
 

Çka i sjell programi 
schritt:weise fëmijës suaj? 
 
Edukimi Programi i lojës dhe i mësimit 
schritt:weise mbështet familjet në mënyrë 
aktive në edukimin e fëmijëve të tyre. 
 
Përkrahja (nxitja) Ju si prindër mësoni ta 
përkrahni zhvillimin e fëmijë suaj me anë 
të lojës. 
 
Ndihma nismëtare Kështu i mundësoni 
fëmijës suaj një zhvillim të shëndosh dhe
më vonë një nisje të mirë për në kopsht dhe
në shkollë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 Si funksionon programi 
schritt:weise? 
 
Vizitat në shtëpi Ju dhe fëmijën tuaj 
fillimisht do të `ju vizitojë vizituesja 
shtëpiake e schritt:weise një herë në javë, 
e më vonë çdo katërmbëdhjetë ditë. 
 
Mësimi i lojës Vizituesja shtëpiake është 
një ndihmëse e shkolluar nga ne. Ajo sjell  
në çdo vizitë një ide të re për të luajtur,  
një libër me fotografi ose një lojë. 
 
Ushtrimi i lojës Ju luani me fëmijën tuaj 
lojërat që ju ka treguar vizituesja e  
shtëpisë. Kështu i mundësoni fëmijës suaj 
plotë përjetime të reja që janë me rëndësi 
për zhvillimin e tij. 
 
Takimet grupore Çdo katërmbëdhjetë  
ditë nga java e 13-të organizohet një 
takim grupor. Këtu mësoni shumë gjëra të 
reja lidhur me edukimin dhe njoftoni nëna 
të tjera respektivisht  prindër të tjerë me të 
cilët mund të shkëmbeni përvojat tuaja. 
 
 
 
Zgjatja e programit Programi i lojës dhe i 
mësimit zgjatë 18 muaj. 
 

    

 schritt:weise – është i mirë për 
fëmijët dhe prindërit e tyre! 
 
 Fëmijët mësojnë me anë të lojës 
 aktive 

 Fëmijët i mprehin shqisat e tyre 

 Fëmijët e zgjerojnë  fjalorin 

 Fëmijët zbulojnë materiale të reja 

 Fëmijët do të forcohen 

 Fëmijët dhe prindërit i kënaqen 
 lojës së bashku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Dhe kështu thjesht mund të merrni 
pjesë në programin – schritt:weise (hap 
pas hapi)! 
 
 
Pjesëmarrja Programi do të mbahet në 
disa gjuhë. 
 
Zgjatja Ky program zgjat 18 muaj. Gjatë 
pushimeve shkollore nuk organizohen 
vizitat shtëpiake dhe as takimet grupore. 
 
Shpenzimet Pjesëmarrja kushton për 
familje 10 franga në muaj (kontribut për 
materialin e lojës). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primano është një iniciativë e qytetit të 
Bern-it për përkrahjen e fëmijëve të 
moshave parashkollore. 
Për qytetin e Bern- it programin 
“schritt:weise”e vë në funksion primano 
dhe mbështetet nga : 
 

 Kanton Bern 
 

 Standort Bern West: 
Gesundheitsdienst der Stadt Bern 
Katrin Müller und Ariane Schmid 
Frankenstrasse 1 
3018 Bern 
katrin.mueller@bern.ch 
ariane.schmid@bern.ch 
Tel. 031 321 58 60 

 
Standort Bern Nord/Ost: 
Gesundheitsdienst der Stadt Bern 
Laila Akra 
Monbijoustrasse 11 
Postfach 
3001 Bern 
laila.akra@bern.ch 
Tel. 031 321 69 52 

 
Standort Bern Mitte/Süd: 
Gesundheitsdienst der Stadt Bern 
Petra Burger 
Monbijoustrasse 11 
Postfach 
3001 Bern 
petra.burger@bern.ch 
Tel. 031 321 69 52 

 
Informatat më të afërta i gjeni në: 
www.primano.ch 

 

  
 

 
 

schritt:weise 
 

Një program preventiv loje dhe mësimi 
për familjet me fëmijë të moshave 

parashkollore 
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