
 
SEKRETARIA DIDAKTIKE 

te mart dhe te ejnte :15.30-17.00te 
hen dhe te premte :8.30- 

10.00SEKRETARIA E PERSONELITte 
hen, te merkur dhe te premte: 

11.30- 13.00te mart dhe te 
ejnte:15.00-16.30 

Istituto Comprensivo 
Ghiberti 

Kopshti ka si qellim te promovoje zhvilimin e 
identitet dhe te autonomis te kompetenzave e 
te shtetesis. Eshte propozuar si ambient ideal 
per kujdesin, per marredhenie dhe mesim, ku 
mund te zhvillohen dhe elaborohen 
mardheniet qe femijet sperimentojn duke 
filluar nga e perditshmja, me qellimin qe ti 
komunikohim, siç pretendonte Rodari, jo 
vetem kenaqesin e jetes por edhe pasionin e 
saj. 
Shkolla jone eshte e organizuar ne seksione 
mikse (3-4-5 vjec)dhe experimenton me  liri 
zhvillimin dhe akitivitetet arsimore, duke 
ndjekur zgjiedhjet pedagogjeket qe keshillon 
grupi i arsmitarve dhe duke i pershtatur tek 
nevojat individuale e femijve.Pavarësisht nga 
qasja arsimore, fushat e eksperienzes perbejn 
berthamen themeluese e alfabetave dhe te 
njohuris disiplinore qe femihet tane do 
zhvillohin gradualishte ne te ardhmen, ne nje 
itinerar shkollor deri sa te ven 14 vjece, duke 
filluar nga shkolla jon Daddi e cila hedhe hapat 
e para per te ndertuhar te ardhmen e femijvet 
tane. 

Scuola 
dell’infanzia 

Daddi 
 

Calle B. Daddi, 23/25 – Firenze 
Tel. 055710139 

 
 
 

www.comprensivoghibertifirenze.gov.it 
fiic84200v@istruzione.it 

 

Drejtuesja e shkolles dhe 
bashkpunuesit e saj marrin takim 

per informacione te tjera. 

17 janar 2019 h17.30 
Prezantimi i ofërtes arsimore, 

visita e shkolla. 



AREAT E PROJEKTEVE 
 

Mirëquenie – Ligjshmëri – Ambient 
– Nderkultur – Respektin për 

diversitetin – Përformicin e aftësive 
bazë, gjuhët joverbale, aftësitë 

dixhitale 

 
Shkolla propozohet si një vend në të cilin 
nxensi mëson të zgjedhë potencialin e tij dhe 
ta finalizojë ne projektin e tij të jetës. Instituti 
për një kohë të gjatë ka punuar për të 
plotësuar nevojat e reja të shoqërisë në një 
logjikë të edukimit te bazuar në centralitetin e 
nxënësve, brenda rrethanat te një kulture të 
pranimit. 
Javët e para të vitit shkollor janë të dedikuara 
për një sërë aktivitetesh që synojnë të 
mirëpresin anëtarët e rinj, me vëmendje për 
studentët te huaj dhe me nevoja të veçanta 
arsimore. 

PRINCIPET QE PERMBAJN SHKOLLEN 
 

- Shkolla mirepret, dhe njeh nevojat dhe 
karakteristikat e xhdo njerihut,  promovone 

mësimin me mjete të përshtatshme 
arsimore. 

-Shkolla promovon edukimin, shtyn 
nxënësin për zhvillimin të  aftësive të tij 

intelektuale dhe prirjet, duke forcuar 
identitetin e ti, për herë të parë në grup dhe 

në shoqëri. 

Orari i shkollës 

Koha e shkollës 40 h 

8.00: hyrja e parë (sipas kërkesës së 

prindërve) 

8.30-9.00: hyrje e mirëpritur 

9.00 - 12.30: Mëngjesi dhe aktivitetet 

arsimore 

12.30 - 1.15: drekë 

13.15 - 14.30: aktivitete të lira dhe / ose 

të organizuara të luajtjes 

2.30pm - 4.00pm aktivitete arsimore 

Dalja prej orës 16.00 deri në orën 4.30 

Koha e shkollës 25 h 

8.00 hyrja e parë (me kërkesë të 

prindërve) 

8.30 - 9.00: hyrja e pranimit 

9.00 - 12.30: Mëngjesi dhe aktivitetet 

shkollore 

12.30 - 13.00: dalje 

PROJEKTE 
Disa nga projektet te ofertës shkollore 

per mesimin: 

•Pritjen se bashku Ghiberti 

•Vazhdimësi  

•Mesime i gjuehes anglese me mesus 

Angles 

•Terapj musikore 

•Perpunim i kopshtit  

•Riciklim  

•Projekti i leximit 

•Aktiviteti psikomotor muzikor 

•kuzhinë 

Vederli felici 

non ci può bastare. 

Dobbiamo vederli 

appassionati 

a ciò che fanno, 

a ciò che dicono, 

a ciò che vedono. 

(Gianni Rodari) 


