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Përshëndetje nga Administratori i Qarkut

Të dashur prindër dhe mësues!

Gëzohem që Zyra Rajonale e Arsimit dhe Qendra Komunale e Integrimit 
po japin informacione të rëndësishme në faqet vijuese, për kalimin nga 
klasa 4 në shkollat fillore në shkollat e mesme të nivelit sekondarë I. Në 
këtë mënyrë, ju merrni një pasqyrë gjithëpërfshirëse të të gjitha llojeve 
të shkollave të mesme në Qarkun Hochsauerlandkreis që prezantohen 
me shkollat e tyre lokale. Përveç kësaj, janë shënuar adresat e kontaktit 
dhe informacioni mbi institucionet e tjera në ndërfaqen ndërmjet 
shkollës fillore (niveli fillor) dhe shkollave të mesme (niveli i sekondarë).

Si administrator i qarkut, isha i lumtur të merrja përsipër patronazhin e këtij projekti. Përkthimi në disa 
gjuhë të huaja garanton që të gjitha palët e interesuara të kenë qasje në informacion lidhur me programet 
arsimore, llojet e shkollës dhe ofertat shkollore.

Zgjedhja e shkollës pas klasës 4 ka një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e mëtejshëm arsimor dhe 
profesional të fëmijëve dhe të rinjve. Në ndërfaqen për nivelin sekondarë I, mësuesit dhe prindërit kanë 
një përgjegjësi të madhe, pasi rruga arsimore ndikohet nga shumë faktorë në këtë pikë. Kjo është 
arsyeja pse unë i jap përparësi të madhe mbështetjes së fëmijëve dhe prindërve, pavarësisht nga 
statusi shoqëror dhe origjina në aspektin e barazisë arsimore. E rëndësishme është që t'ju mundësojmë 
të rinjve të zgjedhin shkollën e duhur për një karrierë shkollore optimale dhe të suksesshme dhe të 
shmangin ndryshimin e llojit të shkollës ose përsëritjen e vitit shkollor.

Qarku Hochsauerlandkreis është një rajon me arsimim të shumë llojshëm. Përveç detyrimeve tona 
ligjore, ne e bëjmë detyrën tonë të përgatitemi për edukimin, trajnimin dhe studimet shkollore në mënyrën 
më të mirë të mundshme.

Ky udhëzues ofron ndihmë praktike në një ndërfaqe të rëndësishme.

Meschede, në Tetor 2020

Përzemërsisht i Juaji

Dr. Karl Schneider

Administrator i Qarkut



Përshëndetje nga Administratori i Qarkut

Të dashur prindër dhe kujdestarë ligjorë,

në fund të këtij vitit shkollor do të mbarojnë edhe kohërat e shkollës 
fillore për fëmijën tuaj. Ju si prindër dhe kujdestarë ligjorë, ju jeni 
përgjegjës për përcaktimin e drejtimit arsimorë të mëtejshëm të 
fëmijës tuaj.

Kur vendosni për një shkollë të mesme të caktuar, mësuesit e 
fëmijës suaj janë pika e parë e kontaktit për t'ju këshilluar. Prandaj 
duhet të përfitoni nga bisedat personale të këshillimit me mësuesit 
të cilët ata e njohin fëmijën tuaj më së miri.

Shkolla fillore e njeh fëmijën tuaj që nga dita e parë e shkollës dhe 
mund të vlerësojë më së miri performancën e tij, por edhe punën 
dhe sjelljen shoqërore me të gjitha aspektet e saj.

Kur vendosni për një shkollë të mesme, duhet gjithashtu të merrni parasysh qëllimet dhe përparësitë e 
shkollës konkrete. Të gjitha shkollat e mesme ofrojnë materiale informuese dhe ngjarje informuese për 
këtë qëllim. Shfrytëzoni këto oferta "në vend" për të mësuar sa më shumë të jetë e mundur në lidhje me 
ofertat e shkollës.

Kjo broshurë ju informon për ofertat arsimore të të gjitha shkollave të mesme në Qarkun 
Hochsauerlandkreis. Për më tepër, renditen të gjitha datat aktuale për procesin e regjistrimit, por edhe 
për ngjarjet e informacionit të shkollave individuale.

Kjo broshurë ju jep një pasqyrë gjithëpërfshirëse të të gjithë informacionit që ju nevojitet, i cili është i një 
rëndësie të madhe kur merrni vendimin tuaj.

Me urimet më të mira për një transferim të suksesshëm

  
 Martina Nolte (SAD’in) Jochen Müller (SR)



Të dashur fëmijë,

Së shpejti do të kaloni në shkollën e mesme. 
Një kohë emocionuese, por edhe një kohë e 
paqëndrueshme dhe e çmendur për shkak të 
Coronës.

Në shkollë, mësuesit do t'ju shpjegojnë se 
si gjërat mund të vazhdojnë pas shkollës 
fillore, dhe në shtëpi me siguri do të flisni se 
cila shkollë e mesme do t'ju përshtatet më së 
shumti.

Nga vëllezërit e motrat më të mëdhenj, miqtë apo fëmijët e tjerë, ju ndoshta tashmë e dini në cilat 
shkolla kanë kaluar dhe disa prej tyre me emër. Por çfarë ka në të vërtetë brenda shkollave individuale? 
Cili është dallimi midis një shkollë e mesme Reale (Realschule) dhe një shkollë e mesme sekondare 
(Sekundarschule)? Çfarë bëni në një shkollë gjimnazi (Gymnasium), çfarë në një shkollë të mesme e 
ultë (Hauptschule)?

Me këtë broshurë ne duam t'ju mbështesim juve dhe prindërit tuaj në njohjen e shkollave në zonën tuaj. 
Sigurisht që është shumë interesante për ju të zbuloni se cilat lëndë mësohen në shkollat individuale, 
cilat shkolla kanë pauzat më të gjata dhe cilat oferta shtesë janë në dispozicion pasdite. Ndoshta ka 
grup aktivitetesh që ju interesojnë në veçanti?

Lexim dhe shfletim të këndshëm në faqet e shkollës.

Të dashur prindër dhe kujdestarë ligjorë,

me këtë broshurë ne dëshirojmë t'ju shoqërojmë 
në një farë mase dhe t'ju mbështesim në gjetjen e 
drejtimit të duhur të arsimit dhe në bazë të kësaj, 
shkollën e duhur për fëmijën tuaj

Ata janë ekspertë kur bëhet fjalë për fëmijën tuaj. 
Ata e dinë se cilat janë pikat e forta dhe të dobëta, 
se si sillen në situata të caktuara, se sa në mënyrë 
të pavarur i kryejnë detyrat, si i bëjnë detyrat e 
shtëpisë, si merren me sukseset dhe humbjet, cilat 
hobi dhe talente sjellin me vete.

Mësuesit, të cilët e kanë shoqëruar dhe vëzhguar fëmijën tuaj gjatë gjithë periudhës së shkollës fillore, 
janë ekspertë kur bëhet fjalë për vlerësimin e të nxënit dhe sjelljen shoqërore brenda një komuniteti, 
siç është klasa. Mësuesit kishin shumë kohë për të vëzhguar fëmijën tuaj. Ata vunë re zhvillimet dhe 
mblodhën informacione. Tani ju keni për detyrë të bëni një rekomandim sa më preciz të jetë e mundur 
në lidhje me një drejtim të arsimimit individual premtues për fëmijën tuaj.

Si prindër, idetë tuaja në lidhje me karrierën shkollore të fëmijës suaj nuk bazohen vetëm në notat, 
por edhe në përvojat dhe vlerat personale, si dhe në supozimet dhe dëshirat tuaja për zhvillimin e 
mëtejshëm dhe të ardhmen e fëmijës tuaj.



Marrja e vendimit të duhur gjatë kalimit nga shkolla fillore në atë të mesme nuk është një detyrë e lehtë.

Andaj është edhe më e rëndësishme që ju, si prindër, të mbledhni njohuritë tuaja profesionale së bashku 
me mësuesit në mënyrë që të merrni një vendim krejtësisht të përshtatshëm.

Me këtë broshurë, ne dëshirojmë t'ju ofrojmë mundësinë për të mësuar më shumë rreth programeve 
të ndryshme arsimore dhe për t'u njohur me shkollat në rajon. Përveç kësaj, së bashku me Nismën e 
Karrierës këtu, ne do të dëshironim të hiqnim frikën se mund të bëni një gabim të papërmisueshlm në 
zgjedhjen e drejtimit dhe llojin e shkollës së dëshiruar.

Për fëmijët janë shumë rrugë të hapura sot. Rrugët arsimore të shkollës së mesme gjimnazore dhe 
si të asaj të mesme jo gjimnazore, ofrojnë perspektiva të mira karriere. Nuk ka më asnjë rrugë çorre 
të arsimit, por vetëm ata që kanë informacionin më të plotë të mundshëm mund të marrin vendime të 
konsideruara mirë dhe të bazuara për të ardhmen.

Përgjegjësit për rajonin arsimor të qarkut Hochsauerlandkreis dëshirojnë që çdo fëmijë, pavarësisht 
nga origjina ose prejardhja e tyre shoqërore, të ketë mundësitë e njëjta dhe më të mira të mundshme 
arsimore dhe profesionale.

Këshillimi i njerëzve me një histori të emigracionit është një nga detyrat kryesore të qendrës komunale 
të integrimit. Meqenëse arsimi dhe integrimi janë të lidhura ngushtë, Zyra Rajonale e Arsimit dhe 
Qendra Komunale e Integrimit e Hochsauerlandkreis po punojnë ngushtë gjithashtu në këtë broshurë 
së bashku. Duke thyer barrierat gjuhësore, të gjithë prindërit dhe fëmijët e tyre duhet të kenë mundësinë 
të marrin informacione gjithëpërfshirëse, prandaj kjo broshurë është në dispozicion në disa gjuhë.

Ne do të donim të jepnim kontributin tonë për të mundësuar mundësi të barabarta.

 Për zyrën rajonale të arsimit  Për qendrën komunale të integrimit

  

  
 Nina Gregori Sabrina Borgstedt
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Të enjten pasdite në fushën e futbollit

Miqtë Jan, Selina, Nasrin dhe Alexej kanë caktuar një takim. Ata gjithashtu flasin për shkollat e tyre. 
Selina dhe Jan janë tashmë në të 5-tën klasö, Nasrin dhe Alexej janë në klasën e 4 në shkollën fillore.

Selina:

 Tani kam gjashtë muaj në shkollën e mesme e ultë. Mësuesi im i klasës është 
vërtet i mirë dhe na mëson shumë lëndë. Unë preferoj të shkoj në punëtorinë e 
tij të drejtshkrimit, sepse ne punojmë në grupe të vogla dhe unë tashmë mund të 
shkruaj shumë më mirë me më pak gabime! Mendoj se është mirë që gjërat këtu 
nuk shkojnë aq shpejt sa në shkollën fillore.

Nasrin:

 Për mua, gjithçka është tepër e ngadaltë këtu në shkollën fillore. Unë gjithmonë 
i përfundoj detyrat e shtëpisë shpejt. Do të gëzohesha sikur vitin e ardhshëm të 
mund të shkoja në gjimnaz!

Jan:

 Më pëlqen vërtet shkolla e mesme sekondare! Këtu mund të zgjedhim shumë për 
veten tonë! Për shembull, ne gjithashtu kemi një mësim drejtshkrimi gjermanisht si 
ti Selina. Por unë preferoj të shkoj në një grup tjetër dhe të ushtroj matematikë gjatë 
asaj kohe, sepse nuk kuptoj gjithçka menjëherë. Në klasën 7 unë mund të kaloj në 
kursin bazë të matematikës, aty është pak më e lehtë. Por unë me të vërtetë dua 
të ndjek kursin e avancuar në anglisht, sepse unë jam vërtet i mirë në atë lëndë!

Alexej:
  

Anglishtja nuk është aspak e imja. Notat e mia janë pra në rregull kudo, por unë 
në të vërtet nuk dua që gjatë gjithë kohës të mësoj dhe të bëj detyra shtëpie, mua 
më duhet ende kohë e lirë për futboll! Unë dua vitin e ardhshëm të shkoj në shkollë 
të mesme reale, kështu që duhet të bëj diçka, por është pak më ngadalë se në 
shkollën e mesme gjimnazi dhe bën shumë gjëra praktike që janë të rëndësishme 
për një punë më vonë. Nga klasa 7 e tutje, unë do të doja të zgjidhja si pikë kryesore 
drejtimin natyrorë shkencorë. Kimia është plotësisht e mirë! Nëse notat e mia janë 
mjaft të mira, unë mund të shkoj më pas në shkollë të mesme gjimnazi.
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Selina:

 Ne gjithashtu mund të zgjedhim vetë lëndët, të cilat quhen kurse zgjedhore 
obligatorë. Do të doja të merrja pjesë në gazetën apo teknologjinë e shkollës. Vëllai 
im vitin e kaluar e zgjodhi teknologjinë dhe tashmë ka ndërtuar gjëra të mëdha nga 
druri, me të vërtetë me sharrë dhe gryerrje!

Jan:

 Kjo tingëllon shumë mirë! Ne kemi një gazetë shkollore si një grup aktivetesh dhe 
nga klasa 7 e tutje ne gjithashtu mund të zgjedhim kurse zgjedhore obligatorë. Do 
të doja të mësoja spanjisht, mbase më shkon mirë anglishtja. Ose diçka në fushën 
e muzikës dhe artit, aty mund të bëhen projekte interesante.

Nasrin:

 Unë do të doja në klasën 7 të zgjidhja latinishten dhe pastaj në klasën 9 frëngjishten. 
Nëse gjithçka shkon mirë, unë ende mund të mësoj spanjisht në nivelin e lartë në 
shkollen time të mesme të gjimnazit.  Motra ime e madhe nuk e bëri atë, ajo mori 
frëngjisht së pari dhe pastaj informatikën. Unë gjithashtu do të doja të merrja pjesë 
në një grup aktivitetesh. Diçka me sportin apo kopshtin e shkollës. Padyshim diçka 
me lëvizje!

Alexej:

 Lëvizja tingëllon mirë!

 Le të vazhdojmë më në fund të luajmë!

"Shkollat në një ekip"

një projekt “nga RuhrFutur GmbH në bashkëpunim me Ministrinë për Shkollat dhe Arsimin e Mëtejshëm 
Nordrhein-Westfalen

https://www.youtube.com/channel/UCICtFa1DAOLwmmgA4aqx8Cg/videos?view_as=subscriber
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Si mund ta gjej shkollën e duhur për fëmijën tim?

Informacioni i disponueshëm bazohet në botimin “Niveli sekondar I në Nordrhein-Westfalen. Informacion 
për prindërit ”. Aspektet më të rëndësishme janë përmbledhur këtu. Nëse jeni të interesuar, mund të 
gjeni versionin e detajuar nën këtë link: https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/service/
publikationen

Një vendim i rëndësishëm duhet të merret pas shkollës fillore. Në cilën shkollë duhet të shkojë fëmija 
im? Ku është më mirë të jetë dhe ku mund të zhvillojë aftësitë e tij?

Ju e njihni më mirë fëmijën tuaj dhe e vëzhgoni çdo ditë. I pëlqen të mëson? Mëson shpejt? A mund të 
përqendrohet për një kohë të gjatë? A po i bën detyrat e shtëpisë pa ndihmë apo i duhet shumë ndihmë? 
Ky informacion është i rëndësishëm kur zgjedhni një shkollë të re.

Në dëftesën e parë e klasës 4, shkolla fillore rekomandon një lloj shkolle, por ky rekomandim nuk është 
detyrues. Por mësuesite shoqëruan fëmijën tuaj për disa vjet. Ata gjithashtu i dinë kërkesat e shkollave 
të mesme. Jeta e përditshme shkollore tregon se rekomandimet nga shkolla fillore në përgjithësi 
përputhen me fëmijën.

Nëse nuk jeni dakord me rekomandimin e shkollës fillore, mund të caktoni një takim me shkollën e 
mesme të dëshiruar. Merrni seriozisht këshillat e mësuesve dhe përpiquni të zbuloni së bashku se çfarë 
është më e mira për fëmijën tuaj. Qëndroni të hapur ndaj alternativave të mundshme dhe llojeve të tjera 
të shkollës. Ka disa mënyra për një të ardhme të suksesshme në Gjermani.

Ju mund të shihni nga grafiku më poshtë që niveli i mesëm i ulët fillon pas viteve të përbashkëta të 
shkollës fillore. Kjo zakonisht përfundon pas klasës 10 (klasa 9 në shkollën e ciklit të lartë-gjimnaz) dhe, 
varësisht nga lloji i shkollës, nxënësit marrin çertifikatën e tyre të parë të shkollës, me të cilën ata mund 
të fillojnë trajnimin. Nëse performoni shumë mirë, mund të ndiqni edhe nivelin e mesëm të lartë në një 
shkollë të ciklit të dytë, shkollë gjithëpërfshirëse ose kolegj profesional.

Shkollat me nevoja të veçanta luajnë një rol të veçantë, i cili shpjegohet më hollësisht në pjesën për 
këtë lloj shkolle.

Burimi: https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/service/publikationen
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Shkolla e mesme e ultë
siguron arsimim të përgjithshëm dhe përgatitet për aftësim profesional. Bazat në gjermanisht dhe 
matematikë janë veçanërisht të rëndësishme dhe inkurajohen. Mësimet janë krijuar për të qenë shumë 
praktike dhe duhet që t'ju përgatisin për karrierën tuaj të ardhshme. Për shembull, nxënësit njohin botën 
e punës përmes praktikave afatgjata në nivelet 8-10 dhe marrin shumë ndihmë për zgjedhjen e një 
profesioni.

Matematika dhe anglishtja mësohen në kurse themelore dhe të avancuara nga klasa 7, në varësi të 
performancës. Nga klasa 7 e tutje, nxënësit mund të zgjedhin fokusin e tyre nga fushat e shkencave 
natyrore, biznesit dhe botës së punës, informatikës, artit dhe muzikës.

Shkallët:
 - Përfundimi i shkollës së mesme të ultë pas klasës 9-të

 - Përfundimi i shkollës së mesme të ultë pas klasës 10-të

 - Përfundimi i shkollës së mesme pas klasës 10-të (Kualifikimi i hyrjes në kolegj teknik)

Nëse klasa 10 tip B është përfunduar me sukses, nxënësi merr kualifikimin për hyrje në kolegj teknik. 
Nëse e gjithë kontributi është të paktën e kënaqshme, atëherë mund të kaloni në një nivel të sipërm të 
gjimnazit në gjimnaz, në një shkollë gjithëpërfshirëse ose një kolegj profesional.

Shkolla e mesme reale
ofron arsim të zgjeruar të përgjithshëm dhe promovon aftësi dhe njohuri praktike. Gjatë mësimit, 
rëndësi të madhe i kushtohet përgatitjes profesionale. Nga klasa 7 e tutje, nxënësit mund të përcaktojnë 
fokusimet e tyre dhe të zgjedhin midis

 - një gjuhë e dytë e huaj

 - ose një fokus në drejtimin natyrorë shkencorë

 - ose një fokus i shkencës sociale

 - ose një fokus në drejtimin ekonomik

 - ose një fokus artistik.

