunale.
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Është çështje e bartësve ta kontrollojnë pjesëmarrjen në kurset dhe të marrin masa të nevojshme
për ata që mungojnë. Ata iu sigurojnë Këshillave shkollore një vështrim mbi kontrollin e
pjesëmarrjes. Të drejtë për një vështrim kanë edhe mësuesit e shkollës publike, në lidhje me ata
fëmijë që për shkak të vijimit të mësimit në GJKA, i lirojnë nga mësimi i tyre.
Në rast se çrregullimet nuk mund të zgjidhen drejtpërdrejt mes mësuesve pjesëmarrës, duhet
organizuar një bisedë mes këshillave shkollore përkatëse dhe bartësve të kurseve. Nëse nuk
menjanohen çrregullimet edhe pas paralajmërimit, Drejtoria e Arsimit, në bazë të kërkesës së
këshillave shkollore, mund t’ia marrë të drejtën bartësve përkatës të kurseve për ta udhëhequr
mësimin në kuadër të shkollës publike.

Bashkëpunimi mes mësuesve të GJKA dhe shkollës lokale
Mësuesve të shkollës publike dhe mësuesve të GJKA iu rekomandohet të kërkojnë kontakt të
dyanshëm. Me vlerë është që udhëheqësit e shkollave (ose përgjegjësit lokal për GJKA) t’i ftojnë
mësuesit e GJKA në konferenca shkollore, në të cilat i trajtojnë temat e interesave të dyanshme.
Ata mund t’i ftojnë mësuesit edhe herë pas here, për shembull për një takim shkëmbimi. Në një
takim të tillë mund të njihen me njëri-tjetrin, të shkëmbehen njohuritë dhe përvojat ose të bisedohen
qëllime të përbashkëta.
Mësimi i GJKA është një ofertë në kuadër të shkollës publike. Është e arsyeshme që mësuesit/-et e
GJKA të marrin pjesë në aktivitetet e shkollës dhe në proceset e zhvillimit shkollor. Posaçërisht,
shkollat me një përqindje të lartë të fëmijëve dygjuhësor, përfitojnë nga institucionalizimi i
bashkëpunimit. Kjo do të thotë që të përkrahen bashkërisht fëmijë veç e veç, të realizohen projekte
mësimore shumëgjuhësore dhe ndërkulturore, ose prindërit të informohen dhe këshillohen
bashkërisht. Mësuesit e GJKA, të cilët janë të kualifikuar në këtë drejtim, punojnë me sukses në
ndërmjetësimin dhe përkthimin ndërkulturor, ndër të tjera tek konfliktet me sfond sociokulturor.
Është shumë e arsyeshme që mësuesit e GJKA të marrin pjesë tek vlerësimet që kanë të bëjnë me
nxënësit dhe nxënëset të cilëve u japin mësim ata: tek vlerësimet në të mësuar, tek bisedat mbi
gjendjen shkollore, tek vendimet mbi shkollimin e mëtejshëm. Programi QUIMS (Kualiteti në
shkollat multikulturore) i shkollës publike cyrihase rekomandon që mësimi i GJKA të vështrohet si
pjesë e përkrahjes gjuhësore dhe të integrohet në programin lokal shkollor.

Përkrahja e bashkëpunimit shkollë – prindër
Bashkëpunimi mes shkollës dhe prindërve ka parimisht një ndikim të madh në të mësuar dhe në
suksesin shkollor të fëmijëve dhe të të rinjve. Ai ka ndikim pozitiv në suksesin mësimor, nëse
mësuesit janë në kontakt të vazhdueshëm me prindërit, i informojnë ata mbi ndodhitë në shkollë
dhe bisedojnë me ta se si mund t’i përkrahin fëmijët e tyre në të mësuar.
Mësuesit e GJKA mund t’i ndihmojnë mësuesit e shkollës publike në bashkëpunimin me prindër.
Për shembull ata bashkëpunojnë në organizimin e mbledhjeve ose përkthejnë tek bisedat e
veçanta. Gjithashtu ata mund të punojnë edhe në ndërmjetësimin ndërkulturor, i cili kërkon njohuri
të mira në të dy gjuhët dhe sistemet shkollore. Këso shërbime ata i bëjnë pas marrëveshjes me
mësuesit dhe përgjegjësit e shkollave – në kuadër të mundësive kohore, në kuadër të përgjegjësive
profesionale ose me pagesë, sipas marrëveshjes së bërë.
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Bashkëpunimi me Këshillat shkollore
Autoritetet shkollore lokale kontribuojnë që mësimi i GJKA të zhvillohet në kushte të mira në kuadër
të shkollës publike. Atyre u rekomandohet që sipas nevojës të caktojnë një person për koordinim në
kuadër të komunës ose të shkollës. Ky person ka për detyrë, në raport me rregullimin e planit
mësimor dhe për sa i përket nevojave për hapësirë, të bëjë marrëveshje me kohë dhe ta përkrahë
bashkëpunimin.

Bashkëpunimi dhe koordinimi në nivelin kantonal
Nga ana e Drejtorisë së Arsimit përgjegjës është Enti i Shkollës Publike për koordinimin e mësimit
të GJKA dhe për përkrahjen e tij në aspektin administrativ. Nga ana e ofruesit secili bartës cakton
një person, i cili është përgjegjës për koordinimin në nivelin lokal e kantonal dhe për bashkëpunimin
me Entin e Shkollës Publike.
Dy organe përkujdesen që të shkëmbehen informacione të rëndësishme, të sqarohen çështjet
konceptuale dhe organizative si dhe të bisedohen aspektet pedagogjike. Ato janë «Grupi
koordinues për kurset e GJKA» dhe «Komisioni pedagogjik i GJKA». Në të dy këto organe janë të
përfaqësuar bartësit e kurseve si dhe autoritetet shkollore lokale dhe mësuesit e shkollës publike.
Merr pjesë edhe Shkolla e Lartë Pedagogjike e Cyrihut, e cila i udhëheq arsimimet e mëtejshme
për mësimdhënësit e GJKA.
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