
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

465 klube të leximit në të gjitha landet federale kujdesen për 

kënaqësi në lexim 

Të dashur fëmijë, 

Të dashur prindër dhe të interesuar në klubet e leximit, 

Fondacioni i leximit organizon si partner i programit në „Kultura 

bën të fortë. Aleanca për arsim“ shumë klube të leximit, që 

fëmijët të fitojnë më shumë gëzim në lexim gjatë kohës së tyre të 

lirë. Sepse vetëm kush lexon do të mund të lexojë më vonë mirë 

dhe do të ketë kështu shanse për sukses në shkollë dhe në 

profesion. Në klubet e leximit presin aksione tërheqëse dhe plotë 

fantazi, media të ndryshme dhe miq të rinj. Ne urojmë shumë 

kënaqësi, edhe gjatë plotësimit në anën e prapme të kësaj 

fletëpalosjeje dhe shihemi së shpejti në klubin e leximit! 

[Nënshkrim] 

Sabine Uehlein 

Administrator 'Programe' 

Fondacioni i leximit 

Një hapësirë e pajisur në mënyrë të larmishme 

- Në klubet e leximit fëmijë në moshën 6-12 vjeç i 

gjejnë librat e tyre aktualisht më të preferuar, revista, 

lojëra dhe vazhdimisht diçka të re. 

- Për një atmosferë të këndshme kujdesen divane 

dhe poltrona thes, rafte me libra ftojnë për të rrëmuar 

në libra dhe për t'i marrë hua ata. 

- Klube të leximit ndodhin atje, ku fëmijë dhe të rinj e 

kalojnë kohën e tyre të lirë: në shkolla gjithëditore, 

biblioteka dhe institucione për të rinj dhe në shumë 

vende të tjera. 

 дня, библиотеках, молодежных центрах, а также во 

многих других местах. 

Çfarë është një klub i leximit? 

 

Çfarë të sjellë klubi i leximit? 

 

„Në rast të pjesëmarrjes së rregullt kujdestarët e klubeve të 

leximit kanë vëzhguar që fëmijët dhe të rinjtë fitojnë gjithnjë e 

më shumë kënaqësi në lexim të përbashkët prej librave, 

kështu që bile lexues të dobët e gjejnë guximin të lexojnë me 

zë të lartë brenda grupit të klubit të leximit“ 

„Për shkak të punës afatgjatë me fëmijët mund të vëzhgohen 

ndryshime lidhur me bashkëjetesën sociale, kujdes të 

ndërsjellë dhe gjithashtu një përmirësim të kontaktit plot 

respekt“ 

„Hapësira ime e jetës është klubi i leximit!“ 

 

Oferta me përkujdesje për promovimin e leximit 

- Disa herë në javë organizohen oferta të orientuara 

në kohën e lirë me media të ndryshme - nga orë 

leximi nëpërmjet prodhimit të pjesëve për radion deri 

në punë dore me letër. 

- Aksionet në klubet e leximit realizohen nga 
specialistë pedagogjikë si dhe nga më shumë se 
1.000 kujdestarë vullnetarë/kujdestare vullnetare të 
klubeve të leximit. 

Çfarë ndodhë në klubin e leximit? 

 

Ku është një klub leximi në afërsinë tënde? 

 

ПООЩРЕНИЕ ДЕТЕЙ 

К ЧТЕНИЮ 

Выходные данные: 

© Stiftung Lesen, Dr. Jörg F. Maas, Römerwall 40, 55131 Mainz, 2018, 
www.stiftunglesen.de 
Vërtetim pamjesh: Stiftung Lesen; Citate: Angela Behr, DRK-Familienzentrum 
Dannenberg; Nora Kohlenbrenner, Projekt i tifozave Dresden e. V.; Betül, anëtar 
i klubit të leximit nga Wuppertal-i. 

Подробная информация на сайте: 

www.leseclubs.de  

  

Штамп 

http://www.stiftunglesen.de/
http://www.leseclubs.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

në klubin e leximit janë … 

Emri: 

 

Emri i klubit tim të leximit: 

 

Fotografia 

ime 

 

Mosha: 

: 

Data, vula, nënshkrimi 

 


