
Ky projekt bashkëfinancohet 
nga Fondi për Azil, Migracion 
dhe Integrim

CIKLI SEKONDAR I - SHKOLLAT E MESME

DIPLOMA PËR PËRFUNDIMIN 
SHKOLLËS SË MESME TË ULËT

DIPLOMA PËR PËRFUNDIMIN 
E SHKOLLËS SË MESME

PARAMATURA 

MATURA PROFESIONALE 
(FACHABITUR)

MATURA E PËRGJITHSHME
(ABITUR)

CIKLI I LARTË NË GJIMNAZ DHE 
SHKOLLAT NDËRLIDHËSE (p.sh. FOS)

TRAJNIMI PROFESIONAL 
(DUAL OSE VETËM NË SHKOLLË)

GJIMNAZI SHKOLLA E MESME
REALSCHULE

SHKOLLA E MESME E ULËT
HAUPTSCHULE

SI FUNKSIONON SISTEMI 
SHKOLLOR NË GJERMANI?
Ju keni fëmijë të moshës shkollore? Këtu ju japim një pasqyrë të niveleve të ndryshme 
të arsimit dhe llojet e shkollave dhe disa këshilla të dobishme se si mund ta 
mbështesni fëmijën tuaj me një arsimim të suksesshëm në Gjermani:

EDUKIMI SHKOLLOR 
TASHMË KA FILLUAR

FËMIJA IM ËSHTË
A. < 5 VJEÇ
B. > 5 VJEÇ

Në varësi të Landit ku jetoni, shkolla fillore zgjat 4 ose 6 vjet. Këto janë vitet e para të fëmijës tuaj në shkollë – merrni pjesë edhe 
ju në këtë përvojë! Për të parë se si fëmija juaj kalon në mësim dhe me shokët dhe shoqet e klasës, është e rëndësishme t´i 
respektoni ofertat shkollore për prindërit si mbledhjet e prindërve dhe takimet me prindër.

Në vitin e fundit të shkollës fillore vendoset se si do të vazhdojë karriera shkollore e fëmijës tuaj. Mësuesit e shkollave fillore e japin 
një rekomandim ("rekomandim për kalim") bazuar në notat dhe vlerësimin personal të fëmijës.

CIKLI PRIMAR - SHKOLLA FILLORE

Edhe pse llojet e shkollave ndryshojnë nga Landi në Land, në përgjithësi mund të arrihen tri lloje të diplomave: 
Diploma e Shkollës së Mesme të Ulët (ose Quali), Diploma e Shkollës së Mesme dhe Matura. Në disa shkolla 
(p.sh. shkollat e përgjithshme) nxënësit mund të diplomohen në dy apo edhe në tre cikle.

CIKLI SEKONDAR

CIKLI SEKONDAR II – A. STUDIMET OSE B. TRAJNIMI PROFESIONAL?

Cila shkollë fillore është e caktuar për vendin tuaj të banimit, a mund ta përzgjidhni vetë shkollën: 
informacione rreth regjistrimit në shkollë mund të gjeni në drejtorinë arsimore, në administratën e 
bashkisë/komunës ose në faqen e internetit të Ministrisë së Kulturës të Landit ku jetoni.

Kur ta regjistroni fëmijën, do ta merrni edhe një termin tek mjeku i shkollës për testin kontrollues.

Këshillohuni me kujdes me fëmijën tuaj dhe me mësuesit e tij se cili lloj i shkollës do të ishte më i mirë për 
të. Përveç kësaj, është e mundur që në disa Lande fëmija duhet ta ndjekë paraprakisht një mësim provues.

Informacione mbi llojet e ndryshme të shkollave gjeni në www.kmk.org dhe www.bmbf.de

Një grafikë interaktive për llojet e shkollave e gjeni në www.bpb.de

Një checklist për përzgjedhjen e shkollës e gjeni në www.bamf.de

PËRZGJEDHJA E SHKOLLËS SË MESME

KUJDESI DITOR PËR FËMIJË

Fëmijët nga mosha 3 vjeç (në disa institucione edhe më 
herët), mund të shkojnë në kopshtin e fëmijëve ose në një 
kopsht ditor fëmijësh (Kita). Këtu mund të krijohen kontaktet 
e para sociale me fëmijët e tjerë dhe gjuha gjermane mund të 
mësohet me lehtësi.

Një përmbledhje të formave të kujdesit për fëmijë e gjeni në 
www.bildungsserver.de

Një përmbledhje të koncepteve pedagogjike dhe Kita-Finder e 
gjeni në www.kita.de

Informacione të përgjithshme dhe një checklist për 
përzgjedhjen e një vendi në një Kita gjeni në www.bamf.de

Ky test zhvillohet për të zbuluar nëse fëmija juaj ka nevojë të përgatitet ende në një fushë të caktuar para regjistrimit në shkollë.

