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SI E GJITHM SHKOLLN E DREJT?  

Ka shumë faktorë që ndikojnë në vendimin e një prindi 

për të shkuar në shkollë të mesme, të $lla si: B. 

rekomandimi i shkollës fillore dhe notat. 

 
Në këtë broshurë do të gjeni informacione se cilat 
shkolla të mesme ekzistojnë në Trier. 
 
Në ngjarje të tilla si p.sh. ditën e hapur, prindërit dhe 
fëmija mund të kenë një ide për shkollën dhe të marrin 
disa përgjigje për pyetjet tuaja: 

 

• A është atmosfera në shkollë e mirë?  
 

• Çfarë i kushton rëndësi të veçantë shkolla? 
Cilat grupe pune ofron shkolla? 

 

• A mbështeten fëmijët me vështirësi në të 
nxënë? A mbështeten fëmijët me talente të 
veçanta? 

 

• Çfarë mbështetje u ofron shkolla prindërve?  

 

Pyetje për vendimin e shkollës 

 

• A mund të studiojë fëmija im vetëm? 

• Me çfarë ka vësh$rësi fëmija im? A ka nevojë 

fëmija im për inkurajim apo mbështetje të 

veçantë? 

• Çfarë interesash dhe fuqish të veçanta ka 

fëmija im? A vendos shkolla përparësi që i 

përshtaten fëmijës $m? 

• Cilat gjuhë të huaja ofrohen? Në cilën klasë 

fillon gjuha e dytë e huaj? 

• A do të donim të përfitonim nga një ofertë 

gjatë gjithë ditës? 

• Sa e lehtë është të arrijë shkolla për fëmijën 

$m (autobus, biçikletë)?  

 

 

 

Bisedoni me mësuesit dhe nxënësit në shkollë ose 

me prindërit e tjerë. 

 

Kur merrni vendimin, dëgjoni edhe ndjenjat tuaja, 

sepse e njihni më mirë fëmijën tuaj  
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SI FUNKSIONON NDRYSHIMI?  

Ju do të merrni një formular nga shkolla juaj fillore për 

t'u regjistruar në shkollën e mesme. Sillni këtë formë 

dhe një kopje të rapor$t të semestrit të fundit me vete 

kur regjistroheni në shkollën e re. Në faqen kryesore të 

shkollës përkatëse mund të zbuloni nëse keni nevojë të 

sillni dokumente shtesë me vete për t'u regjistruar. Ju 

lutemi shikoni atje! 

Disa shkolla duan të shohin rekomandimin e shkollës 

fillore. Ju mund të vendosni vetë nëse do t'i tregoni 

ose jo rekomandimin e shkollës fillore shkollës së re - 

nuk keni pse ta bëni këtë. Por: Sigurohuni që të flisni 

me drejtuesin e shkollës së re për këtë. 

Me dokumentet ju regjistroni fëmijën tuaj 

drejtpërdrejt në shkollën e mesme. Ju mund ta 

regjistroni fëmijën tuaj në shkurt (në disa shkolla qysh 

në fund të janarit). Mund të gjeni më shumë 

informacion në faqen kryesore të shkollës së mesme. 

Para se fëmija juaj të pranohet në shkollën e re, ka një 

konsul$m me drejtuesit e shkollës së mesme, me ju 

dhe me fëmijën tuaj. 

Pas intervistës, atëherë mund të vendosni nëse kjo 

është shkolla e duhur. Shkolla gjithashtu mund të 

vendosë nëse fëmija i përshtatet atyre. 

Menaxhmen$ i shkollës vendos për aplikimin për 

pranim. Nëse ka shumë fëmijë, vendet jepen ose 

përmes një procesi përzgjedhjeje ose me short.  

Pas pranimit, ju duhet t'i jepni shkollës 

informacionin personal dhe detajet e kontak$t tuaj 

të urgjencës. Ju gjithashtu duhet t'i tregoni shkollës 

nëse fëmija juaj ka një të metë dhe / ose sëmundje. 

Nëse fëmija juaj nuk pranohet në shkollën e re, 

mund të aplikoni në një shkollë tjetër.  

Nëse fëmija juaj është pranuar në një shkollë të re, 

atëherë duhet ta informoni shkollën tuaj fillore. 

