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Më datën 13 Janar 2012 në sallën e konferencave u mbajt Analiza vjetore 
për vitin 2011 e Ministrisë Arsimit e Shkencës. 

Të nderuar zonja dhe zotërinj,
Reformat e thella në përmbajtje e strukturë si dhe investimet e mëdha të ndërmarra, 
veçanërisht në integrimin e IT-së në arsim, në gjashtë vitet e qeverisjes Berisha, 
po shfaqin, çdo vit e më shumë, rezultatet e tyre në të gjithë treguesit dhe kanë 
bërë që arsimi shqiptar të përafrohet më shumë me atë evropian.
Sistemi ynë arsimor ka arritur përmasat në raport me popullsinë, që janë 
karakteristike për vendet e zhvilluara. Pjesëmarrja në arsim dhe aksesi për nxënësit 
dhe studentët e shtresave sociale në nevojë janë në nivelin e vendeve të BE-së. 
Teknologjia e informacionit u shtri në gjithë sistemin arsimor dhe u bë motor i 
vërtetë i modernizimit të tij në të gjitha dimensionet. Pjesa më e madhe e kurrikulave 
është reformuar, mbështetur në traditën e arsimit tonë kombëtar dhe në përvojën 
e vendeve të zhvilluara. Megjithatë mbetet ende për të bërë në modernizimin e 
përmbajtjes dhe në përshtatjen e saj ndaj kërkesave të shoqërisë së dijes dhe 
zhvillimit të tanishëm e perspektiv të ekonomisë dhe tregut të punës. Në këtë 
kontekst, një rol parësor merr zhvillimi i një sistemi modern të arsimit dhe formimit 
profesional që ai t’u përgjigjet prirjeve e kërkesave të zhvillimit ekonomik e të 
tregut të punës, të vendit dhe më gjerë, ndryshimeve të thella që kanë ndodhur në 
strukturën e sistemit arsimor parauniversitar dhe, në mënyrë të veçantë, në arsimin 
e lartë, mbështetur në standardet e Procesit të Bolonjës. Cilësia e arsimit është 
rritur, por ajo mbetet sfida kryesore dhe afatgjatë. Shqipëria merr pjesë rregullisht 
në vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve (PISA) dhe ka bërë përmirësim konstant. 
Mësuesit shqiptarë kanë një status dinjitoz në shoqërinë tonë. Pagat e tyre u mbi 
dyfishuan në 6 vjet dhe rritja e tyre do të vazhdojë. Investimet e bëra për trajnimin e 
vazhduar të mësuesve kanë rritur shkallën e kualifikimit të personelit mësimor dhe 
cilësinë e mësimdhënies. Programi i Fondit të Ekselencës ka ndikuar në rritjen e 
burimeve njerëzore në arsimin e lartë. Investimi i madh i bërë nga familjet shqiptare 
për shkollimin e të rinjve të talentuar brenda dhe jashtë vendit, ka bërë që prurja e të 
rinjve të talentuar, të punësuar në sistemin e arsimit të lartë, të rritet me shpejtësi. 
Sot, Shqipëria ka burime njerëzore të mjaftueshme dhe me kualifikim të lartë që, 
brenda 10 – 15 viteve, të formojë profesoratin e ri krejtësisht të krahasueshëm, për 
nga niveli, me atë të vendeve të zhvilluara dhe plotësisht të aftë për të përballuar 
sfidat e mëdha të zhvillimit të arsimit të lartë shqiptar në 4 – 5 dekadat që vijnë.  
Arsimi shqiptar mbështetet në dokumente politike (strategji) dhe në kuadër 
rregullator thellësisht të përmirësuar, sipas përvojës së vendeve evropiane. 
Ministria, në bashkëpunim me institucionet arsimore, do të vazhdojë ta përmirësojë 
kuadrin rregullator për të qenë krejtësisht i përafruar me atë të BE-së.
Më shumë se gjysma e objekteve arsimore janë ndërtuar dhe rikonstruktuar dhe 
kanë kushte normale për mësim. Investimet e bëra për infrastrukturën didaktike 
e laboratorike në shkolla e universitete kanë ndikuar në rritjen e cilësisë së 
mësimdhënies dhe mësimnxënies.  
Zhvillimi i arsimit privat cilësor ka luajtur një rol pozitiv shumë të rëndësishëm jo vetëm 
në rritjen e pjesëmarrjes në arsim, por edhe në rritjen e  ndjeshme të mobilizimit të 
burimeve financiare dhe njerëzore kombëtare për përballimin e kërkesës së madhe 
të të rinjve për shkollim, në të gjitha nivelet. Investimet shumë të mëdha të bëra 
nga shkollat private në infrastrukturë dhe përpjekjet e tyre në rritje për të punësuar 
personel mësimdhënës me kualifikim sa më të lartë, kanë krijuar tashmë të gjitha 
kushtet e nevojshme për të rritur me shpejtësi cilësinë e shkollimit të nxënësve e 
studentëve dhe aftësinë e tyre institucionale konkurruese me institucionet publike 
në tregun e arsimit parauniversitar dhe atë të lartë. Përmes Fondit të Ekselencës 
dhe programeve kombëtare dhe ndërkombëtare të kërkimit shkencor, Qeveria do 
të vazhdojë të mbështesë edhe më tej projektet e institucioneve private të arsimit 
të lartë për zhvillimin e personelit mësimdhënës si faktor kyç për rritjen e cilësisë.
Viti 2011 shënoi arritje të rëndësishme në sistemin tonë arsimor. Unë dëshiroj të 
nënvizoj disa nga arritjet kryesore të këtij viti:
Është rritur frekuentimi i fëmijëve në arsimin parashkollor. U hapën 105 klasa të 
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Koferenca rajonale

reja për fëmijët 5 vjeç. Mbi 80% e fëmijëve që u regjistruan në 
klasën e parë të arsimit fillor, kanë vijuar arsimin parashkollor 
për së paku 1 vit. Rreth 91.5% e nxënësve që përfunduan 
arsimin e detyruar, vijuan arsimin e mesëm të përgjithshëm 
dhe atë profesional. Në zonat urbane, ky tregues është rreth 
96%, ndërsa në zonat rurale është ende 81%.U rrit me 12% 
regjistrimi i nxënësve në arsimin profesional, në krahasim me 
vitin paraardhës. 
Në arsimin e mesëm u realizua një standard i ri cilësor. Arsimi 
i mesëm përfundoi me katër provime (dy të detyruara dhe dy 
me zgjedhje). Maturantët e përfunduan shkollën e mesme 
me Diplomë të Maturës Shtetërore, të lëshuar nga Agjencia 
Kombëtare e Provimeve dhe jo nga shkolla e mesme. Ky 
është një standard i ri cilësor që e përafron shumë Maturën 
shqiptare me atë të vendeve të tjera, rrit cilësinë e studentëve 
në hyrje, pra në pranim në shkollën e lartë, ndikon drejtpërdrejt 
në rritjen e cilësisë së studimeve universitare dhe lehtëson 
pranimin e studentëve shqiptarë në shkollat e larta të huaja 
dhe mobilitetin e studentëve në tërësi. 
Në vitin akademik 2011-2012, u pranuan në sistemin e 
arsimit të lartë rreth 55 mijë studentë të rinj në tri ciklet e 
studimeve (Bachelor, Master dhe Doktoratë), me kohë të 
plotë dhe të pjesshme, ku pranimet e reja në sektorin e 
arsimit të lartë privat zënë rreth 9%.
Gjatë vitit 2011, përmes Fondit të Ekselencës të Qeverisë 
Shqiptare u mbështetën me bursa 109 studentë të 
ekselencës për të kryer studimet e doktoratës (85 studentë) 
dhe ato universitare (24 studentë) në 15 universitetet më të 
mira të botës dhe në universitete të tjera prestigjioze.
Ministria, në bashkëpunim me Bankën Botërore, përgatiti 
paketën e plotë të reformës së arsimit të lartë, ku reformimi 
i sistemit të financimit të arsimit të lartë zë vendin kryesor. 
Kjo reformë është plotësisht në përputhje me zhvillimet më 
të reja në arsimin e lartë evropian. Ajo promovon cilësinë 
dhe forcon mekanizmat e sigurimit të saj, rrit autonominë 
e universiteteve publike, nxit partneritetin publik-privat dhe 
mobilizon resurset kombëtare për përballimin e kërkesës për 
arsim të lartë.
MASh po zbaton 13 projekte për shtrirjen e teknologjisë së 
informacionit në arsim që i shërbejnë fazës së dytë, asaj të 
çuarjes së internetit në çdo klasë dhe mësimit të mbështetur 
në teknologjinë e informacionit.
Gjatë vitit 2011 filloi ndërtimi dhe rindërtimi i 131 objekteve 
arsimore (kopshte, shkolla, shkolla profesionale dhe 
godina universitare). Dhjetë projekte prej tyre u përkasin 
universiteteve publike. Filloi ndërtimi i 5 shkollave të reja 
profesionale me mbështetjen e programit IPA që do të rrisë 
kapacitetin e sistemit të arsimit profesional me rreth 15%.
Investim tjetër shumë i rëndësishëm, në kuadër të projektit 
CBA, është edhe ai për ngritjen e laboratorëve mësimorë. U 
siguruan 360 laboratorë të biologjisë dhe kimisë për shkollat 
e mesme dhe ato 9-vjeçare.
U mbështetën me bursa të gjithë nxënësit konviktorë që 
ndjekin shkollat profesionale në degët TIK, bujqësi, ndërtim 
dhe pyje. Gjithashtu, u mbështetën me bursa të gjithë nxënësit 

konviktorë të vijnë nga 16 rrethe të zonave verilindore dhe 
juglindore të vendit dhe ndjekin shkollat profesionale.
U dhanë falas tekstet shkollore për të gjithë nxënësit e 
komunitetit rom dhe u rimbursuan 100% ato për nxënësit 
e familjeve që marrin ndihmë sociale. U përgatitën dhe u 
shpërndanë 8500 tekste mësimore për fëmijët e emigrantëve.
Universitetet publike përfituan 18 laboratorë mësimorë 
shkencorë që i shërbejnë rritjes së cilësisë së mësimdhënies 
në të tri nivelet e studimeve universitare. 
Përmes fondeve të kërkimit shkencor u mbështetën 
53 projekte kërkimore shkencore që u shërbejnë edhe 
studentëve të doktoratës. Projektet e gjuhës dhe të historisë 
të Qendrës së Studimeve Albanologjike u mbështetën me 
përparësi. 
Për herë të parë u zbatua modeli i financimit të kërkimit bazë 
në nivel departamenti, çka u dha mundësi pedagogëve dhe 
punonjësve shkencorë të departamenteve të përzgjedhin dhe 
të vendosin vetë projektet që do të mbështeten nga fondi 
total dhënë departamentit mbështetur në numrin e personelit 
mësimor kërkimor dhe në veçoritë e fushës. Departamentet 
e Qendrës së Studimeve Albanologjike u mbështetën me 
përparësi. Fondi për kërkim bazë, që u përdor në vitin 2011, 
ishte rreth 320 milionë lekë.
Viti 2012 parashikon një program të ngjeshur pune për 
MASh-in, agjencitë vartëse, shkollat dhe universitetet. 
Në këtë komunikim, unë po përmend vetëm veprimtaritë 
dhe reformat kryesore, por ajo që është e rëndësishme të 
theksohet që në fillim, është se të gjitha reformat që do të 
zhvillohen në sistemin arsimor gjatë vitit 2012, synojnë, para 
së gjithash, rritjen e cilësisë në të gjitha nivelet e arsimit, që 
është sfida jonë kryesore. 
Në arsimin parashkollor do të vazhdojë puna për rritjen e 
pjesëmarrjes së fëmijëve në kopshte, në mënyrë të veçantë 
të fëmijëve 5 vjeç në klasat përgatitore.  
Do të vazhdojë puna me projekte për uljen e mëtejshme të 
braktisjes së shkollës. Në këtë kuadër, përparësi do të ketë 
përkujdesja përmes masave të ndryshme, si tekstet dhe 
transporti falas etj. për nxënësit e familjeve në nevojë, në 
mënyrë të veçantë të fëmijëve të komunitetit rom dhe atyre 
të familjeve në nevojë.
Këtë vit përfundon hartimi i platformës së reformës së 
përmbajtjes, pra të kurrikulës, së arsimit bazë. Mësuesit dhe 
pedagogët më të mirë janë angazhuar në grupet e punës për 
hartimin e planit mësimor dhe të programeve. Kjo platformë 
do t’i nënshtrohet një diskutimi shumë të gjerë me mësuesit, 
prindërit, grupet e interesit dhe ekspertët në çdo rreth të 
vendit. 
Sistemi i arsimit bazë do t’i nënshtrohet vlerësimit për lëndën 
e matematikës, në kuadër të vlerësimit ndërkombëtar PISA 
2013. Ushtrimi i nxënësve ka filluar dhe unë jam optimist se 
nxënësit e shkollave tona do të shënojnë një përmirësim më 
të lartë të rezultateve se ai i realizuar në PISA 2009. 
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Përparësi e punës së Ministrisë mbetet rritja e pjesëmarrjes 
në arsimin e mesëm në tërësi dhe, në mënyrë të veçantë, në 
arsimin profesional. Sot, çdo nxënës që përfundon arsimin 
bazë, ka mundësi reale të vazhdojë arsimin e mesëm.
Modernizimi i arsimit profesional është prioriteti numër një 
i Ministrisë për vitin 2012. Reforma në këtë sistem synon 
të përshtatë programet dhe degët e shkollave profesionale 
në funksion të kërkesave të ekonomisë dhe tregut të 
punës. Mbështetur në ligjin e ri “Për arsimin dhe formimin 
profesional”, të miratuar në vitin 2011, shkollat profesionale 
do të transformohen në qendra të hapura gjatë gjithë ditës, 
ku do të mësojnë jo vetëm nxënësit e rregullt, por edhe të 
rinj, të cilët, për shkaqe të ndryshme, kanë filluar të punojnë, 
si dhe të rriturit që dëshirojnë të formohen në një profesion. 
Reformimi i arsimi profesional do të jetë prioriteti kryesor i 
ministrisë në kuadër të programit IPA të BE-së.
Gjatë vitit 2012 do të përfundojnë përgatitjet për zbatimin e 
reformës së financimit të arsimit të lartë. Fillimisht kjo reformë 
do të zbatohet, në të gjitha etapat e saj, në universitetet publike. 
Plani i veprimit të reformës financiare është miratuar. Një 
Grup Ndërinstitucional, me përfaqësim nga Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës, nga Ministria e Financave, nga Konferenca e 
Rektorëve dhe nga ekspertë, do të koordinojë zbatimin e tij. 
Në vitin 2012 ngrihet sistemi i kredisë studentore që do të 
mundësojë zbatimin e sistemit të ri të financimit në universitetet 
publike. Gjithashtu, paralelisht po ndërtohet Baza Elektronike e 
të dhënave të arsimit të lartë, që përfshin Regjistrin Kombëtar 
të Studentëve, ku çdo student i regjistruar që nga viti akademik 
2011-2012, në të tri ciklet e studimeve universitare do të ketë 
numrin e identifikimit. Gjithashtu, është duke u zhvilluar një modul 
i menaxhimit elektronik financiar, i cili do të lehtësojë dhe do të 
bëj më efiçiente të gjitha procedurat e administrimit të buxhetit 
në të gjitha nivelet e sistemit si dhe shkëmbimin e informacionit, 
që lidhet me buxhetin, midis Ministrisë e drejtorive rajonale të 
arsimit parauniversitar dhe midis Ministrisë e universiteteve. 
Gjatë këtij viti do të miratohet edhe paketa e plotë e akteve 
ligjore dhe nënligjore që do t’i shërbejë reformës së arsimit të 
lartë, në mënyrë të veçantë, zbatimit të modelit të ri të financimit.
Rregullimi i disa profesioneve dhe specialiteteve brenda tyre 
dhe fillimi i Provimit të Shtetit që do të ndikojë jo vetëm në 
rritjen e cilësisë, por do t’i ndihmojnë shkollat tona të larta të 
rishikojnë me vëmendje ofertën e tyre për shumë programe 
studimi, në këndvështrimin e përshtatjes së tyre me kërkesat 
e tregut të punës dhe me standardet e Bashkimit Evropian. 
Qëllimi parësor i çdo programi të studimit duhet të jetë aftësimi i 
të rinjve për t’u vetëpunësuar, përmes krijimit të sipërmarrjeve 
private, ose për t’u punësuar, pas studimeve universitare, 
në tregun e brendshëm dhe atë të jashtëm të punës. 
Nesër zhvillohet Provimi i parë i Shtetit dhe unë shfrytëzoj 
rastin t’u uroj suksese të gjithë kandidatëve që do të japin 
provimin në këtë sesion.
Përveç projekteve të filluara për integrimin e IT-së 
në shkolla, gjatë vitit 2012 do të ndërmerren edhe 
projekte të tjera që do t’i shërbejnë modernizimit të 
mësimdhënies në çdo shkollë dhe universitet dhe të 
administrimit të arsimit në nivelin qendror dhe rajonal.   
Sistemit të IT-së në arsim do t’i shtohet biblioteka digjitale, 
e cila do të ofrojë përmbajtje elektronike të standardeve 
internacionale që do të ndihmojnë nxënësit dhe mësuesit në 
procesin mësimor.
Gjithashtu, përfundimi i Sistemit Elektronik të Menaxhimit 
të Informacionit (EMIS) në arsimin parauniversitar dhe 
atë universitar do të mundësojë rritjen e efiçiencës dhe 
transparencës në menaxhimin akademik dhe financiar në 
gjithë sistemin, që nga niveli i shkollës deri tek ai qendror.
Një projekt tjetër shumë i rëndësishëm i IT-së në arsim 
do të jetë ai i sistemit të menaxhimit elektronik të Maturës 