Këto pika kryesore mund të thellohen në një shkollë të mesme profesionale dhe të japin të dhënat e 
para për orientimin e karrierës në të ardhmen. Shkolla e mesme reale vazhdon të mbështesë nxënësit 
në zgjedhjen e një karriere përmes praktikave dhe vizitave në shkollat e ndryshme të tjera.

Shkallët:
 - Një kualifikim ekuivalent me kualifikimin e shkollës së mesme të ultë pas klasës 9-të

 - Një kualifikim ekuivalent me kualifikimin e shkollës së mesme të ultë pas klasës 10-të

 - Përfundimi i shkollës së mesme pas klasës 10-të (Kualifikimi i hyrjes në kolegj teknik)

Me të paktën kontribut të kënaqshme, fëmija juaj mund të kalojë në një shkollë të ciklit të lartë në një 
gjimnaz, shkollë gjithëpërfshirëse ose kolegj profesional pas përfundimit të klasës 10 me kualifikimin e 
hyrjes në kolegj teknik. Me nota veçanërisht të mira dhe pjesëmarrje në të paktën katër vite shkollore 
rresht në mësime në një gjuhë të dytë të huaj, është i mundur një kalim i drejtpërdrejtë në fazën e 
kualifikimit të nivelit të lartë gjimnazi.

Gjimnazi
ofron arsim të përgjithshëm të thelluar dhe përgatitet për aftësim profesional por kryesisht për studime 
universitare. Në klasë ka probleme komplekse që synojnë të inkurajojnë studentët të mendojnë në 
mënyrë kritike dhe duke analizuar. Pas 9 viteve të suksesshme shkollore (G9), zakonisht arrihet 
Diplomimi në shkollë të mesme (Matura), i cili ju jep të drejtën të studioni. Disa gjimnaze gjithashtu 
ofrojnë diplomimin në shkollë të mesme (Matura) pas 8 vjetësh (G8). Në përgjithësi, shkolla e mesme e 
ciklit të lartë-gjimnazi, kërkon një gatishmëri të lartë për të mësuar dhe pavarësi.
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Të gjithë nxënësit duhet të mësojnë një gjuhë të dytë të huaj nga klasa 7 dhe mund të përcaktojnë 
fokusimet e tyre nga klasa 9. Ju mund të mësoni edhe gjuhë të tretë të huaj, ta thelloni informatikën ose 
një lëndë nga fushat e mëparshme të mësimore.

Gjimnazi ofron programe për zgjedhjen e një profesioni, në të cilën nxënësit njihen me fusha të ndryshme 
të botës së punës dhe mund të vendosin kontakte me universitete dhe kolegje teknike.

Shkallët:
 - Një kualifikim ekuivalent me kualifikimin e shkollës së mesme të ultë pas klasës 9-të

 - Një kualifikim ekuivalent me kualifikimin e shkollës së mesme të ultë pas klasës 10-të

 - Përfundimi i shkollës së mesme pas klasës 10-të (Kualifikimi i hyrjes në kolegj teknik)

 - Kualifikimi i hyrjes në kolegj teknik (pjesa e shkollës)

 - Matura

Shkolla e mesme sekondare
përfshin klasat prej 5 deri 10. Nxënësit janë të përgatitur për trajnim profesional ose maturë (diplomim).

Në shkollën e sekondare të integruar ose pjesërisht të integruar, mësimdhënia mësohet në dy fusha 
kërkimore: Nga klasa 7 në anglisht dhe matematikë, nga klasa 8 ose 9 në gjermanisht dhe nga klasa 9 në 
shkencat natyrore. Në formën e integruar, pason përmes diferencimit të brendshëm në grupin e klasës, 
në formën pjesërisht të integruar, vendosen kurset themelore dhe ato shtesë. Nxënësit transferohen 
gjithmonë në klasën e ardhshme, përsëritja është e mundur vetëm me kërkesën e prindërve.

Gjatë bashkëpunimit në shkollat sekondare të mesme, nxënësve nga klasa 7 u mësohen tre nivele të 
ndryshme (shkolla e mesme e ultë, shkolla e mesme reale, gjimnazi). Mësimet bazohen në programet 
mësimore të këtyre llojeve të shkollës.

Nga klasa 7 e tutje, ju mund të vendosni pikat e juaj kryesore. Lënda zgjedhore e detyrueshme përbëhet 
nga një gjuhë e dytë e huaj, oferta nga fushat e biznesit dhe bota e punës, shkencat natyrore, shkencat 
shoqërore dhe fusha artistike dhe muzikore. Gjuha e dytë e huaj është e detyrueshme për të gjithë ata 
që duan të ndjekin mësimet e shkollës së ciklit të lartë. Një gjuhë tjetër e huaj mund të mësohet në 
klasën 9.

Çdo shkollë e mesme ka një shkollë të ciklit të lartë, një shkollë gjithëpërfshirëse ose një kolegj profesional 
si partner bashkëpunimi. Kurr fitojnë kualifikimin teknik të hyrjes në kolegj me nota vazhdimisht të 
kënaqshme, studentët mund të ndjekin nivelin e mesëm të lartë II atje.

Shkallët:
 - Një kualifikim ekuivalent me kualifikimin e shkollës së mesme të ultë pas klasës 9-të

 - Një kualifikim ekuivalent me kualifikimin e shkollës së mesme të ultë pas klasës 10-të

 - Përfundimi i shkollës së mesme pas klasës 10-të (Kualifikimi i hyrjes në kolegj teknik)

 Shkolla e mesme gjithëpërfshirëse
Nuk është përfaqësuar ende në Hochsauerlandkreis. Ngjashëm me shkollën e mesme sekondare, kjo 
ofron mësime të ndryshme studimi brenda një shkolle.

Shkallët:

 - Një kualifikim ekuivalent me kualifikimin e shkollës së mesme të ultë pas klasës 9-të

 - Një kualifikim ekuivalent me kualifikimin e shkollës së mesme të ultë pas klasës 10-të

 - Përfundimi i shkollës së mesme pas klasës 10-të (Kualifikimi i hyrjes në kolegj teknik)
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Notat e mira deri te ato shumë të mira ju japin të drejtë të ndiqni nivelin e mesëm të lartë II, aty ku mund 
të merret Abitur/Matura.

Shkolla speciale
Nëse një fëmijë ka një nevojë të veçantë arsimore, ai ose ajo mund të njek mësimet në një shkollë 
speciale ose në një lloj tjetër shkolle. Ekzistojnë shtatë pika avancuese:

 - Të mësuarit

 - Gjuhë

 - Zhvillimi emocional dhe shoqëror

 - Shikimi

 - Dëgjimi dhe komunikimi

 - Zhvillimi mendorë

 - Zhvillimi fizik dhe motorik

Kryesisht kualifikimet janë gjithashtu të mundshme përmes këtij mësimit, të kombinuara ndoshta me një 
ndryshim të shkollës. Këtu bëhet një dallim midis nxënësve "në pajtim me qëllimin" dhe "të ndryshëm nga 
qëllimi". Grupi i parë do të mësohet sipas planit mësimorë dhe do të fitojë një diplomë të përshtatshme. 
Grupi i dytë merr plane individuale të mbështetjes bazuar në kërkesat për shkollat e përgjithshme.
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Karierën në profesion filloni me sukses këtu! Ne ju tregojmë se si 
shkon kjo. 
Portali qendror i informacionit mbi shërbimet këshilluese gjatë kalimit nga shkolla në 
punë. 

 
Kalimi në një shkollë të mesme është hapi i parë vendimtar në rrugën arsimore të një fëmije. Në këtë pikë, 
ne, si konsensusi i trajnimit Hellweg-Sauerland, do të dëshironim t'ju japim, si prindër dhe këshilltarë të 
rëndësishëm, një përmbledhje të mundësive të ndryshme në trajnimin rajonal dhe tregun e punës. Me 
përvojën tonë të përbashkët në rrjet dhe me njohuri të profesioneve, kurseve dhe trajnimeve të 
mëtejshme, ne jemi në anën tuaj më së voni gjatë orientimit profesional dhe ju tregojmë perspektivat e 
ardhshme dhe rrugët e karrierës këtu në qarkun Hochsauerland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rrethi i karieres në Kariera këtu 
Grupi ynë i karrierës -Kariera këtu paraqet shtigje të 
ndryshme në praktikën profesionale pas diplomimit në një 
mënyrë të thjeshtë dhe të qartë. Dizajnimi i lloj llojshëm 
varet nga forca e rëndësisë praktike. Këtu, për shembull, 
tregon gjithashtu mundësinë për t'u pranuar në një fakultet 
edhe pa diplomimin/abitur ose të arrish të njëjtin nivel në 
kornizë të kualifikimit gjerman si një studim i përfunduar. 

www.karriere-hier.de 
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Kjo dhe të tjerat 
karriera emocionuese 
nga rajoni mund të gjenden  
në faqen e internetit. 

(Pas) rrugët arsimore shkollore dhe pikat e hyrjes në karrierë janë më komplekse dhe të depërtueshme 
në ditët e sotshme, kështu që ia vlen të merret një informacion i mirë dhe i hollësishëm. Në varësi të 
interesave, talenteve dhe aftësive, ka rrugë të ndryshme praktike ose ndërtuese të teorive për të 
zgjedhur. 

Gjithmonë ekzistojnë mundësi të ndryshme për lidhje për çdo shkollë që lëshon certifikatën. Edhe arsimi i 
mesëm edhe ai jo i lartë u ofrojnë fëmijëve tuaj perspektiva të mira. Sa të ndryshëm janë fëmijët në klasë, 
aq janë të ndryshme edhe rrugët profesionale që ndjekin më vonë. Prandaj, aftësimi akademik dhe 
profesional duhet të shihet në të njëjtën bazë, sepse ato të dyja hapin rrugë të ndryshme dhe individuale 
të përshtatshme për një fillim të suksesshëm në jetën profesionale.
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Ndihma dhe kontaktet

Zyra e koordinimit për punën sociale të shkollës

Puna sociale e shkollës u ofron të gjithë nxënësve udhëzime dhe mbështetje gjithëpërfshirëse në 
trajtimin e problemeve individuale në jetën e përditshme shkollore. Puna sociale e shkollës u drejtohet 
nxënësve me oferta të ndryshme dhe ndihma individuale për të promovuar arsimin e tyre shkollor dhe 
integrimin shoqëror në jetën e përditshme shkollore.

Shërbimet e këshillimit të ofruara nga puna sociale e shkollës vlejnë edhe për prindërit.

Në Hochsauerlandkreis nuk ka një punonjës social shkollor për çdo shkollë. Ju mund të merrni detajet 
e kontaktit nga shkolla juaj ose nga zyra e koordinimit të punës sociale në shkollë në  0 29 31/94 - 41 
21, znj. Bettina Jacobi.

Zyra e Mirëqenies së të Rrinjve / Zyra e Familjes

Përkujdesja dhe rritja e fëmijëve dhe të rinjve nuk është gjithmonë e lehtë. Zyra e 
mirëqenies së të rinjve dhe zyra e familjes ju mbështesin në këtë dhe mbështeten 
në ofertat parandaluese, të mbështetjes familjare. Ata përpiqen t'ju ndihmojnë të 
zgjidhni problemet tuaja dhe t'ju ofrojnë ofertat e duhura. Personat e kontaktit për 
HSK mund t'i gjeni këtu:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/jugend/familie/jugendamt

Qendra e këshillimit shkollor

Qendra rajonale e këshillimit shkollor për Hochsauerlandkreis përbëhet nga 
psikologë dhe pedagog të çertifikuar. Ata janë persona kontaktues për mësuesit, 
prindërit dhe nxënësit. Konsultimet janë falas dhe, nëse dëshironi, në mënyrë 
anonime. Lidhja e mëposhtme ju çon në informacione të mëtejshme:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/schule/bildung/schulberatung

Qendra të tjera këshillimi:

Sozialdienst katholischer Frauen: https://www.skf-hochsauerland.de

Frauen helfen Frauen: https://www.frauen-hsk.de

Caritas: https://www.caritas-hsk.de

Diakonie: https://www.diakonie-ruhr-hellweg.de

LWL Ambulanz Marsberg Psikiatria për fëmijë dhe të rrinjë
Bredelarer Straße 33
34431 Marsberg

 0 29 92 / 601 - 40 00
 wkkjpp-marsberg@lwl.org
	 www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de

LWL Ambulanz Marsberg Psikiatria për fëmijë dhe të rrinjë
Klinika ditore psikiatrike e fëmijëve dhe adoleshentëve
Feldstraße 1
59782 Meschede

 02 91 / 9 02 23 - 20
 tagesklinik-meschede@lwl.org
 www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de/de/fur-patienteninnen/teilstat_behandlung/tagesklinik_

mesch/1141888615
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Paketa e Arsimit dhe Pjesëmarrjes (BUT)

Ky është një kontribut i qeverisë federale për fëmijë dhe të rinj nga familje me të ardhura të ulëta.

Kjo ju mundëson që të merrni pjesë në udhëtime në klasë, dreka së bashku në çerdhe ose shkollë, tutorë 
ose të merrni pjesë në sporte, lojëra dhe muzikë në një klub ose një organizatë tjetër të përshtatshme.

Përfituesit e përfitimit të papunësisë II, përfitimet sociale, ndihma sociale, shtesa për 
fëmijë ose ndihma për strehim mund të aplikojnë për fonde nga BUT në qendrën e 
punës ose zyrën e mirëqenies sociale. Shkolla juaj (mësuesi i klasës, punonjësi social 
i shkollës, sekretari) do të ju ndihmon me gjithë qejf. Informacione të mëtejshme 
mund të gjenden në lidhjen vijuese:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/soziales/bildungs-und-
teilhabepaket/bildungs-und-teilhabepaket

Mësimi i gjuhës së origjinës (HSU)

Shumëgjuhësia është një pasuri e madhe, kështu që nxënësit që rriten dygjuhësh 
mund të marrin pjesë në mësimet e gjuhës amtare dhe të marrin një test të gjuhës në 
fund të nivelin e I sekondarë. Informacione të mëtejshme mund të gjeni këtu:

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/unterr icht/ lernbereiche-und-
unterrichtsfaecher/herkunftssprachlicher-unterricht

Familjet në HSK

A keni ndonjë pyetje në lidhje me mamitë, ndihmën prindërore ose sanatoriumin 
e fëmijëve? Në faqet e Hochsauerlandkreis do të gjeni informacione për këto dhe 
shumë tema të tjera.

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/jugend/familie

Departamenti i Shëndetësisë

Në faqen e internetit të departamentit të shëndetësisë do të gjeni informacione për 
të gjitha temat që kanë të bëjnë me shëndetin fizik dhe shpirtërorë.

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/gesundheit/

Shkolla dhe arsimi në HSK

Nga programi i orientimit profesional "Pa kualifikim pa kyqje" te zyra e arsimit si 
autoriteti mbikëqyrës i shkollës së ulët tek qendra e arsimit për të rritur (VHS) - në 
këtë faqe do të gjeni gjithçka në lidhje me arsimin:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/schule/bildung
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Gjimnazi Petrinum
Zur Jakobuslinde 21
59929 Brilon

Kush jemi ne?

Petrinum është gjimnaz për djem dhe vajza në 
Brilon. Nën drejtimin e Joahnnes Droste dhe 
zëvendësit të tij Svenja Möhlmeier, ne ndërthurim 
traditën e më shumë se 360 historisë së vjetër me 
kërkesat e një shkolle moderne të së tashmes dhe 
jemi në rrugën e një të ardhme emocionuese.

  

Përveç të gjitha kualifikimeve të nivelit sekondar I, 
ne natyrshëm u ofrojmë nxënësve të zonës sonë, 
i cili shtrihet shumë përtej kufijve lokalë të Brilonit, 
rrugën drejt kualifikimit të përgjithshëm të hyrjes në 
arsimin e lartë, Abitur, me të cilin mund të studiohet 
në të gjitha universitetet në Gjermani.
Ndërtesa ofron hapësirë për mbi 800 studentë dhe 
së shpejti do të ketë një pamje të re, moderne. 
Objekti zgjerohet. Aktualisht po merret një vendim 
në lidhje me masat e mëtejshme të reja të ndërtimit 
dhe konvertimit.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

Në nivel rajonal, ne punojmë ngushtë me 
Heimatmuseum Haus Hövener dhe kompani të 
ndryshme të Brilon-it, në shkallë kombëtare me 
DFB në kërkimin e talenteve të rinj ose Universitetin 
e Frankfurtit në fushën e shkencave natyrore dhe 
partnerë të ndryshëm në karrierën dhe orientimin 
e studimit.

Orët e mësimit dhe
pushimit

Mësimi fillon në 7:30 të mëngjesit. Në modelin me 
dy orë (me nga 90 minuta), mësimet në mëngjes 
përfundojnë në 12:35 pasdite. Pas një pushimi 
dreke prej 45 minutash, mësimet vazhdojnë në 
13:20, para se gjithash për nxënësit e moshuar, 

dhe më pas përfundojnë në 14:50 pasdite. Paradite 
ndërpritet përmes dy pushime më të gjata nga ora 
9:00 deri në 9:20 dhe 10:50 deri në 11:05.

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

Qëllimi ynë nuk është që të lëmë pas dore kokat, 
zemrat apo duart tona në shkollë.
Kjo çon në një gamë të gjerë të aktiviteteve të 
përbashkëta, për shembull në fushën sportive ose 
muzikore, të tilla si kori i shkollës së shkallës së ulët, 
kori i shkollës, bendet e madhe muzikore, kombo, 
ansamble me tela, grupi teatër, rreth me instrumente 
frymore, grupi DFB, ekip futbolli, grup shahu, grup 
volejbolli, ekip tenisi, firmë avokatie. Përveç kësaj, 
ne promovojmë p.sh. përmes një ore të veçantë për 
të mësuarin shoqëror ose si pjesë e mbikëqyrjes së 
detyrave të shtëpisë nga nxënës të moshuar.

Një kafiteri dhe një kioskë e drejtuar nga këshilli i 
nxënësve kujdesen për mirëqenien fizike.

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Gama e gjerë e kurseve me një profil muzikor 
("klasa për instrumentet frymorë") dhe një shkencor 
("klasa MINT") e shkallës sekondare I zhvillohet 
në nivelin e sipërm me një numër jashtëzakonisht 
të madh të kurseve të avancuara në shkencat 
natyrore. Drejtime dhe shumë opsione individuale 
dhe përjeton zgjerimin e saj përmes ofertës së gjerë 
të aktivitetve të lira.
Oferta jonë e gjuhëve përfshin edhe anglisht (nga 
kl. 5), Frëngjisht dhe latinisht (nga kl. 7 ose 9 ose në 
nivelin e lartë) si dhe rusisht (nga kl. 9) dhe italisht 
(nivel i lartë).

