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Sondazh mbi situatën në shkollat e Wolfsburger gjatë pandemisë Covid-19 
 
 
Të nderuar prindër dhe kujdestarë, 
 
Dy vitet e fundit na kanë përballur të gjithëve me sfida të mëdha. Si në të gjitha fushat e jetës, 
edhe mësimet e shkollës u ndikuan fuqishëm nga pandemia e koronës. Ashtu si fëmijët edhe ju si 
prindër keni pasur shumë stres nga mësimi në distancë dhe shkollimi në shtëpi.  
 
Ne do të donim të dinim nga ju dhe nga fëmijët tuaj se si e përjetuat këtë kohë – dhe si po 
vazhdoni ta përjetoni. Për këtë arsye, ne jemi duke kryer një sondazh në shkollat e Wolfsburger. 
Ne intervistojmë nxënësit, prindërit e tyre, drejtorinë e shkollës dhe mësuesit. 
 
Duke marrë pjesë në sondazh, me përvojat tuaja dhe ato të fëmijëve tuaj, ju na ndihmoni të 
zgjidhim situatën dhe të identifikojmë zhvillimet pozitive, vështirësitë dhe fushat për përmirësim. 
Rezultatet duhet të ndahen me shkollat Wolfsburger dhe politikanët p.sh. në Komitetin për Shkollat 
dhe Arsimin, do të diskutohen dhe do të inkorporohen në zhvillimin e mëtejshëm të përbashkët të 
peizazhit arsimor të Wolfsburgut.  
 

Ju do të gjeni qasje në sondazh (lidhje dhe fjalëkalim) në fletën e 
informacionit të bashkangjitur. Ju dhe fëmija juaj mund të merrni pjesë 
në sondazh me të njëjtin akses. Pasi të jeni regjistruar, mund të zgjidhni 
pyetësorin për prindërit ose për nxënësit. 

 
Plotësimi i pyetësorit do të zgjasë rreth 10 minuta. Pjesëmarrja është e 
mundshme deri më 14.10.2022. 
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ADRESSE ÖFFNUNGSZEITEN 

Stadt Wolfsburg 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 

E hënë   08:30 – 16:30 
E martë   08:30 – 16:30  
E mërkurë  08:30 – 12:00  
E enjte   08:30 – 17:30  
E premte   08:30 – 12:00 
 

AUSKUNFT ERTEILT  

Ekipi i zhvillimit të shkollës 
Tel.: 05361 28 – 1153 
Fax: 05361 28 – 2252 
schulentwicklung@stadt.wolfsburg.de 
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Nëse ju bini dakord që fëmija juaj i mitur të mund të marrë pjesë në sondazh, ju lutemi jepni 
lidhjen dhe fjalëkalimin fëmijës tuaj për të marrë pjesë. Duke vepruar kështu, ju jepni pëlqimin tuaj 
për pjesëmarrjen e fëmijës suaj dhe përdorimin e të dhënave për qëllimin e deklaruar.  
 
Të nderuar prindër, ju lutemi të mbështesni veçanërisht fëmijët tuaj më të vegjël: nëse është e 
nevojshme, lexoni pyetjet dhe përgjigjet e mundshme për fëmijët tuaj dhe ndihmojini ata në 
vendosjen e përgjigjeve. 
 
Nxënësit e rritur: 
Kjo letër u shpërndahet të gjithë nxënësve që t’ia u japin prindërve të tyre, pavarësisht nëse 
nxënësi është i mitur apo i rritur. 
Prandaj, ju lutemi ja jepni lidhjen dhe fjalëkalimin vajzës ose djalit tuaj të rritur në mënyrë që ata të 
mund të marrin pjesë. Shumë faleminderit! 
 
Nëse keni disa fëmijë të moshës shkollore: 
Ju do të merrni një letër të veçantë motivuese për secilin fëmijë që keni në shkollë në klasën e të 
cilit kryhet anketa. Ju mund të merrni pjesë individualisht për secilin fëmijë, në mënyrë që të mund 
të shikojmë situatën në nivele të ndryshme klasash dhe lloje shkolle.  
 
Pjesëmarrja në sondazh është vullnetare dhe anonime. Nuk mund të gjurmohet se kush ka 
marrë pjesë në sondazh. Nuk ka disavantazhe nëse ju ose fëmija juaj nuk dëshironi të merrni 
pjesë. Ju gjithashtu mund t'u përgjigjeni pyetjeve individuale, të kapërceni një pyetje në çdo kohë 
ose ta anuloni sondazhin fare.  
 
Fatkeqësisht, pyetësorët janë të disponueshëm vetëm në gjermanisht për nxënësit dhe prindërit. 
 
 
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë sondazh, ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni në: 
Stadt Wolfsburg  
Departamenti i Shkollës 
Departamenti i kontrollit, zhvillimit, cilësisë 
Tel. 05361 281153 
Ose me email në: schulentwicklung@stadt.wolfsburg.de 
 
 
Faleminderit për mbështetjen! 
Përshëndetjet të përzemërta! 
 

 
 
Iris Bothe 
Stadträtin 