Shtetërore dhe të pranimeve në universitete. Përmes këtij 
sistemi do të lehtësohen shumë procedurat e aplikimit të 
maturantëve për zhvillimin e provimeve të Maturës dhe për 
regjistrimin në fakultete dhe vazhdimin e arsimit të lartë.   
Gjatë vitit 2012 fillon përdorimi i dy moduleve të Sistemit 
të Menaxhimit të Infrastrukturës Shkollore (SIMS) dhe ai i 
Sistemit Gjeografik të Informacionit (GIS). Këto dy module do të 
mundësojnë ndryshimin dora-dorës të “hartës së shkollave” të 
vendit, si dhe do të modernizojnë tërësisht procesin e planifikimit 
dhe të monitorimit të investimeve në infrastrukturën shkollore.
Investimet që përmenda më lart, të nisura në vitin 2011, 
do të përfundojnë dhe, brenda tavanit buxhetor të këtij viti, 
ne do të kemi mundësi të ndërhyjmë me rikonstruksion ose 
ndërtime të reja në shkolla dhe kopshte. Do të fillojë ndërtimi 
i dy shkolla të reja profesionale në kuadër të programit IPA. 
Universitetet publike kanë mundësi reale të fillojnë investime 
të reja infrastrukturore për rritjen e kapaciteteve në auditorë, 
përmirësimin e infrastrukturës së IT-së dhe asaj laboratorike. 
Viti 2012 është viti i festimeve të 100-vjetorit të Pavarësisë 
së Shqipërisë. Të gjitha shkollat dhe universitetet do të marrin 
pjesë aktive dhe do të zhvillojnë veprimtari të shumëllojshme 
për nder të këtij Jubileu të madh. MASh, në bashkëpunim 
me universitetet dhe drejtoritë arsimore rajonale, po 
përfundon Programin e veprimtarive që do të zhvillohen 
në nivel shkolle e rrethi dhe në shkallë kombëtare. Ajo që 
dëshiroj të theksoj është se një pjesë e madhe e veprimtarive 
që do të zhvillohen, do të jenë mbarëshqiptare. Veprimtaritë 
do të jenë të larmishme: konkurse, vizita në qendra historike 

kombëtare, konferenca kombëtare, në mënyrë të veçantë 
në fushën e albanologjisë, botime, vlerësim me Çmimin e 
100-vjetorit të Pavarësisë i figurave që kanë dhënë kontribut 
të rëndësishëm, i nxënësve e studentëve të shkëlqyer, si dhe 
i mësuesve dhe pedagogëve më të shquar të vendit etj.
Marrë në tërësi, realizimi i reformave dhe i programit të punës 
të parashikuar për vitin 2012 do ta çojë arsimin shqiptar një 
hap më përpara në rrugën e përafrimit të tij me atë evropian. 
Unë kam besim të plotë se ne do të përmbushim objektivat e 
këtij programi ambicioz për vitin 2012. Besimi im mbështetet 
te zelli dhe talenti i  nxënësve dhe i studentëve, te përkushtimi 
dhe motivimi i mësuesve, i pedagogëve, i drejtuesve të 
shkollave dhe i universiteteve, si dhe i specialistëve dhe 
i nëpunësve të Ministrisë dhe të agjencive të saj. Faktor i 
pazëvendësueshëm për ne mbetet bashkëpunimi me prindërit 
dhe familjet e nxënësve dhe të studentëve.
Unë dëshiroj të falënderoj gjithë nxënësit, studentët, mësuesit, 
pedagogët, drejtuesit e shkollave dhe universiteteve, 
specialistët dhe nëpunësit e ministrisë dhe agjencive të saj 
për punën dhe përkushtimin e treguar në përmbushjen e 
objektivave dhe reformave në të gjitha nivelet e arsimit tonë.
Në fund, dëshiroj t’ju falënderoj si përfaqësues të medias 
për bashkëpunimin, duke ju ftuar ta vazhdojmë më tej këtë 
bashkëpunim.
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U mbajt më,  23 shtator,  
2011, ne qytetin e Beratit me 
pjesëmarrjen e më shumë se 

180, mësuesve, drejtuesve dhe 
prindërve nga qarku i Beratit, 

duke përfshirë Kuçovën dhe 
Skraparin. Ajo u fokusua në 
marrëdhëniet efektive mes 

aktorëve që marrin pjesë në 
mësimdhënie dhe edukimin në 

shkollë.

Hapjen  e konferencës  e 
prezantoi zoti Beqir Baçi, drejtor 
i drejtorisë rajonale Berat, i cili 
bëri një bilanc të punëve të kryera 
dhe rezultateve të arritura në këtë 
Qark për një vit më parë, ndërsa   
rreth problemeve të ” harmonizimit 
shkollë-prindër-komunitet” 
foli drejtore e Drejtorisë së 
Marrëdhënieve me Publikun në 
MASH, zonja Nina Gjoçi
Zëvendës ministri i Arsimit e 
Shkencës, z. Halit Shamata, u 
ndal në ecurinë e reformës dhe 
përfitimet e saj në sistemin tonë 
arsimor në këto gjashtë vitet e fundit, - “duhet me patjetër që të gjitha hallkat komunikuese 
dhe raportuese mes strukturave tona, të jenë funksionale dhe në nivelin e duhur”. Ai vuri në 
dukje se puna statistikore herë herë është e cunguar dhe ajo duhet të ngrihet mbi baza sa 
më shkencore në të ardhmen.
Më tej u vijua me fjalën nga përfaqësuesi i pushtetit vendor, Nesim Spahiu, Skrapar.
Në emër të këshillit të prindërve nga Kuçova, foli zonja Arjana Çilingiri ndërsa me shumë 
interes u ndoqën kumtesat profesionale ”Prindi mes shkollës dhe komunitetit” e zonjës  
Adriatike Lami, AVA dhe “të rejat më të fundit mbi mësuesin efektiv” nga Ann Bryant.
Në fund të konferencës u bënë  pyetje dhe u këmbyen mendime të vlefshme për një lidhje 
dhe bashkëpunim sa më të frytshëm të shkollës me komunitetin dhe pushtetin vendor.
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eformat  gjithëpërfshirëse, diktuar 
ndër të tjera, jo vetëm nga 

transformimet në jetën shqiptare, por edhe  
nga synimi për t’ju bashkuar dhe përshtatur 
ndryshimeve rajonale e global,  kanë  gjetur 
pasqyrimin e vet në kurrikulat, strukturat 
dhe nivelet e shkollimit, në arsimin 9-vjeçar 
të detyruar,në reformat për hartimin e 
teksteve,  në maturën shtetërore, në 
pranimin  në shkollat e larta sipas parimit 
meritë-preferencë,  në vlerësimin  e  
nxënësve me sistemin e krediteve,  në lirinë  
akademike të mësuesit,  në autonominë  e 

shkollës dhe  në konceptimin e ri të menaxhimit të saj. 
Ky konceptim i ri  e ka vendosur shkollën, drejtuesit, 
DAR/ZA në një rrugë  ndryshimesh e transformimesh 
gjithëpërfshirëse.Në këtë këndvështrim, arsimi 
profesional në Qarkun e Beratit është në fazën e një 
reforme të thellë  jo vetëm nga ana sasiore por edhe 
atë cilësore.  Në sajë të një pune të vazhdueshme  me 
familjet, bizneset lokale dhe  shkollat,  është bërë e 
mundur  të përthithet  një numër i mire nxënësish nga 
klasat e nënta. Shkollat profesionale të Qarkut  kanë 
forcuar bashkëpunimin me bizneset lokale, me sektorin 
e shërbimeve, atë të ekonomisë,  turizëm-hotelerisë dhe 
agroindustrisë, e tjera, duke  mundësuar, nga njëra anë,  
rritjen e pranisë së bizneseve në shkolla,  dhe nga ana 
tjetër, realizimin e praktikave mësimore  në këto biznese. 
Shumë nxënës nga shkollat profesionale të Qarkut  janë 
punësuar në bare, restorante, pika servisi dhe sektorë të 
ndryshëm shërbimesh. Në vitet e ardhshme  në arsimin 
profesional synohet të rinovohen traditat e gurgdhendjes, 
drugdhendjes  dhe punimit të metaleve, aq të njohura në 
mijëvjeçaret e kaluar të historisë, traditës dhe kulturës 
Beratase. Ngjyrimet  lokale  në fizionominë e shkollave 
profesionale do t’u japë atyre me shumë frymëmarrje, do 
t’i motivojë më mirë nxënësit, do të pasurojë trashëgiminë, 
do të përdorë me mirë infrastrukturën shkollore. Nga 
ana tjetër në këto mjeshtëri do të tërhiqen njerëz më të 
kualifikuar, dhe shkolla do të bëhet me atraktivë. DAR,  
mësuesit, drejtuesit e shkollave, komuniteti  mendojnë 
se në tregun lokal ka më shumë mundësi dhe hapësira 
punësimi. Qarku i Beratit është i famshëm për rritjen 
e ullirit  dhe të fiqve. Një degë e Merceologjisë apo e 
përpunimit të prodhimeve ushqimore do t’u vinte në 
ndihmë këtyre bizneseve lokale, për t’i  kthyer ato nga 
biznese kryesisht familjare në biznese më të mëdha. 
Punësimi i të rinjve të shkolluar në këto biznese do 
të zgjeronte jo vetëm biznesin, por do të rriste edhe 
kontributin e këtyre bizneseve  në zënien me punë të 
shumë forcave që kapërcejnë thjesht anëtarët e familjes.

 SHKOLLA DHE KOMUNITETI 
DAR, mësuesit dhe drejtuesit e shkollave të Qarkut e 
kanë  konsideruar komunitetin e prindërve si partnerin  më 
natyral të  shkollës, interesat e të cilit  janë drejtpërdrejt 
të lidhura me përparimin dhe  edukimin  e fëmijëve. 
 Prindi mendon për shkollën dhe punën e shkollës me 
shumë se vetë mësuesi, dhe në këtë kuptim, shkolla është 
vazhdimisht nën vëzhgimin kritik  të prindit. Të organizuar 
në Këshillin e prindërve dhe ne Bordet e shkollave, 
prindërit sjellin mendime, sugjerime, ide, opinione, zgjidhje  
problemesh, duke u bërë kështu edhe vendimmarrës në 
të gjithë gamën e problemeve që shqetësojnë shkollën. 
Një shkollë e suksesshme, me infrastrukture efikase,  
me cilësi të lartë mësuesish,  siguron edhe prindër me 
kërkesa të larta ndaj fëmijëve të tyre. Shkollat e qarkut 
përballen çdo ditë me problemet sociale që  prekin familjen 
Beratase dhe, përmes një shërbimi cilësor e  profesional,  
përpiqen t’i zbusin e kapërcejnë me sukses gjithë 
pasojat qe shkaktojnë gama e problematikave sociale 
e ekonomike familjare. DAR ka siguruar bashkëpunim 
shembullor me Policinë e Qarkut, me komunitetin , me 
pushtetin lokal  dhe me aktorë të tjerë të rëndësishëm  
e  donatorë  të huaj, që të kontribuojnë në  zbutjen e 
traumave apo problemeve  familjare, të cilat reflektohen 
drejtpërdrejt në gjithë sjelljen dhe marrëdhëniet e fëmijëve 
në shkollë. Bashkëpunimi dhe përfshirja e komunitetit në 
problematikën shkollore ka nisur nga DAR, drejtuesit  e  
shkollave dhe mësuesit e Qarkut , me ndërtim  politikash 
gjithëpërfshirëse,  që  kanë  vënë  në efiçencë energjitë, 
idetë  dhe kontributet  e shumë  individëve  dhe grupeve 
të interesuara. Bashkëpunimi me OJF të tilla si UNICEF 
dhe SAVE THE CHILDREN , me shoqata e grupe interesi 
të ndryshme ka bërë  të mundur kontributin e këtyre 
partnerëve të rëndësishëm dhe përdorim fondesh që 
sjellin zhvillime cilësore në edukim. Një prej  aktiviteteve  
interesante të kësaj vere të nxehtë ishte organizimi  i  një 
kampi veror me ushqim dhe program edukimi   për 225 
fëmijë Romë dhe Egjiptianë te Qarkut . Pas përfundimit te 
këtij aktiviteti u tërhoqën ne shkolle 30% e fëmijëve rome 
e egjiptiane qe kishin braktisur shkollën. Bashkëpunime  
të tilla do të thellohen e zgjerohen  dhe me shumë fëmijë 

Shkollat e Beratit të suksesshme, dhe me infrastrukturë moderne.
  

BEQIR BAÇI, Drejtori i DAR Berat

R
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në nevojë do t’i afrohen shkollës dhe do të përfshihen në 
gjithë programin e saj  mësimor-edukativ

 PUSHTETI  LOKAL
Edhe pse duhet të ishte nga më të interesuarit, pushteti 
lokal  tregon ngadalësi ose paaftësi të menaxhojë  ndihmën 
ndaj shkollave. Duket se bashkitë qendrore  dhe pushteti 
lokal në qendër bashkëpunojnë më mirë me shkollat e 
Qarkut për shumë arsye, disa prej të cilave subjektive. Por 
në rrafshin e përgjithshëm, pushteti lokal duhet të jetë me 
atraktiv  dhe të gjejë rrugë e mundësi me frytdhënëse  
bashkëpunimi e ndihmë për shkollat e Qarkut.

 SHKOLLA, MËSUESIT, NXËNËSIT
Në epiqendrën e  partneritetit gjithëpërfshires të aktorëve 
të interesuar për arsimin dhe edukimin janë nxënësit dhe 
mësuesit. Një mësues i mirë ka nxënës të mirë dhe nxënësit 
e mirë bëjnë një mësues të mirë. Duket si lojë fjalësh, por 
shembuj konkretë mësuesish të suksesshëm ne Qarkun e 
Beratit e vërtetojnë këtë thënie. Cilësia sjell zhvillim, edukim 
vlerash dhe aftësish të ndryshme që e përgatisin nxënësin 
të jetë i suksesshëm në sfidat e jetës reale. DAR Berat, në 
zbatim të Udhëzimeve të MASH ka bërë kujdes në emërimet 
e mësuesve, duke u dhënë përparësi mësuesve me edukim 
universitar e me kualifikime pasuniversitare. Mësuesi ka 
hyrë në rolet e tij shumëfishe si atë të: ndihmësit, drejtuesit, 
konsultuesit, nxënësit, argumentuesit, referuesit, modelit, 
etj. Kjo ka bërë që për nxënësit të krijohen hapësira të reja 
zhvillimi e rritjeje. 

 NË QARKUN E BERATIT, ËSHTË HISTORI SUKSESI 
KRIJIMI I ELITAVE TË NXËNËSVE.
Si nga arsimi i përgjithshëm ashtu edhe ai profesional, kemi 
një numër të mirë nxënësish që studiojnë në shkollat dhe 
universitetet jashtë Shqipërisë. Çdo vit, nga maturantët 
e Qarkut të Beratit, ka gjithnjë e me shumë kërkesa për 
të studiuar në universitetet jashtë vendit si  Itali, Belgjikë, 
Gjermani, Francë, Spanjë, Bullgari, SHBA, Rusi, Kinë, 
, dhe disa prej tyre  konkurrojnë  me dinjitet në tregjet 
evropiane të  punës. Berati ka qenë dhe mbetet i famshëm 
për dashurinë për arsimin dhe qytetarinë. Nuk është rastësi 
që ky qytet i ka mbijetuar kohës për më shumë se 2400 
vjet dhe ka përballuar sfidat me një vazhdimësi jetë dhe 
qytetërimi për tu admiruar. Në këtë qytet me kaq tradita 
e me trashëgimi të ruajtur nga UNESCO duhen bashkuar 
forcat, mendjet, energjitë e të gjithëve për të shkolluar 
e edukuar qytetarët e ardhshëm të Beratit evropian e 
modern. Të gjithëve na përket ajo që ndodh me fëmijët 
tanë, të gjithë duhet të bashkëpunojmë, të gjithë duhet të 
përfshihemi, se arsimi  na përket të gjithëve.

