
Istituto Comprensivo 
Ghiberti 

Shkolla fillore ka si qellim marrijen e 

mesimit themelor të të drejtave 

kushtetuese. 

Djemve dhe vajzave u jepet mundësia për 

të zhvilluar madhesit  e tyre kognitive, 

emocionale, sociale, fizike, etike dhe 

fetare dhe të fitojnë njohuritë e 

nevojtshme. 

 Është një shkollë që, përmes alfabetet 

karakteristike te xhdo disipline, lejon 

ushtrimin e stileve të ndryshme njohëse, 

duke hedhur themelet për zhvillimin e 

mendimit kritik e femivet. Per me teper 

gjith kjo eshte e shoqeruar me edukimin 

ndërkulturor dhe shumëgjuhësh. Ne 

shkollen ton formohen qytetar te 

vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm në të 

xhdo nivel, nga ato lokale në atë 

evropiane. Shkolla fillore Niccolini ofron 

një skedë të vetme shkollore për të gjitha 

seksionet, me nje orar i 40 orë në javë 

duke përfshirë restorantin. 

Scuola primaria 
Niccolini 

 

Via di Scandicci, 20 – Firenze 
Tel. 055710160 

 
 
 

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

 

Drejtuesja e shkolles dhe 
bashkpunuesit e saj marrin takim 

per informacione te tjera. 

 
18 Janar 2019, h17.30: 

Prezantimi i ofërtes arsimore 
 

19 Janar 2019 
h10.00/12.00: 

Laburatoret per studentet dhe 
visita e shlolles. 

 

Sekretariati didaktike 
 

E martë dhe e enjte: 15.30 - 17.00E 
hënë dhe e premte: 8.30 - 10.00 
Stafi / kontabiliteti / sekretariati i 

çështjeve të përgjithshme 
E hënë, e mërkurë dhe e premte: 

11.30 - 13.00 
E martë dhe e enjte: 15.00 - 16.30 



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 Permbajm 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 
Orari i plot javor eshte : 40 orë , duke përfshirë 

kohën e restorantit. Orari është i ndarë në 5 
ditë, nga e hëna deri të premten, me fillimin e 
leksioneve në orën 8.30 deri në orën 16.30 . 
Pushimi i drekës bëhet në dy ndërrime: në 

orën 12.30 për klasën e parë dhe të dytë dhe 
në orën 13.30 për klasat e tjera.  

Shkolla ofron një shërbim parashkollor nga ora 
7.35 deri në fillimin eleksioneve dhe një 

shërbim post-shkollor deri në orën 17.30 (i cili 
mund të aktivizohet me një minimum prej 12 

kërkesash). 

PROJEKTET 
Disa nga projektet e zgjatjes te ofertës 
shkollore per mesimin: 
• Ghiberti presim së bashku 
• Vazhdimësi 
• Arsim shendetsor 
• Mesues e gjhuës amtare anglishte ne orar 

mesimor 
• Shkolla e solidaritetit  
• Terapi muzikore  
• Miqesi globale 
• Këshilla pedagogjike 
• Dhuro nje liber per te gjith 
• Toka! 
• Ghib…bota 
• Zhvillimi muzikor 
• Sport ne rjet 
• Unesco shkolla per te gjith 
• Shoqeri ne klas 

Vederli felici 

non ci può bastare. 

Dobbiamo vederli 

appassionati 

a ciò che fanno, 

a ciò che dicono, 

a ciò che vedono. 

(Gianni Rodari) 