Një koncept gjithëpërfshirës i udhëtimit që, përveç 



17

tre udhëtimeve të mëdha të kl. 5 („Prima Klima“), 
e kl. 8 ("Ski Shkolla Alpine") dhe viti i fundit 
("Udhëtim i Madh Studimor") përfshin udhëtime dhe 
ekskursione të tjera të shumta, plotëson mësimet 
në shkollë.
Emri ynë është programi ynë dhe udhëzuesi ynë:

P ersonalitete

E dukoj

T alentët

P jekuria

I ntelingjenca të zgjohet dhe promovohet

N atyrshëm

E dhe

Nj erzorë

Ne po aplikojmë gjithashtu për certifikatën "Shkolla e 
së Ardhmes - Edukim për Zhvillim të Qëndrueshëm".

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Të gjitha klasat janë të paktën të pajisura me 
laptopë, projektorë dhe kamera dokumentare, dhe 
shumë prej tyre tashmë kanë tabela smart. Nga viti 
shkollor 20/21, të gjitha dhomat duhet të pajisen me 
panele smart.
Nxënësit e shkollës kanë 4 "karroca-tabletash" të 
lëvizshme me 16 tableta secila, në shumë dhoma 
natyrore dhe shkencore ka shumë laptopë dhe, 
natyrisht, kompjuterë në dhomën EDP ose dhomën 
e IT për të gjithë grupin e mësimit.
Tani po vendoset një WLAN gjithëpërfshirës për 
nxënësit e shkollës.

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

MINT-Shkolla miqësore

Shkolla partnere DFB

Një numër i madh individual dhe grupore në nivel 
rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar

Ku mund të na gjeni?

Në Brilon në qendrën e shkollës në Jakobuslinde, 
afër stadiumit në adresën:

Gjimnazi Petrinum
Zur Jakobuslinde 21
59929 Brilon
 0 29 61 / 97 54 33
 0 29 61 / 97 54 66
 sekretariat@petrinum-brilon.de
 www.petrinum-brilon.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Në faqen tonë në internet (www.petrinum-brilon.
de) mund të gjeni shumë informacione në lidhje 
me mësimdhënien, siç janë programet mësimore 
dhe tabelat e mësimit, por edhe për konceptet e 
financimit, etj.

Dita e dyert e hapura do të duhej të mbahet më 16 
janar 2021. Ne do të japim informacion mbi detajet 
(orarin, orët ...) përmes shtypit dhe faqes në internet.
Periudha e regjistrimit përfshinë ditët e punës nga 
12 shkurt deri më 5 mars 2021.

Brilon
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Shkolla Heinrich Lübke
Shkolla sekondare e qytetit Brilon
Steinweg 11
59929 Brilon

Kush jemi ne?

Një fëmijë nuk është një enë që duhet të mbushet, por 
një zjarr që duhet të ndizet. (Francois Rabelais)
Ne jemi një shkollë moderne për nxënës me të gjitha 
rekomandimet e tipit shkollor. Rreth 560 nxënës tanë 
janë shpërndarë në dy ndërtesa, klasat 5 deri 7 janë në 
shtëpi në Jakobuslinde, klasat 8 deri 10 në Steinweg. 
Secila klasë mbikëqyret nga një ekip menaxhues i 
klasës me dy mësues. Përafërsisht 60 mësuesit tanë 
kanë fokus të ndryshëm trajnimi (Gjimnazi/ shkollë 
gjithëpërfshirëse / e mesme / shkollë e mesme 
reale / arsim special). Të dy ndërtesat janë shumë 
moderne dhe mbështesin mësimdhënien moderne 
dhe funksionimin gjatë gjithë ditës. Përveç anglishtes 
si gjuhë e huaj e detyrueshme, frëngjishtja mund të 
zgjidhet si gjuhë e dytë dhe spanjishtja si gjuhë e tretë 
e huaj. Profili (përfshirë artin dhe kulturën, sportin dhe 
shëndetin, muzikën dhe ritmin, mjedisin dhe natyrën) 
dhe mësimet plotësuese janë vetëm një komponent në 
vazhdim i zhvillimit të talentit.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

Partnerë të shumtë të bashkëpunimit pasurojnë jetën 
tonë shkollore dhe punën tonë arsimore: ndërmarrjet 
e ndryshme Brilon, shkollat fillore që lënë shkollën 
dhe partnerët tanë të bashkëpunimit për shkollën e 
mesme, kishat, shoqatat dhe institucionet kulturore, 
për shembull
 ne organizojmë një ditë për ndërtimin e ekipit në 

bashkësinë e re të klasave në Alfred-Delp-Haus 
për klasat 5 pikërisht në fillim të vitit shkollor,

 ne trajnojmë intervista për punë me mbështetjen e 
pronarëve të kompanive si pjesë e konceptit tonë 
të karrierës dhe orientimit të studimit,

 me mbështetjen e klubeve sportive ne mund të 
luanim tenis, skermë, gjimnastikë në timonin e 
gjimnastikës, të luanim Flag-Footbal ose golf,

 ne vizitojmë bibliotekën e qytetit dhe shtëpinë 
Hövener

Orët e mësimit dhe
pushimit

Fillim i hapur me më-
suesit e pranishëm 7:30 deri 7:45 ora

të hënën, të mërkurën,
të enjteve 7:45 deri 15:35 ora

Pushimi i drekes 13:00 deri 14:00 ora

të Martën dhe të premten 13:00 ora

Pushimet Pushime 15 minutëshe pas 
orëve mësimore të dyfishta

Si shkollë gjithë ditore, nuk ka 
detyra shtëpie, madje edhe 
në ditët më të shkurtra të 
mësimdhënies.

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

Shkolla jonë është një hapësirë për të mësuar, jetuar 
dhe përjetuar. Aspektet e programit tonë shkollor janë 
përkatësisht të ndryshme:
 Pushime dreke si basketboll, vallëzim, një seminar 

krijues, bletari, karaoke, shkronja, ngjitje në mur
 Shfaqje muzikore
 Kopsht shkollor
 Simba, qeni i shkollës
 Garat si Big Challenge, Computer Science Beaver, 

Kangur i Matematikës
 Anglishtja në veprim, një javë me anglishtfolës
 festime të përbashkëta shkollore si Lütke-

Fastnacht ose festa çorape për të nderuar arritje 
të veçanta

 punë aktive SV në grupe pune
 Punë sociale shkollore
 Seminare prindërish me vëzhgim gjatë punës në 

rrjetin e kompetencave
 Përmbledhje e të gjitha planeve të mësimdhënies 

për prindërit dhe nxënësit në formën e planeve 
vjetore të punës

 menaxhimi i koordinuar i klasës
 një koncept i shkëlqyeshëm i studimit dhe 

orientimit në karrierë - dita e shijuesit e shoqëruar 
nga prindërit ose të afërmit në një ditë në punë, 
trajnimi i ngjitjes për të promovuar punën në ekip, 
praktikat e nxënësve, trajnimi i aplikimit, mundësitë 
për praktika afatgjata dhe fazat praktike vullnetare, 
turnet e kompanive dhe ditët e provuesit në shkollat 
e mesme, shoqërimi dhe mbështetja nga kolegët, 
fillestarë të karrierës dhe këshillim për karrierën

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Në shkollën e mesme sekondare Brilon, fokusi është te 
nxënësit; mbështetja individuale është parimi themelor 
pedagogjik. Shkolla jonë është një vend ku secili 
fëmijë respektohet, merret seriozisht dhe inkurajohet 
si një individ. Ajo i përgjigjet konceptit të shkollës se 
të mësuarit gjithmonë diferencohet brenda, me të 
njëjtën temë, por me materiale dhe rrugë të ndryshme 
mësimore. Koncepti i veçantë i të mësuarit i punës 
në rrjetin e kompetencave krijon një bazë optimale 
për promovimin dhe sfidimin e të gjithë studentëve 
sa më mirë që të jetë e mundur, në përputhje me 
aftësitë e tyre. Fokusi është në veprimtarinë e pavarur 
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të fëmijëve dhe të rinjve, me proceset e të mësuarit 
që fillojnë dhe mbështeten intensivisht nga mësuesit. 
Nxënësit vendosin në mënyrë të pavarur në cilën 
pikë të kohës ata shkruajnë një test të kompetencës, 
në mënyrë që ritmi individual i të mësuarit të merret 
parasysh dhe të zvogëlohet stresi i provimit.
Në mësimet e seminarit mësimor, studentët kanë 
mundësinë të thellojnë njohuritë e tyre ose të përgatiten 
për një garë.
Nga viti 5 e tutje, nxënësit gjithashtu punojnë në 
projekte. Këtu ata mund të merren me një përqendrim 
në projektet individuale të mësimdhënies në një 
mënyrë të orientuar drejt veprimit që korrespondon me 
interesat e tyre. Qëllimi i këtij procesi bashkëpunues 
është zgjidhja e një problemi dhe zhvillimi i një produkti.
Niveli personal i raportit midis nxënësve dhe mësuesve 
është baza për punën e përbashkët.
Ne mund të zbatojmë vetëm të gjitha këto blloqe që 
bëjnë një shkollë të mirë për ne, sepse ne veprojmë 
si një shkollë ekipore. Shkëmbimi i rregullt krijon një 
atmosferë në të cilën të gjithë të përfshirë në jetën 
shkollore gëzojnë të jetojnë dhe të mësojnë së bashku.

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Shkolla jonë është e pozicionuar shumë mirë 
dixhitalisht. Te ne nuk do të gjeni më dërrasa me 
shkums. Në vend të kësaj, ne përdorim një tabelë të 
bardhë ndërvepruese në secilën klasë dhe dhomë 
lëndësh, me ndihmën e së cilës mund të diskutohet 
përmbajtja e re, mjediset virtuale të mësimit të 
përdorura dhe shkëmbimi i rezultateve të punës. Në 
faza të hapura të punës, të tilla si puna në projekt, 
nxënësit tanë mund të kenë qasje në PC të instaluar 
përgjithmonë në klasë ose në një nga pajisjet tona 
të shumta mobile. Një karrocë laptopi është në 
dispozicion për këtë në çdo korridor.
Në mënyrë që të garantojmë një shkëmbim efektiv dhe 
të shpejtë midis studentëve, prindërve, kujdestarëve 
ligjorë dhe mësuesve, ne jo vetëm që përdorim rrugët 
konvencionale, por edhe aplikacionin tonë shkollor 
Sdui. Kjo mund të hapet në celular, por edhe nga çdo 
pajisje e mundësuar nga interneti.

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

Sa i përket kulturës sonë të reagimeve, reagimet 
pozitive nga nxënësit tanë, prindërit e tyre dhe grupet 
e shumta të vëzhgimit të cilët mësojnë rreth konceptit 
tonë të mbështetjes individuale janë një nder për ne.
Ne jemi gjithashtu një anëtar i rrjetit shkollor, për 
shembull

 
lejohen të na thërrasin "Shkolla e Bletëve" (WDR) dhe 
tashmë disa herë na është ndarë VULA-përzgjedhja e 
profesionit.

Ku mund të na gjeni?

Shkolla Heinrich Lübke
Selia kryesore
(Klasat 8 deri 10)
Steinweg 11
 0 29 61 / 9 63 70
Selia tjetër
(Klasat 5 deri 7)
Zur Jakobuslinde 19 (Qendra e shkollës)
59929 Brilon
 0 29 61 / 97 46 44
 0 29 61 / 96 37 18
 info@sekundarschule-brilon.de
 www.sekundarschule-brilon.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Për shkak të pandemisë, ne nuk mund ta mbajmë 
ditën tonë të hapur si zakonisht këtë vit. Uebfaqja 
e shkollës sonë (shih më lart) ofron një pasqyrë të 
mirë të punës sonë, dhe nga dhjetori e tutje lëndët 
individuale të shkollës do të prezantohen atje me video 
të vogla. Nëse ka ende mundësi për Dyert e hapur 
në të ardhmen e afërt, ne do t'ju ftojmë ta bëni këtë 
përmes faqes kryesore në internet.
Regjistrimet për vitin shkollor 2021/22 janë të 
mundshme në vendin tonë në qendrën shkollore 
(Zur Jakobuslinde 19) në datat e mëposhtme: 
12/15/16/18/19/22/23/25/26 shkurt nga ora 8 e 
mëngjesit deri në 13 pasdite dhe më 17 dhe 24 Shkurt 
nga ora 8 e mëngjesit deri në 15 pasdite. Përveç kësaj, 
ne ofrojmë takime individuale gjatë kësaj periudhe 
sipas marrëveshjes për takim.
Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi na telefononi: 
Anja Strube (Drejtoreshë), Niklas Göddeke (Shefe e 
Departamentit për Vitet 5 - 7), Nadine Bromisch (Kreu 
Didaktik)

Brilon
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Shkolla Christine-Koch
Schulstraße 7
59889 Eslohe

Kush jemi ne?

Ne jemi një shkollë e mesme e vogël, në rritje, me 
rreth 260 nxënës.

Si shkollë në një mjedis rurale, shumë nga nxënësit 
tanë kanë një lidhje me bujqësinë.

Prandaj, afërsia me natyrën në shkollën tonë luan 
një rol të rëndësishëm.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

 ndërmarrjet vendase

 Agjencia e Punësimit

 Eslohe aktive

 AVULL TOKA NJERËZIT Muzei Eslohe

Orët e mësimit dhe
pushimit

Orari i mësimit 8:00 ora

Orët e shkollës 90 minuta

Pushimi 15 & 20 minuta

Përfundimi i mësimit 13:17 ora

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

 Shfaqje muzikore

 Teatri

 Aktivitete të përbashkëta (p.sh. Vajzat-, Faqe-
AP)

 Mbikqyrje e detyrave të shtëpisë

 Praktikë afatgjatë

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Ne jemi një shkollë e vogël ku të gjithë njihemi me 
njëri tjetrin.
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Është shumë e rëndësishme për ne t'u japim 
nxënësve tanë një kualifikim për trajnim.

Përveç dhënies së njohurive të bazuara në shkollë, 
dhënia e vlerave të tilla si përpikëria, ndershmëria 
dhe disiplina luajnë një rol të rëndësishëm për ne.

Ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë besimi me 
nxënësit tanë, ne jemi si një familje.

Punonjësi ynë social i shkollës, i cili shërben edhe si 
pikë kontakti për prindërit në shumë sfera.

Sipas VERA 8, për sa i përket llojeve të 
vendndodhjes, ne jemi një nga shkollat e mesme të 
ulta më të mira në Nordrhein-Westfalen.

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Pothuajse çdo klasë ka një tabelë LED dixhitale.

Detyrat e shtëpisë dhe përmbajtja njësisë mësimore 
janë vendosur në LOGINEO-LMS.

Kemi shumë çanta-tabletash.

Në fushën e teknologjisë, kemi printerë 3D.

Ne i mësojmë shkencat kompjuterike nga klasa 5.

Ku mund të na gjeni?

Shkolla jonë është e vendosur në qendrën e 
shkollës Eslohe.

Informacione të mëtejshme mund të gjenden në 
faqen tonë.

ShkollaChristine-Koch
Schulstraße 7
59889 Eslohe

 0 29 73 / 97 44 20
 0 29 73 / 97 44 26

 hauptschule@eslohe-schulen.de
 www.hautschule.eslohe-schulen.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Dita e dyerve të hapura

23 janar 2021

Periudha e regjistrimit

16 shkurt deri 5 mars 2021

Eslohe
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Shkolla e mesme Reale Eslohe
Schulstraße 6
59889 Eslohe

 Kush jemi ne?

Shkollë me traditë
Shkolla jonë ka një traditë 150 vjeçe. Te ne janë 550 
studentë dhe 32 mësues, të cilët takohemi përsëri 
dhe përsëri në një komunitet në një larmi përvojash 
shkollore dhe të gjithë e njohin njëri-tjetrin. Ne 
gjithmonë mbajmë një vështrim mbi individin dhe 
presim me padurim studentët me talentet dhe aftësitë 
e tyre të ndryshme. Së bashku ne jemi kuriozë dhe së 
bashku duam të njohim dhe kuptojmë gjëra të reja dhe 
të thellojmë ato që dimë.
Në tre ose katër vitet, ne krijojmë një mjedis të 
shëndetshëm të të mësuarit dhe një komunitet të fortë 
shkollor në besimin e bashkëpunimit. 

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

Ne bashkëpunojmë me institucione dhe kompani të 
ndryshme në vend. Në fushën e orientimit profesional, 
nxënësit tanë njihen me fusha të ndryshme profesionale 
dhe realitetin operues.
Talentet dhe pikat e tyre të veçanta sfidohen dhe 
promovohen përmes bashkëpunimit në fushat e 
shkencës, sportit dhe arteve.
Partnerët tanë të bashkëpunimit mes tjerash janë:
 Shkolla e lartë profesionale Meschede (konkurs 

matematikor fuemo, ekspozitë arti)
 Forumi i shkencës Chemiedidaktik i Universitetit të 

Siegen
 Firma KettenWulff, firma Langer
 Forumi i biznesit Eslohe aktiv
 Shoqata e Sporteve të Qarkut të 

Hochsauerlandkreis
 Qendra e Edukimit Kolping Jug-Westfalen
 Agjensi federale për punë
 Dhoma e Artizanatit Westfalen e Jugut
 (Trajnues ambasador)

Orët e mësimit dhe
pushimit

Orari i mësimit 8:00 ora

përfundimi e 6. Orë 13:17 ora

1. Pushimi 9:32 deri 9:55 ora

2. Pushimi 11:27 deri 11:45 ora

Mësimi i pasdites nga klasa 8: deri në orën 15.30 
pasdite.

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

Parimi i shkollës sonë të mesme Eslohe është të 
promovojë dhe sfidojë pikat e forta dhe talentet 
individuale të nxënësve tanë sa më mirë që të jetë e 
mundur.

Ne ofrojmë një gamë të gjerë të aktiviteteve jashtëshkollore:

 Aktivitet i përbashkët
 muzikor (muzikor, kori)
 shkenca natyrore (Rinia hulumton, ECDL, patentë 

shoferi me motor)
 sociale (ndërmjetësues, skautë leximi, ndihmë 

smjekë)
 sportiv (ndihmës sportiv, volejboll)
 Mbështetje drejtshkrimore nga një mësues i 

çertifikuar (mbështetje e LRS)
 Kurse lidhëse në gjermanisht, matematikë, 

anglisht për nxënësit që synojnë në të ardhmen të 
shkojnë në gjimnaz si oferta të synuara

 veprime të organizuara në mënyrë të pavarur nga 
këshilli nxënësve (p.sh. mbrëmja e kinemasë, 
Santa Claus)

 Pjesëmarrje në gara
 Zbatimi i kohës së lirë skijimi

Koncertet dhe muzikalet tona për Krishtlindje janë 
pikat kryesore të veçanta.