Përshëndetje  në  mënyrë  të  veçantë  atyre që  mundësuan  
këtë  diskutim  mbarëkombëtar  për  një  problem  kaq  të  
rëndësishëm   dhe  përcaktues  për  qenien  dhe  zhvillimin  e  
një  kombi,  siç  është  arsimi. Do  të  sjell  në  fjalën  time  disa  
prej  morisë  së  problemeve,shqetësimeve  dhe  vlerësimeve 
që  prindërit  kanë  për  formimin  qytetar  dhe  akademik të  
fëmijëve  të  tyre në  standardet  e  sotme të  zhvillimit  të  arsimit  
shqiptar. Duke  u  nisur  nga  vlerat  sensibilizuese  të  kësaj  
konference, por  edhe  të  analizës  së  problemeve  që  do të  
bëjë,si  prind  mendoj  se  duhen  gjetur  format  dhe  mjetet  
më  efikase për  të  sensibilizuar opinionin  shoqëror për  një  
vlerësim  më  të  lartë të  figurës  morale dhe  profesionale  të  
mësuesit ,të  misionit  të  tij  aq  fisnik  dhe  human. Në  mënyrë  
të  veçantë  duhet  të  jemi  prindërit  për  ta  paraqitur të  tillë  
figurën  e  mësuesit  te  fëmijët  tanë,por  edhe  mësuesi  duhet  
të  përpiqet  të  risi  vlerat  individuale  morale  dhe profesionale 
;fal  edhe  reformave  që  ka  bërë  në  këtë  drejtim  MASH-i. 
Që  këtu  dua  të  dal në  një  tjetër  dimension  që  duhet  të  
fitoj  shkolla  jonë  sot,tek  ai  argëtues. E  them  këtë  sepse  
në  shkolla  jo  vetëm  që  nuk  bëhen  veprimtari  argëtuese,por 
ndonjëherë edhe  orët  e  mësimit  bëhen  të  lodhshme 
e  stresuese  për  nxënësit  ,aq  sa  ka  fëmijë  që  nuk  e  
duan  shkollën .Mësuesit  duhet  të  gjejnë  forma  të  tilla  të  
përvetësimit  të  dijeve  që  gjithkush  nga  nxënësit  ta  gjej  
veten  mire  dhe  të  kurajohet  për  më të  voglën  gjë  që  ai  
ka  mësuar  apo  di  të  bëjë. Konfliktet  dhe  debatet  që  lindin  
brenda  orës  së  mësimit  do  të  shmangeshin  po  qe  se  edhe  
nxënësi  i  dobët  do  të  vihej  në  punë  dhe  do  të  lavdërohej  
e  falënderohej  para  shokëve  për  atë  që  ai  di  të  bëj  apo  
do  të  vazhdoj  të  bëj.
Mendoj  se  mbarëvajtja e  procesit  mësimor-edukativ  varet  edhe  
nga  funksionimi  i  mekanizmave  të  ndryshëm  që  veprojnë  
në  shkollë  ,të  cilët  rrisin jo vetëm  karakterin  demokratik  
të  jetës  së  brendshme  të  shkollës,por  dhe  edukojnë  tek  
fëmijët  si ,”qytetar” këtë  dimension  të  shoqërisë  sonë. I  tillë  
është  edhe   Bordi  i  shkollës, Këshilli  i  prindërve  apo  ato  të  
klasave. Mendoj  se  çdo  prind  që  pranon  të  bëhet  pjesë  e  
tyre  duhet  të  ndjej  përgjegjësi,të  marri  përgjegjësi  mbi  vete  
dhe  gjithashtu  të  vishet   me  përgjegjësi  nga  drejtoria  dhe  
stafi  pedagogjik  i shkollës  dhe  jo  vetëm  të  kënaqet  me  
faktin   se  ka  emrin  në  këto  mekanizma  në  shkollë. Por  që  
ky  mekanizëm  të  bëj  punën  e  tij, mendoj  se  duhet  bërë  një  
punë  shumë  e  madhe  nga  ai  vetë  dhe  stafi  i  mësuesve  
me  komunitetin  e  prindërve  të  shkollës që  këta  t’i përgjigjen  
rregullave,normave  dhe  nismave  që  ai  merr. 
Politikat  e  reja  për  zhvillimin  e  arsimit    kanë  mundësuar   
një  shërbim  të  ri  të  shkollës  shqiptare,Shërbimin  psikologjik.  
Vlerësojmë  politikat  e   MASH-it  për  shtimin  dhe  zhvillimin  
e  shkollave  të  profilizuara pavarësisht   problemeve  që  
ekzistojnë. Jemi  optimist  se  arsimi  shqiptar  me  reformat  që   
janë  ndërmarr  dhe  po  vazhdojnë  të  ndërmerren  po  i  afrohet  
arsimit  bashkëkohor  në  shumë  drejtime.

Duhet  rritur  figura  e  
mësuesit  në  familje!

 znj. Arjana Çilingiri 
 Kuçove
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fidat e sotme të zhvillimit për t’u bërë pjesë e 
familjes evropiane, kërkojnë koordinim e harmonizim 

të veprimeve konkrete të të gjithë grupeve të interesit 
në arsimin parauniversitar. E gjithë shoqëria shqiptare,në 
këtë mënyrë, është e interesuar për arsimin dhe arsimimin 
e brezit të ri.
Ligji nr.8652,datë 31.07.2000 “Për organizimin e 
funksionimin e qeverisjes vendore” përcakton se arsimi 
parauniversitar konsiderohet funksion i përbashkët 
midis Drejtorive e Zyrave Arsimore dhe bashkive e 
komunave. Njësitë e qeverisjes vendore kanë pjesën e 
tyre të përgjegjësisë në lidhje me shërbimin e arsimit në 
territorin e tyre. Kompetencat e qeverisjes vendore për 
arsimin parauniversitar janë:
-mirëmbajtja e ambienteve shkollore,
-investimet,
-administrimi i konvikteve. 
a) Mirëmbajtja e ambienteve shkollore
Nisur nga kompetencat e qeverisjes vendore dhe 
rëndësia e arsimimit të fëmijëve,bashkia e ka parë dhe 
do të vazhdojë ta shohë si një nga prioritetet kryesore të 
punës së saj. Nëse Drejtoria Arsimore Rajonale apo Zyra 
Arsimore merret me mbarëvajtjen e procesit mësimor-
edukativ,është bashkëpunimi me pushtetin vendor për 
mirëmbajtjen e objekteve shkollore që ka pjesën e saj në 
rezultatet pozitive apo negative të shkollës.
Në territorin e bashkisë Çorovodë zhvillojnë veprimtarinë 
mësimore kopshti me 3 godina, 2 shkolla 9-vjeçare, l 
gjimnaz dhe konvikti.
Së bashku me stafet pedagogjike të këtyre shkollave 
jemi përpjekur për të ruajtur e çuar më tej traditën e 
mirë të këtyre shkollave, duke krijuar një imazh sa më 
të mirë bashkëpunimi. Ky bashkëpunim e mirëkuptim 
mes palësh ka ndikuar në gjithë veprimtarinë mësimore-
edukative nëpërmjet krijimit të klimës së respektit ndaj 
nxënësit,mësuesit e prindit si partnerë në veprim.
Dita e parë e shkollës filloi normalisht e në mënyrë festive.
Për të siguruar jetën e fëmijëve kemi shtuar vijat e bardha 
dhe shenjat sinjalizuese për shkollat. Kjo është bërë në 
bashkëpunim me Zyrën e Arsimit, e cila ka planin e saj 

për këtë problem.
Kur shkolla arrin rezultate të mira të krahasueshme me 
Republikën, edhe pushteti vendor dhe gjithë komuniteti 
ka pjesën e vet të suksesit. Po përmend vetëm Maturën 
Shtetërore. Skrapari çdo vit ka arritur rezultate të mira, 
por këtë vit suksesi i tij është më i mirë. Nga 122 
maturantë që aplikuan për vazhdimin e shkollës së 
lartë, 104 ose 83% e tyre e fituan këtë të drejtë, nga 
të cilët 57 prej tyre ose 55% në Tiranë: 34 maturantë 
në Universitetin e Tiranës në degë të tilla, si mjekësi, 
informatikë, elektronikë, ekonomik; 16 në Kamëz dhe 
7 në Politeknik. E rëndësishme është se këtë vit është 
shtuar numri i studentëve për mësuesi në kimi, fizikë e 
matematikë. Detyrë e bashkisë është që studentët me 
nevoja ekonomike të mbështeten financiarisht nga ana 
e saj sipas kritereve që do të caktojë Ministria e Arsimit.
b)  Investimet
Është kompetencë e qeverisjes vendore të kryejë 
investime në objektet shkollore në formën e grandit që 
jep Ministria e Arsimit ,por dhe nga buxheti i saj.
Gjatë këtyre viteve të fundit janë bërë investime të 
pjesshme në disa godina,si : kopshti nr. l, nr. 2; shkollat 
9-vjeçare “Zylyftar Veleshnja” e “Kahreman Ylli”, por 
kane ngelur pa asnjë ndërhyrje në gjimnaz dhe Qendrën 
Kulturore të Fëmijëve. Probleme ka kopshti nr. 3 dhe 
konvikti për mbulesë me çati.
Për të gjitha objektet shkollore bashkia i ka gati 
projektet për rikonstruksione të pjesshme apo të plota, 
por më emergjente është gjimnazi “Ramiz Aranitasi”. 
Edhe konvikti kërkon investim për të cilin po mendojmë 
seriozisht.
c) Konvikti
Me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 502 administrimi i 
konvikteve është në kompetencë të bashkisë. Për kushtet 
që ka rrethi ynë, një pjesë e nxënësve të zonës rurale 
që përfundojnë arsimin e detyruar 9-vjeçar, nuk kanë 
mundësi shkollimi në zonat e tyre, veç Çorovodës, ndaj 
strehohen në konvikt janë mbi 70 nxënës të Tomoricës, 
Çepanit, Leshnjes e Vëndreshës që vazhdojnë gjimnazin 
“Ramiz Aranitasi”. Bashkia jonë këtyre nxënësve u ka 
krijuar kushte shumë të mira jetese, kushte gatimi, 
higjieno-sanitare dhe argëtimi. Siç e përmenda edhe 
më lart, godina kërkon ndërhyrje nga ana jonë. Jeta e 
konviktorëve është tërësisht e siguruar.
Kuadri ligjor nuk mungon, por në praktikë ka pasur dhe 
ka përplasje kompetencash, sepse ky kuadër ligjor nuk i 
ka specifikuar plotësisht përgjegjësitë si dhe mënyrën e 
bashkërendimit të punës ndërmjet tyre.
Në vazhdim të punës sonë,për të përmirësuar shërbimin 
ndaj arsimit, do të ngremë grupe pune të përbashkëta 
me Zyrën Arsimore dhe drejtoritë e shkollave, me qëllim 
që bashkëpunimi të ndërtohet mbi problematika sa më 
konkrete.

Bashkia për shkollën
NESIM SPAHIU, Kryetari i Bashkisë Skrapar

S
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Arsimi na përket të gjithëve
Koferenca rajonale, Dibër

U mbajt më,  30 shtator,  2011, 
në qytetin e Peshkopisë  me 

pjesëmarrjen e mbi 250 të ftuarve, 
mësues, drejtues të pushtetit 

vendor, dhe prindër nga qarku i 
Dibrës i cili perfshin Bulqizën dhe 

Burrelin. Konferenca mbështeti 
rrugët efektive të bashkëpunimit 

mes shkollës dhe komunitetit.

9

Hapjen  e konferencës e bëri zoti Gëzim Kaba, Drejtor i Drejtorisë Rajonale, Dibër, ndërsa rreth 
problemeve të “implementimit të reformave në arsim” foli zëvendës ministri i Arsimit e Shkencës, z.Halit 
Shamata, i cili u ndal në ecurinë e tyre dhe përfitimet në sistemin tonë arsimor në këto vitet e fundit.
Më tej u vijua me fjalën nga përfaqësuesi i pushtetit vendor, kryetari i bashkisë së Peshkopisë, zoti Ilir 
Krosi i cili foli për rolin e Bashkisë në nxitjen dhe mbështetjen e Arsimit Profesional.

Zoti. Gafur Markeçi drejtori i shkollës profesionale, “Nazmi Rushiti” u ndoq me interes në kumtesën, 
“arsimi profesional dhe rritja e punës menaxhuese në të”. Ngjallën diskutim dhe u dëgjuan me kërshëri 
nga të pranishmit fjala e zotit Nazmi Xhomara përfaqësues i IZHA, dhe  Besnik Rama, specialist në 
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, i cili vuri në dukje fenomenin e braktisjes së shkollës. 
Në fund të konferencës, për një lidhje dhe bashkëpunim sa më të frytshëm të shkollës me komunitetin 
dhe pushtetin vendor, u bënë  pyetje dhe u këmbyen mendime të vlefshme, mes pjesëmarrësve. 
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ë lejoni të hap punimet e konferencës 
rajonale të arsimit, duke ju uruar 

mirëseardhjen në këtë eveniment të 
rëndësishëm, të dytin për nga lloji të DAR 
Dibër. Them të dytin pasi një konferencë e 
tillë është zhvilluar në muajin prill të vitit 2006.
Së pari dua të falënderoj të gjithë ata që 
kontribuuan në përgatitjen e punimeve të 
kësaj konference.
Gjithashtu një urim i veçantë është për 
pjesëmarrësit e MASH, Pushteti Lokal 
zotërinjve Halit Shamata Zv. Ministër Arsimit 
dhe Shkencës, Rahim Kaleci Drejtor i 
Drejtorisë së Legjislacionit në IKAP, Zonjën 

Nina Gjoçi Drejtoreshë e Marrëdhënieve me Publikun në 
MASH dhe zotin Ilir Krosi Kryetar i Bashkisë Peshkopi. 
Mirëserdhët !
Duke uruar punë të mbarë punimeve të konferencës 
dua t’u informoj shkurtimisht mbi arritjet në fushën e 
arsimit të DAR/ZA Dibër gjatë periudhës 2006-2011. 
Drejtoria Arsimore Rajonale Dibër së bashku  me Zyrat 
Arsimore Mat dhe Bulqizë  nën Juridiksionin e saj, 
përmes parimit të profesionalizmit, përgjegjshmërisë, 
bashkëpunimit, barazisë dhe etikës së komunikimit ofron 
shërbimin arsimor në përputhje me Legjislacionin në fuqi 
për Sistemin Arsimor Parauniversitar dhe administron : 
Në arsimin parashkollor 145 kopshte me 4238 fëmijë 
nën kujdesin e 247  edukatoreve.
Në arsimin 9-vjeçar 96 drejtori shkollash me 25159 
nxënës dhe 1580 mësues.
Në arsimin e mesëm: 
- Me kohë të plotë 24 shkolla(gjimnaze 8, të mesme të 
bashkuara 14, profesionale dhe tekniko-profesionale 2) 
me 6603 nxënës dhe 318 mësues.
- Me kohë të shkurtuar  1 shkollë publike me 765 
nxënës dhe 1 shkollë jopublike me 79 nxënës.
- Këtë vit shkollor starton sistemi me kohë të pjesshme 

në vend të sistemit me kohë të shkurtuar, me qëllim 
përmirësimin e cilësisë në shkollat me kohë jo të plotë. 
Ky sistem hapet edhe pranë shkollës  së mesme 
profesionale ”Nazmi Rushiti” Peshkopi duke rritur numrin 
e nxënësve që ndjekin shkollën e mesme.
Tashmë është viti i gjashtë i zhvillimit të Maturës 
Shtetërore si një reformë me vlera të mëdha në Sistemin 
Arsimor Parauniversitar për pranimin e maturanteve në 
Institucionet e Arsimit të Lartë mbi bazën e sistemit “meritë-
preferencë”. Më së fundi nxënësit e shkollave të mesme 
të rajonit të Dibrës ëndrrën për të ndjekur studimet në 
degët e preferuara prej tyre e bënë realitet. Gjatë këtyre 
viteve nga shkollat e mesme në rajon ndjekin studimet e 
larta në sistemin me kohë të plotë mesatarisht 64.2% e  
nxënësve që mbarojnë arsimin e mesëm. Krahas arritjes 
sasiore përballë këtij vlerësimi të jashtëm bie në sy ruajtja 
e cilësisë në  gjimnazet me traditë të mirë.
Si DAR Dibër  shohim si problem të ngutshëm 
përmirësimin e administrimit të procesit, për të përsosur 
më tej MSH, si formën më të gjetur të pranimit në IALP 
në Republikën e Shqipërisë.
Në rajonin tonë përdorimi i Teknologjisë së Informacionit, 
kompjuterëve, internetit dhe informatizimit të të dhënave  
shkollore tashmë është një realitet. Në shkollat e rajonit 
të Qarkut të Dibrës funksionojnë 135 kabinete të 
informatikës, të pajisura me rrjetin internet. Kjo teknologji 
ka shërbyer më së miri në drejtim të mësimdhënies dhe 
mësimnxënies duke qenë një bazë e mirë motivuese për 
të gjithë mësuesit dhe nxënësit. Një motivim shumë i 
mirë kanë qenë dhe laboratorët virtuale dhe pajisjet e 
teknologjisë interaktive të të mësuarit. Mbetet sfidë 
trajnimi i mësuesve për përdorimin e kësaj teknologjie 
në procesin mësimor. 
Gjatë periudhës 2006-2011 ka ardhur në rritje % 
e numrit të nxënësve që mbarojnë arsimin e detyruar 
dhe që vazhdojnë arsimin e mesëm. Në këtë proces 
ka ndikuar pozitivisht përqendrimi i shkollave të mesme 
pranë zonave urbane të rajonit ku ofrohet shërbim 
arsimor më cilësor edhe me konvikt. Ky masivizim 
i arsimit të mesëm është shoqëruar dhe me sfida. 
Reduktimi i numrit të nxënësve për klasë në shkollat 
e mesme, është një sfidë për DAR Dibër pasi numri i 
nxënësve për klasë në shkollat e mesme akoma mbetet 
i lartë, rreth 45 nxënës. Vështirësi në arsimin 9-vjeçar 
hasim në zhvillimin e mësimit me dy turne në shkollat 
9-vjeçare dhe të mesme. Natyrisht që ky problem 
shkakton dhe vështirësi në procesin e mësimdhënies 
dhe mësimnxënies. Për këtë problem në bashkëpunim 
me pushtetin lokal duhet të intensifikohen përpjekjet për 
ndërtimin e godinave të reja shkollore.
Një ndër reformat më thelbësore në funksion të 
përmirësimit të procesit të mësimdhënies, është “Altertext”. 
Mësuesit këtë vit shkollor kishin të katërtën mundësi të 

