
Informacion rreth EAL- Anglishtja si gjuhe e dyte 
 

 EAL eshte nje dokument me informacion rreth gjuhes se 
femijes suaj dhe aftesive te tij komunikuese. Kjo ndihmon 
shume edukatorin dhe mesuesin parashkollor te ardhshem te 
femijes suaj. 
 

 Ky informacion do te mblidhet ne menyra te ndryshme per 

shembull,nga bashkebisedimet me ju,nga vezhgimi i 

nderveprimit te femijes suaj me ju ne gjuhen tuaj ose nga 

komunikimi me pjestare te tjere te familjes te cilet jane te afte 

te perkthejne. 

 

 Ky dokument do te ndihmoje ne percaktimin e fazes se 

zhvillimit te komunikimit te femijes suaj dhe aftesive te tij 

gjuhesore ne gjuhen tuaj dhe ne Anglisht. 

 

 Edukatori i femijes suaj do ta diskutoj me tej me ju dhe do t'ju 

shpjegoj EAL si funksionon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbeshtetje per femijet qe mesojne 

Anglishten si gjuhe te dyte. 

 

 

 

 

 

 

 

Kas savo kalbaa niekina – kitos neismoks 

           '' Cdo njeri qe zhvlerson gjuhen e tij nuk do te mesoje gjuhen e 

dikujt tjeter''  

(Proverb Lituaneze) 

Konventa e Kombeve te Bashkuara mbi te Drejtat e 

Femijeve deklaron se femijet kane te drejte te degjohen 

dhe kane te drejte te perdorin gjuhen e tyre.  

(1989 Articulli 30) 
 

 

Fletepalosje per prinderit/kujdestaret  
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 Informacion i pergjithshem per ata qe flasin dy gjuhe:                                                                      Angazhimi ynë ndaj jush është që të … 

 Studimet tregojne se femijet mund te mesojne me shume se nje gjuhe 
ne te njejten kohe. Femijet e vegjel mund ti ngaterrojne gjuhet por 
shume shpejt mesojne ti vecojne ato. 
 

 Ne shume vende te botes femijet rriten duke mesuar me shume se 

nje gjuhe ne te njejten kohe. Per shembull,femijet Japonez mesojne 

Japonisht edhe Anglisht. Ata mund te mesojne dy lloje te ndryshme 

sisteme shkrimi.  

 

 Mesimi i me shume se nje gjuhe zhvillon mendjen,zgjeron kuptimin e 

koncepteve dhe ideve si edhe kuptimin e kulturave te ndryshme. 

 

 Vazhdimesia e mesimit te gjuhes ametare do tu jape mundesi 

femijeve qe te mund te komunikojne me te gjithe familjaret e tyre qe 

nuk mund te flasin Anglisht duke mundesuar krijimin e lidhjeve 

familjare te cilat perndryshe nuk do te ishin te mundura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ju bejme te ndiheni te mirepritur: Fillo te njohesh femijen tend dhe 
vetveten,cfare gjuhe flet,nga vjen. 

 
 Ju informojme se sa e 

rendesishme eshte te 
vazhdoni ti flisni femijes suaj 
ne gjuhen tuaj. 

 
 Meso disa fjale ne gjuhen e 

femijes suaj: Per shembull 
“Pershendetje'', 
“Faleminderit'', 
''Mirupafshim''dhe ekspozoi 
keto fjale ne dhome qe te 
mesojne dhe te tjeret. 

 
 Ju perfshijme juve ne tregimin e perrallave,celebrimin e festave duke 

ju ofruar gjerat e nevojshme. 
 

 Perkrahim zhvillimin e femijes suaj me ndihmen tuaj duke bere 
vezhime,fotografi si dhe duke planifikuar hapat e nevojshme. 
Ne cdo hap te zhvillimit te femijes suaj pjesmarrja juaj eshte shume e 
rendesishme.     

 


