_______
_____________
____________
_____________
_____________________________________________________

Projekti: RRITJA
R
E PËR
RFSHIRJES NË EDUKIMIN PARASHKOLLO
P
OR DHE FILLO
OR
Objektiva
a e përgjithsh
hme: Projekti ka për qëllim të përmirëësojë rezultattet e Zhvillim
mit të fëmijërisë së
hershme dhe vijimin e shkollimit ngga fëmijët ro
om, ashkali dhhe egjiptian ttë moshës 4-6
6 dhe 6-8 vjeeç nga
gjashtë laagje të Komunës së Prizre
enit, duke pu
unuar me dy shkolla në dy lokacione; duke përmirrësuar
aftësitë prindërore
p
të prindërve; duke
d
forcuar lidhjen midiss prindërve d
dhe institucio
onet parashkollore
dhe shkollore; duke zgjeruar
z
qasje
en në shërbimet e integrruara të ZhFH
H-së dhe ngrritjen e cilësiisë së
mësimdhë
ënies dhe më
ësimit.
Grupi i syynuar: Përfitu
ues të drejtp
përdrejt do të
ë jenë fëmijëët rom, ashkaali dhe egjiptian të moshëës 4-6
dhe 6-8 nga lagjet: Editt Durham, Jan
nine, Xheladin Hana, Bazh darane, Jenim
mahall, Qyrtm
mahall.
Kompone
entët dhe akttivitetet:


Komponenti 1:
1 Përmirësim
mi i qasjes në shërbimet krryesore ZhFH-së
 Aktivitteti 1.1: Adre
esimi i barrierave financiar e dhe vijimit të shkollimit
 Aktivitteti 1.2: Lehtësimi i qasjes, regjistrim
mit dhe vijueshmërisë të fëmijëve në nivel
parash
hkollor nëpërmjet identifikimit, rekr utimit dhe trajnimit të ndërmjetësvve të
shkollë
ës.



Komponenti 2:
2 Përmirësim
mi i cilësisë së shërbimeve të ZhFH-së
 Aktivitteti 2.1: Biblio
otekat e lodraave që mbuloojnë 6 lokacio
one
 Aktivitteti 2.2: Fuqizzimi i shërbim
meve parashkkollore dhe paarafillore (ngrritja e kapacittetit
të edu
ukatorëve përr të ofruar edukim me fëm
mijët në qendëër) Aktiviteti 2
2.3. Matja e
vazhdu
ueshme e zhvvillimit të fëm
mijëve (IDELA))



Komponenti 3:
3 Zgjerimi i qasjes në arsim
min fillor cilëësor
 Aktivitteti 3.1: Info
ormimi dhe regjistrimi
r
pëër arsimin fillor të klasavve 1 dhe 2, duke
përfsh
hirë fëmijët e kthyer
 Aktivitteti 3.2: Mbë
ështetje për fëmijët e reggjistruar në sshkollën fillore dhe ndjekkjen e
zhvillim
mit, si dhe pë
ërgatitjen e planeve individduale
 Aktivitteti 3.3: Punaa me vullnetarët



Komponenti 4:
4 Përmirësim
mi i aftësive prindërore dhe praktikave për prindëritt nga komuniitetet
 Aktivitteti 4.1: Trajn
nimi i shkrim-leximit për nëënat nga kom
munitetet (përshtatja e qassjes
“Tregimi yt", në lokkalitetet e respektuara)
ollë-Komuniteet
 Aktivitteti 4.2: Lidhja Shtëpi-Shko
 Aktivitteti 4.3: Platforma e shkollave fillore ngga Komuna e Prizrenit

Projekti “Rritja
“
e përfshirje
es në edukimin parrashkollor dhe fillo
or” përkrahet nga Roma Education FFund
– REF dhe Komisioni Evrropian përmes prrojektit regjional “Rritja e mundëësive të edukimitt për
nxënësit, studentët dhe të
t rinjtë rom në Ballkanin Perëndiimor dhe në Turqqi” dhe zbatohet nga
Qendra për
p Arsim e Kosovë
ës – KEC.