ARRITJE DHE SFIDA TE ARSIMIT NE QARKUN DIBER
GËZIM KABA, Drejtor i DAR Dibër 

M
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përzgjedhjes së tekstit shkollor midis disa alternativave, 
me qëllim përmirësimin e procesit të mësimdhënies. Kjo 
reformë është në konsolidim e sipër, pasi këtë vit procesi 
i përzgjedhjes së tekstit, porositë që bënë shkollat për 
shtëpitë botuese, shitja e tekstit në çdo shkollë ka shkuar 
shumë mirë në krahasim me vitet e tjera shkollore.          
Në funksion të realizimit të objektivit të MASH për 
braktisjen zero në vitin shkollor 2010-2011 DAR 
Dibër dhe ZA-të e saj, morën të gjitha masat e duhura 
dhe ky objektiv u përmbush. Nuk patëm asnjë nxënës 
braktisës të ri këtë vit shkollor. DAR ka përqendruar 
punën e saj dhe në kontingjentin e nxënësve braktisës 
të viteve të kaluara për ti rikthyer ato në gjirin e 
shkollës.
Siç shihet nga të dhënat e mësipërme numri i nxënësve 
braktisës ka ardhur në rënie të theksuar. 
Reformimi i procesit të mësimdhënies dhe 
mësimnxënies përbën objektivin kryesor të DAR 
Dibër .Vështirësitë që ka sot procesi i mësimdhënies, 
veçanërisht për shkak të mungesës së mësuesve 
specialistë në disa zona të thella të rajonit, përbëjnë 
objektin e veprimtarisë së gjerë trajnuese dhe 
kualifikuese  të institucionit tonë. Një kontribut në 
këtë proces, është dhe shtrirja e linjave të transportit 
të mësuesve nga qytetet e Peshkopisë, Bulqizës dhe 
Burrelit w në drejtim të zonave të thella Zall Dardhë, 
Kala e Dodës, Fushë Bulqizë, Ulëz, Lis etj, për të 
dërguar  mësues me arsim përkatës. Po kështu 
furnizimi i bibliotekave shkollore me libër artistik, 
shkencor dhe metodik; pajisja e shkollave me mjete 
didaktike dhe laboratorike, investimet e kryera në 
infrastrukturën shkollore kanë luajtur rol pozitiv në 
përsosjen e procesit të mësimdhënies.
Trajnimi i mësuesve me metodat e reja të mësimdhënies 
sipas nevojave  që kanë vetë stafet e shkollave në 
përputhje me kuadrin ligjor në fuqi për këtë qëllim, ka 
qenë dhe mbetet një proces i vështirë për tu përmbushur 
nga ana jonë. Prandaj kërkojmë nga MASH që të 
rishikohet kuadri ligjor për këtë proces.
DAR Dibër në bashkëpunim me të gjithë organet 
kolegjiale të shkollës, bordet e prindërve, stafet 
pedagogjike, qeveritë e nxënësve, pushtetin lokal, 
OJQ dhe aktorë të tjerë social beson në realizimin e 
misionit të saj për të ofruar shërbim arsimor cilësor 
dhe gjithëpërfshirës në të gjitha institucionet shkollore 
në varësi. Iniciativa ligjore e MASH për shpalljen e 
profesionit të mësuesisë si profesion i rregulluar, do 
të ndikojë në rritjen e mëtejshme të prestigjit të këtij 
profesioni në rajonin e Dibrës dhe në përgatitjen e 
brezave të rinj të mësuesve në nivele të afërta me ato 
të vendeve të zhvilluara të Evropës.
Duke ju falënderuar edhe njëherë për pjesëmarrjen 
deklaroj hapjen dhe punë të mbarë konferencës së 
sotme.

Ne Maturen Shteterore te ketij viti
rezultatet njelloj me ato te mesuesit
ne lenden e matematikes (100%), ndersa ne cilesi 
vleresimi ne provime ishte 0.1 note mbi ate te bere nga
mesuesi.
����������	
��������	����
��������������������������
(2 mbetesa), nota mesatare pa ndryshime.
���	������
��������������������������
������������
per te gjithe treguesit.
Jane çertifikuar drejtuesit ne 2 module dhe
mesuesit ne 16 module per:
� Hartimi i planit vjetor te shkolles.
� Hartimi i planit afatmesem…
� Objektivat e arritjeve te nxenesve.
� Mesimdhenia me ne qender nxenesin.
� Puna me projekte.
� Si te planifikojme oret e lira.
� Vetevleresimi i shkolles.
� Te punuarit me objektiva minimale etj.

JANE MBI 30 ÇERTIFIKIME TE MESUESVE DHE 
DREJTUESVE TE
SHKOLLES NE TRAJNIME TE ORGANIZUARA NGA
KULTURKONTAKT,GIZ,AKAFP,IZHA
� Metodat per hartimin e programeve analitike sipas 
skelet kurrikulit per drejtimin Ekonomi-Biznes niveli I.
� Menyra e krijimit dhe proceset baze te FU.
� Menaxhimi dhe sigurimi i cilesise ne
shkollat ekonomike etj.
MJEDISET E SHKOLLES
� Te mirembajtura dhe komode per mesim.
� Drite dhe ajrosje te bolleshme.
� Orendi te rregullta.
� Terren sportiv…
� Ngrohje per te gjitha klasat.
� Hapsira te mjaftueshme per kabinete dhe reparte te 
praktikave profesionale.
� Godine e rikonstruktuar teresisht ne vitin
2008.
� Konvikt me kapacitet per akomodimin e
480 nxenesve me sistem ngrohje.

BAZA E ARRITJEVE TE SHKOLLES QENDRON NE
KETO PIKA TE FORTA:
STAFIN E PERBERE NGA 20 MESUES SPECIALISTE
TE LENDEVE TE KULTURES SEPERGJITHESHME.
8 SPECIALISTE TE LARTE TE AP.
3 INSTRUKTORE TE PP.
64 % E TYRE JANE ME MBI 10 VJET PUNE NE 
ARSIM.
40% KANE SHKALLEN E PARE TE KUALIFIKIMIT.

Shkolla e mesme profesionale 
“Nazmi Rushiti”

GAFUR MARKEÇI
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rsimi dhe formimi profesional në Shqipëri 
ashtu si vetë sfidat e integrimit me të cilat 

përballet në përgjithësi shoqëria shqiptare sot, 
gjenden në realitete të reja.
Duke bërë një analize të shkurtër të zhvillimeve 
të përgjitheshme në rajonin tonë, konstatohet 
lehte se këto zhvillime janë herë të  vrulleshme, 
herë- herë të nxituara dhe herë të vonuara. 
Rajoni ynë është ballafaquar me një levizje 
të madhe ekonomike dhe sociale dhe me 
një ndryshim rrenjësor (sasior dhe cilësor) të 
realiteteve demografike, infrastrukturore, të 
territorit, pronësisë së tokës dhe ndërtesave etj. 

Mallrat dhe kapitalet herë janë zhdukur, herë janë shtuar 
dhe jo rrallë po « flejnë », apo jane « konservuar ».
Në qytetin e Peshkopisë dhe zonën përreth tradita dhe 
baza e jetesës kanë qenë kryesisht mbjellja, kultivimi dhe 
më pas përpunimi apo tashmë agro-përpunimi i frutave, 
perimeve, përpunimi i drurit, shërbimet artizanale etj. 
Tashmë me ritmet e ekonomisë së tregut të lirë gjithçka 
ka ndryshuar, por në jo pak raste  ky ndryshim ka ardhur 
nga spontaniteti. Shumë punishte, fabrika të vjetëruara 
apo amortizuara të stilit lindor, të stermedha etj. tashmë 
nuk ekzistojnë më. Një pjesë e konsiderushme e 
specialistëve përkatës që punonin në ato sektor tashmë 
kanë ikur në qendrat e mëdha urbane, jashtë shtetit në 
emigracion, kanë dalë në pension etj.
Aktualisht bazë kryesore e jetëses në qytet është biznesi 
i vogël dhe kohet e fundit po rikthehet tradita e mbjelljes 
dhe kultivimit të fidaneve të pemëve frutore, linjave të 
përpunimit të tyre dhe linjat e përpunimit të qumështit 
etj.  Shumë të rinj i drejtohen emigracionit, por për shkak 
të veshtirësive edhe atje, shpejt kthehen dhe përpiqen 
t’i përshtaten tregut vendas.
Në qytetin e Peshkopisë ka tendecë zhvillimi i turizmit 
familjar, pasi ne kemi në territorin tonë Llixhat e 
fameshme për vlerat kurative dhe turistike.  Gjithashtu 
perspektivë e zhvillimit të rajonit tonë, sidomos me 
përfundimin e Rrugës se Arbërit do të jetë Turizmi Malor, 
sfida për të cilat duhet të punojmë së bashku.
Ne kontekstin e mësipërm, konstatohet se rikthimi i 
vëmendjes nga arsimi profesional është një prioritet i 
dites. Për këtë falenderojmë dhe ofrojmë bashkepunimin 
tonë me DAR dhe MASH për mbeshtetjen e arsimit 
profesional.
Bashkia Peshkopi, ka qenë e vemendshme dhe 
pjesmarrësi në projektet dhe « ofertat » e dhëna nga 
MASH për financimin e projekteve të infrastrukturës 
arsimore për arsimin profesional në Dibër. Duke qenë 

njëkohesisht qendër administrative e rrethit dhe e qarkut 
Dibër, ne na ka rënë barra e ofrimit të mundësive të 
kërkuara për troje dhe ambjente për vazhdimin e 
traditës së arsimit profesional, por edhe për nxitjen 
dhe përkrahjen për shtim dhe zgjerim të mëtejshem të 
ambjenteve, hapsirave dhe kapaciteteve infrastrukturore 
në funksion të qëllimit të mësipërm.
Për këtë, gjatë viteve të fundit përveç rokinstruksionit 
të plotë të shkollës dhe konviktit të vjetër të shkolles 
së mesme profesionale ( ish shkolla bujqësore), ne 
realizuam në bashkëpunim me MASH dhe DAR Dibër 
një shtesë të konsiderueshme të konviktit të vjetër me 
financim prej rreth 55 milion lekësh. Gjithashtu kemi 
siguruar financimin dhe tashmë kemi përfunduar dhe 
është gati për t’u venë në punë një tjetër konvikt i ri me 
standarte bashkëkohore me financim prej rreth 60 milion 
lekësh të financuara gjithashtu nëpërmjet MASH ( pa 
harruar ketu financimin e dhënë nga qeveria shqiptare 
për shpronësimin e truallit ku është ndertuar ky konvikt 
dhe ku po ndërtohet gjithashtu edhe gjimnazi i ri i qytetit 
me një financim prej mbi 1,6 million USD).
Projekte të tjera të reja kemi hartuar dhe i kemi paraqitur 
gjithashtu pranë MASH dhe donatorëve të ndryshëm 
për financim ndërtim shkolla të reja. Kështu kemi vënë 
në dispozicion të arsimit ish Poligonin e Qitjes Sportive 
për ndërtim të një shkolle të re.
Ne nxitëm, mbështetëm dhe po mbështesim 
Universitetin në Diber dhe kjo është një arritje e madhe, 
merita kryesore për të cilën pa dyshim i takon Prof. 
Tafajt. Por, kjo dhe hapsirat e krijuara që nxënësit e 
arsimit profesional të vazhdojnë gjithë arsimin e larte 
janë gjithashtu një garanci me tepër për vazhdimesinë 
që ne garantojmë në mbeshtetjen e arsimit profesional 
në Dibër.
Duke përfunduar, ju garantojmë edhe një herë për 
bashkepunimin e vazhdueshëm për arritjen e objektivave 
të perbashkëta lokale, rajonale dhe kombëtare të 
konsolidimit dhe eficensës së kërkuar të arsimit 
profesional dhe ju urojmë suksese të mëtejshme.

Roli e bashkisë në nxitjen dhe mbështetjen e Arsimit

ILIR KROSI, Kryetari i Bashkisë Peshkopi 
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Nderim të veçantë 
konferencës i bëri 
prania e Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës 
z. Myqerem Tafaj, i cili 
në fjalën e tij parashtroi 
sfidat aktuale të 
sistemit arsimor 
parauniversitar si: Rritja 
e cilësisë së arsimit 
për këdo dhe kudo; 
Çdo fëmijë pesëvjeçar 
të ndjekë arsimin 
parashkollor; Sfida e braktisjes zero në arsimin 
9-vjeçar; Çdo nxënës që mbaron arsimin 9-vjeçar 
të tërhiqet në arsimin e mesëm; Rritja e numrit të 
nxënësve në arsimin profesional.
Në mënyrë të veçantë Ministri Tafaj u ndal në këto 
probleme:
Së pari: marrëdhëniet e ndërsjellta të mirëkuptimit 
dhe bashkëpunimit mes tre aktorëve: shkollë – prind 
– pushtet vendor, pa të cilët as që mund të realizohen 
synimet dhe objektivat ambicioze, dhe as që mund 
të përballen sfidat me të cilat ndeshet arsimi ynë 
parauniversitar. 
Së dyti: Pas sukseseve të arritura në masivizimin e 
arsimit parauniversitar, ku shifrat dhe përqindjet janë 
vërtet befasuese, problemi që shtrohet sot është rritja 
e cilësisë së mësimit dhe edukimit në shkollë, ku 
rol parësor ka përgatitja dhe kualifikimi i mësuesve, 

sidomos 
mësuesve të rinj. 
Ndaj edhe format 
e reja që po 
ndiqen, synojnë 
të krijojnë një 
brez mësuesish 
më të ditur dhe 
më të kualifikuar, 
që do të mund 
të përballen me 
kërkesat dhe 
teknologjinë 

moderne të kohës.  
Së treti: Arsimi profesional, ku Durrësi ka potenciale 
të mëdha dhe përvojë shumë pozitive në tërheqjen 
e një numri të madh të nxënësve dhe sidomos në 
përgatitjen profesionale të tyre, të cilët po i përgjigjen 
cilësisht tregut të punës.

Në konferencën rajonale të Durrësit morrën 
pjesë rreth 200 mësues prindër dhe nxënës. 
Në konferencë foli edhe Z. Filip Gjonçi, Drejtor i 
Drejtorisë Arsimore Rajonale Durrës, Ardian Gurra, 
përfaqësuesi i Bashkisë Durrës, Genc Alizoti, Prefekti 
i Qarkut Durrës – Krujë, Egla Bekteshi, Kryetare e 
Këshillit të Qarkut Durrës. Interes të veçantë zgjoi 
në pjesën e dytë të konferencës fjala e zotit Stavri 
Llambiri. 

U mbajt më 
7 tetor 2011, ne 

qytetin e Durresit 
me përfaqësues të 
Durrësit dhe Krujë 

dhe komunat e qarkut  
duke u fokusuar në 
rritjen e cilësisë së 
mësimdhënies dhe 

edukimit.
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gjithë puna e bërë nga DAR Durrës 
, e udhëhequr nga prioritetet e 

përcaktuara në Projektin “ Cilësi dhe 
Barazi në Arsim “ ka synuar dhe synon 
përmirësimin e kushteve të të nxënit për 
të gjithë nxënësit, bazuar në strategjinë 
kombëtare për zhvillim dhe integrim.
DAR Durrës drejton dhe zhvillon këtë 
strategji në nivel rajonal mbështetur nga 
Zyra Arsimore Krujë, nga drejtoritë e 
shkollave, nga njësitë e pushtetit vendor 
si edhe nga prindërit dhe nxënësit .
Arsimi është një fushë me të cilët janë 
lidhur interesat e të gjithëve. Nuk ka 

familje pa fëmijë në shkollë, prandaj jo më kot edhe kjo 
konference titullohet “ Arsimi na përket të gjithëve “. Le 
të shikojmë se si si është organizuar sistemi arsimor 
në Qarkun e Durrësit. Të pranishmit janë të lutur të 
përqendrohen në shifrat domethënëse, pavarësisht  nga 
fakti që hartuesit e këtij materiali janë thelluar në detaje 
më të thella.
Ne kemi gjithsej 59 256 nxënës  që ndjekin arsimin 
parauniversitar të cilët përbëjnë 14.1 % të popullsisë së 
Qarkut. Nuk është pak, aq më tepër që është mosha 
më e re e popullsisë. Detyrimi ndaj tyre është tepër i 
madh është përgjegjësi e jona për të ardhmen.

 ARSIMI PARASHKOLLOR.
Synimi për këtë nivel shkolle është që çdo fëmijë 5 
vjeçar të ndjekë arsimin parashkollor.
Aktualisht këtë arsim e ndjekin 5 678 fëmijë që përbejnë 
9.6 % të numrit të përgjithshëm të nxënësve.
Si ka ecur frekuentimi i grupeve të tret nga fëmijët këto 
dy vitet e fundit ? Sic vihet re nga grafikët, viti 2011-
2012 shënon një ulje të % sepse fëmijët që frekuentojnë 
këtë grup në krahasim me 2010-2011. Nr i fëmijëve 
në grupet përgatitore këtë vit është rritur me 2.5 % në 
krahasim me një vit më parë. Nga statistikat rezulton 
se 71 % e fëmijëve vijnë nga kopshtet. Në vitin 2012-
2013 kjo përqindje do të jetë më e madhe si rezultat i 
hapjes së 10 grupeve parapërgatitore nga 11 që ishin 
parashikuar. Ne ndjejmë përgjegjësinë  për moshapjen e 
një grupi të tillë në Maminas, duke synuar përmirësimin 
e  modaliteteve për të arritur objektivin.
Si rezultat i rritjes së kërkesave për arsimin parashkollor 
ne kërkojmë dhe besojmë fort që qeverisja vendore do 
të na mbështesë për të hapur kopshte të reja me kushte 
bashkëkohore sidomos në Bashkinë e Durrësit ku edhe 
kërkesat janë më të mëdha.