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Të fillojmë së bashku: Ne drejtojmë një tranzicion të 
butë dhe miqësor ndaj fëmijëve nga shkollat fillore në 
shkollën tonë të mesme reale Eslohe.
Të mësojmë së bashku: Ne përqendrohemi në një 
mjedis të shëndetshëm të të mësuarit, mësimdhënie 
të orientuar drejt veprimit dhe promovojmë veçanërisht 
në lëndët kryesore gjermanishten, matematikën dhe 
anglishten; mbështetje individuale në orë shtesë 
mësimore.
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Të qenurit krijues së bashku: Ne përqendrohemi tek 
nxënësit tanë me të gjitha talentet dhe interesat e 
tyre duke i forcuar ata në fusha muzikore, shkencore, 
matematikore ose sportive.
Të hulumtojmë së bashku: Ne i frymëzojmë nxënësit 
tanë për disiplinat MINT dhe theksojmë përqendrimin 
e tyre në fenomenet shkencore.
Të mbajmë së bashku përgjegjësi: Ne bashkëpunojmë 
me besim me nxënësit tanë dhe prindërit e tyre për një 
jetë të përkushtuar dhe aktive në shkollë.
Të jemi së bashku të fortë: Ne jetojmë në një komunitet 
të fortë shkollor dhe trajtojmë njëri-tjetrin të hapur , 
njerëzim dhe miqësi.

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Shkolla jonë e mesme reale Eslohe është e pajisur 
shkëlqyeshëm me media dixhitale përmes numrit të 
shumtë të i-pad dhe Apple TV në çdo klasë dhe dhomë 
lëndësh. Përdorimi i platformës mësimore Logineo 
mundëson një mësimdhënie moderne, miqësore për 
nxënësit. Kontribuon gjithashtu në një rrjetëzim më të 
fortë midis nxënësve dhe mësuesve.

Për ne është e rëndësishme që t'i mësojmë të gjithë 
nxënësit se si të përdorin mediat dixhitale si dhe në një 
mënyrë kuptimplote. Këtë e realizojmë për shembull 
përmes orës së mësimit një orëshe informatikë në 
klasën e 5 dhe 6 dhe intergrimin e mediave në lëndën 
mësimore për secilën klasë. Skautët e trajnuar të 
mediave këshillojnë dhe informojnë veçanërisht 
nxënësit e rinj në trajtimin e sigurt të mediave të reja, 
gjithashtu në formën e punëtorive.

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

Ndër të tjera, ne jemi njohur si shkollë ECDL dhe 
kështu u ofrojmë nxënësve tanë mundësinë për të 
marrë patentë e pranuar evropiane për kompjutorë.

Në departamentin tonë MINT (matematikë, shkencë 
kompjuterike, shkenca natyrore, teknologji) ne jemi 
të mbështetur nga Fondi i Industrisë Kimike dhe vdi 
(Shoqata e Inxhinierëve Gjerman).

Ku mund të na gjeni?

Shkolla e mesme Reale Eslohe
Schulstraße 6
59889 Eslohe

 02973 974430
 realschule@eslohe.schulen.de
 eslohe-schulen.de/realschule

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Shfletoni në uebfaqen e shkollës sonë (www.eslohe-
schulen.de/realschule) për informacion të hollësishëm 
në lidhje me Eslohe Realschule ose kërkoni broshurën 
tonë informuese të shkollës nëse nuk e keni marrë nga 
shkolla fillore.

Dita jonë e dyerve të hapura është planifikuar për të 
Shtunën, 16 Janar 2021. Ne do t'ju informojmë për 
procesin e saktë përmes faqes kryesore dhe shtypit 
në fillim të janarit 2021. Nëse kjo nuk është e mundur 
për shkak të situatës pandemike, ne do të ofrojmë 
konsulta individuale dhe ndoshta vizita në shkollë.

Nëse dëshironi një konsultë personale, ju lutemi na 
kontaktoni.

Periudha e regjistrimit për vitin shkollor 2021/22 është 
nga 16 Shkurt 2021 deri më 5 Mars 2021.

Eslohe
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Gjimnazi Carolus Magnus
Schöffenwiese 2
34431 Marsberg

Kush jemi ne?

Gjimnazi Carolus-Magnus-Gymnasium (CMG) në 
Marsberg është një shkollë evropiane me një kurs 
dygjuhësh gjermanisht-anglisht.

Gjimnazi Carolus-Magnus është një nga shkollat 
e mesme më e vogla në Hochsauerlandkreis. Kjo 
mundëson një bashkëpunim më të ngushtë dhe 
më të përkushtuar midis nxënësve, prindërve dhe 
stafit mësimdhënës dhe sigurisht që është një nga 
arsyet pse atmosfera në shkollën tonë është shumë 
familjare.

Ne mësojmë sipas motos sonë:
CMG-KMS: Kurajoz - Motivuar - Së bashku

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

 LWL Freilichtmuseum në Detmold
 Heimatmuseum Stadt Marsberg
 Volksbank Marsberg
 Agjencia e Punësimit Meschede

Orët e mësimit dhe
pushimit

0. Ora 7:30 deri 8:15 ora*

1. Ora 8:15 deri 9:00 ora

2. Ora 9:05 deri 9:50 ora

Pushimi i madh

3. Ora 10:05 deri 10:50 ora

4. Ora 10:55 deri 11:40 ora
Pushimi i madh

5. Ora 11:55 deri 12:40 ora

6. Ora 12:45 deri 13:30 ora

Pushimi i drekes

7. Ora 14:15 deri 15:00 ora

8. Ora 15:05 deri 15:50 ora

* Në 0. Mësimet zhvillohen ekskluzivisht në nivelin 
e mesëm të lartë II.

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

Ofertat speciale në gjimnazin Carolus-Magnus 
janë:

  tranzicion i butë nga shkolla fillore në CMG 
(pasdite njohtimi, sponsorë klase, ditë orientimi, 
udhëtim në klasë, mësim shoqëror: Lions Quest 
- duke u rritur) 

 Mbështetje në lexim
 Ditët e Sigurisë Rrugore
 Skautët e mediave
 Shërbimi Mjekësor Shkollor
 Universiteti-Fëmijët në Meschede
 Aktivitet i përbashkët - Bletat
 Pjesëmarrja në projekte (evropiane) dhe garat
 Qëndrim jashtë vendit dhe praktikë jashtë vendit
 Orkestra, koncerti
 Përgatitja për zgjedhjen e profesionit
 Ekskurzionet dhe ditë shëtitjeje me klasën

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Është e rëndësishme për ne për të edukuar nxënësit 
tanë të jenë me mendje të hapur dhe tolerant. Kjo 
është arsyeja pse është e rëndësishme për ne të 
mundësojmë që njerëzit nga vendet dhe kulturat e 
tjera të takohen, të punojnë dhe të jetojnë me ta. 
Ne jemi në gjendje të mirëpresim rregullisht nxënës 
mysafirë nga vendet e tjera në shkollën tonë dhe 
të mbështesim nxënësit tanë në organizimin dhe 
shoqërimin e qëndrimit të tyre jashtë vendit.

Bashkëpunimi i ngushtë jo vetëm brenda komunitetit 
shkollor, por edhe me partnerë evropianë zhvillohet 
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gjithashtu në orkestrën e gjimnazit Carolus Magnus. 
Veçanërisht e meritojnë të përmenden koncertet 
mbresëlënëse, udhëtimet shumë-vjeçare orkestrale 
jashtë vendit dhe paraqitja e shkëlqyeshme në 
garat evropiane.
Nxënës të shumtë janë të përfshirë në shërbimin 
mjekësor të shkollës dhe përgatitja profesionale, 
gjithashtu edhe kjo luan një rol të rëndësishëm.
Por as shoqërimin në jetën shkollore nuk e lëmë 
pas dore.

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Si pjesë e dixhitalizimit, shkolla gradualisht do të 
pajiset me tableta dhe PC të tjerë në mënyrë që 
puna me media dixhitale të mund të zgjerohet 
vazhdimisht së bashku me punën me mediat 
analoge.

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

Si SHKOLLË EVROPIANE, dhënia e arsimit me 
një dimension evropian, arsimi për mirëkuptim 
ndërkombëtar, paqeruajtja dhe trajtimi jo i dhunshëm 
i ndryshimeve dhe diversitetit në jetën e përditshme 
janë ndër vlerat tona udhëzuese.

është një projekt për të gjithë anëtarët e shkollës që 
ofron mundësinë për të formuar në mënyrë aktive 
atmosferën në shkollën e tyre duke kundërshtuar me 
vetëdije të gjitha format e diskriminimit, ngacmimit 
dhe dhunës. 

Si SHKOLLË E QËNDRUESHMRIS, ne jemi 
aktualisht në rrugën tonë për të trajtuar projekte të 
orientuara drejt së ardhmes.

SKUADAT TONA MEDIALE janë në lëvizje me 
këshilla për çështjet e medias.

Ku mund të na gjeni?

Mos hezitoni të na kontaktoni nëse keni ndonjë 
pyetje ose dëshironi këshilla.

Gjimnazi Carolus Magnusrreth
Schöffenwiese 2
34431 Marsberg

 0 29 92 / 80 39
 0 29 92 / 54 10

 sekretariat@gymnasium-marsberg.de
 www.gymnasium-marsberg.de

Drejtori: Zotëri Dr. Markus Bohnensteffen
(E-Maili: m.bohnensteffen@gymnasium-marsberg.
de)

Zëvendësdrejtori: Drejtori: Zotëri Ralf Trachternach
(E-Maili: r.trachternach@gymnasium-marsberg.de)

Zyra: Zonja Anne Gohres
(E-Maili: sekretariat@gymnasium-marsberg.de)

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Ju mund të merrni një përshtypje të parë të 
Gjimnazit Carolus-Magnus në faqen tonë kryesore: 
www.gymnasium-marsberg.de
Por ne shpresojmë që t'ju shohim personalisht në 
shkollën tonë. Janë planifikuar datat e mëposhtme:
2 dhjetor 2020 Mbrëmje informuese për prindërit e 
nxënësve të klasave të katërta
16 janar 2021 Dita e dyert e hapura
Kontakti i drejtpërdrejtë me drejtorinë e shkollës 
(telefon, email) është gjithmonë i mundur dhe i 
dëshirueshëm.
Nëse vendosni për shkollën tonë, fëmijën tuaj do 
të mund ta regjistroni midis 17 dhe 19 Shkurt 2021. 
Datat e sakta të regjistrimit do të publikohen në 
faqen tonë të internetit në kohën e duhur. 

Marsberg
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Shkolla sekondare Marsberg
Lillers-Straße 18
34431 Marsberg

 Kush jemi ne?

Shkolla e sekondare Marsberg është një shkollë 
e lidhur gjithë ditore në të cilën njerëzit mësojnë, 
jetojnë, mbështesin dhe sfidojnë në një bashkësi 
mirënjohëse.
Ne i shohim kërkesat e ndryshme të mësuarit e të 
fëmijëve si një mundësi për të jetuar dhe promovuar 
shumëanshmërinë.
Të mësuarit më gjatë së bashku u jep fëmijëve 
më shumë kohë për zhvillimin e tyre, kështu që 
gjithashtu më shumë kohë për t'u rritur së bashku 
për të përmbushur kërkesat. Çdo fëmijë mund 
të zhvillojë aftësitë dhe talentet e tij në mënyrë 
optimale përmes mbështetjes individuale.
Nxënësit kanë mundësi të ndryshme gjatë karrierës 
së tyre shkollore dhe të gjitha shkallët nga niveli i 
mesëm i ulët që mund të merren.
Me fillimin e vitit shkollor 2020/21, orët e mësimit 
janë ndryshuar. Një orë mësimi në shkollë zgjat 60 
minuta.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

 Marsberger Shkollat fillore (kalimi nga klasat 4 
në 5)

 Gjimnazi - Carolus-Magnus- Marsberg (Kalimi 
në shkollën e mesme)

 kolegjet profesionale në Warburg, Brilon, 
Olsberg dhe Bestwig

 Volksbank Marsberg
 Shoqata Gjermane e Futbollit (DFB)
 LWL-Psikiatria adoleshente Marsberg
 Universiteti i Këlnit (SOCIALBOND)

Orët e mësimit dhe
pushimit

1. Orë 7:30 deri 8:30 ora

Pushimi

2. Orë 8:40 deri 9:40 ora

Pushimi

3. Orë 10:00 deri 11:00 ora

Pushimi

4. Orë 11:10 deri 12:10 ora

Pushimi

5. Orë 12:20 deri 13:20 ora

Pushimi

6. Orë 14:10 deri 15:10 ora

Të hënën, të mërkurën, të enjten:
6 Orë mësimore
Të martën, të premten:
4 Orë mësimore

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

Ofertë e ushtimit fizik dhe e pushimit gjatë orës së 
pushimit pasdite:
Volejboll, pingpong, futboll, lojëra shoqërore, 
bibliotekë ... dhe shumë më tepër.
Vakti i drekës:
Oferta e vakteve të shëndetshme / të ekuilibruara 
në kafene.
Shikimi i ndrimeve:
Ofertë për studentë të talentuar në futboll.
Orientimi profesional:
Analiza e mundshme, praktika ditore dhe e 
ndërmarrjes.
Trajnimi i aplikimit:
Nxënësit mësojnë të aplikojnë zyrtarisht dhe të 
praktikojnë intervistën.
Ndihma për fillimin e karrierës:
Ofertë për "Përmirsimin e mundësive të trajnimit të 
të rinjve që kanë nevojë për mbështetje". Qëllimi 
është të mbështesë nxënësit në kalimin nga shkolla 
e përgjithshme në formimin profesional.
Oferta të tjera:
DELF (diploma e gjuhës frënge), kupa qumështi, 
skautë mediatik, shkëmbim polesh, programe 
parandaluese (p.sh. ngacmimi në internet).
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Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

"Koha për mësim më të individualizuar - kohë për 
më shumë cilësi".
Mësimi i pavarur dhe mbështetja individuale mund 
të zbatohen në mënyrë optimale gjatë gjithë ditës. 
Detyrat e përditshme të shtëpisë nuk janë më të 
nevojshme.
Ushtrimi dhe thellimi merren parasysh përveç 
mësimit të lëndës, veçanërisht në orët "e kohës së 
të mësuarit". Gjatë "kohës së të mësuarit", studentët 
punojnë në detyra të vetëvendosura, mbështetëse 
ose sfiduese në lëndët e gjermanishtes, matematikës 
dhe anglishtes.
Gjatë gjithë ditës, një drekë e shëndetshme dhe e 
ekuilibruar ofrohet në kafeterinë tonë. Ka tre vakte 
për të zgjedhur (4 €).

Pushimi i drekës është gjithashtu i dizajnuar me 
mundësi të ndryshme ushtrimesh dhe relaksimi.

Shkolla merr pjesë në studimin “Integrimi Social 
në Adoleshencë” (Social Bond) si dhe në projektin 
“LiGa” - të mësuarit gjatë gjithë ditës. Qëllimi është 
të zhvillojmë më tej proceset e mësimdhënies dhe 
të të nxënit në kuptimin e një edukimi tërësor të 
nxënësve.

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Shumica e klasave dhe dhomave të specializuara 
janë të pajisura me Borde Aktiviteti dhe kështu 
ofrojnë mundësinë e mësimdhënies ndërvepruese.
Ekzistojnë gjithashtu tre dhoma kompjuterash dhe 
një karrocë e plotë laptopësh.
Zgjerimi i një rrjeti WLAN është duke u planifikuar 
dhe blerja e tabletave (për mësuesit dhe disa grupe 
klasash) është gati të përfundojë.
Për mësimdhënie në distancë është krijua një 
platformë Moodle, ku çdo nxënës ka qasje me 
fjalëkalim të mbrojtur. 

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

Ku mund të na gjeni?

Shkolla sekondare Marsberg
Vendndodhja kryesore(Klasa e 5 deri në 7)
Lillers-Straße 18
34431 Marsberg

 0 29 92 / 80 55
 0 29 92 / 6 54 62

Nën-vendndodhja(Klasa 8 deri në 10)
Trift 33
34431 Marsberg

 0 29 92 / 89 76
 0 29 92 / 6 51 16

 sekretariat@sekundarschule-marsberg.de
 www.sekundarschule-marsberg.net

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Për tu njohur më mirë, shkolla sekondare Marsberg 
ofron këto opsione:
 Takime informuese për prindërit e interesuar të 

nxënësve të klasës së katërt
 Dita e dyerve të hapura
 Oferta vëzhgimi për nxënësit e klasave të 

katërta

Për shkak të korona virusit, këto opsione aktualisht 
nuk janë të disponueshme. Ju lutemi referojuni 
informacioneve nga shkollat fillore dhe njoftimeve 
për shtyp ose faqes në internet të shkollës.

Periudha e regjistrimit në selinë kryesore:
17. deri 26 shkurt 2021
E hëna deri të premten:  prej ora 8-12
E hënë dhe e mërkurë:  prej ora 14-16

Marsberg
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Shkolla -Konrad-Adenauer Freienohl
Shkollë e mesme komunitare e Qytetit Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 Kush jemi ne?

Shkolla jonë Konrad-Adenauer-Schule ka qenë një 
pjesë integrale arsimor Mesched si shkollë e mesme 
për gati 50 vjet. Ne i drejtojmë studentët tanë në të 
gjitha shkallët e nivelit të mesëm të ulët, përfshirë 
"Realschulabschluss" me kualifikim.
Shumica e nxënësve largohen pas klasës së 10-të. 
Klasa me trajnim shkollor ose praktikë duale.
Mbi 90% e nxënësve që synojnë formimin 
profesional gjejnë një vend trajnimi me ndihmën e 
shkollës.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

Ne punojmë ngushtë me Agjencinë e Punësimit, 
Qendrat e Arsimit Kolping Jug-Westfalen dhe rreth 
40 kompani dhe institucione rajonale.

Orët e mësimit dhe
pushimit

Dita jonë e shkollës fillon në orën 8:00 të mëngjesit. 
Në mënyrë që të krijojmë kohë efektive të të 
mësuarit për nxënësit, ne mësojmë kryesisht në 
blloqe 60 minutëshe.
Shkolla mbaron në 13:15 pasdite, ne kemi vetëm 
edhe "ditën tonë të gjatë" të marteve, ajo përfundon 
në 14:05 pasdite.

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

Nxënësit e shkollës mund të hanë dhe të bëjnë 
detyrat e shtëpisë gjatë kujdesit ditorë pasdite.
Grupet e mëposhtme të punës së përbashkët 
zhvillohen pasdite:
Në projektin "Nxënësit trajnojnë nxënësit", nxënësit 
e moshuar ofrojnë njësi praktike për më të vegjëlit, 
d.m.th. B. futboll, badminton, basketboll. Një grup 
vajzash takohen çdo javë në grupin punues "Fit 
for life" (projekti i vlerësuar me çmime). Punët 
shoqërore të shkollës ofrojnë forcimin e personalitetit 
të nxënësit.
Grupi i muzikës aktualisht është duke përgatitur një 
festival shkollor me partnerin tonë ensible e.V.

