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Vlerat: 

• Përgjegjshmëria • Diversiteti 

• Profesionalizmi • Dëfrimi 

• Komuniteti 

  

  

Prandaj ne punojmë me: 

• Qe te zhvillojmë dhe mbështesim një pedagogji gjithëpërfshirëse dhe diferencimin e 

mësimdhënies tonë. 

• Që ti japim studentëve dëshirën për të mësuar për jetën. 

•Qe të bëje mësimin  kuptimplotë për studentët dhe të zhvillojmë pjesëmarrjen dhe përgjegjësinë e 

tyre. 

• Qe përfshijmë praktiken /muzikën dhe krijimtarinë . 

• Që të gjithë të ndjehen te shikuar, dëgjuar dhe kuptuar. 

• Qe te krijojmë kulture dhe tradita të përbashkëta 

  

Prandaj, ne presim : 

• Qe te  gjithë ti përmbahen rregullave dhe marrëveshjeve . 

• Që të gjithë te njohin dhe pranojnë dallimet nga njëri-tjetri. 

• Që të gjithë të marrin përgjegjësinë për te qene mire me njëri-tjetrit. 

• Qe te gjithë te kujdesen mirë për ndërtesën e shkollës  dhe inventarin . 

• Qe të gjithë te janë të vëmendshëm për rëndësinë e atë te komunikimit të mirë. 

• Qe të gjithë të rriturit janë të vëmendshëm  për të qenë një rol model. 

• Qe të gjithë punonjësit te pasqyrojnë dhe të zhvillojnë orientimet . 

• Qe të gjithë punonjësit të marrin pjesë në mënyrë aktive dhe konstruktive në bashkëpunim e 

ekipit. 

• Që studentët të marrin përgjegjësinë për mësimin e tyre. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

•Qe angazhimi aktiv i prindërve për fëmijëve te tyre ne  ecurinë e shkollës dhe aktivitetet shkollore. 

  

 Grumbullimet e përbashkëta dhe turnetë një  pjesë e te së përditshme. Në të njëjtën mënyrë fillon 

viti shkollor për nxënësit e rinj  me një kurs të veçantë intro me shumë aktivitete të përbashkëta. 

Ajo jep përshtypjen për bazën dhe unitetin për një formacion të mirë të klasës. 

Vizioni: 



Ne duam  të krijojmë një shkollë unike me një fokus të veçantë për identitetin, kulturën dhe 

edukimin e të rinjve. Ne duam vazhdimisht për të zhvilluar praktikën tonë të bazuar në dispozicion 

te njohurive dhe të vetë përvojat e të tjerëve. 

Kjo do të thotë, se të rinjtë, që përfundojnë arsimimin e tyre në shkollën tonë, kanë përfituar njohuri 

profesionale dhe aftësi ,si dhe zhvillim te kompetencave personale sociale ku  i japin atyre kurajën 

dhe mundësinë për të shfrytëzuar potencialet  për përfitim për veten e tyre dhe komuniteteve. Ne te 

ardhmen ata do të përfshihen ne Loma - USHQIMI LOKAL 

Qëllimi ynë me Loma është: 

• Qe të stabilizojmë një rend ushqimi të shëndetshme ne një pedagogji rinore ne ambient mësimor  

•Qe ne të ardhmen studentët 'te gjenden mire  fizikisht, socialist dhe psikologjikishit  

• Qe të promovojnë sjellje ushqimore tek të rinjtë me një skemë vaktesh të shëndetshme dhe te reja. 

 LOMA merr ndër të tjera parimet e bazuara te me mëposhtme: 

1 Ushqimi duhet të jenë të shëndetshme dhe të bëra nga "fondamenti" nga ushqime baze  të 

freskëta. 

2 Duhet të ketë hapësirë fizike - një dhome mësimi - t'u mundësojë të rinjve të marrin pjesë në 

paraqitjen e ushqimit. 

3 Sa të jetë e mundur të përdoren në nivel lokal prodhimet  (mundësisht organike,) ushqimet baze 

nga furnizuesit tanë lokalë 

4 I gjithë koncepti duhet të mbahet me zgjuarsi aftësi  në lidhje me ambientin ku punohet, ciklit te 

 jetës, konsumin e ujit dhe emetimet e CO2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

LOMA NË PËRDITSHMËRISË DHE ARSIMI 

Si një student në shkollë Nymarkskole do të jetë gjatë vitit shkollor të ketë minimumin  një javë 

LOMA. Në një Loma-jave studentëve pjesërisht do të kenë  gjithë ditën në kuzhinë me disa shoke, 

dhe ata do të kenë mësim për  shëndetin ose tema të një ose më shumë nga lëndët shkollore. Mësimi 

në kuzhinë shkon pranë, qe studentët së bashku me stafin e kuzhinës të përfshihen në prodhimin e 

përditshme prej ushqimit shkollorë për të gjithë shkollën. Mësimi kryesor trajtohet prej  mësuesve 

të klasave te përhershme. 

Një pjesë e rëndësishme e Loma-ideja është, se vaktet behën një ngritje e mire për të rritur 

komunitetin. Prandaj, hane të gjithë studentët çdo ditë së bashku me shokët e klasës tyre dhe një 

mësues – bashke ata ku zgjedhin vete ushqimin se bashku me ata ku dhe zgjedhin me ble Loma-

ushqimin. 

Vaktet do takohen ne drejtorinë shëndetësorë ne këshillit ushqimor . Do tu ofrohen vaktet atyre 

 plotësojnë alergji. 

Porosite për  ushqimin duhet të bëhen paraprakisht. Regjistrohu për 1 javë në një here  të kushton 

20 kr. / dite shkollë. Regjistrohu në 4 javë në një kohë është 18 kr. / Dite shkolle. Rezervimi dhe 

pagesa është bërë në mënyrë elektronike nëpërmjet www.lomad.dk 

Ajo është gjithashtu ne një mundësi me nivel të kufizuar me ble bilete ditore 25kr 

 

http://www.lomad.dk/