 ARSIMI 9 VJECAR.
Pa u fokusuar shumë në shifra, le të  përqendrohemi 
tek ajo që na dhemb më tepër : klasat kolektive. Kemi 

534 nxënës në Durrës dhe 475 në Krujë. Ne synojmë 
që ta reduktojmë në zero këtë numër. A ka eufori në 
këtë mes? Duke patur parasysh që nga 2009 deri në 
vitin mësimor 2011-2012 kemi arritur të përgjysmojmë 
numrin e nxënësve në këto klasa, natyrshëm që realizimi  
prioritetit  është i mundshëm. Pakësimi i numrit të 
nxënësve në klasat kolektive është bërë i mundur 
si rezultat edhe i mbështetjes nga pushteti vendor, 
mbështetje që shpresojmë ta kemi edhe në vazhdim. 
Infrastruktura e mirë dhe bashkëpunimi me i frytshëm 
me prindërit për t’i bindur për përparësinë e shkollave 
normale, janë faktorë pozitiv për mbylljen e klasave 
kolektive. Kjo do të jetë njëra nga sfidat tona për këtë 
vit arsimor. Nga grafiket me të dhënat krahasuese për 
nxënësit që morën dëftesë lirimi në 2 vitet e fundit vihet 
re një rënie në % për Durrësin. Për këtë gjë arsyet le 
t’i kthehemi rezultateve të provimeve të lirimit. Janë 
675 nxënës  mbetës në matematikë, pra 16.8 % të 
pjesëmarrësve. Një rezultat që duhet të lexohet me 
shumë kujdes nga ne, nga drejtoritë e shkollave, nga 
të gjithë mësuesit e veçanërisht nga ata të matematikës 
duke u bërë objekt i një analize nga do të dalin detyra 
për secilin.

 ARSIMI I MESEM.
Gjithsej 13 100 nxënës. Ka një struktur të njohur nga 
të gjithë : I përgjithshëm, professional dhe  me kohë të 
pjesëshme. Të dhënat paraqiten në grafikët përkatës. 
Dy janë sfidat kryesore në këtë sistem :
A . Çdo fëmijë që mbaron  arsimin 9 vjecar të tërhiqet 
në arsimin e mesëm.
Nga paraqitja grafike vëmë re se në vitin mësimor  
2011-2012  93 % e nxënësve që mbaruan arsimin 9 
vjeçar vijuan arsimin e mesëm. Shifër kjo jo e keqe në 
fjalorin  tipik të mësuesve. Por prioriteti është kokëfortë: 
na kërkon që të gjithë të vijojnë arsimin e mesëm. Ky 
pra është një objektiv në vazhdim  realizimi i të cilit 
bazohet në një bashkëveprim sa më perfekt të të gjitha 
strukturave që i kemi përmendur më sipër.
B . Rritja e numrit të nxënësve në arsimin professional.
E shprehur në shifra kjo rritje është +6.3 % në krahasim 
me një vit më parë. Por në vitin e parë  numri i nxënësve 
të regjistruar në arsimin professional ka një rënie me 
8.01 % në krahasim me një vit më parë. Ja vlen që ta 
analizojmë. Në shkollën “ Beqir Cela “ regjistrimi është 
realizuar 150 %. Kjo në saj të asaj që kjo shkollë ofron. 
Pa bërë shumë komente, drejtori, stafi dhe mbështetësit 
e huaj i kanë marrë komplimentet që meritojnë edhe 
nga nivele më të larta se sa DAR.  Por është e drejtë që 
të mirët të kërkojnë më tepër. Pra duke patur parasysh 
kërkesat e shumta si edhe për të arritur synimin që 30 
% e nxënësve që mbarojnë arsimin e detyruar të ndjekin 

Organizimi i sistemi arsimor në Qarkun e Durrësit

FILIP GJONÇI, Drejtori i DAR Durrës 
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arsimin profesional, kërkohet rritja e kapaciteteve të 
kësaj shkolle si edhe ndërtimi i ofiçinës së re.
Përsa i përket shkollës “ Hysen Cela “ regjistrimet 
dhe numri i nxënësve ka rënie. Shkak për këtë është  
zhvillimi i mësimit pasdite dhe aq më tepër në një shkollë 
gjeografikisht të skajshme me të parën. Mendimi jo 
vetëm personal i imi është ta quajmë diçka në kalim 
pasi përfundimi i punimeve në këtë shkollë do të rrisë 
ndjeshëm kapacitetet fizike të godinës si edhe numrin e 
nxënësve. Të mos harrojmë që nga përvojat e viteve të 
mëparshme, si edhe nga specifika e qytetit tonë si zonë 
turistike por edhe e preferuar për investime të huaja, 
profesionet që kjo shkollë ofron janë të preferuara nga 
nxënësit dhe prindërit, sidomos për degën hoteleri – 
turizëm.
Një reformë e rëndësishme në sistemin arsimor që i 
përket shkollës së mesme dhe që ka kërkuar dhe ka 
kërkuar angazhimin e të gjithë faktorëve të lidhur me 
të është Matura Shtetërore, që nga viti në vit ka patur 
ndryshimet dhe evolucionin e saj.
Cfarë tregojnë të dhënat krahasuese për dy vitet e 
fundit?
Në 2010 nga 2 297 maturantë diplomohen 1 800 ose  
78.36 % e tyre.
Në 2011 nga 2 297 maturantë diplomohen 2 166 ose 
88.08 % e tyre.
Shihet qartë se në maturën 2011 ka rritje në  % të 
maturantëve që diplomohen edhe pse për të marrë 
diplomën duhet që maturanti të marrë 4 provime. Kjo 
tregon për një angazhim më të madh si nga nxënësit dhe 
mewsuesit. Gjithashtu ky është tregues i shfrytëzimit 
efektiv të orëve të konsultimit sipas grafikëve të hartuar 
nga shkollat.
Për të njëjtin problem treguesit nuk janë të tillë për 
shkollat e Krujës dhe pikërisht – 26 %. Për këtë  duhet 
bërë analizë për të nxjerrë shkaqet e këtij rezultati dhe të 
hartohet një plan pune për më shumë bashkëpunim dhe 
shkëmbim përvoje në mënyrë që në maturën 2012 kjo 
gjë të ndryshojë.
Një aspekt i rëndësishëm i Maturës Shtetërore është 
këshillimi për karieren, i cili nuk duhet të fokusohet vetëm 
në njohjen e fakulteteve nga maturantët apo vizitat në 
to. Është me shumë rëndësi që maturantët të dinë ku 
i kanë prirjet e tyre, të njohin tregun e punës dhe new  
bazë të pikëve që kanë të dinë të radhisin preferencat në 
ato fakultete ku kanë mundësi dhe dëshirë të shkojnë.
Le te shohim të dhënat krahasuese për Maturën 
Shtetërore 2010 dhe 2011 për Durrësin. Sa prej të 
diplomuarve kanë aplikuar, sa prej tyre kanë fituar sipas 
sistemit meritë – preferencë, dhe sa prej fituesve kanë 
marrë preferencat 1,2 apo 3.
Iniciativa “ Shqiperia në moshën dixhitale “ e ndërmarrë 
nga Qeveria që në vitin 2005, sic
shihet edhe nga grafikët ka rritur me shpejtesi numrin 
e laboratorëve të informatikës si edhe lidhjen e tyre me 
internetin. 

 
  

Prindi Përballë Kurrikulës së re të Gjimnazit, ndjehet i 
vlerësuar jo vetëm në hapësirën që lë kurrikula si Komunitet 
në veprim, por edhe si individ në një rol të përcaktuar në 
zhvillimet e reja të shkollës Shqiptare.
Roli i shumëfishtë i prindërit në kurrikul  ndjehet në përfshirjen 
përmes formimit të fëmijës së tij, si pjesë e vendimeve të 
shkollës në pjesëmarrjen Bordi Drejtor, Këshillin e Prindërve 
të shkollës, Këshillin e Prindërve të klasës, në ndihmën 
konkrete që mund të ofrojë në grup apo si individ në shkollë.
Prindi ndjehet i përfshirë në punën edukative, në 
marrëdhënien e rëndësishme prind-fëmijë-mësues,për një 
mbarëvajtje efiçente në procesin mësimor, por prindi është 
gjithnjë në lidhje të vazhdueshme me shkollën dhe duhet të 
vazhdojë të jetë i tillë,sepse ndryshimet e shkollës Shqipe 
janë të shpeshta. Për këtë arsye bashkëpunimi merr një 
vendim të dorës së parë, për të qenë i sqaruar në lidhje 
me vlerësimin e fëmijës,lëndëve me zgjedhje të detyruar, 
lëndëve me zgjedhje për provimet e maturës.
Disa nga reformat në arsim si p.sh. provimi i Maturës 
Shtetërore janë pritur mirë si nga nxënësit ashtu dhe nga 
ne si prindër. Barazia që ofron provimi i Maturës Shtetërore 
përsa i përket vlerësimit të provimeve është i drejtë, pasi 
janë po ato grupe mësuesish të cilët vlerësojnë testet e 
provimeve. Por mbetet akoma për të bërë në cilësinë e 
administratorëve të provimeve dhe ambienteve ku zhvillohen 
ato me qëllim që të gjithë maturantët e rretheve të ndjehen 
të barabartë.
Ka kohë që pranimet në universitete bëhen sipas raportit 
meritë-preferencë, raport i cili ka bërë të mundur eliminimin 
e korrupsionit me pranimet në institucionet e Arsimit të Lartë 
Publik.
Në gjimnazin ku mëson fëmija im, shoh që kurrikula e re që 
po zbatohet, jo vetëm që është prioritet, por edhe e drejtë 
e nxënësve për të zgjedhur lëndët që ai dëshiron të studiojë 
përbën një prioritet. Një kurrikul e cila zbatohet me kujdes 
na jep mundësi ne si prindër ta drejtojmë me kujdes fëmijën 
tonë aty ku ai ndjehet më mirë dhe mësuesit të ndjehen 
më komod në momentin kur punon me nxënës të cilët e 
dëshirojnë atë lëndë.
Vendosja e orëve të konsultimeve me nxënësit maturantë 
dhe përgatitja e tyre shkencore nuk vonoi të jap rezultatet 
e duhura dhe konkretisht nga 384 nxënës pjesëmarrës në 
provimin e letërsisë , 247 prej tyre u vlerësuan me notat 
8,9,10-ta.
Është reale që në kushtet e reformave të njëpasnjëshme 
vështirësi ka, por dëshira dhe përkushtimi në realizimin e 
tyre lehtëson punën në përgjithësi.
Nuk është e lehtë të ndërmarrësh e të zbatosh reforma 
arsimore, por i gjithë ky organizim i ri duhet t’i shtohet një 
pune serioze të grupit të punës të cilat do ta ndihmojnë ta 
çojnë përpara.

Prindi Përballë Kurrikulës së 
re të Gjimnazit 

Përshëndetja
e prindit: AFRIM BRAHIMAJ
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Strategjia për integrimin e romëve në shkollë për rajonin e Krujës

FATMIR GOGA, Drejtor i ZA Krujë

T rajtimi i strategjive të 
gjithëpërfshirjes, të braktisjes 

zero dhe të bashkëpunimit me 
minoritetet rome, egjyptiane etj. 
Në kuadër të reformave të mëdha 
e të vazhdueshme të MASH për 
përmirësimin e cilësisë e përmbajtjes 
së arsimit parauniversitar në vendin 
tonë bëjnë pjesë dhe strategjia e 
gjithëpërfshirjes së fëmijëve në 
shkollë, në orën e mësimit dhe në 
aktivitetet e larmishme që organizon 
shkolla.

I. Përsa i takon çeshtjes së 
gjithëpërfshirjes në shkollë është 

synuar që të regjistrohen e të sillen në shkollë 
mundësisht të gjithë fëmijët e moshës 6 deri në 16 
vjeç, si dhe në kopshtet fëmijët 3-6vjeç. Dihet se 
në këtë rast problematike janë fëmijët e familjeve 
me kushte ekonomike të vështira; fëmijët me aftësi 
të kufizuara, fëmijët që vijnë nga komunitetet rome, 
egjyptiane etj..., vajzat e klasave të teta e të nënta të 
zonave rurale.
Për fëmijët e familjeve me kushte ekonomike të 
vështira sipas udhëzimeve të MASH tekste u janë 
dhënë falas, në bashkëpunim me pushtetin lokal 
dhe sponsor e donatorë të ndryshëm si biznesmenë 
lokalë, OJQ dhe fondacione të huaja disa familjeve të 
varfëra u janë dhënë ndihma materjale dhe financiare 
duke bërë të mundur sjelljen e fëmijëve të tyre në 
shkollë.
Për fëmijët rome në Fushë-Krujë në bashkëpunim 
me fondacionin ADRA u bë e mundur grumbullimi i 
tyre në një shkollë të veçantë, e cila tani funksionon 
në një lokal privat të financuar nga Bashkia Fushë-
Krujë. Në këtë shkollë funksionon një kopësht 
fëmijësh pa ushqim, si edhe 5 klasa I-V të ciklit të 
ulët.
Per mbarevajtjen e “Strategjise Rome” ne arsimin 
parashkollor dhe ne ate te detyruar . 
1. Marrja e informacionit per prezencen e nxenesve te 
komunitetit rom ne shkollat e rrethit. 
2. Vajtja ne shkollat qe kane prezente nxenes rom per 
te kontaktuar me mesuesit dhe drejtuesit e shkollave 
perkatese per te dhene orjentimet e nevojshme.
3.Pajisja e te gjitha shkollave me manualin “ Jetojrne se 
bashku” si material ndihmes per te programuar punen 

me te tille femije. 
4.Vezhgime te programuara ne shkollat e rrethit kujane 
te pranishem nxenesit rom. per te verifikuar trajtimin dhe 
kushtet qe u afrohen ketyre nxenesve nga mesuesit  
ne aspektin e mesimdhenies dhe te edukimit. 
5.Vajtja e programuar ne shkollen e “ Romeve” si shkolle 
e ndertuar enkas per femijet e komunitetit If rom” per te 
pare: 
a). kushtet e shkolles ku mesojne dhe edukohen femijet. 
b). respektimin e orarit dhe te disiplines ne pune nga 
mesuesit e shkolles qe 
behet fjale. 
c).pergatitjen ditore, cilesine e mesimdhenies se 
mesuesve, dokumentacionin 
baze te shkolles (amzen, regjistrat dhe planet mesimore-
edukative te mesuesve) 
d).organizime testesh per te pare pervetesimin e 
programit mesimor tek keta nxenes 
sipas lendeve qe zhvillojne. 
e).sondazhe me nxenesit dhe prinderit e ketij komuniteti 
per te marre opinione 
dhe pershtypje nga ata lidhur me mesimdhenien dhe 
edukimin e femijeve nga
mesuesit e shkolles qe behet fjale. 
6. Verifikimi i kontakteve te mesuesve, lidhur me 
basbkepunimin me prinderit rem, kryesisht per vleresimin 
e shkollimit te femijeve me qellim ndergjegjesimin e tyre 
7. Kontaktime te planifikuara me drejtoreshen e shkolles 
qe ka ne vartesi shkollen e romeve. 
8.Marrja ne analize e “Strategjise Rome” ne nivel ZA, per 
te pare mbarevajtjen e
kesaj strategjie lidhur me femijet e ketij komuniteti. 
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Koferenca rajonale

Arsimi na përket të gjithëve
Koferenca rajonale, Elbasan

Konferencën  e 
hapi zoti Mati 
Çela, Drejtor 
i Drejtorisë 
Rajonale, kurse 
rreth problemeve 
të bashkëpunimit 
Prind, komunitet 
dhe pushtet vendor, foli Zonja Nina Gjoçi e cila u ndal në 
misionin e madh të edukimit dhe pjesëmarrjes aktive të 
mësuesve, si një nga prioritetet për rritjen e cilësisë në arsim. 
Më tej u vijua me fjalën nga Përgjegjësi i Zyrës Arsimore 
të Gramshit, qyteti organizator i konferencës, zoti Durim 
Çekrezi. Gjithashtu përshëndetën në emër të bashkisë 
Gramsh zoti Tajar Bici, i cili vuri theksin në vlerat 
bashkëpunuese për arsimin si një nga prioritetet më 

themelore të të gjithë shoqërisë. 
Në emër të prindërve nga Librazhdi foli zoti Ilir Meta. Me interes të veçantë u ndoqën kumtesat e zonjës Adriatike 
Lami, AVA dhe Besnik Rama, specialist në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. 
Në fund të konferencës, për një lidhje dhe bashkëpunim sa më të frytshëm të shkollës me komunitetin dhe 
pushtetin vendor, foli në emër të sindikatës së arsimtarëve, Zoti Xhaferr Dobrusha. Në konferencë u bënë pyetje 
dhe u këmbyen mendime të vlefshme, mes pjesëmarrësve. 

U mbajt më 14 tetor 2011, në qytetin e 
Gramshit në praninë e 330 të ftuarve, 
mësues, drejtues dhe prindër, duke 
përfshirë Librazhdin, Peqinin, Gramshin 
dhe Elbasanin si dhe komunat në 
juridiksion të këtij qarku.
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ë nderuar  pjesëmarrës
Zhvillojmë sot Konferencën 

Rajonale “Arsimi na përket të gjithëve” në  
bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e 
Arsimit dhe Shkencës, Institutin e Zhvillimit 
të Arsimit, Inspektoratin Kombëtar të Arsimit 
Parauniversitar, Agjencinë Kombëtare të 
Provimeve si dhe Bashkinë Gramsh. Me anë 
të saj ne kërkojmë aktivizimin dhe koordinimin 
e punës të të gjithë grupeve të interesit 
në arsimin parauniversitar me shpjegimin 
e reformave të ndërmarra nga MASH për 
arritjen e standartit të cilësisë në edukim.
Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan për vitin 

shkollor 2011-2012 e zhvillon veprimtarinë e saj në 329 
institucione shkollore, nga të cilat :
-  249  janë  shkolla 9-vjecare   (Nga këto 3 shkolla janë 
jopublike) 
- 56 janë shkolla të mesme (Nga këto 27 shkolla janë 
të mesme të bashkuara dhe në rrethin e Elbasanit 6 
shkolla janë jopublike)
-  24 janë kopështe të arsimit parashkollor me drejtori 
më vete
�� �"� �"� ��
��"� #����� �"� 	������� �� ��	��� ��"� �"�
regjistruar 13720 nxënës.

