
   S H K O L L A  F R A N C E Z E  N D Ë R K O M B Ë T A R E  E  P R I S H T I N Ë S  

 

Një shkollë ndërkombëtare 
 

Shkolla jonë ështe e hapur për nxënës të të gjitha kombësive, pavarësisht nëse gjuha e tyre amtare 
është frëngjishtja ose jo. Ky mjedis ndërkombëtar i hap dyert nxënësve ndaj botës dhe diversitetit të 
saj. 

 

Një rrjet shkollor unik në botë 
 

Shkolla  Franceze  Ndërkombëtare e Prishtinës i përket rrjetit të shkollave franceze jashtë Francës 
(AEFE) dhe nxënësit e saj mund të vazhdojne shkollimin e tyre në çdo shkollë tjetër franceze në Francë 
ose jashtë saj. 

 
- 540 institucione të miratuara nga Ministria Franceze e Arsimit Kombëtar në 138 vende 

 

- Një rrjet që siguron vazhdimësinë e shkollimit të nxënësit. 
 

 

 
 

Mësimdhënie në përputhje me programet franceze 

Shkolla jonë siguron një mësimdhënie që është e njejtë me atë të një shkolle në Francë, të ofruar nga 
mësimdhënës të diplomuar nga Ministria franceze e Arsimit Kombëtar. Programi dhe metodat tona të 
mësimdhënies janë sipas kërkesave të kësaj ministrie. 
 

Një projekt arsimor inovativ dhe ambicioz që u mundëson nxënësve tanë që në moshë të re të 
zhvillojnë aftësitë e tyre analitike dhe kritike të të menduarit (të kuptuarit e asaj që bëjnë, asaj që 
mësojnë dhe       pse e bëjnë). 

Një program i personalizuar që nxënësit të arrijnë potencialin e tyre të plotë duke zhvilluar 
autonominë dhe duke u përshtatur me metodat e reja. 



     Shkolla jonë  
 

Shkolla Franceze  Ndërkombëtare e Prishtinës bën pjesë në rrjetin  e shkollave franceze SCOLAE 
MUNDI dhe rrjetit të shkollave franceze  ODYSEEY . 

   
EFIP mirëpret nxënës nga seksioni i vogël i kopshtit (2 vjeç e gjysmë) deri në SHMU (klasa e IX-të). 
Ka një klasë kopshti (2,3,4 dhe 5 vjeçarë), dy  klasa  të fillores (kl  I, II, III, dhe IV/V) dhe dy  klasa të 
SHMU ( kl. VI- VII,VIII  dhe IX) . 

 
Ciklet mësimore në shkollën fillore franceze 

 

Shkollimi nga kopshti deri në fund të fillores organizohet në 3 cikle pedagogjike: 
Cikli 1 , cikli i mësimeve të para (kopshti) në  3, 4 dhe 5 vjeçarë 
Cikli 2 , cikli bazë i mësimit (shkolla fillore) në kl I; II; III 
 Cikli 3, cikli i konsolidimit të njohurive në kl IV, V 

 

Mësuesit tanë janë titullarë të arsimit kombëtar francez dhe mësues lokal të rekrutuar me 
diplomë universitare të njohur. 

 
Kopshti 

 

Kopshti në shkollën franceze i përgatit nxënësit të fitojnë aftësitë bazë në lexim, shkrim dhe 
matematikë. 
Objektivat kryesore të kopshtit janë socializimi, zhvillimi i gjuhës, numërimi dhe grafizmi, 
zhvillimi i        ndjeshmërisë dhe personalitetit të secilit nxënës. 
Metodat e tij privilegjojnë zbulimin dhe eksperimentimin në fusha të ndryshme: artistike, kulturore, 
fizike dhe shkencore. 
Çdo mësues i kopshtit ka në klasë një ndihmës-edukatore me orar të plotë. 

 

 
Objektivat e përgjithshme në kopsht grupohen në pesë fusha: 

 
1) Mobilizimi i gjuhës në të gjitha dimensionet e saj 
2) Të vepruarit, të shprehurit, të kuptuarit nëpërmjet aktivitetit fizik 
3) Të vepruarit, të shprehurit, të kuptuarit nëpërmjet aktiviteteve artistike 



4) Ndërtimi i mjeteve të para për të strukturuar të menduarit 
5) Të eksploruarit e botës 

 
 

Objektivat e programeve mësimore mund të konsultohen në faqen e internetit të Ministrisë së  
Arsimit Kombëtar Francez. Gjatë vitit shkollor, organizohen disa ekskursione rreth temave te 
prezantuara në klasë. Krishtlindjet, dhe evente të ndryshme janë raste për festime. 

 

Në kopsht fëmijët mësojnë ta duan shkollën  ! 
 

 

Komunikimi me prindër dhe integrimi në shkollë 
 

Dy javët e para të shkollës bëhet një integrim gradual i nxënësve të 2 dhe 3 vjeçarëve në  kopsht.  

Ky integrim synon të mbrojë fëmijët nga stresi dhe shqetësimet e mjedisit të ri që përfaqëson 
shkolla. Prindërve u jepen të gjitha informacionet praktike mbi funksionimin e shkollës. 

