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Mbështetje/Përkrahje në zhvillimin e gjuhës së 

hershme të fëmijërisë – Përqëndrimi në shumë gjuhësi 
 

„Kufijtë e gjuhës sime nënkuptojnë kufijtë e botës time.“ (Ludwig Wittgenstein) 
 

 Mbështetje/Përkrahje në zhvillimin e gjuhës së hershme të fëmijërisë – 

Përqëndrimi në shumëgjuhësi është nje program ndihmës për gjuhë, ku ju 

kushtohet fëmijeve në çerdhe prej moshës 3-6 vjeç, të cilët nuk e kanë 

gjuhë të parë/gjuhë amë gjermanishten. 

Në këtë program mudohemi që shumë gjuhësinë e fëmijeve ta 

përforcojmë, në temat të cilat zhvillohen në çerdhe në gjermanisht dhe 

pastaj ne i përsërisim ato tema më thellësisht në gjuhën shqipe. Kështu që 

ne mundohemi strukturat e gjuhës ti përforcojmë në gjuhën shqipe apo të 

kenë një bazë më të fort, që pastaj gjuhën gjermane ta kenë më lehtë për 

ta mësuar. Poashtu edhe vetëvlerësimi i fëmijeve do të jetë më i fort dhe ashtu do ta kenë startimin 

në shkollë më lehtë. 

 

Qëllimet 

• Zhvillimi i aftësive gjuhësore të fëmijeve me shumë gjuhësi  

• Përforcim të vetëbesimit dhe vetëvlerësimit të fëmijeve të përfshirë 

• Zgjerimi i mundësive për integrimin në shkollë dhe për një shkollim më të suksesshëm 

• Zhvillim dhe vlerësim të shumë gjuhësisë 

• Mbështetje në kompetencat sociale dhe ndërkulturore 

• Përforcim të bashkimit gjithë përfshirës shoqëror 

Ofertë e programit 

 

Mbështetje/Përkrahje në zhvillimin e gjuhës së hershme të fëmijërisë – Përqëndrimi në shumë 

gjuhësi fillon prej muajit tetor deri në qershor nga 1-3 herë në javë nga 2 orë mësimore, ku kryesisht 

mbahet në çerdhe, në qendra për prind-fëmijë dhe institucione të emigrantëve në Austrinë e 

sipërme. Këtë program e zhvillojnë referentet që kanë njohuri ndërkulturore dhe që kanë njohuri në 

shumë gjuhë të ndryshme. Referentet kanë materiale të ndryshme prej institutit, të cilat janë në 

shumë gjuhë të ndryshme, përkatësisht në gjuhë shqipe dhe ku përmes lojërave të ndryshme 

zhvillohen orët mësimore. 

 