Mjeku shkollor e teston zhvillimin fizik, aftësitë mendore dhe veçanërisht te fëmijët me sfond migrimi aftësitë e 
gjuhës gjermane.

TESTI KONTROLLUES

PROGRAMET PËR FËMIJË DHE PRINDËR

Për familjet me sfond migrimi ofrohen oferta speciale për 
t´i ndihmuar fëmijët dhe prindërit që të gjejnë 
informacione rreth sistemit shkollor gjerman dhe të 
trajnimit gjuhësor.

Oferta për kurset e gjuhës gjermane dhe kurset e integrimit 
gjeni në www.bamf.de 

Oferta edukative për prindërit gjeni në www.bildungsserver.de

Lidhur me mundësitë e trajnimit gjuhësor nga prindërit vizitoni 
www.familienhandbuch.de

ose diploma e kualifikuar për 
përfundimin e shkollës së mesme 
të ulët pas mbarimit të klasës së 
9-të

pas mbarimit të klasës së dhjetë 
dhe dhënies së provimit

Gjimnazi deri në klasën e 
10-të, pa provim

Mësimin në këtë cikël mund ta ndjekin 
nxënësit që kanë qenë në gjimnaz deri në 
klasën e 10-të ose në shkollën e mesme 
(Realschule).

Të drejtë për ta kryer një trajnim 
profesional kanë të gjithë të diplomuarit e 
shkollave.

SHKOLLAT NDËRLIDHËSE (p.sh. BOS)

Edhe pas trajnimit profesional, ekziston 
mundësia për ta kryer një nivel më të lartë 
arsimor dhe për të studiuar. Një diplomë 
universiteti mund t´i përmirësojë shanset 
në tregun e punës.

Për informacione mbi procedurën dhe zyrën për njohjen e dëftesave në Landin tuaj, vizitoni www.anabin.kmk.org. 

Nëse fëmija juaj nuk e ka kryer ende shkollimin, mund të regjistrohet në shkollë pa ndonjë procedurë zyrtare të njohjes. 
Menaxhmenti i shkollës përkatëse është përgjegjës për regjistrimin e nxënësit pas konsultimit me drejtorinë arsimore. 
Klasifikimi zakonisht bëhet përmes një ore mësimore provuese.

PROMOVIMI I 
GJUHËS AMTARE

Aftësitë e gjuhëve të huaja 
gjithashtu mund të jenë të 
dobishme në shkollë dhe në 
punë. Prandaj, duhet të 
promovohet edhe gjuha 
amtare e fëmijës tuaj. 
Informacione gjeni në 

www.bamf.de
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PËRGATITJA PËR SHKOLLË

REGJISTRIMI DHE TESTI KONTROLLUES

"QUALI"

Në disa Lande lëshohen edhe 
diploma të kualifikuara për 
përfundimin e shkollës së mesme 
të ulët. Kush e jep një provim 
kualifikues në fund të klasës së 
9-të e merr këtë lloj diplome. 
Provimi kualifikues nuk është i 
detyrueshëm, por kush e ka të 
kryer provimin kualifikues e 

gjen më lehtë një vend për 
trajnim profesional.

NË RRUGËN E 

Nëse bëhet e qartë se fëmija 
juaj ndihet i mbingarkuar ose i 
pasfiduar në shkollën e 
përzgjedhur, gjithmonë ekziston 
mundësia për ta ndryshuar llojin 
e shkollës. Nëse përkujdeseni 
për fëmijën tuaj gjatë detyrave 
të shtëpisë, atëherë mund 

ta gjeni se si ai/ajo 
kalon në mësim.

BURSAT PËR 
NXËNËS DHE STUDENTË

Nëse fëmija juaj nuk jeton në 
shtëpi gjatë shkollimit, ai/ajo mund 

të aplikojë për një bursë për nxënës 
(Schüler-BAföG). E njëjta vlen edhe 
për arsimimin e mëtejshëm, megjit-
hatë, bursa për studentë (Studen-
ten-BAföG) duhet të kthehet 50 %. 
Informacione mbi kushtet dhe 
rregulloret për migrantët mund të 

gjeni në www.bafoeg.de

PËRKRAHJA E 
VEÇANTË 

PEDAGOGJIKE 

Në rast të ndonjë hendikepi 
mendor, fizik ose ndijor, fëmija 
juaj do të shkojë në një shkollë 
speciale përkatëse. Lidhur me 
përkrahjen e veçantë 
pedagogjike vendos drejtoria 

arsimore në një procedurë 
të veçantë.

INICIATIVA E 
PRINDËRVE

Ju mund të kontribuoni në 
jetën shkollore duke marrë 
pjesë aktive në organizimet 
që bën shkolla, për 
shembull, duke u 
angazhuar në Këshillin e 

Prindërve.
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