 

INFOBOX 

Më shumë rreth ndryshimit nga shkolla 

fillore në shkollën e mesme: 

 

• h<ps://bm.rlp.de/de/startseite/ 

• h<p://www.familienhandbuch.de/ 

• h<p://www.schulpsychologie.de 
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„LISTA E VERDH“! 

 

Në fund të semestrit të parë (fundi i janarit) fëmija juaj 

do të marrë një rekomandim nga shkolla fillore për një 

shkollë të mesme, rapor$n e semestrit dhe 

dokumentet e regjistrimit (shiko foton në të majtë). Si 

prindër, ju do të merrni një formular me ngjyra të 

ndryshme dhe në tre kopje për t'u regjistruar në 

shkollën e mesme: 

• Formulari i verdhë: për tu transferuar në 

shkollën ku dëshironi të regjistroni fëmijën tuaj 

(dorëzojeni në intervistën e regjistrimit) 

• Formulari rozë: për tu kaluar në shkollën tuaj 

fillore 

• Forma e bardhë: Ky formular është për 

regjistrimet tuaja 

Ju mund të emërtoni tre shkolla në formular. Lista 

tregon cilën shkollë zgjidhni së pari, cilën shkollë 

zgjidhni si shkollën e dytë dhe më pas shkollën e tretë. 

Zgjedhja e parë 

Zgjedhja e 2 -të 

Zgjedhja e 3 -të 

Ju e regjistroni fëmijën tuaj në shkollën e zgjedhur dhe 

dorëzoni formën e verdhë atje. Nëse fëmija juaj nuk 

pranohet në shkollë, ju do të merrni formularin e 

verdhë dhe mund të regjistroheni në shkollën e dytë 

duke përdorur formularin tuaj. Periudha e regjistrimit 

është nga 15 shkurt deri në fund të shkur$t. 

Nuk keni nevojë të kopjoni formularin e regjistrimit. 

Sigurohuni që të shkoni në sesionet e këshillimit në 

shkolla për të marrë vendimin tuaj se cilën shkollë të 

zgjidhni. Nëse jeni të sigurt për regjistrimin, dorëzoni 

formularin e verdhë për t'u regjistruar në shkollën 

përkatëse.  

 

Letra rekomandimi 

nga shkolla fillore 

Ju i jepni fletën e 

verdhë shkollës së 

mesme (regjistrimi) 

Ju i jepni fletën rozë 

përsëri shkollës fillore 

Mbajeni fletën e 

bardhë për veten tuaj 

si një përmbledhje  
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ORGANIZATIVE  

Shkollë gjithëditore 

 

Disa shkolla ofrojnë një koncept gjithëditor. 

 

Të gjithë fëmijët marrin drekë, ka kohë studimi dhe 

ak$vitete të kohës së lirë në formën e grupeve të 

punës (AG). 

 

Ofertat e shkollave ndryshojnë. 

 

Mësoni më shumë në faqet kryesore: 

 

Shkolla gjithëpërfshirëse e integruar Trier / Integrierte 

Gesamtschule Trier (për klasat 5 - 10) 

h<ps://igs-trier.de/index.php?id=27 

 

Humboldt-Gymnasium (për klasat 5 dhe 6) 

h<ps://www.hgt-trier.de/schulprofil/ganztagsschule 

 

Gjimnazi Max Planck / Max-Planck-Gymnasium 

h<p://www.mpg-trier.de/joomla/index.php/

gtskonzept 

 

Moseltal Realschule Plus (për klasat 5 - 10) 

h<p://www.moseltalschule.de/Organisa$on/

Ganztagsschule 

 

Kurfürst-Balduin-Realschule Plus  (për klasat 5 - 10) 

h<ps://www.kubawest.de 

 

Gjimnazi Friedrich-Spee / Friedrich-Spee-Gymnasium 

(për klasat 5 dhe 6 si ofertë. E detyrueshme nga klasa 

7) 

h<p://fsg-trier.de/unsere-schule/ganztagsgymnasium 
 

Mësoni gjermanisht 

Në nivelin e orien$mit (klasa e 5 -të dhe e 6 -të) 

nuk ka mësime DaZ si në shumë shkolla fillore. 

Mësimi i gjuhës gjermane duhet të bëhet krahas 

punës paralele me shkollën.  