 
 
 

Dy ose tre javë pas fillimit të shkollës, prindërit janë të ftuar në një takim gjatë të cilit mësuesit 
paraqesin punën pedagogjike të vitit si dhe përshkruajnë funksionimin e një dite normale shkolle



 

Shkolla fillore mirëpret fëmijët nga mosha 6 deri ne 11 vjeç. Fëmija hyn në klasë të parë shtatorin 
e       vitit të ditëlindjes së tij të gjashtë. 
Kjo është periudha ku vehen bazat e të mësuarit në të lexuar, të shkruar dhe ne matematike. 
Në ciklin 2 propozohet nje mësimdhenie shkencore në lidhje me qendrat e interesit të fëmijëve, ajo 
që në programet zyrtare quhet "Zbulimi i Botës". Në ciklin 3 kjo mësimdhënie thellohet në histori, 
gjeografi, shkencë dhe teknologji (jo vetëm në lidhje me Francë, por edhe me botën). 
Edukimi sportiv dhe artistik gjithashtu ofrohet gjatë secilit cikël mësimor . 

 
 

SHMU -Kolegji , mirëpret të gjithë fëmijët pas shkollës fillore. Ata 
ndjekin katër vjet shkollim: klasën e gjashtë, shtatë, tetë dhe nëntë. 
Kolegji synon : 
• Të përforcojë përvetësimin e njohurive bazë duke kombinuar të mësuarit teorik me atë praktik 
• Të marrë parasysh specifikat e secilit nxënës për të arritur rezultate maksimale 
• T’i japë nxënësve aftësi të reja të përshtatura për botën e sotme 
• Ta kthejë kolegjin një vend të arritjeve dhe ndërtimit të qytetarisë, një komunitet ku eksperienca 
individuale dhe veprimtaria kolektive janë të privilegjuara 
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1. Cilat janë oraret e mësimit në EFIP? 
 
 

 E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE 

Fillimi i mësimit 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 

Mbarimi i mësimit 15h30 15h30 15h30 15h30 12h30 

 

2. Në cilën moshë është e mundur që fëmija im të shkojë në kopsht ? 

 
Fëmijët mund të regjistrohen në shkollën tonë duke filluar që nga mosha dy vjeç  e gjysmë. 

 

3. Po nëse fëmija im nuk flet frëngjisht ? 
 
- Në kopsht fëmija juaj do të përcjellet  nga mësues dhe asistentë që flasin frengjisht, shqip 

dhe/ose anglisht. Fëmijët mund të shprehen lirshëm në gjuhën e tyre dhe të kuptohen. Ambjenti i 

kopshtit do të bëjë të mundur që shumë shpejt fëmija juaj të marrë njohuritë bazë të gjuhës frënge 

dhe të fillojë ndërtimin e fjalive të para në frengjisht. 

- Në fillore janë vendosur orë shtesë mbështetjeje shkollore për tu ardhur në ndihmë fëmijëve me 

vështirësi gjuhësore. 

- Në SHMU kërkohet një nivel minimun i njohjes së gjuhës frënge për tu regjistruar. Para 

regjistrimit bëhen disa teste vlerësuese të njohurive të gjuhës. 

 

4. Unë nuk flas frengjisht. A përbën kjo një problem? 

Mbështetja, motivimi dhe nxitja juaj janë thelbësore për ndjekjen e fëmijës tuaj kur ai ndërmerr një 

shkollim sipas mënyrës franceze. Megjithatë, nuk është e domosdoshme që prindërit të kuptojnë 

gjuhët që i mësohen fëmijës. Pjesën më të madhe të mësimeve fëmijët e mësojnë në shkollë. 



5. A do ta mësojë fëmija im shqipen? 

Të gjithë nxënësit e shkollës si pjesë të programit të tyre mësimor kanë dy orë në javë gjuhë shqipe. 
 
 

6. A do ta mësojë fëmija im anglishten ? 

Mësimdhënia e anglishtes fillon që në kopsht. Në programet franceze ajo është e 

detyrueshme duke filluar nga klasa e parë (6 vjeç). 

 
 

7. Kush janë mësuesit që punojnë në Shkollën Franceze Ndërkombëtare të Prishtinës. 

Drejtorja dhe mësuesit e shkollës janë titullarë të Ministrisë së Arsimit Kombëtar. Anëtarët e tjerë 

të ekipit pedagogjik janë të gjithë të diplomuar. 

 
 

8. A mund të ndihmohet fëmija im nëse ka vështirësi ? 

Në funksion të nevojave të secilit fëmijë, propozohet nje pedagogji e diferencuar. 
 
 

9. Cili është ndryshimi ndërmjet të mësuarit të frëngjishtes dhe të shkollimit në 

frëngjisht ? 

Në shkollën franceze fëmija juaj do të ndjekë të njejtin program si në shkollat në Francë. Ai do të ketë 

në përfundim të njejtin formim dhe të njejtat njohuri. Kjo mësimdhënie bëhet në frengjisht nëpërmjet 

nje pedagogjie të përshtatur. Nëpërmjet praktikës së përditshme të mësimit dhe aktiviteteve në klasë, 

fëmija do të fitojë zotërimin e gjuhës brenda një kohe të shkurtër. 

 
 

10. A janë francezë të gjithë nxënësit e shkollës ? 

Ne mirëpresim fëmijë të kombësive të ndryshme. Aktualisht rreth 51 % e nxënësve janë francezë, 30 % 

janë kosovarë dhe 19 % janë të kombësive të tjera. 