Shkollat e rajonit të Elbasanit në pjesën më të madhe 
shtrihen në zona kodrinore e malore.Shtrirja e një numri 
të konsiderueshëm shkollash në zona të thella të rretheve 
që përfshin rajoni, si edhe i largësisë nga shkolla qendër, 
bën që një numër relativisht të konsiderueshëm e zënë 
shkollat vartëse, të cilat në pjesën më të madhe mësimin 
e zhvillojnë me klasa të bashkuara. Më e theksuar kjo 
dukuri është në rrethin e Gramshit dhe të Librazhdit, por 
edhe në zonat e thella të rretheve Peqin e Elbasan.
Ne ciklin e larte gjithsej jane 124 klasa te bashkuara.
���
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rajonin është relativisht i madh, megjithëse krahsuar me 
vitin e kaluar ka një rënie me 25 klasa.
�� �"� '
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gjitha  klasat janë me 2 klasa të bashkuara. 
���"��	
�
��*<���$���"��"���
��"�����
���������>�����
mësuesve japin mësim në klasa të bashkuara.
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tre klasa të bashkuara.
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të bashkuara në Rajon është gati i njëjtë. Duke pasur 
parasysh vështirësitë e mëdha që hasen në punën me 
këto klasa, duke pasur parasysh objektivin madhor të 
Strategjisë së Arsimit Parauniversitar që përfshin vitet 
2005-2013 për minimizimin e klasave të bashkuara me 

Arsimi në qarkun e Elbasanit

MATI ÇELA, Drejtori i DAR Elbasan 

T
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anë të përqëndrimit në shkolla të mëdha duke siguruar 
kushte transporti për nxënësit, mund të themi se akoma 
nuk është bërë ajo që duhet. Në Rajon akoma nuk janë 
shfrytëzuar aq sa duhet mundësitë që kanë disa shkolla 
vartëse për të zhvilluar mësim në shkollat e qendrës duke 
ulur në mënyrë të ndjeshme cilësinë e shërbimit arsimor 
që ne i ofrojmë këtyre nxënësve dhe atij komuniteti.

���������	
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�	�	����
të mësuesve i përkasin arsimit jopublik 21 mësues 
të arsimit parashkollor, 40 mësues të arsimit 
9-vjeçar dhe 58 mësues të arsimit të mesëm.
Disa Për vitin e kaluar në rrethin e Elbasanit braktisën 
shkollën afërsisht 0,4 % e numrit të nxënësve të arsimit 
9-vjeçar, përqindje kjo që përbën 40 nxënës.
�� �"� �
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lëndës së informatikës janë 186 laboratorë informatike 
të cilët kanë në dispozicion inventarin e ndarë si më 
poshtë: 
Për të mbyllur me sukses këtë vit shkollor duhet të 
vazhdojmë të vlerësojmë si duhet:

��]���
�
�
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�
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Matura Shtetërore 2012 . Organizimi i të gjitha analizave 
në bazë shkolle, rrethi apo rajoni duke patur në qendër 
të vëmendjes përmirësimin e problemeve teknike të 
procesit.
* Veprimtaritë edukative të jenë larg fiktivitetit. Ato të 
realizohen nëpërmjet formave të larmishme si: biseda, 
pasdite social-kulturore e social-shkencore, vizita të 
ndryshme etj. Të shmanget formalizmi. Ato të zhvillohen 
në kuadër të 100 vjetorit të Shpalljes së Pamvarsisë.
Në përfundim do të doja të sillja në vëmendjen tuaj se 
Rajoni në të cilin shtrin veprimtarinë DAR Elbasan ka 
një traditë të shkëlqyer në fushën e arsimit. Historia 
e arsimit në Elbasan meriton një vend nderi në atë 
gjithëkombëtarë për zhvillimin e arsimit në përgjithësi 
dhe në veçanti në fushën e mendimit pedagogjik. 
Bazuar  edhe në aftësitë  shumë të mira pedagogjike e 
shkencore të gjithë këtij brezi të nderuar që shërben sot 
në arsim, përkushtimit shembullor të tyre në kryerjen e 
detyrës do të doja të shprehja besimin e plotë se sfidat 
e mëdha që kemi përpara do të përballohen me sukses.
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Të nderuar pjesëmarrës në këtë takim me të vërtet mjaft 
të dobishëm në fushën e arsimit në qytetin e Gramshit. 
Themi kështu, pasi për ne komunitetin dhe pushtetin 
vendor, konferenca të tilla në rang qarku të zhvilluara në 
Bashkitë tona të vogla, na rrisin gjallërinë e qytetit, kanë 
një impakt shumë të veçantë dhe pse jo bëhen nxitje 
edhe për iniciativa të tjera.
Unë dua t’u falënderoj për këtë në emër të kryetarit 
të bashkisë i cili, për arsye pune nuk mundi të jetë i 
pranishëm këtu.
Por nga ana tjetër nuk mund të mos tërheq vëmendjen e 
pjesëmarrësve, se pavarësisht nga dëshira e mirë për të 
bashkëpunuar me pushtetin vendor  ne kemi ende mjaft 
probleme për të zgjidhur.

Një pjesë e shkollave tona nuk kanë infrastrukturë të 
plotë dhe të domosdoshme për  të zhvilluar një mësim 
normal. Kemi ende mësues dhe struktura drejtuese të  
cilat  emërohen mbi bazën e bindjeve partiake dhe jo 
të performancës e profesionalizmit. E kemi ngritur zërin 
edhe në DAR Elbasan dhe Gramsh, por nuk kemi gjetur 
ndonjë hapësirë veprimi e zgjidhje.
Kjo është një nga hallkat që kërkojmë më shumë 
bashkëpunim ligjor dhe efikas në të ardhmen me 
drejtoritë arsimore rajonale dhe me zyrat e arsimit. Gjersa 
të gjithë jemi për të njëjtin  qëllim, do të thotë se duhet 
të gjejmë gjuhën e përbashkët për këtë bashkëpunim. 
Gjithsesi edhe njëherë ju uroj konferencës së arsimit 
punë të mbarë.

Me vendim te Ministrise se Arsimit 
në vitin shkollor 1983 -1984 hap 
dyert shkolla speciale ne qytetin 
e Elbasanit e emertuar PLM.
{prapambetje e lehte mendore}.
Klasa e pare speciale u hap ne 
ambjentet e shkollës “Thoma Kalefi” 
sot “Ali Agjahu” me 12 nxënës 
e cila asistohej në punën e saj 
here pas here  nga Dr.Prof. Virgjil 
Nano,Psikolog dhe ish drejtor I 
shkollës simoter’’ Luigj Gurakuqi’’ 
ne Tiranë.
Klasat shtoheshin në vite, e po në 
vite rritej  dhe numri I nxenesve dhe 
I mësuesve. 
Ne fund te vitit shkollor 90 – 91 
perfundojne ciklin 8 – vjecar  me 
program te reduktuar te nivelit CU 
prane kesaj shkolle 10  nxënësit 
e pare që filluan mesimet ne vitin 
shkollor 1983- 84.
Gjate vitit shkollor 1990 -91 
shkolla kishte 78 nxënës. Në 
vite mesuesit kane punuar me 
perkushtim e disiplinë per të 
ecur në rrugët e pashkelura qe 
kerkonte arsimi special,per me 
teper ne kushtet e izolimit nga 
pervoja boterore dhe literature 
bashkëkohore, duke u perballur 
jo vetem me punën e vështire me 
fëmijët por edhe me mentalitetin 
vecues e paragjykues.

Punë te lavdërueshme kanë berë 
mësuesit e shkollës per pergatitjen 
e bazes didaktike per nxenesit ne 
bazë te nevojave të tyre.
Shkolla pas kompletimit te 
saj me te gjitha ciklet,si dhe me 
propozim të drejtoreshes se shkolles 
z.Engjellushe Betja dhe stafit 
pedagogjik merr emrin kuptimplotë 
shkolla speciale “Zëra Jete”, ne 
dhjetor 1999,për të treguar se 
edhe zërat e tyre jane zera te kesaj 
shoqerie e cila s”mund te ecë 
perpara pa to.
Sot ,shkolla jonë është nje nga 
6 shkollat speciale te arsimit publik 
9- vjecar ,një tjetër alternative e 
edukimit te fëmijëve me AK ne 
Shqipëri.
Aktualisht Shkolla ka 80 nxënës 
, 22 mesues dhe një psikolog.Kemi 
nëntë klasa mësimore.Nxenesit  
vijne jo vetem nga qyteti, por edhe 
nga rrethinat  e Elbasanit.
Nxënësit ndjekin mësimet me 
programet e zakonshme duke 
bërë përshtatjen sipas nevojave, e 
pasqyruar kjo ne planet mesimore 
dhe ato educative individuale.
Cdo nxenes eshte pajisur me 
indicator vëzhgues  e vlerësues I cili 
sherben si ndihmes ne hartimin e 
PEI-t.{plani edukativ individual}
Fëmijëve në shkollë u sherbehet, 

me sistemin dy mesues, ku njeri 
eshte mesues mbështetës.
Prej 5 vitesh ne shkollë ofrohet 
sherbimi psiko- social.
Shteti garanton falas te gjitha 
sherbimet per femijet e shkolles si:
Tekste, Baze materiale didaktike, 
Mengjesin e dreken, Trasportin { 
I cili I është ofruar shkolles prej 3 
vitesh}.
Krahas procesit te mirëfillte 
mësimor një rëndësi të vecante 
I kushtohet lëndëve me natyrë 
argëtuese dhe mësimeve te punes 
duke njerre ne pah autonomin 
personale te cdo femije.
Një mini – serë lulesh , ku fëmijët 
mësojnë si te  kujdesen e  të 
rrisin lloje te ndryshme lulesh per 
t’i treguar te gjitheve se c’jane ne 
gjendje te bejne.
Punë shumë e mirë behet dhe me 
tekniken e mozaikut me punimin 
e kartolinave apo panoramave te 
ndryshme.
Shkolla ka një bashkëpunim te 
ngushtë me QFP , ku nxenësve 
më të rritur u jepen njohuri fillestare 
praktike ne profesione te thjeshta, 
pikerisht ne oret e mesimit te punes.
Zhvillimi I aftësive te fëmijëve 
me AK ka qënë dhe ështe nje 
nga detyrat tona krahas asaj se 
riaftësimit te tyre për jetën.

Menaxhimi i sukseshëm i shkollës për fëmijët me nevoja të 
veçanta

  Nga REZARTA BIÇOKU

Bashkia e Gramshit në fushën e arsimit
TAJAR BICI, përfaqësuesi i Bashkisë Gramsh

Të ndederur arar ppjejesësëmam rrëss në këtë takim mme të vërteet mjm aft 
të ddobbisishëhëm m nënë f fushën ee arsimit në qytetin e GGramshit. 
Themi këshhtutu, ppapaaap si për ne komunitetin dhe e pup shtetin 
vendor, konferenenencac  të tilllaa në rang qarku të zzzzhvhvvvililiillul araa nënë 
BaBBB shkitë tona të voglaaa, nana rrriisisin n gjgjgjg alalalallëlëlërinë eee qqyttetetetiit, kakakaanënënën  
njn ë impakt shumë ttë ëëëë veveveveççaçaç ntntntntëëë ë dhe e ppspp e e jo  b bëhëhëhëhen nxitje 
eeede he për inin ciatatata ivivaa tëtëtëtë tjeeera.
UUnUU ë dua t’u fafafalëlëënndnn erojj pppp ër kkkkëëtëtëtëë ëë në eemër tëtëtët  kkkkryryryryetarit 
të bashkissë i cic lii, pëpp r arararrssyss e pupupuuneneee nuk munddid  të jeeeetë i 
pprprp anishëm këtu.
PPPoPoP rr ngnggga ana tjetër nnukukuu  mmmmunund d ttë mos tërrrhehheheh q q vëvëmememm ndndndndjejeejen e 
ppjppp esëmëmarrësvsvsve, se paavarërërërësishs t ngnga a dëshhira e mirë për të 
bbbab shkëpunuuar me e pushshhteeeetititit n veendn oror  ne kemmi endeee mmjjaftfttfttft 
probleme përërër tttë zgjidhurrr.

Një pjesë e shkollave tona nuk kanë infrastrukturë të 
plotë dhe të ddomomosdoshme për  të zhvilluar një mësim 
normrmall. . KeKeKeKemmi ende mësues dhe strukturaa drejtuese të
cicicillal t t  ee eeemëmëëmërorooohehhheheh n mbbi bazën e bindjevev  ppartiake dhe jo 
të perfofofof rmanannanccccës ss e profesionalizmit. E E kekemmi ngritur zërin 
edhe në DAAAR R R R Elbasasan dhe Gramsh, popor r nunnununuk kk kemi ggjeejeettuttutt r 
ndono jëë happppësëëëë irirë ë vevveeprpprp imi e zgzgjij dhjejejej ...
Kjo o o ësështhtë ë njnjnjnjë ëëë nga hallkaat tt qëë k k këërkojmë më sshuhumë 
baashshkëkëpuup nininim mmm ligjgjg or ddddheheheh  eefifikak s nëë të ardhmememeennnn mme 
drejjejejtottotooorirrr tëtët  arsimorrre e e e rarararajojojojonnale dhe me zyrat e arsimit.t GG GGGGGjejejejjerssrsrsa a 
tëtëë ggggjijj thhhhë jemi p pppërërërër tt të ë njëjtin  qëllim, do të thootëtëë sseeee dudududuhehhehett t
tëtëtëtë gg gggjejejejejjjmmjmmj ëë ëëë gjgjgjgjuhuhuu ënënënën eeee p p ppërërë babab shshkët pëpp r r këtë bashkëppununimimm. . 
GjGGjGjjGjititiititithshhhhshsesesese i ededddhehehh  nnjëjëjëëhheeherërëë j j ju uu urururojojojj k k kkonono fferencës së ë arara sisimmim t 
pupupup nnënëëë t tt ttë ë mbmbbbararara ë.ë.ë.ë.
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Konferenca e zhvilluar  në Fier. Një theks i veçantë u vu në integrimin e romëve 
në  shkollë.
Në këtë konferencë morri pjesë edhe ministri i arsimit dhe Shkencës Zoti 
Myqerem Tafaj, i cili midis te tjerash foli dhe për vendin që zë Qarku i Fierit 
në arsimin tonë kombëtar; “Qarku i Fierit është ndër qarqet me rezultate më të 
mira në sistemin arsimor. Është Qarku që ka arritur një rezultat mjaft të mirë në 
tërheqjen e nxënësve në arsimin e mesëm me rreth 92%. Janë arritur rezultate 
shumë të mira në Maturën Shtetërore, ka një rritje në regjistrimet në arsimin 
profesional. Në këtë qark janë bërë investime të rëndësishme në infrastrukturën 
shkollore duke u ndërtuar 8 shkolla të reja që kanë përfunduar në 3 vitet e fundit 
dhe 25 të tjera që janë rikonstruktuar. Faktori kyç për rezultatet e mira në këtë 
qark janë sigurisht mësuesit. Ne kemi mësues të përkushtuar që punojnë me 
pasion për edukimin e nxënësve në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar dhe 
unë dëshiroj ti falënderoj të gjithë për këtë përkushtim, motivacion dhe pasion 
me të cilin punojnë me fëmijët për të qenë qytetarë të denjë të një shoqërie 
demokratike të Shqipërisë evropiane.”
Në konferencë morrën pjesë dhe përshëndetën,  përfaqsues të pushtetit vendor të rretheve Lushnjë dhe Fier, si dhe përfaqsuesit 
më të lartë të sindikatave të arsimit, Xhafer Dobrushi dhe Bajram Kruja.
Konferenca u zhvillua në një atmosferë e bashkëbisedim të gjallë mes lektorve  dhe mësuesve, drejtuesve dhe komunitetit. Në 
takim foli dhe përfaqsuesi i shoqatës Rome duke kërkuar më shumë bashkëpunim në të ardhmen me strukturat e shkollës.

