Mësimi pregaditor për
moshën parashkollore
Mësimi i përforcuar i gjuhës filandeze në grupin parashkollor

MËSIMI PREGADITOR ËSHTË I PARAPAR PËR FËMIJËT GJASHTËVJEQAR, TË CILËT E DIN DERI DIKU
FILANDISHTËN
Fëmiu mund të sqarohet mirë në gjuhën filandeze gjatë lojës dhe aftësija gjuhësore mjafton në rastet e
përditshme
Fëmiu ka nevoj për mbështetje për qështje të rëndësishme për mësimënxënje në shkollë , sikurse
në zotrimin e koncepteve kryesore
në zgjërimin e fjalorthit
në përforcimin e të shprehurit
në kuptimin e udhëzimev
dhe në pregaditjet tjera për shkollë
QËLLIMI I MËSIMIT ËSHTË QË FËMIU TË PËRFORCOI AFTËSIN E GJUHËS FILANDEZE
Qëllimi i mësimit parapregaditor është që fëmiu të përforcoi aftësin e gjuhës filandeze, që në vazhdim
mësimnxënja në gjuhën filandeze të lehtësohet. Fëmijët mësoin në një ambijen shumëkulturor, të luajn dhe
veprojn bashkarishtë të barabartë
Ruajtja e kulturës dhe gjuhës amtare të fëmiut është e rëndësishme. E mbështesum vijimin e mësimit të gjuhës
amtare të fëmiut. Bashkpuimi i ngusht ndërmjet shkollës dhe shtëpis është i rëndësishëm.
ORGANIZIMI I MËSIMIT- FËMIJËT JAN NË TË NJEJTIN GRUP PARASHKOLLOR ME FËMIJËT E GJUHËS
FILANDEZE
Në grupin parashkollor pregaditor
mësohet ne gjuhen filandeze
fëmijët jan në të njejtin grup parashkollor me fëmijët e gjuhës filandeze
i përforcoim pregaditjet për mësim
mësimi zgjatë një vit shkollorë
gjuhën filandeze e mësoim së bashku përmes lojes dhe veprimit
fëmijët i udhzon përpos mësuesës parashkollore edhe mësuesja e resursit e mirëinformuar në
shumëkulturitetin
secilit fëmi i përpilojm planprogramin e vet mësimor në bashkëpunim me prindërit
fëmiu ka mundësi të kërkoi kujdesin ditor plotësues ( para- dhe pasëdite)
mësimi pregaditor është pa pagesë
KËRKESA PËR MËSIMIN PREGADITOR
Në mësimin pregaditor mund të aplikoin fëmijët emigrant, fëmijët e riatdhesuar, fëmijët e familjeve dygjuhësore
( jo filandisht – suedisht ) dhe fëmijët e adaptuar.
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