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Parimi ynë udhëzues "Forcimi i kompetencave 
- trajtimi i njëri-tjetrit me kujdes - veprimi me 
përgjegjësi" tregon fokusin tonë. Për ne si shkollë, 
mësimet janë në qendër të aktiviteteve tona të 
përditshme. Të mësuarit funksionon më mirë në 
një komunitet dhe në një mjedis në të cilin ndihemi 
rehat. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për ne.
Së bashku me prindërit e tyre, ne i rrisim nxënësit 
tanë të jenë njerëz të përgjegjshëm dhe të 
përgjegjshëm që kanë një zë në shoqëri.
Ne e shohim veten si një vend i të mësuarit ku të 
gjithë mund të gjejnë hapësirën e tyre për të mësuar 
dhe jetuar.
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Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Të gjitha klasat janë të pajisura me një medium 
prezantimi dhe WiFi të koduar. Në jetën e 
përditshme shkollore dhe për orë të mundshme në 
distancë, ne përdorim një orar dixhital online dhe 
orarin e detyrave të shtëpisë (padlet).
Në klasë ne programojmë robotë LEGO.

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

Ku mund të na gjeni?

Shkolla jonë është e vendosur në Freienohl në një 
zonë të qetë në Ohl.
Autobusët ndalojnë menjëherë në shkollë.
Shkolla është gjithashtu e lehtë për tu arritur nga 
stacioni i trenit.
Objektet sportive dhe pishina WOFI, të cilat ne i 
përdorim rregullisht, janë në afërsi.

Shkolla -Konrad-Adenauer 
Freienohl
Shkollë e mesme komunitare e Qytetit Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede
 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11
 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Dita e dyerve të hapura

E Shtunë 9 Janar 2021 10:00 deri 13:00 ora

Periudha e regjistrimit

17 shkurt deri 11 mars 2021

informacion i saktë nga janari 2021 në:

www.kas-freienohl.de

Meschede
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Shkolla Sankt Walburga
Kat. shkolla e mesme e qytetit Meschede
Schederweg 57
59872 Meschede

 Kush jemi ne?

një shkollë e të mësuarit të ndërsjellë

205 nxënës

22 mësues

2 pedagoge arsimit special

Ne gjithashtu kemi një klasë përgatitore në të cilën 
nxënësit emigrantë trajnohen për të marrë pjesë në 
klasa të rregullta FIT.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

  Kooperativa e zgjidhjes dhe ndërtimit 
Meschede

 Fa. M. Busch

 Fa. KettenWulf

 Fa. Lobbe - Dispozicion

Orët e mësimit dhe
pushimit

Fillimi i mësimit 7:35 ora

Orët e shkollës 90 minuta

Pushimet 25 & 20 minuta

Përfundimi i mësimit 12:50 ora

Më pas
Ofertë për kujdes 13 Plus deri 15:00 ora

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

 Sport në pauzë

 Shërbimi Mjekësor Shkollor

 zgjidhja aktive e mosmarrëveshjeve nga 
nxënësit

 Shitjet e organizuara nga nxënës të shkollës 
gjatë pushimeve

 Punë sociale shkollore

	 Mbështetje	për	fillimin	e	karrierës

 Aktivitet i përbashkët sportiv

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Në shkollën tonë, fokusi është tek nxënësit.

Pikat qendrore të mëposhtme luajnë një rol kryesor:

Ballafaqimi me diversitetin (mësimi i përbashkët, 
klasa përgatitore, koncepti i mbështetjes së gjuhës, 
projektet muzikore, kafeneja e prindërve)

Promovimi i demokracisë (këshilli i klasës, zgjedhjet 
e vogla, kooperativa e nxënësve)

Forconi pikat e forta (studio për të mësuar në klasat 
5	dhe	6	fletore	pune	Unë-jam-unë)

Orientimi	profesional	qysh	në	fillim

E gjithë kjo ndodh në bazë të konceptit tonë arsimor 
"së bashku për njëri-tjetrin"

Ne	po	aplikojmë	gjithashtu	për	certifikatën	"Shkolla	e	
së Ardhmes - Edukim për Zhvillim të Qëndrueshëm".
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Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Diagnoza në internet në matematikë

Klasë Google gjermane dhe angleze për 
mësimdhënie në distancë

Aplikacioni Anton

Për ne, mësimi shoqëror së bashku është në plan 
të parë.

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

Shkolla OPENION

Ku mund të na gjeni?

Shkolla jonë është e vendosur në qytetin kryesor 
të Meschedes dhe është pjesë e qendrës shkollore 
August Macke.

Në faqen tonë mund të gjeni shembuj të punës sonë, 
mbresa nga jeta shkollore dhe shumë informacione 
të rëndësishme.

Ne gjithashtu kemi një broshurë shkollore.

Shkolla Sankt Walburga
Kat. shkolla e mesme e qytetit Meschede

Schederweg 57
59872 Meschede

 02 91/ 65 61
 02 91/ 21 82

 sekretariat@walburga-hauptschule.de
 www.walburga-hauptschule.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Dita e dyerve të hapura

23 janar 2021  në ora 10:00

Periudha e regjistrimit

15 shkurt deri 12 mars 2021

Meschede
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Shkolla e mesme reale e qytetit 
Meschede
Schederweg 59
59872 Meschede

Kush jemi ne?

Ne jemi një shkollë e mesme dhe mësojmë kryesisht 
paradite. Ndonjëherë ka edhe 7-të ose të 8-ta Orë.
Në 5. dhe 6. klasë kanë gjithashtu edhe mësime 
noti. Në vend të udhëzimeve fetare, ne ofrojmë 
lëndën "Filozofi praktike" si një shtesë.
Dhomat e lëndëve shkencore dhe sportive janë 
rinovuar dhe në gjendje të mirë.

Ne jemi një shkollë e mesme me nga tre paralele 
me rreth 440 nxënës.
Drejtorët e shkollës janë Z. Startmann dhe Z. Vogt.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

Ne punojmë ngushtë me të gjitha kompanitë në 
rajon, si dhe me shoqatat e të rinjve, OT, Donum 
Vitae, shërbimi këshillues i grave, ARGE, policia 
dhe kolegjet profesionale.

Orët e mësimit dhe
pushimit

Fillimi i mësimit 7:30 ora

1. dhe 2. Orë deri 9:05 ora

Pushimi 9:05 deri 9:25 ora

3. dhe 4. Orë deri 11:00 ora

Pushimi 11:00 deri 11:15 ora

5. dhe 6. Orë 12:47 ora
nga klasa 7 e tutje mund edhe një

7. dhe 8. Orë deri 15:00 ora

të ketë

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

Me mbështetjen e organizatës së mirëqenies 
sociale Sauerland, ne ofrojmë kujdes ditor deri në 
orën 15:00 pasdite. Aty mund të hani, të bëni detyra 
shtëpie dhe të luani.
Kushdo që dëshiron të angazhohet në shoqëri, 
mund ta mësojë atë nga skautët e mediave dhe 
ndërmjetësuesit.

Ju mund të merrni një kurs të ndihmës së pasrë dhe 
të ndihmoni si një ndihmës i shkollës.
Ju gjithashtu mund të punoni si kujdestar autobusi, 
ndihmës në kujdesin pasdite dhe në shërbimin e 
kioskut.

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Ne jemi një shkollë që kujdeset me besueshmëri 
për fëmijët e juaj. Çdo vajzë dhe djalë është e 
rëndësishme për ne.
Ne ofrojmë orë shtesë për mbështetjeje në lëndët 
kryesore në klasat 5 dhe 6, përfshirë mësimet e 
LRS.
Nga klasa e 7, një lëndë tjetër mund të zgjidhet 
midis teknologjisë, shkencës kompjuterike, frënge, 
biologjisë ose shkencave shoqërore.
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Meschede

Çdo vit ne ofrojmë sportin, turneun e Krishtlindjeve 
dhe vrapimin Henneseelauf.

Që nga viti 2019 ne gjithashtu kemi qenë një shkollë 
për të jetuar së bashku.

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Ne ligjerojmë në të gjitha dhomat me një laptop dhe 
projektor. Ne gjithashtu kemi pajisje dixhitale për 
nxënës të shkollës që gjithashtu mund t'i huazojnë.

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

Certifikata e Agjendës tre herë

Ku mund të na gjeni?

Shkolla e mesme reale e qytetit Meschede ndodhet 
në August-Macke-Schulzentrum Meschede.
Ju gjithmonë mund të merrni informacionin më të 
fundit të rëndësishëm nga faqja jonë kryesore në 
internet.
Në veçanti, ju do të mësoni ndryshimet në kushtet e 
Koronës shpejt dhe me besueshmëri.

Shkolla e mesme reale e qytetit 
Meschede
Schederweg 59
59872 Meschede

 02 91/ 61 77
 02 91/ 61 07

 post@realschule-meschede.de
  www.realschule-meschede.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Periudha e regjistrimit është nga 16. deri më 26 
shkurt 2021. Paraqituni në zyrën e shkollës.
Dita e dyerve të hapura sivjet do të mbahet ndryshe.
Ju mund të gjeni informacione dhe video në faqen 
kryesore të internetit.
Na vizitoni!
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Shkolla e mesme reale 
St. Walburga-Realschule
An Klocken Kapelle 18
59872 Meschede

Kush jemi ne?

Ne jemi St. Walburga-Realschule nën drejtimin e 
Matthias Laumann (drejtor) dhe Claudia Heitkamp-
Kappest (zv. drejtoreshë).

Shkolla jonë është një shkollë private zëvendësuese 
e sponsorizuar nga Kryepeshkopia e Paderbornit.

Aktualisht po ndjekin 425 nxënës mësimin në 
shkollën tonë. Ato i mësojnë 27 mësues.

Në vitin 2019 përfundoi zgjërimi i ndërtesës së re.

Në përputhje me përvjetorin e 90-të të shkollës me 
një mbrëmje të madhe, kjo më pas mund t'i paraqitet 
komunitetit shkollor.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

Ne punojmë ngushtë me kompanitë vendase për t'i 
mundësuar atyre që të përgatiten mirë për zgjedhjen 
e tyre të profesionit.

Orët e mësimit dhe
pushimit

Mësimi në St. Walburga Realschule fillon në 
7:30 të mëngjesit. e 6-ta orë përfundon në 12:45 
pasdite. Pas kësaj, mësimet do të zhvillohen në ditë 
individuale më së voni deri në ora 14:45 (8 Orë).

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

Ne ofrojmë kujdes falas deri në 15:30 çdo ditë 
(përveç të Premteve). Kjo mund të jetë p.sh. mund 
të përdoret vetëm në një ditë të javës.

Ekziston mundësia që të drekosh në kafenenë e 
Abacisë fqinje Königsmünster.

Ne kryesisht u japim nxënësve mundësinë për të 
bërë detyrat e tyre në një mjedis të qetë.

Pastaj u ofrojmë studentëve aktivitete të ndryshme 
krijuese ose sportive.

Përveç personave të përhershëm të kontaktit, Znj. 
Dreibholz dhe Znj. Kaiser, kemi kënaqësi që nxënës 
të shkollës në klasën e 10-të gjithashtu mbështesin 
vullnetarisht kujdestarët.

Shumë herë ne ofrojmë aktivitete të përbashkëta, 
të tilla si p.sh. grupi i biçikletës ose trajnimi i 
tastierës, për të cilin nxënësit mund të regjistrohen 
vullnetarisht.

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Shkolla jonë është një shkollë e pranuar nga shteti 
në sponsorim nga Kryepeshkopia e Paderbornit. 
Është në të njëjtën bazë me shkollat publike dhe 
mundëson kualifikime ekuivalente. Sidoqoftë, statusi 
i shkollës zëvendësuese hap liri dhe përparësi të 
mëdha pedagogjike.

Në punën tonë arsimore dhe trajnuese, ne 
orientohemi drejt vlerave të krishtere. Bazuar në 
këtë kuptim, ne jo vetëm që formojmë një komunitet 
të mësimdhënies dhe mësimdhënie, por një 
komunitet arsimor që përqendrohet te njerëzit. Ne i 
kushtojmë një rëndësi të veçantë bashkëpunimit të 
ngushtë dhe të besueshëm me prindërit.

Karakteristikë për bashkësinë është qasja 
personale. Kjo përfshin pranimin e ndërsjellë të të 
gjithë atyre që janë të përfshirë në jetën shkollore 
dhe gatishmërinë e tyre për të folur me njëri-tjetrin, i 
cili formon bazën për të mësuar pa frikë.

Një gamë e gjerë opsionesh diferencimi promovon 
talentet e nxënësve.
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Ne i zbatojmë këto parime, për shembull, 
udhëheqësit e klasave që shoqërojnë nxënësit për 
gjashtë vjet. Kjo krijon një marrëdhënie besimi që 
shpesh shtrihet përtej jetës së përditshme shkollore.

Jeta jonë e përditshme shkollore jo vetëm që përfshin 
mësimin, por edhe argëtimin dhe gëzimin Kjo është 
p.sh. shumë qartë në festën tonë tradicionale 
të karnavaleve për gratë e moshuara, në të cilën 
të gjithë nxënësit dhe mësuesit kontribuojnë me 
aftësitë dhe talentet e tyre të ndryshme.

Festa jonë vjetore e kopshtit shkollor me prindër 
është gjithashtu një nga pikat kryesore tona festive.

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Pajisjet tona dixhitale janë jashtëzakonisht të 
mira. Çdo klasë ka një projektor që mund të lidhet 
lehtësisht me iPad-et e mësuesve, duke i bërë të 
lehta mësimet e mbështetura në mënyrë dixhitale.

Përveç kësaj, shkolla ka mbi 120 nxënëa iPad, që 
janë shpërndarë në mënyrë të barabartë në të katër 
nivelet e shkollës dhe për këtë arsye janë lehtësisht 
të disponueshme për mësime.

Portali i ri shkollor ofron një platformë qendrore të 
komunikimit dixhital duke përfshirë një mjet video 
konferencë për komunikim të lehtë midis nxënësve 
dhe mësuesve.

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

Qëndrueshmëria dhe drejtësia janë veçanërisht 
të rëndësishme për ne. Kjo është arsyeja pse ne 
aplikuam si një shkollë e ndershme dhe morëm një 
çmim për herë të parë në 2015 për angazhimin tonë.

Ku mund të na gjeni?

Për më shumë informacion, vizitoni faqen tonë të 
internetit. Fletushka jonë informuese gjithashtu 
mund të shkarkohet aty.

Me gjith qejf i përgjigjemi çdo pyetje me telefon.

Shkolla e mesme reale  
St. Walburga-Realschule
An Klocken Kapelle 18
59872 Meschede
 02 91 / 95 29 84 - 0
 02 91 / 95 29 84 - 9
 info@walburga-realschule.de
 www.walburga-realschule.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Dita e dyert e hapura do të mbahet më 23 janar 
2021. Nis në ora 9:00. Evinementi varet nga situata 
pandemike dhe komunikohet në një njoftim të 
shkurtër përmes faqes kryesore dhe shtypit ditor.

Regjistrimet pranohen midis 30 janarit dhe 3 shkurt.

Informacioni mbi regjistrimin është gjithashtu në 
dispozicion në faqen kryesore në internet.

Meschede
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Gjimnazi benediktine
Klosterberg 7
59872 Meschede

Kush jemi ne?

Gjimnazi benediktine është një shkollë katolike e 
sponzoruar nga Abacia e Königsmünster. Orientimi 
arsimor i shkollës formohet nga tradita 1500-vjeçare 
e rendit Benediktin. Manastiret benediktine kanë qenë 
gjithmonë vende të arsimimit. Dhënia e një të mirë 
për të rinjtë në jetë, është një sfidë interesante dhe 
kërkuese për ne.
 "Dilatato corde Humanitas exhibeatur" -
 "Bërja e mundshme e ekzistencës njerëzore me një 
zemër të gjerë"
Motoja e shkollës sonë vjen nga rregulli i manastirit 
të Shën Benediktit dhe përshkruan qëllimin e punës 
edukative të shkollës sonë.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

Ne punojmë me akademinë e shkollës së mesme të 
Abacisë Königsmünster dhe me shkollën e muzikës 
të Hochsauerlandkreis (veçanërisht në klasën me 
instrumente frymore dhe orkestrën).
Në përgatitjen për studime dhe zgjedhjet e profesionit, 
ne punojmë ngushtë me Agjencinë e Punësimit, 
Universitetin e Shkencave të larta në Südwestfalisë 
(Departamenti Meschede) dhe me shumë kompani 
dhe institucione lokale. Shoqata e të diplomuarve me 
rreth 1800 anëtarë është e përfshirë në këtë fushë 
duke siguruar praktikues nga studimet dhe puna si 
persona kontakti për nxënës.
At Juliani, një nga mësuesit tanë, është kryetar i 
Komisionit Ndërkombëtar për Edukimin Benediktin, 
një shoqatë mbarëbotërore me rreth 200 shkolla 
Benediktine, nga radhët e së cilës vijnë shumë nga 
shkollat tona partnere.

Orët e mësimit dhe
pushimit

Orët e mësimit fillojnë në 7:30 të mëngjesit. Nga ora 
9:00 - 9:20 dhe nga 10:50 deri në 11:10 janë pushime 
të mëdha. Ora e gjashtë përfundon në 12:45 pasdite. 
Për shumë nxënës të SI, ky është fundi i rregullt i orës 
së mësimit në shumicën e ditëve. Nga ora 12:45 - 
13:00 është pushimi i pasdites, pastaj deri në 16:00 e 
7. - 10 . Orë.
Klasat e SI që kanë mësim pasdite (zakonisht jo në 
shkalla 5 dhe 6) zakonisht kanë në këto ditë në 6 ose 
7. orë pushim dreke, në mënyrë që të ketë mundësi të 
mjaftueshme për pushim. Gjatë kësaj kohe, nxënësit 

mund të hanë në AbteiForum dhe të kujdesen nga 
punonjësi social i shkollës në dhomat e kujdesit për 
drekën në AbteiForum të ri.
Edhe në SI, një pjesë e madhe e mësimeve zhvillohet 
në orë të dyfishta.

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

• Bigband
• Orkestrat
• Kori i shkollës së ulët dhe kori i madh (nga klasa 8)
• Grupi teatror "Die Theatiner"
•  Aktiviteti i përbashkët-futboll(shkolla partnere e 

DFB)
•  Aktiviteti i përbashkët - spanjisht në shkallën e lartë
• Aktivitet i përbashkët - Shahu
• Aktivitet i përbashkët - Arti
• Aktivitet i përbashkët - Kaligrafia
• Aktivitet i përbashkët - Elektronika & Robotët
• Aktivitet i përbashkët - Printimi 3D
• Aktivitet i përbashkët - Vallëzim
• Aktivitet i përbashkët - Fitnes
• Kursi i shkrimit të prekshëm
• Aktivitet i përbashkët - Studime Ligjore

Ne gjithashtu ofrojmë një program të gjerë për
përzgjedhjen e studimit dhe profesionit.
Gjimnazi ynë ofron një rrjet të shkollave partnere 
(veçanërisht brenda komunitetit global të shkollave 
Benediktine dhe Cistercian):
• Gjmnazi Benediktine Pannonhalma, Hungari
• Gjimnazi Benediktine Glenstal, Irlandë
• St. Benedict’s School Ealing (London), BM
• Benedictine Highschool Cleveland/Ohio, SHBA
•  College of St. Benedict Collegeville/Minnesota, 

SHBA
• Lycée Saint-Jean Douai, Francë
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Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Motoja e shkollës sonë na çon drejt parimeve tona 
udhëzuese:
• Një arsim i përgjithshëm solid është baza për 

studim dhe punë.
• Të rinjtë kanë nevojë për përvojën që ata mund 

t'u qasen detyrave të jetës së tyre me besim dhe 
vetëbesim.