Çfarë i ndihmon fëmijët me më pak njohuri të 

gjuhës gjermane në jetën e përditshme shkollore? 

Çfarë lloj mbështetjeje ofrohet në shkolla? 

Ne shkolle: 

• Një koncept gjatë gjithë ditës mund të 

ndihmojë për të kompensuar vësh$rësitë me 

gjuhën gjermane.  

• Mësimet në grupe më të vogla ndihmojnë 

për të treguar konsideratë për secilin individ. 

• Mësues me kualifikime DaZ në kolegj 

 

 

INFOBOX 

Gjermanishtja si gjuhë e dytë ofrohet në 

shkollat e mëposhtme: 

• Nelson Mandela Realschule Plus 

• Moseltal Realschule Plus 

• Auguste-Viktoria-Gymnasium  

 

Kursi Qendror DaZ (DaZ-Kurs) për nxënësit 

e shkollave të mesme:  

• Auguste-Viktoria-Gymnasium 
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SISTEMI I ARSIMIT NË RHEINLAND-PFALZ  

SISTEMI I ARSIMIT DHE SISTEMI I SHKOLLS JAN TM LEJUARA 

 

Kjo do të thotë:  

Zgjedhja juaj e shkollës ose kursit nuk është përfundimtare! Fëmija juaj mund ose mund të ndryshojë shkollën 

dhe llojin e shkollës! 

• Ka disa mënyra për të marrë një diplomë në Gjermani (shiko foton më poshtë).  

• Vendimet për arsimin dhe shkollën mund të ndryshohen. 

• Arsimi mund të rritet! Fëmija juaj do të vazhdojë të zhvillohet gjatë gjithë karrierës së $j shkollore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një përmbledhje e sh$gjeve të ndryshme arsimore mund të gjendet në Trier Lupe (www.trierer-lupe.de) 
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SHKOLLA REALE DHE SHKOLLA REALE PLUS NE 

RRUGT ARSIMORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realschule ofron kursin e mëposhtëm të arsimit: Kualifikimi i mesëm i ulët i kualifikuar / Qualifizierter Se-

kundarabschluss I (pas klasës 10). 

 

Realschule Plus ofron dy kurse studimi: Kualifikimin profesional / Berufsreife (pas klasës 9) dhe diplomën e 

mesme të kualifikuar I / Qualifizierte Sekundarabschluss I (pas klasës 10). 

 

Në Realschule Plus, rruga drejt cer$fikatës së lënies së shkollës më të lartë duhet të mbahet e hapur për çdo 

nxënës për aq kohë sa të jetë e mundur. Kjo bëhet përmes mësimit reciprok.  

 

Ka dy forma: 

Forma e bashkëpunimit (Koopera$ve Form):  

Pas klasës së 6 -të, studentët studiojnë së bashku në një klasë duke synuar të njëjtën diplomë. 

Forma integruese (Integra$ve Form): 

Të gjithë nxënësit mësojnë së bashku në të gjitha nivelet e klasave - pavarësisht se cilën diplomë po marrin. 

Klasa   Lidhjet: 

Mund të vazhdojë kështu ... 

Klasa 5 - 9    

Kualifikimi: Pjekuri 

profesionale / Berufsreife 

(më parë: 

Hauptschulabschluss) 

 Formim profesional (Berufsausbildung) 

Shkolla profesionale I (Berufsfachschule I) 

Klasa 10    

Kualifikimi: Shkalla e Mesme 

e Kualifikuar I  / Qualifizier-

ter Sekundarabschluss I 

(më parë: MiBlere Reife) 

 Formim profesional (Berufsausbildung) 

Shkolla e lartë profesionale (Höhere Berufs-

fachschule) 

Gymnasiale Oberstufe 

Shkolla e mesme profesionale (Berufliches 

Gymnasium) 
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SHKOLLA REALE DHE SHKOLLA REALE PLUS NE TRIER  

REALSCHULE UND REALSCHULEN PLUS IN TRIER 

 

Blandine Merten Realschule 

Bernhardstr. 26 

54295 Trier 

Tel.: 0651/9380334 

www.bmrtrier.de 

• Shkolla private vetëm për 

vajzat  

• Me konvikt ditor  

• Shkolla e cer$fikuar për 

„kompetenca e medias shkon 

në shkollë“ („Medienkom-

petenz macht Schule“) 

