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Të nderuar prindër   
 
Që tashmë 3 javë të gjithë nxënësit po qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe fatkeqësisht kjo 

situatë e izolimit do të vazhdojë për një kohë të pacaktuar. Me mësimin tonë „online“ 

fëmijëve po ju ofrohet mundësia që të vazhdojnë mësimin dhe ushtrimet e tyre nga 
distanca. Për këtë arsye çdo javë do të pranojnë detyrat që duhet të i bëjn në shtëpitë e 
tyre. Mësimi online, në shtëpi, është obligativ. Kjo do të thotë se të gjithë nxënësit 

duhet të i përfundojnë detyrat e tyre.    
 
Për klasat e shkollave fillore (Grundschule) detyrat do të i pranoni njëherë në javë 
përmes E-Mailit tuaj ose ne WhatsApp nga përfaqësuesit të këshillit të prindërve 
(=Elternvertreter) 

 
Për klasat e shkollave të mesme (Mittelschule) detyrat do të publikohen në webfaqen 

zyrtare të shkollës ku nxënësit do ta kenë mundësinë që ti shkarkojnë. Linku i webfaqes 
është:  https://www.sspleifers.it/de/unsere-schulstellen-2/mittelschule-
leifers/unterrichtsmaterialien-fuer-schueler 
 
Në rast se nuk keni qasje në internet në shtëpitë tuaja ne mund të ju dërgojmë detyrat 
me post, mirëpo, ju lutem të keni parasysh se mund të ketë vonesa 
 

 Sa i përket mësimit online përmes videokonferences për klasat e shkollës fillore 
dhe të mesme do të keni qasje përmes platformës ZOOM. 
Ftesën për të marrë pjesë në këto videokonferenca (=Meeting) do ta pranoni nga 

mësuesit ose nga përfaqësuesit e këshillit të prindërve. Pjesëmarrja në këto 
mësime përmes videokonferencës është vullnetare. Ata që nuk marrin pjesë nuk 
do ta humbasin planprogramin e mësimit. 

 

 Detyrat dhe ushtrimet mund të përfundohen edhe përmes aplikacionit ANTON. 
Në planprogramin e mësimit, mësuesit çdo javë do i shkruajnë detyrat e sakta për 
ti bërë përmes këtij aplikacioni.  

 

 Udhëzuesin për shkarkimin e platformës ZOOM dhe aplikacionit ANTON do ta 
gjeni në gjuhën gjermane dhe italiane në webfaqen e shkollës. Funksionojnë ne 
pajisjet tablet, kompjuter, laptop dhe në telefona mobil. 
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 Është shumë e rëndësishme që mësuesit të pranojnë detyrat e përfunduara nga 
nxënësit. Ju lutem të kontaktoni mësuesit përmes E-Mailit, ju dërgoni foto apo të i 
telefononi përmes WhatsApp-it. Në momentin e rihapjes të shkollave, të gjithë 
nxënësit janë të obliguar që të dorëzojnë detyrat e tyre. Telefoni në sekretariatin e 
shkollës do të jetë i zënë prej të Hënës deri të Premtën nga ora 08:00 deri në 
orën 12:00. Nr.: 0471/951689 

 

 Në rast se fëmijët tuaj nuk i kuptojn detyrat në gjuhën gjermane ju ofrohet 
mundësija që të bëni kërkes për asistenc në gjuhën tuaj amtare. Për këtë mund 
të kontaktoni mësuesen Blerina Kastrati në E-Mailin e saj 
Blerina.Kastrati@schule.suedtirol.it, ose e kërkoni në aplikacjonin Skype me 
emrin Blerina Kastrati.  

 
Ju urojë shëndet dhe pozitivitet në familjet tuaja 
 
Me respekt 
Drejtoresha e shkollës znj. Veronika Fink 
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