• Ushtrimi i përgjegjësisë dhe të qenit njeri është po 
aq i rëndësishëm.

• Ne si Benediktinë jemi të bindur se besimi te Zoti 
është çelësi i një jete të suksesshme.

Përveç trajnimit të gjerë teknik në të gjitha fushat, ka 
oferta speciale:
Klasa e korit:
Mësimet e muzikës zhvillohen në 5. klasë me një 
pikë të rëndësishme vokale. Nga e 6. klasë ekziston 
mundësia, që të merrni pjesë në klasën tonë të korit; 
përmbajtja muzikore mësohet në një orë shtesë javore.
Klasa me instrumente frymorë: 
Nga e 5. klasë ekziston mundësia për të marrë pjesë 
në klasën e instrumenteve frymore me pagesë. Përveç 
lëndës muzikoremund të mësohet edhe një instrument 
frymorë.

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

lo-net² (www.lo-net2.de) mund të përforet si portal 
virtual i shkollës.  Portali mundëson komunikimin 
ndërmjet mësuesve dhe studentëve dhe shkëmbimin 
e materialeve në një mënyrë të thjeshtë.
Orari dhe plani i zëvendësimit janë të arritshëm përmes 
WebUntis dhe aplikacionit të shkollës, gjithashtu të 
gjithë mësuesit mund të arrihen edhe me email.
Një shkollë e pajisur mirë me LAN dhe WLAN së 
bashku me pajisje të gjera dhe të fuqishme (tre 
salla kompjuteri, borde aktive, tableta, laborator 3D) 
sigurojnë që mësimet në të gjitha lëndët të zhvillohen 
gjithashtu me mbështetjen e mediave dixhitale. Pajisja 
e klasave me TV Apple dhe monitore të mëdhenj 
si pajisje shfaqëse duhet të përfundojë në javët e 
ardhshme.

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

Si shkollë në sponzorime falas, jemi të përfshirë në 
mënyra të ndryshme, qoftë në fushën e studimit dhe 
zgjedhjes së karrierës, në mbështetjen individuale 
të nxënësve (përfshirë përmes pjesëmarrjes së 
suksesshme në shumë konkurse), në zbatimin e një 

praktike sociale, në fushën e edukimit mediatik dhe 
edukimit të IT (përmes grupeve të punës së detyruar 
për arsimin e teknologjisë së informacionit dhe përmes 
skautëve të medias), përmes ofertave në fushën 
shkencore-teknike (grupi i punës robot, kurse në 
laboratorin 3D), përmes shumë ofertave në fushën e 
edukimit estetik , përmes bashkëpunimit ndërkombëtar 
në rrjetin e shkollave Benediktine dhe shumë më 
tepër. Në përgjithësi nuk përpiqemi për çertifikimin 
e këtyre aktiviteteve nga partnerë jashtëshkollorë. 

Ku mund të na gjeni?

Gjimnazi benediktine
Klosterberg 7
59872 Meschede

 02 91 / 99 68 - 0
 02 91 / 99 68 - 27

 verwaltung@gymn-benedictinum.de
 www.gymn-benedictinum.de

  

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Gjatë periudhës sëregjistrimit dhe gjithashtu 
paraprakisht (me takim), Z. Plugge është në dispozicion 
si drejtori i bisedave këshilluese.
Biseda të tilla janë veçanërisht të dobishme kur 
ekziston pasiguri në lidhje me specifikën e llojit të 
shkollimit të gjimnazit, në lidhje me përshtatshmërinë 
për një karrierë shkollore në shkollën e ciklit të lartë, 
në lidhje me tiparet e veçanta të një shkolle në pronësi 
private ose profilin e veçantë katolik-benediktin të 
gjimnazit Benediktin.

Meschede
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Gjimnazi i Qytetit Meschede
Schederweg 55
59872 Meschede

Kush jemi ne?

Shkolla jonë, e themeluar në vitin 1965, është 
një gjimnaz shtetëror për vajza dhe djem që 
sponzorohet nga qyteti Meschede. Aktualisht 613 
nxënës po mësohen prej 53 mësues dhe mësues 
praktikë. Meqenëse stafi ynë është shumë i ri në 
përgjithësi, "këtu po fryn një erë e freskët"!
Kështu që në Gjimnazin e Qytetit në Meschede 
vitet e fundit kanë ndodhur shumë gjëra që duhet t’i 
hidhni një sy. Një zgjerim i opsioneve të këshillimit 
të nxënësve dhe struktura dixhitale na bëjnë një 
shkollë moderne!
Sidoqoftë, në një shkollë moderne, mirëqenia fizike 
dhe opsionet e kujdesit nuk duhet të neglizhohen:
Kjo është arsyeja pse ne kemi një kafeteri të 
këndshme dhe komode dhe ofrojmë kujdes fleksibël 
dhe falas pasdite.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

 OT Meschede
 Qendra e këshillimit arsimor
 Qendra e këshillimit shkollor
 Shërbimi social shkollor
 Konfederata e Sporteve të Qarkut
 SSV departamenti i volejbollit Meschede
 Shkolla e vallëzimi Maron
 e.V. (Social Network Training)
 Autoriteti i policisë së qarkut (trajnim me 

autobus, trajnim për media)
 Kolegji Teknik Südwestfalen

Orët e mësimit dhe
pushimit

Orari ynë ndjek modelin dy-orësh për katër orët e 
para. Kjo zvogëlon numrin e lëndëve që mund të 
mësohen në një mëngjes, gjë që lehtëson nxënësit 
me detyrat e shtëpisë dhe peshën e çantës së 
shkollës.

Ora e 1. dhe e 2. 7:30 deri 9:00 ora

1. Pushimi 9:00 deri 9:20 ora

3. dhe 4. Orë 9:20 deri 10:50 ora

2. Pushimi

5. Orë 10:50 deri 11:55 ora

6. Orë 12:00 deri 12:45 ora

Pushimi i drekes ose

7. Orë 12:45 deri 13:30 ora

8. Orë 13:35 deri 14:15 ora

9. Orë 14:20 deri 15:00 ora

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

shumë oferta të tjera tërheqëse të aktivitetit të 
përbashkët:

 Shahu
 Volejboll
 Dart
 Trajnim ndihmës sportiv
 Kori dhe bendi muzikor
 Filmi
 Teatri improvizues
 Mbrojtja e klimës
 MINT
 Roboti
 Të rinjtë hulumtojnë

Programet e tutorimit dhe mbështetjes:

 FIT („Trajnim individual vullnetar“)
 TANDEM (Mentorët e nxënësve ndihmojnë në 

vështirësitë e të mësuarit)
 HIFI (promovimi i talentit)
 Pjesëmarrja në gara të shumta
 Trajnim drejtshkrimor

Të tjera:

 Kurs vullnetar vallëzimi për klasën 9
 Kurs vullnetar vallëzimi për klasën 7
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Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

 Kurset e profilit MINT, SPRINT, SPORT në 
klasat 5 dhe 6

 "Të mësuarit shoqëror" si lëndë në klasat 5 dhe 6
 Shkëmbimet e studentëve me Anglinë dhe 

Francën
 Ekipi Këshillues i Mësuesve
 Programi i arbitrazhit
 Skautët e mediave
 Social Network Training
 Shërbimi Mjekësor Shkollor
 Mbikëqyrje falas për drekë deri në orën 14:30 

pasdite.
 Spor në pauzë
 Menza
 Biblioteka e nxënësve
 Dita e IKG (Bazat e teknologjisë së informacionit 

dhe komunikimit) - në klasën 5
 Zyra dhe orientimi profesional në klasën 8
 Çmimi vjetor për arritjet e veçanta të nxënësve: 

„Städtis Beste“-"Qyteti më i mirë"
 Një atmosferë besimi sipas motos sonë: Qyteti. 

Me njëri-tjetrin. Për njëri-tjetrin.

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

 Logineo NRW
 Platforma e shkëmbimit lo-net2
 Leptopa dhe tableta
 tre dhoma për kompjutorë
 Smartboardet
 qendra dixhitale e vetë-mësimit
 W-Lan

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

 MINT - Shkolla miqësore (3 yje)

 

 UNICEF - Mirësia vulos shkollën

Ku mund të na gjeni?

Gjimnazi i Qytetit Meschede
në qendrën e shkollës August 
Macke
Schederweg 55
59872 Meschede

 02 91 / 99 38 - 0
 02 91 / 99 38 - 99

 post@gymnasium-meschede.de
 www.gymnasium-meschede.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Dita e dyerve të hapura

Periudhat e regjistrimit
17. deri 20 shkurt 2021

E mërkurë deri të premte:     8:30 deri 13:00
dhe      14:00 deri 18:00 ora
Të shtunën: 9:00 deri 12:00 ora

Nëse nuk jeni ende të sigurt për regjistrimin e 
fëmijës suaj, ju lutemi na telefononi dhe caktoni një 
termin për një konsultë.

Meschede



40

Shkolla sekondare
Olsberg - Bestwig
Am Schwesternheim 5
59939 Olsberg

 Kush jemi ne?

Si një formë e integruar e shkollës me një shkollë të 
lidhur gjithë ditore, shkolla e mesme ofron një gamë 
gjithëpërfshirëse të shkollave në zonën e nivelit të 
mesëm I.

Këtu nxënësit janë të përgatitur si për formimin 
profesional ashtu edhe për kualifikimin në hyrje të 
universitetit.

Munden të fitohen të gjitha përfundimet e nivelit 
sekondar I.

Shkolla e mesme sekondare Bestwig-Olsberg është 
një shkollë gjithëpërfshirëse që synon të mbështesë 
në mënyrë adekuate të gjithë nxënësit - përfshirë 
ata me nevoja të veçanta arsimore.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

Shkolla e mesme sekondare Olsberg-Bestwig 
bashkëpunon ngushtë me gjimnazet dhe kolegjet 
profesionale në Meschede dhe Brilon për të siguruar 
një tranzicion të pa vështirësi.

Orët e mësimit dhe
pushimit

Fillimi i mësimit 7:30 ora

Përfundimi i orëve të mësimit të hënën, mërkurën dhe të enjten 15:15 ora

Përfundimi i orëve të mësimit të martën dhe të premten 12:50 ora

1. Pushimi 20 minuta

2. Pushimi 15 minuta

Pushimi i drekes 50 minuta

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

Si një shkollë e lidhur gjithë ditore, përveç 
mësimdhënies ka grupe punimi në klasat e 5 deri 
në 7.

Me mësime plotësuese në klasën e 8, ne ofrojmë 
mundësinë për të mësuar një gjuhë tjetër të huaj, 
për t'u përgatitur për kalimin në gjimnaz, ose për të 
punuar me deficite.

Sidoqoftë, ekziston gjithashtu mundësia e zgjedhjes 
nga fushat e sportit / shëndetit, krijimtarisë / kulturës, 
medias / komunikimit dhe çështjeve të komunitetit / 
shoqërisë.

Gjatë pushimeve të drekës ka oferta për stërvitje 
dhe relaksim.

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Shkolla sekondare Olsberg-Bestwig do të dëshironte 
të jetë një vend ku fëmija juaj jo vetëm që përgatitet 
në mënyrën më të mirë të mundshme për punë dhe 
jetë, por gjithashtu promovohet në mënyrë optimale 
si një personalitet i pavarur në aftësitë dhe pikat e tij 
të forta. Për këtë qëllim, mësuesit e rregullt dhe të 
veçantë të shkollës dhe punonjësit socialë punojnë 
së bashku në një ekip multi-profesional.

Me udhëtimin në klasë në Eversberg në klasën 
5 (motoja: "Komuniteti është i shkëlqyeshëm") 
dhe trajnimin e aftësive shoqërore në klasën 
6, ne inkurajojmë bashkimin e ndërgjegjshëm, 
ndjeshmërinë dhe tolerancën që në fillim.
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Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Një tabelë dixhitale (Visu-Board) është në 
dispozicion për secilën klasë.

Ne përdorim një Cloud mësimor (Logineo NRW) 
për të bërë të disponueshëm në mënyrë digjitale 
materialet mësimore.

Logineo Messenger u krijua në mënyrë që të 
komunikojmë gjithashtu dixhitalisht me nxënësit.

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

Ku mund të na gjeni?

Shkolla sekondare Marsberg
Shkolla jonë ka dy vendndodhje:

Selia kryesore Olsberg

Am Schwesternheim 5
59939 Olsberg

 0 29 62 / 97 61 80
 0 29 62 / 97 61 88
 sekretariat. olsberg@@sks-ob.de
 www.sk-olsberg-bestwig.de

Vendodhja tjetër Bestwig-skadon
Zum Schulzentrum 1
59909 Bestwig

 0 29 04 / 97 68 22 81
 0 29 04 / 97 68 22 50
 sekretariat.bestwig@sks-ob.de
 www.sk-olsberg-bestwig.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Mbrëmje informacioni

26 Nëntor 2020 19:00 në Aula

Periudha e regjistrimit në të dy vendet

16 deri 26 shkurt 2021
8:30 deri 12:30 ora

24 shkurt
16:00 deri 18:00 ora

Olsberg
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Shkolla në Wilzenberg
Shkolla e mesme komunitare
të qytetit të Schmallenberg Sekondar I
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg

 Kush jemi ne?

Ne jemi një shkollë gjithë ditore dhe aktualisht japim 
mësim 375 nxënës në 18 klasa.
Stafi mësimor përbëhet nga 42 kolegë, katër 
mësues të jashtëm të muzikës si dhe dy punonjës 
socialë të shkollës dhe një specialist për ekipe multi-
profesionale. Gjithashtu edhe një qen i shkollës 
është i yni.
Ne japim mësim nga klasa e pestë në të dhjetë dhe 
japim certifikatën e shkollës së mesme pas klasës 
9, pas klasës 10 (klasa 10 tipit A) dhe kualifikimit në 
kolegj teknik (klasa 10 tipit B).
Ne kemi dhoma të pajisura mirë për klasë dhe 
specialistë, një palestër të trefishtë dhe dhoma të 
shumta që mund të përdoren gjithashtu në kuadër të 
tërë ditës. Gjatë pushimit të drekës, në dispozicion 
janë kafeteria e madhe, një sallë pritjeje dhe dhoma 
lojërash, një dhomë pushimi dhe një kuzhinë çaji.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

Ne jemi të lidhur ngushtë me shoqata të shumta, 
kompani dhe institucione në qytetin e Schmallenberg.
Ekziston një bashkëpunim i ngushtë dhe i rregullt 
me shkollën e artit për të rinjtë, projektin e grupit 
mbështetës dhe me Rotarët. Kontakti i drejtpërdrejtë 
me kompani të shumta në qytet është i rëndësishëm 
për ne, veçanërisht në kontekstin e orientimit në 
karrierë. Vizitat e rregullta nga Agjencia e Punësimit 
në shkollë gjithashtu kanë një rëndësi të madhe 
këtu.
Një bashkëpunim tjetër ekziston me Shoqatën 
Gjermane të Futbollit.
Si pjesë e edukimit mjedisor, ka mbështetje të 
rregullt nga zyra pyjore.
Ka kontakte me institucione të moshuarve në 
qytet përmes koncerteve të klasave orkestrale. 
Udhëzimet e nxënësve vullnetarë të shkollës dhe 
ofertat për çiklistët shoqërohen nga afër nga policia 
lokale.

Orët e mësimit dhe
pushimit

Kohët e mëposhtme janë të detyrueshme për të 
gjithë nxënësit:

Të hënat, të martat dhe
të enjteve 7:45 deri 14:45 ora

të mërkurave 7:45 deri 15:35 ora

të premteve 7:45 deri 13:05 ora

Çdo orë mësimore zgjat te ne 45 minuta. Përveç dy 
pushimeve pas orës së dytë dhe të katërt, ka një 
pushim dreke 55-minutësh pas orës së gjashtë.
Orët mësimore janë të detyrueshme për klasat 5 
dhe 6.
Mësimet e mundshme të humbura përfaqësohen 
gjithmonë në këto vite në mënyrë që prindërit të 
mund të mbështeten në mënyrë të sigurt në orët e 
mësimit.

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

Nga e hëna deri të enjten, të gjithë nxënësit kanë 
mundësinë të hanë një vakt të ngrohtë në kafene.
Gjatë pushimit të drekës ka oferta të shumta në 
zonën sportive dhe artistike. Ka edhe dhoma të 
ndryshme tërheqëse që kujdesen nga kujdestarët 
dhe puna sociale e shkollës.
Si pjesë e bashkëpunimit me DFB, ekziston trajnimi 
për mbështetjen e DFB për të rinjtë.
Ekziston një ofertë për kalërim terapeutike në sallën 
e kalërimit Oberkirchen për fëmijët e moshave më 
të ulëta.
Ne organizojmë udhëtime shumë-ditore në klasë në 
vitet shkollore të gjashtë, të tetë dhe dhjetë. Vitin e 7 
ka mundësinë të marrë pjesë në një pushim skijimi 
në rajonin alpin.
Ne ofrojmë udhëtime ditore në oferta kulturore në 
afërsi dhe larg.

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?
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Në klasën 5, studentët tanë zgjedhin orën orkestrale 
ose klasën e seminarit. Në orën e orkestrës, çdo 
fëmijë mëson një instrument frymor ose daulle. Ka 
prova dhe prova në grupeve të vogla në orkestrën 
e klasës.
Në klasat e seminarit, fëmijët në klasat 5 dhe 6 
punojnë në katër punëtori të ndryshme. Ju filloni me 
seminarin e lëvizjes, i cili pasohet nga një seminar 
teatri. Në vitin e dytë ka një punëtori shtëpiake dhe 
një punëtori teknologjike.
Ne kemi krijuar studime për media si një lëndë e 
përhershme në klasat 5 dhe 6.

Në orët e punës (AST), ushtrimet nga lëndët 
kryesore punohen me mbështetje profesionale, 
në mënyrë që detyrat e shtëpisë të lihen kryesisht. 
Secili fëmijë ka lëndën e tij në klasë, kështu që librat 
etj mund të qëndrojnë në shkollë.
Mësuesit e klasave japin mësim me numrin më të 
madh të mundshëm të orëve në klasa.

Ne ofrojmë kurse për mbështetjen e gjuhës për 
fëmijët emigrantë.