Moseltal Realschule plus Trier-

Ehrang 

Am Mäushecker Weg 1 

54293 Trier 

Tel.: 0651/9679860 

www.moseltalschule.de 

• Shkollë gjithëditore  

• Shkolla e projek$t të  

UNESCO -s 

• Shkollë e specializuar (për 

fëmijët që kanë nevoja të 

veçanta) 

Nelson Mandela Realschule plus 

Speestr. 12b 

54290 Trier 

Tel.: 0651/9916960 

www.nmr-trier.de 

• Shkollë gjysmë ditore  

• Shkollë e specializuar (për 

fëmijët që kanë nevoja të 

veçanta)  

Kurfürst-Balduin-Realschule plus 

Trierweiler Weg 12a 

54294 Trier 

Tel.: 0651/99216830 

www.kubawest.de 

• Shkollë gjithëditore  

• Shkollë e specializuar (për 

fëmijët që kanë nevoja të 

veçanta) 

• Shkolla e projek$t Genera$on 

K (shkolla e kulturës) 

• Shkolla e projek$t Erasmus + 

(studentë / mësues 

shkëmbejnë me shkollat 

partnere evropiane)  

Privatschule St. Maximin Realschule 

Plus 

Maximinstraße 18b 

54292 Trier 

Tel.: 0651/147550 

www.st-maximin.de 

  

• Koopera$va Realschule e 

njohur nga shte$ plus e 

sponsorizuar nga rrethi Trier  
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SHKOLLA E INTEGRUAR GJITHËPËRFSHIRËSE TRIER  

INTEGRIERTE GESAMTSCHULE (IGS) TRIER 

SHTEGJET E EDUKIMIT - GJITHA SHKOLLA NE IGS ESHTE MUNDSHME  

Klasa 
 Lidhjet: 

Mund të vazhdojë kështu ... 

5 - 9   

Kualifikimi: Pjekuria profesionale / 

Berufsreife (më parë: cer$fikatë e 

përfundimit të shkollës së mesme / 

Hauptschulabschluss) 

 • Formimi profesional 

(Berufsausbildung) 

• Shkolla profesionale I  

(Berufsfachschule I) 

10   

Kualifikimi: Diploma e mesme e 

kualifikuar I / Qualifizierter Se-

kundarabschluss I 

(më parë: MiBlere Reife) 

 • Formimi profesional 

(Berufsausbildung) 

• Shkolla e Lartë Profesionale 

(Höhere Berufsfachschule) 

11 + 12   

Shkalla: Kualifikimi i hyrjes për një 

universitet të shkencave të 

aplikuara (Fachhochschulreife) 

 • Formimi profesional  

• Studioni në një universitet të 

Shkencave të Aplikuara (Studium 

Fachhochschule) 

• Studim i dyfishtë (Duales Studium) 

13   

Diploma: Abitur  • Formimi profesional  

• Studim i dyfishtë  

• Studioni në një kolegj teknik ose 

universitet  

Integrierte Gesamtschule Trier 

Montessoriweg 4 

54296 Trier  

Tel.: 0651/1459220  

www.igs-trier.de 

• të gjitha kualifikimet 

shkollore të mundshme 

• Shkollë gjithëditore   

• Bläserklasse (mund të mësoni 

instrumente frymore atje) 

• Fokusi teatral  
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SHKOLLAT E MESME E ARSIMIT TE PERGJITHSHEM NE TRIER  

ALLGEMEINBILDENDE GYMNASIEN IN TRIER 

SHTIGJET ARSIMORE 

Klasa  Lidhjet: 

Mund të vazhdojë kështu ... 

