
ONG ICVolontaire
Traductions offertes par

 ! Mbështet nevojat 
dhe kërkesat e 
APE-s (website, 
letra t’informimeve 
gazetat, asamblen 
e delegatëve, 
permanencë 
telefonike, etj.).

 ! Informon APE-jen 
mbi të drejtat dhe 
detyrimet e tyre.

 ! Merr pjesë në 
komisionet 
kantonale zyrtare 
lidhur me shkollën 
fillore.

 ! Mbledhë dhe  
përcjell preokupimet 
e prindërve në 
nivelin kantonal 
pranë autoriteteve 
dhe administratave 
të ndryshme.

 ! Ofron shërbime  
të ndryshme si  

mbështetje 
logjistike për 
APE-jen.

 ! Përfaqëson 
gjithë prindërit, 
pavarësisht nga 
kultura ose origjina 
sociale.

 ! Ndërton dhe 
favorizon dialogun 
konstruktiv e të 
rregullt në mes 
Departamentit të 
Arsimit Publik dhe 
prindërve.

 ! Mundëson 
shkëmbimin e 
informacioneve 
ndërmjet APE-s.

 ! Informon mbi 
funksionimin 
shkollor, parashkollor 
dhe çdo gjë që 
lidhet me arsimin 
fillor.

gapp-iGrupi i Shoqatave të Prindërve të 
nxënësve të shkollave fillore të 
Gjenevës (gapp-i = le Groupement 
genevois des associations de 
parents d’élèves des écoles 
primaires) rigrupon rreth 70% 
të Shoqatave të prindërve të 
nxënësve të kantonit të Gjenevës.

Partner i Departamentit të Arsimit 
Publik ( DPI ) dhe sindikatës 
kryesore të mësuesve. Gapp-i 
përcjell aktualitetet dhe 
evolucionin e arsimit fillor.

Dosjet kryesor : Pédibus, Këshillatë  
e institucioneve, detyrat, diversiteti  
kulturor, parashkollori, oraret, ndjekja  
e evolucionit të shkollës fillore dhe  
arsimit, nevojatë edukative specifike.

Si të antarsoheni në 
 ! APE-jen tuaj ? 

Duke kontaktuar drejtpërdrejt APE-jen tuaj.

 ! GAPP-in ? 
Duke kontaktuar GAPP-in në, www.gapp.ch, 
gapp@gapp.ch ose +41 22 344 22 55. 
Kasa postale 708 - 1211 Gjenevë 13 
CCP 12-11099-1

gapp-i

DIP : Departamenti i Arsimit 
Publik : http://www.ge.ch/dip/
FAPERT : Federata e Shoqatave 
të Prindërve të Zviceres romande 
dhe të Tiçinos : www.fapert.ch
FAPECO: Federata e Shoqatave 
të Prindërve të ciklit t’orientim : 
www.fapeco.ch

SPG : Sindikata e mësuesve  
të shkollës fillore :  
www.spg-syndicat.ch
GIAP : Grupi ndër-komunalë  
për animacionin parashkollorë :  
www.giap.ch

Partnerët kryesorëdialog 
ndërmjetësim
logjistikë
mbështetje
informacion



Las apa 

"

#

Shoqata e prindërve  
te nxënësve

Për ta kuptuar më mirë 
shkollën është më mirë 
që ti shoqërojm fëmijët 

tan në shkollimin e tyre. 

SPN-ja Juaj :

…

ape-ja

Duke u antarsuar, ju 
mbështetni aktivitetet e 
shoqatës së prindërve 
të nxënësve të shkollës 
suaj dhe mbështetni 
g jithashtu ata që 
angazhohen.

 ! Bashkpunon me 
mësuesit për 
manifestimet dhe 
festat e shkollës.

 ! Përcjell 
preokupimet e 
prindërve tek 
mësuesit.

 ! Është një forcë 
propozimi.

 ! Mbledhë 
sygjerimet, 
reklamimet 
ose kerkesat e 
prindërve.

 ! Informon prindërit 
për të drejtat dhe 
detyrimet e tyre.

 ! Organizon aktivitete 
per fëmijët dhe 
familjet me qëllim 
që të favorizoj 
bashkjetesën 
dhe lidhjet mes 
shkollave dhe 
lagjeve.

 ! Perfaqëson 
prindërit, 
interesat e tyre 
dhe diversitetet 
kulturore ose 
sociale.

 ! Informon prindërit 
mbi mënyratë 
dhe proceduratë 
vepruese në rastet 
e mosmarveshjeve 
apo konflikteve.

 ! Favorizon dialogun 
konstruktiv dhe të 
rregullt ndërmjet 
mësuesit dhe 
prindërit.

 ! Shoqëron prindërit 
në mësimin e rolit 
të tyre si prindër të 
nxënësve.

 ! Informon prindërit 
mbi reformatë në 
zhvillim e sipër dhe 
mbi funksionimin 
shkollor dhe 
parashkollor.

 ! Inkurajon dialogun 
dhe favorizon 
punën në rrjet në 
mes shkollës dhe 
partnerëve të saj :  
GIAP-ja, Komuna, 
shoqatat dhe 
institucionet lokale.

Shoqata e prindërve të nxënësve  
(SHPN - ape = association de parents 
d’élèves) përmbledhë prindërit që 
deshirojnë të informohen dhe të 
këmbejn mbi shkollimin e fëmijëve 
të tyre dhe të ndërtojn lidhje në mes 
familjes dhe shkollës të tyre dhe krijon 
lidhje në mes familjëve dhe shkollës.