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Të gjitha klasat janë të pajisura me një projektor, 
Apple TV, ekran dhe altoparlantë.
Kemi 155 iPad dhe dy dhoma kompjuteri me nga 20 
vende pune.
IPad mund të përdoren në grupin e klasave ose 
si pajisje individuale në klasa. Ato janë gjithashtu 
në dispozicion për të mësuar në shtëpi në rastin e 
karantinës.
Aplikacione të rëndësishme me të cilat punojnë të 
gjithë nxënësit janë faqet dhe mbajtja kryesore. 
Padletat përdoren gjithashtu, p.sh. për trajnimin e 
fjalorit. Prodhimi i videove shpjeguese është pjesë 
e njësisë mësimore.
Në fushën e mësimeve me zgjedhje të detyrueshme, 
ekziston një aktivitet i përbashkët fotografish e 
furnizuar mirë me kamera të shumta reflekse 
dixhitale.

Robotët Lego përdoren në mësimet e teknologjisë.
Ne punojmë me logineo dhe përdorim platformën e 
të mësuarit logineo-lms.

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

DFB - Shkolla e Futbollit:
Ofertë e trajnimit special të futbollit për futbollistë 
veçanërisht të talentuar

 

Çmim për arritje të jashtëzakonshme në fushën e 
orientimit në karrierë
Projektet kundër diskriminimit

Ku mund të na gjeni?

Shkolla am Wilzenberg
Shkolla e mesme komunitare
të qytetit të Schmallenberg Sekondar I
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg

 0 29 72 / 4 80 51
 0 29 72 / 4 80 53

 149950@schule.nrw.de
 www.schule-am-wilzenberg.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Dita jonë e dyerve të hapura është planifikuar për të 
Shtunën, 23 Janar 2021, nga ora 09:00 e mëngjesit 
deri në ora 12:00. Sigurisht që kjo ditë duhet të 
bëhet e veçantë këtë vit shkollor.

Prandaj, ne ju kërkojmë t'i kushtoni vëmendje 
informacionit më të fundit për shkollat fillore dhe 
shtypin ditor.
Periudha e regjistrimit është nga 19 Shkurt 2021 
deri më 12 Mars 2021 në kohët kur shkolla është 
e hapur. Jeni të mirëpritur të organizoni konsultime 
individuale me drejtorinë e shkollës për t'u regjistruar.

Schmallenberg



44

Shkolla e mesme reale - Erich Kästner
Leißestraße 3
57382 Schmallenberg-Bad Fredeburg

Kush jemi ne?

"Humori, Krijimtaria dhe Njerëzimi"
Këto vlera themelore, që përshkojnë punën e emrit 
tonë, janë për ne parimet udhëzuese të përjetshme 
që përcaktojnë bashkëjetesën e komunitetit 
shkollor. Ne, që janë 455 nxënës dhe 30 mësues, të 
cilët i kushtojmë një rëndësi të veçantë një bashkimi 
harmonik dhe bashkëpunimit të mirë të të gjithë 
atyre që janë të përfshirë në jetën shkollore. Ne e 
shohim komunikimin e qëndrimeve të rëndësishme 
themelore të tilla si transparenca dhe toleranca, 
aftësia për t'u marrë me konfliktet, të menduarit 
kritik, përkushtimin ndaj veprimit më të dobët dhe të 
përgjegjshëm si një sfidë e përbashkët. Për ne, kjo 
do të thotë, përveç dhënies së njohurive, veçanërisht 
promovimin e pavarësisë, aftësinë për të punuar në 
ekip dhe vetëbesimin, dhe përqendrimin në të gjithë 
personalitetin.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

Në fushën e orientimit profesional që është e 
rëndësishme për ne, përveç agjensisë së punësimit, 
ne punojmë ngushtë edhe me kompani dhe 
biznese të shumta, Dhoma e Zejtarëve, kompania 
Schmallenberg Zukunft dhe kolegjet profesionale 
dhe shkollat e mesme. Synimi ynë është që të hapim 
një të ardhme të mirë dhe koherente profesionale 
për nxënësit tanë, bashkon të gjithë ata që janë të 
përfshirë.
Në fushën e jetës kulturore në shkollë, ne kemi 
partnerë të besueshëm dhe të përkushtuar në 
shoqatën Ensible e.V., shoqatën Power of Rock, 
shkollën e artit të të rinjve dhe shoqatën e teatrit 
skenar. Në fushën shoqërore, bujtina e fëmijëve 
Balthasar është një partner i rëndësishëm për ne, 
dhe Shoqata Lächelwerk hap vazhdimisht rrugë të 
reja për të provuar, p.sh. projekte të rregullta javore.

Orët e mësimit dhe
pushimit

Mësimi i mëngjesit fillon në 7:55 të mëngjesit dhe 
përfundon në 13:06 të pasdites.
Nëse orët e pasdites zhvillohen në klasa individuale, 
pas një pushimi dreke 45 minutash, ajo fillon në 
13:51 dhe përfundon në 15:25 pasdite.
Gjatë pushimit të drekës, nxënësit kanë mundësinë 
të marrin ushqim të ngrohtë në qendrën fqinje të 
edukimit muzikor.

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

Nuk ka asgjë më mirë përveç se: E bëni. Duke 
ndjekur këtë parim udhëzues të shkollës sonë, 
ne ofrojmë një përzgjedhje të gjerë aktivitetesh 
jashtëshkollore në fushën e grupeve të punës, 
veçanërisht në fushën e angazhimit shoqëror dhe 
mbështetjes së ndërsjellë.

Arbitrat, ndihmësit e sporteve, grupi i kopshtarisë, 
grupi i mirëmbajtjes së shtëpisë, kurse mbështetëse 
në fushën e LRS, fushatat nga këshilli i nxënësve, 
shkëmbimi i tutorëve, shfaqjet teatrore me shfaqje 
të ftuar nga jashtë vendi, janë vetëm disa nga këto 
oferta. Mbështetja e rregullt për Shtëpinë e Fëmijëve 
Balthasar është veçanërisht e rëndësishme për 
komunitetin shkollor. Në festivalin tonë vjetor "Loud, 
Louder -EKR" të organizuar nga nxënës të shkollës, 
ne dëshmojmë se krijojmë kulturë dhe mund të 
festojmë së bashku me komunitetin e shkollës dhe 
shumë mysafir të ftuar.

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Nga njëra anë, ne jemi e vetmja shkollë e mesme 
reale në rajon që ofron një degë dygjuhëshe. 
Nëse ata dëshirojnë, nxënësit kanë mundësinë të 
mësojnë gjuhën angleze në mënyrë më të thelluar. 
Pas përgatitjes së duhur, ne mësojmë gjeografinë 
nga klasa 7 dhe përveç kësaj nga klasa 8 historinë 
e lëndës në anglisht.
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Nga ana tjetër, ne e shohim shkollën jo vetëm si një 
vend për "të mësuarin në lidhje me përmbajtjen", 
por edhe si një vend për zhvillimin e personalitetit. 
Ne - mësuesit, studentët dhe prindërit - kemi 
bashkuar vlerat që janë të rëndësishme për ne në 
një koncept:
Unë i përmbahem marrëveshjeve të bëra.

Unë i respektoj dhe i vlerësoj të tjerët.
Unë i mbaj orët sipas marrveshjes.

Unë jam përgjegjës për suksesin e të mësuarit.
Unë jam i gatshëm që të formuloj dëshirat dhe 
interesat e mia.

Unë jam i gatshëm të ndihmoj.
Këto deklarata janë baza dhe qëllimi i veprimit tonë 
të përbashkët.

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Të gjitha klasat dhe dhomat e specializuara 
kanë pajisje themelore dixhitale që mundësojnë 
përdorimin e mediave dixhitale dhe metodave. Dy 
dhoma të informatikës dhe tabletët që do të vijnë 
së shpejti plotësojnë dhe përshtaten në këtë ofertë. 
Kombinimi i mësimit dixhital dhe analog që është i 
favorshëm për të mësuar është aktualisht një nga 
pikat e rëndësishme pedagogjike. Ne gjithashtu 
mbështetemi në një sistem dixhital të menaxhimit të 
të mësuarit, i cili mundëson një (të dhëna) shkëmbim 
të sigurt midis mësuesve dhe studentëve.
Ne i trajnojmë nxënësit të merren me këto mundësi 
të reja. Por është gjithashtu e rëndësishme për ne të 
hedhim dritë mbi rreziqet dhe problemet e një bote 
gjithnjë e më dixhitale. Trajnimi ynë i rrjetit social, i 
cili vlerësohet nga nxënësit dhe prindërit, është një 
nga gurët e themelit.

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

Me fjalët e Erich Kästner: "Më së shumti pyetjet janë 
ato, nga e cila del ajo që mbetet". Ne jemi gjithmonë 
në proces të përmirësimit të vetvetes dhe ndjekjes 
së qëllimeve që kemi arritur me ato të reja. Për ne, 
çmimet janë vetëm fotografi momentale.

Ajo që është veçanërisht e rëndësishme për ne 
është vlerësimi i konceptit tonë të vlerës nga 
Shoqëria Erich Kästner, e cila u shpreh gjatë një 
prej javëve të rregullta të projektit tonë.

Ku mund të na gjeni?

Shkolla jonë ndodhet në rrethin Schmallenberg të 
Bad Fredeburg.

Erich KästnerShkolla e mesme 
reale e qytetit Schmallenberg
në Bad Fredeburg
Leißestraße 3
57392 Schmallenberg
 02974) 7056
 02974) 1012
 info@ekr-schmallenberg.de
 www.ekr-schmallenberg.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Në faqen tonë në internet www.ekr-schmallenberg.
de do të gjeni një përzgjedhje të gjerë informacioni 
gjithëpërfshirës për shkollën tonë. Me gjithë qejf do 
t'ju ofronim më shumë informacion në një bisedë 
personale ose telefonatë.

Dita jonë e dyerve të hapura është planifikuar për të 
Shtunën, 16 Janar 2021, nga ora 9:00 e mëngjesit. 
Ne do t'ju informojmë për procedurën e saktë në 
kohë të duhur në faqen tonë të internetit dhe 
përmes shtypit. Nëse nuk mund të ofrojmë një vizitë 
në shkollë për shkak të pandemisë, ne do ta bëjmë 
informacionin të disponueshëm për ju në mënyrë 
dixhitale dhe do të mundësojmë oferta individuale 
për këshilla

Ne mund të flasim me ju personalisht në çdo kohë, 
thjesht na kontaktoni.

Periudha e regjistrimit për vitin e ardhshëm shkollor 
është nga 19 Shkurt 2021 deri më 12 Mars 2021.

Schmallenberg
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Gjimnazi komunal  
Schmallenberg
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg

Kush jemi ne?

332 nxënës në shkallën sekondare I

200 nxënës në shkallën sekondare II

44 arsimtarë, 5 trajnues

Gjimnaz i përgjithshëm (G9)

1. Gjuhë e huaj: Anglisht (nga klasa 5)

2. Gjuhë e huaj: Frëngjisht ose latinisht (nga klasa 7)

3. Gjuhë e huaj: Frëngjisht ose latinisht

alternativisht: Shkencat natyrore, shkencat 
kompjuterike, shkencat shoqërore (dygjuhëshe)

Udhëtime shkollore klasa 6 dhe 10

Udhëtime shkollore klasa 12

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

 Orientimi profesional: Kompania Falke

 Art: Shkollë arti për të rinj Schmallenberg

 Social Network Training: Ensible e. V.

 Gjuhët: Language Academy

Orët e mësimit dhe
pushimit

Fillimi i mësimit 7:45 ora

Mësimet shkollore mësime të dyfishta 45 / 90 minuta

Pushimet
9:20 - 9:40 ora

11:15 - 11:30 ora

përfundimi i orës mësimore kl.-10 12:50 ora

Përfundimi i mësimit shkalla e lartë 15:35 ora

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

 Puna e përbashkët (p.sh. Spanjisht, modele për 
hekurudha, gatim, art)

 Certifikatat e gjuhës: DELF / Cambridge, English 
in Action (kurse gjatë pushimit)

 Pushime të ndryshme

 Qendra e vetë-mësimit

 Leximi i sponsorizimeve për kopshtet

 Festivale shkollore, ditë projekti, ditë sporti

 Garra kangur, lojë e simulimit të bursës

	Projekti-Nepal (me ndriçim e.V.)

 Sponsorizimi për pengesat

 Angazhimi social në institucionet e kujdesit 
(marrja e Çmimit Social)
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Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Profili i shkollës: Edukimi përmes përgjegjësisë si 
një profil kryesor

Ofertat e MINT dhe ofertat dygjuhëshe (në lëndët 
e historisë, politikës dhe shkencave shoqërore) në 
fushën zgjedhore të detyrueshme

Shkenca / filozofia kompjuterike nga kl. 5

Kori i shkollës, banda, koncerti, projekte teatrore

Gara sportive

Shërbimi Mjekësor Shkollor

Shkëmbimi i nxënësve me Wimereux dhe Hastings

Trajnim i korrespondentit në gjuhë të huaj
(Akademia e Gjuhëve)

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

2 dhoma pune për PC për punë të pavarur

1 dhomë kompjuteri dhe 1 dhomë informatikës

dhoma moderne të pajisura

pajisje të mira iPad (huazim)

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

Fituesi i vendit në konkursin evropian 2020

Çmimi për Mbrojtjen e Klimës 2020

Certifikata DKMS

Ku mund të na gjeni?

Gjimnazi komunal Schmallenberg është një gjimnaz 
e zhvilluar plotësisht me tre kurse me rreth 530 
nxënës.

Informacione të mëtejshme mund të gjenden në 
faqen tonë.

Gjimnazi komunal Schmallenberg
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg
 0 29 72 / 4 71 34
 0 29 72 / 4 72 35

 info@gymnasium-schmallenberg.de
 gymnasium-Schmallenberg.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Dita e dyerve të hapura
30 janar 2021  në ora 8:30-13:00
Pjesëmarrja është e mundur vetëm pas regjistrimit 
paraprak.

Periudha e regjistrimit
12 shkurt deri 11 mars 2021

Schmallenberg
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Shkollë e mesme komunitare
Sundern
Berliner Straße 57
59846 Sundern

Kush jemi ne?

Ne jemi një shkollë 3 deri 4, në të cilën 41 mësues 
dhe dy punonjës socialë të shkollës ku mësojnë dhe 
punojnë së bashku me 458 nxënës.
Ne jemi një komunitet,
në të cilën të gjithë trajtojnë njëri-tjetrin me respekt,
në të cilin të gjithë mund të bëjnë pa frikë gabime dhe 
të mësojnë prej tyre,
në të cilën talentet forcohen me kokë, zemër dhe dorë,
kush është i hapur ndaj ideve të reja,
në të cilën zhvillohet dhe forcohet vetëbesimi i 
nxënësve,
në të cilën nxënësit mbështeten në planifikimin e jetës 
së tyre,
e cila vlerësohet në një mënyrë të drejtë dhe të 
kuptueshme,
e cila vazhdimisht është në zhvillim,
në të cilën respektohen rregullat e dakorduara nga të 
gjithë.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

 akademi trajnimiprofesional
 einsU(kompani në Sundern)
 Fa. Franz Miederhoff kompani e hapur tregtare

Orët e mësimit dhe
pushimit

1. Ora e mësimit 8:00 deri 9:00 ora

5 Minuta pushim

2. Ora e mësimit 9:05 deri 10:05 ora

20 Minuta pushim

Periudha e avancimit për të gjitha klasat 10:25 deri 10:55 ora

5 Minuta pushim

3. Ora e mësimit 11:00 deri 12:00 ora

15 Minuta pushim

4. Ora e mësimit 12:15 deri 13:15 ora

Në mesdite - Kujdesi ditorë 13:15 deri 14:05 ora

Dreka, mbikqyrje të detyrave të shtëpisë, projekte

5. Ora e mësimit 14:05 deri 15:50 ora

6. Ora e mësimit 14:50 deri 15:35 ora

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

 Mbikqyrje e detyrave të shtëpisë
 Ditët e eksplorimit profesional në terren
 Praktikë
 Projekte me kompani vendore
 Vizitë në kamionin e informacionit M + E:
 IW Media - përjetimi i drejt për drejt të trajnimit të 

profesioneve
 Ndjekja e ngjarjeve kulturore në auditorin e 

shkollës së mesme reale
 Shfaqje teatrore nga grupe të jashtme në auditorin 

e tyre
 Kultura dhe shkolla
 Këshilla nga punonjësit socialë të shkollës
 Bashkëpunimi me qendrën e këshillimit arsimor
 Projekte me policinë për parandalimin e krimit në 

internet
 Bashkëpunimi me qendrën e arsimit për të rritur
 Organizimi i programeve të festave
 Kurse për mbështetjen e gjuhës
 Konsultimet në bashkëpunim me agjencinë e 

punësimit
 Udhëtime me klasën
 Udhëtime ditore në DASA
 Udhëtim studimor në Weimar / Erfurt
 Dita e djemve / vajzave

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

"Të mësuarit me njëri-tjetrin, për njëri-tjetrin - sot për 
nesër".
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Këtë parim e jetojmë çdo ditë. Kjo gjithashtu reflektohet 
në jetën shkollore ndërkulturore.
Ne mësojmë në bashkësitë ndërkulturore, me 
mundësinë e mësimeve të gjuhës amtare dhe 
marrëdhënieve të bazuara në partneritet. Kontakti 
me shkollat në Itali dhe Shqipëri kontribojnë në 
mirëkuptimin ndërkombëtar.

Në veçanti, ne jemi për një orientim të theksuar 
profesional, i cili përfshin një praktikë 3-javore në 
klasat 9 dhe 10 dhe një praktikë afatgjatë në klasat 
10A. Përveç praktikave të ofruara, ka gjithmonë 
projekte në fushën e fazës së zhvillimit të karrierës. 
Bashkëpunimi i ngushtë me qendrën e aftësimit 
profesional në Arnsberg, qendrën e arsimit për të rritur 
dhe akademinë e trajnimit profesional në Sundern 
kontribojnë në përgatitjen e suksesshme profesionale.
Bashkëpunimi dhe bashkëpunimi shumë i mirë me 
ndërmarrjet vendase (Shoqata e Sipërmarrësve- 
einsU) gjithashtu promovon kalimin nga shkolla në 
punë.
Për më tepër, ne jemi krenarë për "projektin tonë të 
skive", i cili është mirëmbajtur për rreth 10 vjet. Çdo 
vit klasa 6 shkon në një shkollë për skijim me deri në 
75 nxënës. Dy vjet më parë një kompani vendase mori 
përsipër sponsorizimin. Një bodrum i veçantë skijimi 
me pajisje për ski dhe çizme mundëson që pothuajse 
të gjithë nxënësit të pajisen.
Një bletar gjithashtu na mbështet me një "projekt 
bletësh". Në ndërkohë, e ashtuquajtura "klasa e 
bletëve" ka ekzistuar për  rreth 2 vjet, e cila kujdeset 
për kolonitë e bletëve të shkollës në kopshtin e shkollës 
sonë dhe tregton mjaltin e prodhuar.
Ne madje ofrojmë një kurs për biçikletë me motor. 
Nxënës të shkollës së mesme reale dhe të gjimnazit 
kohët e fundit kanë marrë pjesë dhe kanë marrë 
patentën e tyre të drejtimit me motor.