5 - 9   

Kualifikimi: Pjekuria profesionale /

Berufsreife (më parë: cer$fikatë e 

përfundimit të shkollës së mesme / 

Hauptschulabschluss) 

 • Formimi profesional 

(Berufsausbildung) 

• Shkolla profesionale I  

(Berufsfachschule I) 

10   

Kualifikimi: Diploma e mesme e 

kualifikuar I / Qualifizierter Se-

kundarabschluss I 

(më parë: MiBlere Reife) 

 • Formimi profesional 

(Berufsausbildung) 

• Shkolla e Lartë Profesionale  

(Höhere Berufsfachschule) 

11 + 12   

Shkalla: Kualifikimi i hyrjes për një 

universitet të shkencave të aplikuara 

(Fachhochschulreife) 

 • Formimi profesional  

• Studioni në një universitet të Shken-

cave të Aplikuara  

(Studium Fachhochschule) 

• Studim i dyfishtë (Duales Studium) 

13   

Diploma: Abitur  • Formimi profesional  

• Studim i dyfishtë (Duales Studium) 

• Studioni në një kolegj teknik ose 

universitet  

11 

Shkolla e ciklit të lartë është një lloj shkolle që synon të arrijë kualifikimin e përgjithshëm të hyrjes në arsimin e 

lartë (Abitur), i cili fitohet me përfundimin me sukses të provimit përfundimtar në fund të periudhës së 

gjimnazit. 

Shkollat e ciklit të lartë zakonisht ofrojnë një kurs arsimor nëntëvjeçar që përfshin klasat 5-13 (G9).  

Shkollat individuale të grama$kës në Rheinland-Pfalz kanë krijuar një kurs tetë-vjeçar të shkurtuar (G8) në 

lidhje me një shkollë të detyrueshme gjithëditore nga klasa e 7-të. Pra, Abituri mund të arrihet në 12 vjet dhe 

shkollimi në vitesh shkollë.  
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SHKOLLAT E MESME E ARSIMIT TE PERGJITHSHEM NE TRIER  

ALLGEMEINBILDENDE GYMNASIEN IN TRIER 

 

Bischöfliches Angela-Merici-

Gymnasium 

Neustr. 35 

54290 Trier 

Tel.: 0651/145980 

www.amg-trier.de 

• Shkollë private katolike  

• Ofrohen gjuhë të huaja të ndryshme  

• Klasa të ndara për vajza dhe djem në 

nivelin e mesëm 1 (deri në klasën e 9-

të) 

Auguste-Viktoria-Gymnasium 

Dominikanerstraße 

54290 Trier 

Tel.: 0651/1461910 

www.avg-trier.de 

• Shkollë e mesme me një tren 

dygjuhësh dhe me fokus në 

matema$kë, shkenca kompjuterike 

dhe shkenca natyrore  

• Shkolla për Promovimin e Nxënësve 

të talentuar / Shkolla Ndërkombëtare  

Friedrich-Wilhelm-

Gymnasium 

Olewiger Str. 2 

54295 Trier 

Tel.:0651/9663830 

www.fwg-trier.com 

• La$n plus: La$nisht dhe anglisht nga 

klasa e 5 - kurs i gjuhës së lashtë  

• Anglishtja si gjuhë e parë e huaj - kurs 

i ri i gjuhës  

• Italishtja si gjuhë e tretë e huaj  

• Cer$fikatat: 

La$num, Graecum, frëngjisht: DELF 

• Projek$ „Medienkompetenz /

Kompetenca e medias shkon në 

shkollë“ 

• Projek$ „Shkolla pa racizëm - shkollë 

me guxim“  
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SHKOLLAT E MESME E ARSIMIT TE PERGJITHSHEM NE TRIER  

ALLGEMEINBILDENDE GYMNASIEN IN TRIER 

 
Friedrich-Spee-Gymnasium 

Mäushecker Weg 1 

54293 Trier 

Tel.: 0651/9679810 

www.fsg-trier.de 

• Shkollën e mesme gjithëditore  

• Abitur pas 12 vitesh shkollë (G8) 

• Përga$tja e 3 viteve të plota shkollore 

për përfundimin e nivelit të lartë  

(Mainzer Studienstufe, MSS shkurt) 

• Lënda „Punë Dixhitale “ në klasat 5/6 

• „Mësim spor$v ditor“ në klasat 5/6  

Humboldt-Gymnasium 

Augus$nerstr. 1 

54290 Trier 

Tel.: 0651/97950 

www.hgt-trier.de 

  

• Frengjishtja është e mundur si gjuhë e 

parë e huaj (dygjuhëshe / bilingual) 