  

Konferencat  Rajonale 
“Arsimi na përket të 
gjithëve” u zhvillua ne 22 
tetor 2011 ne qytetin e Fierit 
me objektiv aktivizimin  
e koordinimin e të gjithë 
grupeve të interesit në 
arsimin para universitar, 
harmonizimin shkollë-
prind- pushtet vendor duke 
u fokusuar në integrimin e 
romëve në shkollë e shoqëri.
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ëse bëjmë një analizë të thjeshtë të 
të dhënave statistikore arritjet janë të 

dukshme:
Në vitin shkollor 2000-2001, në rrethin e 
Fierit  braktisën shkollën 516 nxënës, në vitin 
shkollor 2008-2009  braktisen 266 nxënës, 
ndërsa në dy vitet e fundit, në sajë të punës 
së veçantë të bërë në zbatim të Planit për 
Reduktimin në Zero të Braktisjes Shkollore 
ky numër është përgjysmuar: në vitin shkollor 
2009-2010 ishin 135 nxënës braktisës dhe 

në 2010-2011 124 nxënës. 
Ndërsa në rrethin e Lushnjës në vitin 2009-2010 braktisja 
ka qenë 0.25% dhe në vitin 2010-2011 0.23%.
Megjithatë nga DAR, drejtoritë e shkollave dhe stafet 
mësimore mbetet ende punë për t’u bërë. Eleminimi i 
braktisjes është detyrë për të gjithë ne. Kreativiteti, idetë 
për të gjetur rrugë e forma të reja pune e bashkëpunimi 
mendojmë se janë çelësi i punës në të ardhmen.
Nga analiza e shifrave të braktisjes në këto vitet e fundit 
rezulton se 30-40% të nxënësve braktisës e përbëjnë 
fëmijët e komunitetit rom. Nisur nga ky fakt dhe në të 
njëjtën rrugë me Planin e Veprimit për braktisjen Zero si 
dhe strategjinë ndërministerale Dekada Rome, Dar Fier 
ka intensifikuar punën për integrimin në shkollën tonë të 
fëmijëve të këtij komuniteti. Integrimi dhe gjithëpërfshirja 
nuk janë parë nga ne si nocione abstrakte. Kemi kërkuar 
e realizuar metoda të reja pune: takime me drejtues 
e mësues të shkollave, takime e biseda periodike 
me përfaqësues e pjesëtarë të këtyre komuniteteve, 
veprime konkrete rast pas rasti e problem pas problemi. 
Fokusi i punës ka përfshirë përveç problematikës së 
zakonshme shkollore dhe rrethana specifike që shoqërojnë 
këtë komunitet. Në 5 shkolla që kanë të përfshirë nxënës 
të komunitetit rom, në rrethin e Fierit, në periudhën dhjetor 

2010- mars 2011, u zbatua në bashkëpunim me MASH-
in dhe UNICEF-in, projekti”Jo braktisjes në arsimin bazë”. 
Gjatë kësaj periudhe u punua më intesivisht  me këtë 
kontigjent fëmijësh për eleminimin e disa boshllëqeve 
akademike  dhe u mbështetën materialisht familjet në 
nevojë të këtyre fëmijëve. Kjo krijoi një klimë më  miqësore 
për 80 fëmijë, kryesisht romë, të cilët nuk frekuentonin ose 
frekuentonin shkollën me hope. Këtij qëllimi i kanë shërbyer 
dhe kampet verore të organizuara për herë të parë në vitin 
2011 në shkollën “Liri Gero”, në Levan dhe në Drizë me 
mbështetjen e DAR- it, UNICEF-it, “Terres des Hommes”. 
Për t`u theksuar ishte pjesëmarrja e 190 fëmijëve, nga këta 
120 fëmijë romë. Gjatë ditëve të kampit fëmijët u angazhuan 
në veprimtari të thjeshta mësimore të shkrimit, leximit dhe 
matematikës, realizuan mbi bazën e një plani të hollësishëm 
veprimtari argëtuese, punuan tema edukative me probleme  
që shoqërojnë moshën e tyre. Në zonen e Levanit funksionimi 
i një kopshti në lagjen e romëve i cili këto ditë, do të vendoset 
në një godinë të re të ndërtuar me mbështetjen e UNDP-
së, e cila është e pajisur me orenditë përkatëse dhe do 
të shërbejë dhe si qendër komunitare në shërbim të këtij 
komuniteti. E njëjta gjë mund të thuhet dhe për institucionin 
e arsimit parashkollor në Drizë, i cili ka rreth 28 fëmijë qe e 
frekuentojnë. Aktivitete të përbashkëta shkollore të realizuara 
për gjithë fëmijët, pa dallim të perkatësisë racore, për festën 
e 1 Qershorit, 8 Prillit, ditës së festës së komunitetit rom, ka 
sjellë përfshirjen e shumë fëmijëve në këto veprimtari , që i 
shërbejnë mirërritjes dhe mirë edukimit të tyre.
Reformimi i vazhdueshëm i sistemit tonë arsimor, për ta 
bërë atë më efikas, të ngjashëm me sistemin arsimor 
evropian, kokurrent dhe në përshtatje me kërkesat e 
tregut të punës nxjerr përpara secilit prej nesh detyra 
për të ardhmen, kërkon përgatitje e profesionalizëm nga 
të gjithë. 

Cilësi  dhe shanse të barabarta për çdo nxënës.

SUZANA RAMA, Drejtore e DAR Fier 

Arsimi i fëmijëve romë, si një nga rrugët e efektshme 
për integrimin shoqëror, zë një vend të veçantë në 
veprimtarinë e MASH-it dhe të institucioneve në varësi 
deri tek shkolla. Këto institucione kanë ofruar dhe 
ofrojnë shërbime cilësore dhe madje të diferencuara 
për komunitetit rom.
Disa nga objektivat e MASH, në kuadër të dekadës 
rome janë;
Garantimi i të drejtës së fëmijëve dhe të rinjve të 
minoritetit rom për akses të barabarte në të gjitha 
nivelet e arsimit,
Eliminimi i qëndrimeve përjashtuese dhe inferior ndaj 
romëve në komunitetitn shkollor dhe transformimi i 
shumëllojshmërisë kulturore në një burim njohurish dhe 
atmosferë reciproke, tolerance dhe mirëkuptimi.
Rritja dhe zhvillimi i identitetit kulturor të nxënësve dhe 
studentëve të minoritetit rom, tërheqja 100 në arsimin 

e detyruar të fëmijëve romë.
Ministria e Arsimit në  zbatim të politikave të saj, ka 
ndërmarrë reforma legjislative për gjithëpërfshirjen e 
fëmijëve romë në shkolla. Kështu po zbatohet projekti 
“Shansi i dytë” për nxënësit që kanë braktisur shkollën, 
po ashtu pranohen në shkollë edhe pa pasur certifikatë 
lindjeje, u pranuan këtë vit akademik 25 të rinj romë në 
universitete, 40 në ciklin e dytë të studimeve dhe 20 në 
ciklin më kohë të pjesshme. Këta janë të përjashtuar 
dhe nga tarifat e shkollimit.
Ne mendojmë se edhe në të ardhmen do kemi 
përkrahjen instuticionale të shtetit shqiptar dhe 
ministrisë së Arsimit, me synimin e vetën integrimin 
e kësaj pjesë të shoqërisë sa më shpejt në nivelet 
evropiane dhe më gjerë.

Përmirësimi i jetës së komunitetit 
rom nuk është më një slogan.

Fjala e kryetarit të romëve, z. Latif Kazanxhiu

N
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Hapjen  e konferencës  e bëri zoti Arjan Pano, Drejtor 
i Drejtorisë Rajonale, ndërsa rreth problemeve të 
bashkëpunimit Prind, komunitet dhe pushtet vendor, 
foli Zonja Nina Gjoçi” e cila u ndal në misionin e madh 
të edukimit dhe pjesëmarrjes aktive të mësuesve, 
si një nga prioritetet për rritjen e cilësisë në arsim. 
Më tej të pranishmit i përshëndeti Zëvendës Ministria 
e Arsimit dhe Shkencës zonja Nora Malaj, e cila u 
ndal në hapat e rëndësishme që duhen hedhur në 
bashkëpunim të ngushtë me komunitetin e interesuar 
pranë shkollës, me qëllim thithjen e mendimit të 
përparuar dhe demokratik për shkollën dhe përbërësit e saj si rruga më e 
sigurt ë përparimin dhe prosperitetin e vendit.
Më tej u vijua me fjalën nga Përgjegjësi i Zyrës Arsimore të Përmetit dhe 
Tepelenës, të cilët dhe organizonin këtë konferencë. Përshëndetën në 
emër të bashkisë Tepelenë, përfaqësues e saj, zonjusha Klejda Gaba, 
duke vënë theksin më shumë në vlerat bashkëpunuese për arsimin si një 
nga prioritetet më themelore të të gjithë shoqërisë. 
Në fund të takimit mësuesi  Petrit Lumani  solli për të pranishmit përvojën 
e punës në shkollën e tij, por duke mos e ndarë atë për asnjë çast nga 
motivet e një prindi të përkushtuar. Ndërsa  u ndoqën me interes kumtesat 
e zonjës Arta Hyseni dhe Ndriçim Mehmeti punonjës në  Ministrinë e 
Arsimit dhe shkencës. 
Në fund të konferencës, për një lidhje dhe bashkëpunim sa më të frytshëm 
të shkollës me komunitetin dhe pushtetin vendor, foli dhe përfaqësuesi i 
komunitetit të prindërve në këtë qark.

U mbajt më,  28 
Tetor,  2011, 
në qytetin e 
Tepelenës me 
pjesëmarrjen  e 
200 të ftuarve, 
mësues, drejtues 
të pushtetit 
vendor, e prindër   
nga Gjiorokastra, 
Tepelena, e 
Permeti.
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shtë kënaqësi për mua, si titullar i arsimit 
në rajonin jugor të jem së bashku me 

Ju sot për  çeljen e  kësaj Konference, ku do 
të promovohen praktikat më të mira  rajonale  
dhe hapat e mëtejshëm për një arsim cilësor, 
duke e parë atë si çështje të të gjithëve”.
Këto hapa  s’janë veç një sfidë e hapur për 
ndryshim në arsimimin, për një mundësi më 
të  mirë për të gjetur rrugë të reja dhe të 
qëndrueshme.
Sigurisht që ndryshimi kërkon partneritet 
dhe bashkëpunëtorë, ku Pushteti Vendor, 

duhet të jetë   mbështetësi ynë i fuqishëm,  nëpërmjet 
këtij bashkëpunimi mund të sigurohet suksesi.
Arsimi eshte nje proces kompleks. Shoqëria ka nevojë 
për një arsim të mirë, i cili gjen terren pëer t’u realizuar në 
një  shkollë të mirëe. Përvoja evropiane në  këtë fushëe 
ëeshtëe mjaft e përparuar kështu që lejon edhe krahasimet 
që mund të duhen pëer t’u përshatur me mjediset konkrete 
në arsimin shqiptar.
Megjithë duhet pranuar që tek mësuesit dhe 
administratorët e shkollave vërehen paqartësi nëe 
konceptimin e vlerësimit dhe rëndësinë qëe ka ai  nëe 
shkollë. Kështu që pëerfshirja e mësuesve apo më 
mirë vetëpërfshirja në këtë proces përbën padyshim 
një hap përpara  mjaft pozitiv,  kur do të arrihet qëe 
të përmirëesohen shumë komponentë të  dialogut dhe 
përfshirjes të të gjithë aktorëve në shkollë. 
Nevojat për ndryshim tashmë nuk janë thjesht sllogane, 
por janë një sfidë në këtë mijëvjeçar në të gjithë 
spektrin e  reformave për të realizuar objektivat  dhe 
për të përmirësuar reformuar kurrikulën në arsimin 
parauniversitar.
Megjithatë  zhvillimet dhe politikat arsimore kërkojnë që 
të punojnë siç duhet për të arritur në një përfundim të 
përbashkët dhe në përcaktimin e qëllimit final  që është   
shërbim arsimor cilësor për të gjithë fëmijët.
Panorama  e sotme e arsimimit në rajonin tonë është 
mjaft dinamike për shkak të punës që bëhët për 
gjithëpërfshirjen e fëmijëve në arsim, Padyshim që kjo 
konferencë  është një domosdoshmëri për  vazhdimësinë 
e punës, ashtu si  shkruhet  edhe në  tematikën e saj dhe 
jam i bindur që  rekomandimet që do të dalin gjatë punës 
së   konferencës  do të jenë produkt i  kontributit  të shumë 
mendjeve të interesuara, të cilat duhet të reflektojnë  
përparime të dukshme në arsimimin e fëmijëve në rajonin 
tonë.
Punime të mbara dhe suksese.

FLAMUR DOSTI, ZA Permet

Ju përshëndes në emër të ZA Përmet dhe ju uroj 
punë të mbarë Konferencave Kombëtare Rajonale 
“Arsimi na përket të gjithëve”që do të zhvillohet në 
qarqet e tjera.
Sa herë që do të flasim për arsimin, do të na vijnë 
ndërmend pakti Ndërkombëtar i OKB mbi të drejtat 
ekonomike, sociale dhe kulturore ku në nenin 13, 
përcaktohet qartësisht,” E drejta e çdo personi 
për arsim”. Është  arsimimi i popullsisë, që çon në 
lulëzimin e plotë të personalitetit njerëzor dhe të 
ndjenjës së dinjitetit e forcimit të respektit për të 
drejtat dhe liritë themelore. Është arsimi ajo fushë 
që ka për mision, që çdo individ  i shoqërisë, të luaj 
një rol të dobishëm në një shoqëri të lirë.
Sentenca :”Shoqërinë e çojnë përpara elitat, 
elitat i prodhojnë Universitetet”, nuk ka nevojë për 
koment. Është kjo arsyeja, që OKB dhe qeveritë e 
vendeve anëtare të paktit të saj, në gjithë procesin e 
globalizimit, i kushtojnë rëndësi të veçantë rritjes së 
nivelit arsimor të shoqërisë, si e vetmja mundësi që 
çon përpara zhvillimin ekonomik e shoqëror. Është 
kjo arsyeja, që qeveria shqiptare, e ka vendosur 
arsimin si një nga prioritetet kryesore për zhvillimin 
e vendit, reformë që ka në thelb zbatimin e projektit 
“Cilësi dhe barazi në arsim”.
Arsimi mbetet promotori kryesor i zhvillimit të 
shoqërisë me hapa të shpejtë. Dhe jo me kot, në 
programin e qeverisë angleze, të Toni Bler, do  të 
gjenim sentencën :”Arsim, arsim, arsim”. Kjo do të 
thotë që gjithë shoqëria të përfshihet dhe të jetë 
pjesë integrale në këtë proces.
Prandaj ,të nderuar kolegë, përfaqësues të qeverisë 
vendore, të nderuar pjesëmarrës, ju bëj thirrje nga kjo 
konferencë, që çështjen e arsimit ta konsiderojmë 
si një shërbim që i duhet shoqërisë dhe për të 
përfituar nga ky shërbim, gjithë shoqëria, duhet të 
fokusohet në nxitjen e faktorëve të ndryshëm që 
rrisin performancën e këtij shërbimi, me ndikim 
kryesor në zhvillimin ekonomik e shoqëror të vendit.

Partneritet dhe bashkëpunëtorë

ARJAN PANO, Drejtor i DAR Gjirokastër 

Ë
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Hapjen e konferencës e 
prezantoi zoti Arben Belba, 
Drejtor i Drejtorisë Rajonale, 
në kumtesën ”Investimet në 
cilësi, garanci për arritjet afat 
gjata në arsimin rajonal”. Më tej 
përshëndeti zëvendës ministri 
Shamata i cili pasi revokoi 
traditën korçare për arsimim dhe 
dije që në shekullin e shkuar, u 

ndal në vlerat bashkëpunuese të mësuesve dhe komunitetit si dhe në elementet e 
realizimit të reformës në arsim përmes synimit të rritjes së cilësisë. Gjithashtu ai foli
rreth problemeve të ” implementimit të reformave në arsim” duke u ndalur në 
ecurinë e saj dhe përfitimet në sistemin tonë arsimor në këto vitet e fundit. Me 
interes u ndoq fjala e rektorit të universitetit “Fan Noli “ zotit Gjergji Mero, i cili 
kërkoi më shumë koordinim dhe bashkëpunim në strukturat e arsimit në rrethet 
pjesëmarrëse, për të pasur një akses shumë më të gjerë dhe efektiv në përthithjen 
e studentëve që regjistrohen  rishtas në këtë universitet. Në emër të prindërve 
foli Angjelo Kondili, kryetar i bordit të nxënësve të shkollës “Mësonjëtorja e parë” 
me temën; “Pjesëmarrja e prindërve dhe komunitetit, mundësi reale për rritjen e 
cilësisë në të gjithë jetën shkollore” ndërsa në emër të pushtetit vendor, foli në 
këtë konferencë, nënkryetari i Këshillit të qarkut, zoti Bujar Vila.
Në sesionin e dytë të takimit me interes u ndoqën nga të pranishmit fjala e zotit 
Hydajet Kopani, MASH që synoi shpalimin e elementeve te teknologjisë së 
informacionit në shkolla, fjala e zotit Alfred Mullai, IZHA në zbërthim të elementeve 
risi të kurikulës së re në arsimin parauniversitar dhe fjala e Andon Andonit, MASH 
për misionin e mësuesit si një nga prioritetet e pjesëmarrjes aktive në edukim. 
Përgjegjësi i zyrës Arsimore Ersekë, Edmond Lika bëri përmbylljen e punimeve 
të kësaj konference duke kërkuar që edhe në të ardhmen ato t’i shërbejnë këtij 
bashkëpunimi të vyer shkollë komunitet.
 

U mbajt më 04 Nëntor 2011, në qytetin e 
Korçës me pjesëmarrjen e 200 të ftuarve, 
mësues, drejtues të pushtetit vendor dhe 
prindër nga qarku i Korçës duke përfshirë 
Pogradec, Ersekë, dhe Bilisht dhe u fokusua 
ne pergatitjen e mesuesve te rinj.
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ë nderuar pjesëmarrës, sot të gjithë 
jemi dëshmitarë të dinamikës së lartë 

të zhvillimit të arsimit në përgjithësi dhe 
atij parauniversitar e rajonal në veçanti. 
Këto vitet e fundit arsimi ka përjetuar një 
transformim të thellë në shumë elementë 
themelorë të tij. 
Ndryshime cilësore shihen në kurrikul, e cila 
këtë vit përmbyll dhe ciklin e plotë të saj. Kjo 
përbën një arritje në gjithë zhvillimin arsimor 
në rang kombëtar. 
Investime të rëndësishme janë kryer në 
infrastrukturën fizike të shkollave në çdo 

rreth të rajonit tonë. Kështu, në rrethin e Pogradecit 
janë rikonstruktuar 4 shkolla 9 vjeçare: në Çezmë, 
Memlisht, Rëmenj, “Koli Gusho” në qytet, si dhe shkolla 
e mesme e bashkuar Udënisht.  
Në rrethin e Kolonjës u rikonstruktua Qendra kulturore 
e fëmijëve dhe kopshti nr 2. 
Në rrethin e Devollit vitin e kaluar u rikonstruktuan 
shkollat e ciklit të ulët në Trestenik e Dobranj. Kurse për 
vitin 2011 janë duke u ndërtuar 2 shkolla të reja, shkolla 
9 vjeçare në Sul me një fond total prej 40,958,622 lekë 
dhe shkolla e ciklit të ulët në Gracë me një fond total 
prej 7.000.000 lekësh të reja.
Në Korçë janë duke u rikonstruktuar gjimnazi “Raqi 
Qirinxhi” me një fond të qeverisë shqiptare prej 
26,570,251 lekë dhe shkolla 9 vjeçare “Sotir Gurra’ 
me fondet e ambasadës amerikane prej 700.000$, me 
fondet e MASH po rikonstruktohen shkolla Teknike – 
Ekonomike Isuf Gjata me fond limit 5,000,000 lekë, 
shkolla e Agrobiznesit me fond limit 4,300,000 lekë 
dhe nga fondi për Zhvillimin e Rajoneve është akorduar 
fondi prej 2,400,000 lekë për rikonstruksonin e shkollës 
teknologjike-elektrike. Në total vlera e këtyre investimeve 
për rrethin e Korçës arrin në 108.3 mil lekë të reja
Gjithashtu vijon pajisja e shkollave të arsimit bazë dhe të 
mesëm me biblioteka me një fond limit prej 2.4 mil lekë 
të reja, me laboratorë modernë të informatikës ku vetëm 
në shkollën profesionale TIK pajisjet informatike dhe 
Smartboard janë në vlerë totale prej 1.9 mil lekë. Këtë 
fillim viti në shkollat tona kanë ardhur edhe 19 laboratorë 
të rinj kimie për shkollat 9 vjeçare dhe 7 laboratorë për 
shkollat e mesme me një vlerë të përgjithshme prej 3.9 
mil lekë. 
E veçantë në këto investime është edhe futja për herë 
të parë nga MASH edhe e tabelave inteligjente, si një 
investim në teknologji të avancuar në mësimdhënie me 
3 njësi të tilla me vlerë prej 2.1 mil lekësh. Kështu janë 
pajisur dy gjimnazet tona më të mira “Raqi Qirinxhi” 
dhe “Themistokli Gërmenji” si pjesë e 20 shkollave më 
cilësore në Republikë dhe një në shkollën profesionale 
TIK për vetë risitë teknologjike që ka ky institucion 
arsimor.