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Si pjesë e dixhitalizimit, shkolla gradualisht do të 
pajiset me tableta dhe PC të tjerë në mënyrë që puna 
me media dixhitale të mund të zgjerohet vazhdimisht 
së bashku me punën me mediat analoge.

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

 Vula e zgjedhjes së profesionit NRW
 Çmimi Social i Rinisë 2014
 Çmimi i Integrimit 2014I
  Çmimi për Mbrojtjen e Klimës 

RWE 2015
  shkollë e shkëlqyeshme: "ne 

jemi miqësorë me bletët"

 Eurovision 2019 "Evropa juaj - Iniciativa juaj"

Ku mund të na gjeni?

	në qendër të bregut arsimore Sundern

Shkolla e mesme komunitare 
Sundern
Berliner Straße 57
59846 Sundern

 0 29 33 / 20 91
 0 29 33 / 32 34

 sekretariat@hauptschule-sundern.de
 www.hauptschule-sundern.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

 Dita e dyerve të hapur - është planifikuar më 22 
janar 2021 (megjithatë, nuk mund të planifikohet 
në situatën aktuale të Corona - mund të shtyhet 
ose mund që të anulohet

 sipas marrëveshjes me telefon
 gjatë procesit të regjistrimit në javën pas Karnavalit
 në mbrëmjen e informacionit për prindërit për 

ndrrimin e shkollës
 në mledhjet prindërore
 në faqen tonë.
 në një bisedë personale

Sundern
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Shkolla e mesme komunal real 
Sundern
Rotbuschweg 28
59846 Sundern

Kush jemi ne?

Ne qëndrojmë për:
Respekt
Punë e pavarur
Mirënjohje
Kontribut
Nxënës të pavarur
Kurajo
Sfida
Dallime
Mësimdhënësit dhe mësimdhëniet
Me 485 nxënës dhe 34 mësues aktualisht, ne 
gjithmonë përpiqemi të zhvillohemi më tej. Qëllimi 
ynë është të mbështesim nxënësit në kalimin 
në klasën 5, të nxjerrim në pah aftësitë e tyre, të 
forcojmë komunitetin e klasës dhe të forcojmë 
pavarësinë e secilit individ.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

Në fushën e orientimit profesional, ne 
bashkëpunojmë me shumë kompani lokale 
dhe iniciativën e kompanisë Sundern "einsU". 
Kompanitë pjesëmarrëse u japin nxënësve tanë një 
pasqyrë fillestare në fusha të ndryshme profesionale 
dhe janë të etur për të krijuar aftësi për të ardhmen 
dhe për të promovuar cilësinë e vendit. Agjencia 
Federale e Punësimit gjithashtu na mbështet në këtë 
fushë. Një këshilltar specialist është në dispozicion 
të nxënësve gjatë orëve të rregullta të këshillimit në 
shkollën tonë.
Rrjeti social Sauerland kujdeset për kujdesin pasdite 
në shkollën tonë deri në 15:30 pasdite. Në veçanti 
klasat 5 dhe 6 përfitojnë nga kjo ofertë.

Orët e mësimit dhe
pushimit

Fillimi i mësimit 8:00 ora

Përfundimi i mësimit në 6-tën Orë 13:20 ora

Përfundimi i mësimit në 7-tën Orë 14:15 ora

Përfundimi i mësimit në 8-tën Orë 15:00 ora

1. Pushimi 9:30 deri 9:52 ora

2. Pushimi 11:25 deri 11:42 ora

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

Në mënyrë që të promovojmë nxënësit tanë në 
prirjet dhe aftësitë e tyre individuale, ne ofrojmë 
grupet e mëposhtme të punës:

 Musical-AG (Musical, Chor)

 Punë e përbashkët Roberta-AG

 Programi i arbitrazhit

 Nxënësi sanitar / ndihmës i parë

 Ndihmës i sportit dhe sport me top

 JuleA (Të rinjtë mësojnë të vjetrat)

 Radio Rasant

 Grup i përbashkët-letërsia

 Tutorët (nxënësit i ndihmojnë nxënësve)

Ne jemi krenarë për këshillin tonë të nxënësve (SV), 
i cili organizon aktivitetet e mëposhtme në mënyrë 
të pavarur:

 Dita e Shën Valentinit Lollipop Aksioni
 Festa e karnavaleve
 Aksioni shën Nikolla
Pikat kryesore janë shfaqjet tona muzikore dhe 
shkëmbimi i shkollës në Francë. 

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Ne duam të promovojmë aftësitë profesionale dhe 
shoqërore të studentëve tanë me besim, forcë, 
mirëdashësi dhe çiltërsi.

 Në klasë, përgjegjësia personale, pavarësia, 
vetëbesimi dhe aftësitë shoqërore promovohen 
sistematikisht përmes formave të ndryshme të 
të mësuarit bashkëpunues.
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 Nxënësit mësojnë, ndër të tjera, në leksione 
dhe prezantime për të punuar së bashku dhe të 
pavarur.

 Nxënësit marrin përgjegjësi për veten dhe të 
tjerët në grupe të ndryshme pune.

 Trajnimi shoqëror zhvillohet për klasat 5 për të 
forcuar komunitetin e klasave.

 Vajzat dhe djemtë me një interes teknik 
ndihmojnë në mirëmbajtjen e kompjuterëve dhe 
aksesorëve dhe kryejnë riparime të vogla.

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

80% e klasave tona janë të pajisura me një tabelë 
të bardhë dixhitale dhe rastet e para të iPad janë 
porositur. Dhomat e kompjuterit dhe një studio 
mësimi, të pajisura me PC, janë gjithashtu në 
dispozicion. Roberta-AG ju mbështet në përpjekjet 
e para për programim.
Ne punojmë me shtyllat dixhitale të mëposhtme në 
shkollën tonë:
Schoolfox-App: Aplikacioni përdoret për komunikim 
midis prindërve, nxënësve dhe mësuesve dhe 
mundëson orë mësimore të standardizuara. Ky 
aplikacion është një lloj "bllok shënimesh dixhital" 
me një funksion përkthimi.
Lo-Net: Kjo platformë mësimore përdoret nga 
nxënësitndhe mësuesit për shkëmbimin e sigurt të 
informacionit dhe skedarëve. Detyra të ndryshme, 
plane mësimore dhe skedarë mund të ruhen këtu.

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

"Shkolla e së ardhmes"

për projektet e mëposhtme:

- Radio Rasant

- Stacioni i motit „Global Education Week“

-  Projekt ndërkombëtar i librit për ngjyrosje 
"Mënyra se si jemi" - „The Way We Are“

-  Shkolla "Takohet me Shkencën" Shkolla takon 
shkencën

Ku mund të na gjeni?

Mundeni të na gjeni në Bildungshügel nëSundern

Shkolla e mesme komunal real 
Sundern
Rotbuschweg 28
59846 Sundern 

 0 29 33 / 7 70 - 21
 029 33 / 770 - 73
 rs-sundern.sekretariat@web.de
 www.realschule-sundern.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Shikoni faqen e shkollës sonë (www.realschule-
sundern.de) për të mësuar më shumë rreth shkollës 
sonë të mesme. Faqja jonë kryesore është gjithmonë 
e azhurnuar dhe do t'ju mbajë të informuar për të 
gjitha lajmet në lidhje me regjistrimin dhe ditën e 
dyerve të hapur në të ardhmen.

Për shkak të pandemisë aktuale të korona virusit, ne 
po përpiqemi ta bëjmë të mundur ditën e dyerve të 
hapur në formën e një turneu dixhital. Regjistrimet 
për vitin shkollor 2021/22 do të bëhen në përputhje 
me masat aktuale të higjienës, por si zakonisht. 
Periudha e regjistrimit: 16 deri 19 shkurt 2021 

Sundern
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Gjimnazi komunal Sundern
Berliner Straße 55
59846 Sundern

Kush jemi ne?

Ne jemi një gjimnaz me 3 deri në 4 paralele me 
aktualisht 703 nxënës.

Drejtori i shkollës është Z. Martin Barthel.

55 mësues dhe 3 mësues praktikë japin mësim në 
shkollën tonë.

Udhëtime shkëmbimi zhvillohen në Angli, Francë 
dhe Republikën Çeke me shkollat tona partnere.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

Ne bashkëpunojmë me RC Sorpesee, me einsU 
dhe kompani dhe institucione të tjera në rrethinë.

Orët e mësimit dhe
pushimit

1. Orë 8:00 deri 8:45 ora

2. Orë 8:50 deri 9:35 ora

Pushimi 9:35 deri 9:55 ora

3. Orë 9:55 deri 10:40 ora

4. Orë 10:45 deri 11:30 ora

Pushimi 11:30 deri 11:45 ora
5. Orë 11:45 deri 12:30 ora
6. Orë 12:35 deri 13:20 ora

7. Orë 13:25 deri 14:10 ora

8. Orë 14:10 deri 14:55 ora

9. Orë 15:00 deri 15:45 ora

8. Orë 15:05 deri 15:50 ora

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

	 Në	shkollën	tonë	ka	një	kafiteri	ku	mund	të	blini	
ushqime të shëndetshme, sallata dhe shumë 
produkte të tjera.

 Fëmijët të klasave 5 deri në 7 mund të 
regjistrohen për kujdesin ndaj fëmijëve dhe do 
të kujdesen atje deri në orën 15:30 pasdite.

 Një numër i madh i aktiviteteve të përbashkëta 
mbahen të Enjteve në 7 dhe 8 orë.

 Çdo ditë në 7 orë ekziston një kohë mësimore 
në të cilën nxënësit mund të bëjnë detyrat e 
shtëpisë nën mbikëqyrje.

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Nxënësit tanë janë - siç janë dhe jo siç duhet të jenë 
- pasuria jonë më e madhe. Ne duam t'u ofrojmë 
atyre të gjitha mundësitë e nevojshme arsimore dhe 
trajnuese brenda kornizës së një imazhi human të 
njeriut.

Qëllimi i shprehur i mësuesve në gjimnazin 
komunal Sundern është t'u japë të gjithë studentëve 
mbështetjen më të mirë të mundshme në mënyrë 
që të jenë në gjendje të zhvillojnë potencialin e tyre 
personal dhe akademik.

Në këtë drejtim, ne jemi aktivë në një numër të madh 
fushash në mënyrë që të mundësojmë sa më shumë 
mbështetje	 individuale:	 Kualifikimet	 gjuhësore	
(DELF, Cambridge); Edukimi dhe projektet IT, 
profilet	 shkencore,	 promovimi	 i	 talenteve	 sportive	
dhe muzikore, koncepte për promovimin e njerëzve 
të	talentuar	dhe	ndihma	për	deficitet.
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Cilët media dixhitale
përdorim ne?

 2 dhoma për kompjutorë

 Dhoma të specializuara me tabela interaktive 
Whiteboards

 Klasat iPad, Macbook dhe Netbook

 WiFi në të gjithë shkollën

 hapësira e punës së shkollës (makinë, menaxher 
i shkollës) dhe komunikimi i brendshëm (Chat)

 Prazantimi medial pa kabllo (AppleTV)

 Pajisjet e të gjitha dhomave të klasave dhe 
kurseve me projektorë dhe altoparlantë

 Arritshmëria e kolegëve përmes postës 
elektronike zyrtar

 Lidhje interneti me hapësirë të gjerë

 Aplikacioni i planit të zëvendësimit

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

Ku mund të na gjeni?

Në Sundern mund të na gjeni në „Bildungshügel“.

Qyteti nuk është larg dhe afër nesh gjendet shkolla 
e mesme reale.

Gjimnazi komunal Sundern
Berliner Straße 55
59846 Sundern

 0 29 33 / 40 15
 0 29 33 / 52 98

 sekretariat@gymnasium-sundern.com
 www.gymnasium-sundern.net

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

"Dita e dyerve të hapur" mbahet më 22 Janar 2021, 
nga ora 15:00 deri 18:00.

 Periudha e regjistrimit është nga 16 deri më 19 
shkurt 2021 nga ora 8:00 deri në 14:00 pasdite,
të enjten, 18 shkurt 2021 deri në 16:30 pasdite.

Sundern
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Gjimnazi Geschwister-Scholl
Winterberg
Ursulinenstraße 24
59955 Winterberg

Kush jemi ne?

Gjimnazi ynë ka një traditë mbi 100 vjeçare dhe ndihet 
e detyruar të emërojë, vëllezërit e motrat Hans dhe 
Sophie Scholl. Si shenjë e këtij obligimit qëndron 
certifikata "Shkolla pa racizëm - shkolla me kurajo".
Zotëri Ulrich Cappel drejton Gjimnazin Geschwister-
Scholl së bashku me zëvendësin e tij Zotëri Bernd 
Figgen. Për më tepër, 58 mësues punojnë me 723 
nxënës çdo ditë.
Profili ynë qëndron në orientimin sportiv dhe është 
i dukshëm nga jashtë përmes vlerësimeve "NRW 
Sports School" dhe "Elite School of Sports". Për 
ne është shumë e rëndësishme për të zbuluar dhe 
promovuar talentet atletike. Në një shumëllojshmëri 
konceptesh, ne mbështesim atletë të rinj konkurrues në 
përvetësimin e aktit të balancimit midis performancës 
së lartë atletike dhe çështjeve shkollore.
Edukimi muzikor i nxënësve tanë është gjithashtu 
i rëndësishëm për ne dhe është p.sh. në shfaqjet 
muzikore dhe orkestrale vjetore.

Partneret tanë me të cilët bashkpunoj-
më

Ne bashkëpunojmë me shoqatat në rajon në fushat e 
sporteve tona kryesisht atyre dimërore.
Si pjesë e orientimit profesional në terren, Agjencia e 
Punësimit është partneri ynë.
Për më tepër, ne jemi në kontakt të ngushtë me 
agjencitë e zhvillimit të biznesit të qyteteve Winterberg, 
Medebach dhe Hallenberg, p.sh. Për të kryer projekte 
si "Hand ans Werk" dhe për të marrë pjesë në panairet 
profesioneve.

Orët e mësimit dhe
pushimit

1. Ora 7:35 deri 8:35 ora

2. Ora 8:40 deri 9:40 ora

1. Pushimi 9:40 deri 9:55 ora

3. Ora 9:55 deri 10:55 ora

4. Ora 11:00 deri 12:00 ora

2. Pushimi 12:00 deri 12:15 ora

5. Ora 12:15 deri 13:15 ora

Pushimi i drekes 13:15 deri 13:45 ora

6. Ora 13:45 deri 14:45 ora

7. Ora 14:50 deri 15:50 ora

Çfarë ofrojmë përveç
mësimit?

Gjimnazi Geschwister-Scholl ofron drekë nga e hëna 
në të premte. Nxënësit mund të zgjedhin midis dy lloje 
të ushqimeve.
Mbikqyrje e detyrave të shtëpisë?
 Në zonën e grupit të punës, studentët tanë mund 

të zgjedhin nga opsionet e mëposhtme:
 Projekt-KUMA
 Aktivitet i përbashkët - Teatri
 Aktivitet i përbashkët - Bletat
 SAktivitet i përbashkët-Sporti
 Shërbimi Mjekësor Shkollor
 Aktivitet i përbashkët-Biblioteka
 Aktivitet i përbashkët-Krijimtaria
 Pjesëmarrje e rregullt në projekte kulturore 

"Kultura dhe Shkolla"
 Pjesëmarrja në provimet e gjuhës DELF dhe 

çertifikata e Kembrixhit

Çfarë na bën të jemi një
shkollë e veçantë?

Miësimet zhvillohen në takt prej 60 minuta. Kjo 
mundëson një përdorim të shtuar të formave 
bashkëpunuese të të mësuarit. Përveç kësaj, 
nxënësit tanë kanë më shumë kohë gjatë një mësimi 
për të punuar, praktikuar ose prezantuar.
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Ka më pak lëndë në ditë dhe kështu ka më pak 
ndryshime në situata të reja mësimore, më shumë 
qetësi në shkollë, më pak materiale mësimore në ditë 
dhe për këtë arsye çanta shpine është më e lehtë.
Duke lehtësuar orët e pasdites, kemi më shumë 
mundësi për të stimuluar aktivitetet e përbashkëta.
Në fushën zgjedhore të detyruar II nga klasa 8 ne 
ofrojmë këto lëndë:
 Informatikë
 Prezentimi dhe dizajni
 Spanjisht (3. Gjuhë e huaj)
 Frëngjisht (3. Gjuhë e huaj)
 Latinisht (3. Gjuhë e huaj)
 Drejtësi dhe ekonomia
 Rruga për tek American Dream (Gjeografi / Histori)
 Prezentimi dhe dizajni (zona muzikore dhe 

artistike)
 MINT në natyrë dhe sport (NW / Sport)

Ofertat e mëtejshme të mbështetjes individuale të 
prirjes janë:
 Bërja e fotografive
 Gazetar i shkollës
 Ngjitem
 Gatim dhe më shumë
 Trajnim ndihmës sportiv
 Robotët (nëse nuk ka shkencë kompjuterike në 

WPII)
 Hulumtoni dhe eksperimentoni (nëse nuk ka MINT 

në WPII)

Cilët media dixhitale
përdorim ne?

Të gjitha dhomat në ndërtesën e shkollës sonë janë të 
lidhura me WLAN dhe janë të pajisura me një tabelë të 
bardhë dixhitale ose projektor.
 platforma e të mësuarit LOGINEO LMS
 Vegla pune për video

Çfarë çmimesh kemi marr ne?

Gjimnazi Geschwister-Scholl-
është një nga gjithsej 18 "shkolla 
sportive NRW".
Së bashku me Shkollën Upland 
në Willingen, ne jemi "Shkollë 
elite e sportit".

Emri ynë është nga motra dhe vëllai Hans dhe Sophie 
Scholl, dhe jemi të njohur si një "Shkollë pa Racizëm - 
Shkollë me Guxim".

Ku mund të na gjeni?

Shkolla jonë e mesme është e vendosur me një pamje 
të jashtme të shkëlqyera dhe pistë për bob.

Gjimnazi Geschwister-Scholl
Winterberg
Ursulinenstraße 24
59955 Winterberg

 0 29 81 / 9 21 60
 verwaltung@gymnasium-winterberg.de
 www.gymnasium-winterberg.de

Dita e dyerve të hapura
Periudha e regjistrimit

Ju mund të merrni një pamje të parë të shkollës sonë 
në faqen tonë kryesore: https://www.gymnasium-
winterberg.de
Për një bisedë personale, ju lutemi caktoni një takim 
përmes sekretarisë në 02981 - 92160.
Regjistrimet për vitin shkollor 2021/22 mund të bëhen 
në sekretari
nga 12 Shkurt 2021 deri më 19 Shkurt 2021
në kohën nga ora 8:00 e mëngjesit deri në 15:00 
pasdite
të bëhen.
Ju lutemi sillni çertifikatën e lindjes së fëmijës suaj, 
raportin gjysmëvjetor me një rekomandim për llojin e 
shkollës dhe formularin e regjistrimit (ju do të merrni 
nga shkolla fillore).

Winterberg







Një projekt i përbashkët nga:


	Leere Seite