• Shkollë gjithëditore në formë oferte  

• Profili evropian 

• MINT  

Max-Planck-Gymnasium 

Sichelstr. 3 

54290 Trier 

Tel.0651/1461950 

www.mpg-trier.de 

• Ora anglisht dygjuhëshe në shkencat 

natyrore  

• Klasa erërave (Bläserklasse) 

• Klasa spor$ve (Sportklasse) 

• Frëngjishtja si gjuhë e parë e huaj 

• Shkolla e mesme MINT-EC matema$kë

-kompjuterike-shkenca natyrore  

• Shkollë gjithëditore në formë oferte  

• Kurse tabletash nga klasa e 7-të 

• „Punë dixhitale“ („Digitales Arbeiten“) 

në klasën e 5-të 

• Erasmus+ shkolla  
 

13 



 

 13 

INFORMACION SHTESE  

Shkollat speciale (Förderschulen) 

 

Ka shkolla speciale për nxënës me nevoja të veçanta 

arsimore. Qëllimi i mbështetjes së posaçme arsimore 

është të ofrojë pikërisht mbështetjen që kërkohet në 

mënyrë që nxënësit të arrijnë një arsim dhe edukim 

shkollor që i përshtatet mundësive të tyre.  

Shkollate mëposhtme me nevoja të veçanta ekzistojnë 

në Trier: 

• Shkolla speciale peshkopale St. Josef (FS 

learning / FS Lernen), www.sankt-josef-trier.de 

• Medard Schule Trier (FS Learning and Language / 

FS Lernen und Sprache), www.medardschule.de 

• Shkolla Porta Nigra / Porta Nigra Schule 

(zhvillimi motorik FS / FS ganzheitliche Entwick-

lung), www.porta-nigra-schule.de 

• Treverer Schule (zhvillimi motorik FS / FS motori-

sche Entwicklung), www.treverer-schule.de 

• Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule (shkollë 

shtetërore për personat e shurdhër dhe me 

vësh$rësi në dëgjim), www.whc-schule-rlp.de 

 

Ju lutemi flisni me mësuesin e klasës nëse fëmija juaj 

ka nevoja të veçanta. 

 

Shkolla Waldorf (Waldorfschule) 

 

Shkollat Waldorf janë shkolla publike, në pronësi 

private. Në parim, vizita është e hapur për çdo 

fëmijë. Të shkosh në shkollë kushton para. Masa e 

kontribu$t mujor prindëror rregullohet në një 

rregullore për kontribu$n prindëror të shkollës 

përkatëse.  

Kualifikimet e mëposhtme shkollore janë të 

mundshme në Shkollën Waldorf: 

 

 

Freie Waldorfschule Trier,  

www.waldorfschule-trier.de  

 

Klasa e 11 -të: Pjekuria profesionale / Berufsreife 

(ish-diplomë e shkollës së 

mesme / Hauptschulabschluss) në 

procedurë përfundimtare/pa 

provim përfundimtar  

Klasa e 12 -të: Pjekuria profesionale / Berufsreife 

(dikur cer$fikata e përfundimit të 

shkollës së mesme) 

Kualifikimi i mesëm i kualifikuar I / 

qualifizierter Sekundarabschluss I 

(ish-çer$fikata e përfundimit të 

shkollës së mesme / ehemals mi<-

lere Reife) në procedurë 

përfundimtare/pa provim 

përfundimtar  

Klasa e 13 -të: Kualifikimi i hyrjes në fakulte$n 

teknik / Fachhochschulreife (pjesa 

e shkollës) 

Provimi përfundimtar Abitur 
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Personi kontaktues  

 

Dr. Caroline Thielen-Reffgen 

Stadtverwaltung Trier 

Kommunales Bildungsmanagement im 

Bildungs- und Medienzentrum Trier |  

Domfreihof 

 

Telefon 0651 718 3445 

caroline.thielen-reffgen@trier.de 

 

Informacion shtese: 
www.trier.de/bildung-wissenscha\/schulbildung 

Foto kredi$ 

Menaxhimi i arsimit komunal  / Kommunales Bil-

dungsmanagement 

 

Prin$me në gjuhë të ndryshme 

Beirat für Migra$on und Integra$on der Stadt Trier 

Rathaus Trier (Zimmer 6) 

Am Augus$nerhof 

54290 Trier 

Tel. 0651 / 718-4452 

Fax 0651 / 718-4451  
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