Përveç këtyre investimeve në shkolla, mësuesit i janë 
nënshtruar trajnimeve e kualifikimeve të shumta për të 
patur mundësi përshtatje në ndryshimin e kurrikulës si 
dhe koncepteve të shumta me të cilat janë duke operuar 
së bashku me nxënësit në proçesin e pandërprerë të 
formimit të dijes. Motoja e punës sonë është: “arsim 
cilësor për të gjithë”.
Cilësia në mësidhënie e mësimnxënie paraqitet në 
mënyrën më të qartë në rezultatet e arritura nga çdo 
nxënës e mësues, nga çdo institucion arsimor nëpërmjet 
çertifikimit zyrtar që u bëhet atyre nga ana e maturës 
shtetërore e provimeve të lirimit.
Investimi në cilësi është parë nga ana e DAR- it Korçë, 
si një garanci për arritje afatgjata në arsimin rajonal. 
Ne kemi shfrytëzuar çdo hapësirë bashkëpunimi me 
donator të huaj dhe lokalë për të mbështetur zhvillimin 
cilësor të shkollës në përgjithësi e të profilit profesional 
në veçanti. 
Ato i shërbejnë motivimit të nxënësve në proçesin 
mësimor por njëherazi edhe motivimit të mësuesve 
tanë në përdorimin e kësaj teknologjie të avancuar, 
duke përmbushur në këtë mënyrë edhe një objektiv të 
strategjisë kombëtare të arsimit parauniversitar – pra 
fokusimin drejt metodave bashkëkohore të të mësuarit. 
Ne jemi të bindur se duke investuar dhe orientuar dijet 
dhe energjitë tona drejt TIK – ut ne njëkohësisht kemi 
investuar drejt cilësisë. Para shkollës, mësuesve dhe 
drejtuesve tanë del si detyrë garantimi i këtij investimi. 
Ne duhet t’a konsiderojmë këtë si sfidë të së ardhmes. 
Lidhur me këta duhet të garantojmë nivel të lartë të këtyre 
njohurive apo edhe shprehive në përdorimin e tyre tek 
nxënësit tanë jo thjesht në proçesin mësimor, por edhe 
në garantimin e cilësisë së të ardhmes së tyre nesër në 
auditorët universitarë dhe më tej drejt rrugëve të jetës.
Ndjej kënaqësi t’ju them se vitin e kaluar shkollor ne 
arritëm të instalonim 8 tabela të tilla vetëm në qytetin 
e Korçës, 5 prej të cilave prej projektit tonë dhe 3 njësi 
prej mbështetjes së MASH. Por kënaqësia është edhe 
më e madhe kur shohim se ky projekt nuk mbeti vetëm 
në hapësirën e qytetit të Korçës por u shndërua në një 
projekt rajonal. Aktualisht janë në funksionim tabela 
të tilla edhe shkollën Muharen Çollaku në qytetin e 
Pogradecit dhe së shpejti do shtohet numri i tyre në 
këtë rreth dhe janë në prag të instalimit edhe në rrethin 
e Kolonjës dhe të Devollit. Në këtë mënyrë ne zbatojmë 
objektivin tonë të jemi rajoni i parë arsimor në vend që 
përdor pajisje të tilla.
Për këtë vit mësimor ne synojmë të instalojmë edhe 
9 tabela të tilla në shkollat me rezultatet më të larta, 
qofshin këto shkolla publike dhe jopublike, në qytetin e 
Korçës apo në shkolla rurale jashtë tij. Në fund të këtij 
viti shkollor besojmë se në rrethin e Korçës do të ketë 17 
tabela inteligjente nga 0 një vit më parë, ndërsa në gjithë 
rajonin 22 të tilla. Do të ishte mirë që një sipërmarrje e 

Investimi në cilësi garanci për arritje afatgjata në arsimin rajonal.
ARBEN BELBA, Drejtor i DAR Korçë 

T
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tillë që i shërben të sotmes si themel i së ardhmes cilësore 
në arsimin tonë rajonal të mbështetej nga prindërit dhe 
bordet e tyre në shkolla. Nëse do të arrinim që çdo klasë e 
shkollave tona të mesme të kishte pajisje të tilla kuptohet 
që do të siguronim një standart të një shkolle cilësore e 
moderne. Gjithashtu përveç tabelave inteligjente shkollat 
tona kanë edhe pajisje të tjera të shumta si laptop e 
video projektor që ende nuk shfrytëzohen maksimalisht. 
Për këtë ne jemi duke organizuar trajnime të shumta 
me mësuesit për domosdoshmërinë e përdorimit të TIK 
–ut në orën e mësimit me avantazhet që kjo teknologji 
prezanton. Ndoshta ka ardhur koha e përdorimit edhe e 
“ditarit dixhital” e cila për hir të së vërtetës përdoret nga 
një elitë mësuesish por së shpejti do të jetë risia e proçesit 
tonë mësimor. 
Njëkohësisht në funksion të strategjisë sonë ne kemi 
ideuar dhe zbatuar edhe sondazhin me të rinjtë e rrethit 
tonë mbi nivelin e përdorimit të kompjuterit dhe internetit. 
Ai na dha një panoramë të qartë se ku janë dëshirat e 
pasionet e të rinjve dhe ato mund të jenë pjesë e punës 
sonë në shkollë me stafet mësimore, prindërit e bordet 
e tyre, për ti orientuar këto energji në kahun e duhur 
drejt cilësisë, produktivitetit në mbështetje të zhvillimit të 
fëmijëve e të rinjve tanë si qytetarë me vlerë europiane.
Duke patur në fokus të punës sonë cilësinë në sistemin 
tonë arsimor jemi të bindur se niveli i shkollës sonë do 
të përballojë kërkesat e kohës dhe sfidat që na presin 
në proçesin e integrimit europian të vendit dhe të gjithë 
shoqërisë sonë. Njëherazi edhe Korça dhe gjithë rajoni 
ynë të jenë në elitën e arsimit shqiptar. që do të thotë: 
Arsimi rajonal, në gjithë hapësirën e vet, ka nevojë për 
investime të tjera të fuqishme në rikonstruksione të 
shkollave periferike dhe shkollave me shkallë të lartë 
amortizimi;
Për mësues të kualifikuar, dhe për trajnime të 
vazhdueshme individuale dhe në grupe sipas nivelit të 
aftësive dhe formimit lëndor që ata kanë;
Koordinim dhe bashkëpunim më të mirë me 
përfaqësuesit e pushtetit vendor në bashki e komuna, 
në funksion të mbarëvajtjes më të mirë të shkollës. 
Është rasti për t’ju kërkuar kryetarëve të bashkive e 
komunave në kuadër të transparences, të prezantojnë 
para çdo stafi drejtues të çdo shkolle në territorin që ato 
administrojnë, vlerën e investimeve të planifikuar  prej 
tyre në buxhetin e vitit të ardhshëm. Le të jetë kjo një risi 
e punës së tyre në mandatin e sapofilluar.

ANGELO KONDILI

Kryetar i Bordit te prindërve Shkolla 
“Mësonjëtorja e Pare Shqipe”

Për tu prezantuar për ata që nuk më njohin në këtë 
konferencë, unë jam Angelo Kondili-inxhinier kompjuterësh 
dhe konsulent biznesi
Jam këtu si përfaqësues i Bordit të Prindërve të shkollës 
Mësonjëtorja e Parë Shqipe (MPSH).
Shpreha habinë kur dëgjova nga Z. Shamata që ka shkolla 
të cilat nuk e dinë se ka bord të prindërve ose ka prindër që 
janë në borde prindërish dhe nuk e dinë që janë “zgjedhur” 
aty! (Z. Shamata korrektoi “sipas studimit të BB”)  Vërtet 
e çuditshme për një shkollë dhe bord si ai yni në MPSH!
Sigurisht që në shkolla rurale të thella mund të ndodhë kjo dhe 
detyra e institucioneve përkatëse është të ndërgjegjësojnë 
më shumë komunitetin dhe stafet pedagogjike për ta bërë 
më konkrete punën dhe detyrat e Bordeve dhe jo thjesht 
formalizëm për te qenë në rregull me “udhëzimin e MASH”;  
tjetër gjë është kualiteti i Bordeve në këto shkolla!
Për sa i takon Bordit të Shkollës ku unë bëj pjesë mund të 
them pa rezerva modestie se funksionon brenda të gjitha 
neneve të Udhëzimit të MASH për Bordet. Për më tepër 
kemi marrë pjesë dhe në diskutimin për ligjin për arsimin 
dhe kemi shprehur opinionet tona për implementimin e tyre 
në ligj gjatë periudhës të diskutimit në parlament. Por unë 
këtu dua të ndalem në një propozim që bëj për MASH për 
të parë me përparësi problemin e menaxhimit elektronik 
të shkollave dhe për te cilin kemi sugjeruar në DAR Korçë 
dhe Drejtoritë e disa shkollave sistemin RenËb (shiko www.
renëb.com) që përbën një sistem software menaxhimi 
të shkollave. Platforma Renëb integron në vetvete 3 
komponentët  e bashkëveprimit në shkolla- Mësuesit “ 
Nxënësit - Prindërit. 
Utilitare janë me pak radhë; përdorim i platformës nga 
mësues, prindër e nxënës sipas lejes së planifikuar të 
përdorimit, shkëmbim nëpërmjet postës elektronike të 
integruar midis mësues-nxënës dhe mësues-prindër; 
marrje raportesh pa fund; për nxënës, për mësues, për 
prindër, si dhe mundësi online për kapjen e të dhënave të 
lejueshme nga përdorues të huaj ose institucione te tjera.
Kur filluam të merreshim me kompjuterët ëndërronim 
shumë të futnim aplikime për rritjen e aftësisë menaxhuese 
jo vetëm në shkolla por kudo- dhe nuk mundëm sepse; 
nuk kishim pajisjet e mjaftueshme dhe përdoruesit ishin të 
pakët në numër me zor thuhej 0.8 për 10 përdorues; sot 
ndryshon puna! Vetëm në MPSH ka 6.4/10 posedues të 
PC në shtëpitë e tyre dhe 9/10 përdorues. Sigurisht nuk 
mund të thuhet kjo për prindërit por në se këta prindër 
përdorin skype sigurisht do të përdorin dhe platformën 
Renëb për të ditur ecurinë e fëmijëve të tyre.
Urime, konferencës dhe suksese të mëtejshme në punën 
e çdo mësuesi e nxënësi
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ë lejoni që në këtë sallë, të shpreh vlerësimin 
dhe konsidetatën e Institucionit të Prefektit për 

zhvillimin e  Konferencës Rajonale të Arsimit të Qarkut 
të Korçës me titullin sinjifikativ “Arritjet dhe sfidat e 
Arsimit në Rajonin e Korçës”.
Historia jonë kombëtare është e përmbushur me shembuj 
të shumtë të atdhedashurisë shqiptare që nga Çamëria 
e deri në Kosovë. Misionarët e çështjes sonë kombëtare 
gjithandej përhapën zërin e shqiptarisë me anën e 
shkollave shqipe , duke filluar që nga Mësonjtoria e parë 
Shqipe, për të ardhur në Kongresin e patë të gjuhës 
shqipe në nëntor në qytetin e Manastirit dhe vazhduar 
më tej me shkollën e parë të mesme kombëtare që u 
quajt Normalja e Elbasanit. Në këto shkolla u përgatitën 
mësuesit e parë që përhapën dijen në gjuhën amtare.
Mësuesit ne i konsiderojmë si njerëzit më të respektuar, 
sepse ata janë përhapës të dijes dhe kulturës, para të 
cilëve përulemi me respekt dhe mirënjohje. 
Rajoni i Korçës dallohet për konferenca të këtij niveli, 
sepse nëpërmjet tyre ne tregojmë që jo vetëm dimë të 
ruajmë vlerat e arritura në fushën e arsimit në Rajonin tonë, 
por edhe t’i orjentojmë ato drejt vlerave dhe standarteve 
europiane. Këto realizohen në kuadër të prioriteteve 
të qeverisë shqiptare në fushën e decentralizimit të 
qeverisjes vendore, ku kompetencat e saj janë  gjithmonë 
në ritje. Tregues janë investimet në infrastrukturën 
rrugore,  ujësjellës- kanalizime, shëndetësi si dhe në 
arsim. Gjatë këtij viti në fushën e arsimit, investimet me 
fondet nga Buxheti i Shtetit kapin vlerën rreth 18 milion 
lekë, ndërsa investimet në objektet shkollore nga Fondi 
për Zhvillimin e Rajoneve të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës, kapin vlerën rreth 24 milion lekë të reja. Këto 
investime konsistojnë në rikonstruksione shkollash të 
mesme, profesionale dhe 9 vjeçare.
Duke u nisur nga vetë tema e konferencës një nga sfidat 
e arsimit tonë është konsolidimi i shkollave me programe 
e kurrikula bashkëkohore, me pajisjen e shkollave 
9 vjeçare me kompjutera, kualifikimin dhe trajnimin e 
mësuesve për ngritjen e nivelit cilësor e pedagogjik të 
mësimdhënies.
Praktikat edukative apo lëndët  me zgjedhje të 
programeve mësimore duke përdorur modele të 
zbatueshme, kanë çuar në modernizimin e procesit 
mësimor dhe ritjen cilësore të arsimit.
Vlen të permendim arsimin profesional, që në rajonin 
tonë ofron mjaft degë aktuale, të cilat janë në dobi të 
nxënësve për të përballuar sfidat që sjell jeta.
Prandaj kualifikimi profesional është vendosur në krye 
të prioriteteve të Qeverisë Shqiptare. Për këtë është 
përmirësuar infrastruktura për formimin profesional të 
nxënësve dhe si rrjedhojë praktikat profesionale ndikojnë 
në formimin e tyre profesional, duke ju ofruar nxënësve 
mundësi dhe shanse për ngritjen e bizneseve, për tu  
vetë punësuar në një ekonomi tregu. 

Arritje sasiore janë arritur në fushën e arsimit. Por kjo 
nuk është e mjaftueshme, sepse në këto momente po 
luftohet për ngritjen cilësore, që nxënësit të fitojnë dije, 
duke i shërbyer formimit të tyre të përgjithshëm dhe asaj 
profesional, duke u bërë pjesë si  qytetarë në një shoqëri 
demokratike.
Në Rajonin e Korçës ekziston një linjë e harmonizuar e 
niveleve të ndryshme të arsimit. Kjo linjë fillon me arsimin 
parashkollor, duke vazhduar me nivelin më të lartë të 
studimeve, ku qëllimi kryesor është afrimi i universitetit 
tonë me unversitetetet e nivelit europian. 
Rritja e pjesëmarjes në arsimin parashkollor sjell zbutjen 
e fëmijëve të niveleve të ndryshme sociale, i familjarizon 
ata dhe i ndërgjegjëson për të qënë të komunikueshëm 
me njëri tjetrin.
Në vazhdimësi të niveleve të arsimit, arsimi bazë është 
bërë domosdoshëri për të gjitha shtresat e shoqërisë 
sonë. Sot po synohet për “braktisjen zero” të arsimit të 
detyrueshëm, ku statistikat tregojnë që nga viti në vit 
zvogëlohet shifra e fëmijëve që braktisin shkollën, çka 
do të thotë se është bërë një punë këmbëngulëse nga 
ana e drejtorive të  shkollave dhe stafit pedagogjik për 
tërheqjen e fëmijëve në shkollë. Tërheqja e fëmijëve me 
probleme sociale  në shkollë, lufton   fenomenin e lypjes 
si dhe  trafikimin e tyre nga persona të pandërgjegjshëm.
Thithja e nxënësve nga komuniteti rom në kuadër të 
“Dekadës së përfshirjes së romëve” në shkollat e të 
gjitha niveleve, ku duhet të përmend edhe vazhdimin e 
tyre në Universitetin tonë, është  tjetër sfidë e politikave 
të qeverisë shqiptare në fushën e arsimit.
Po ashtu  shndrimi i universitetit tonë në një qendër të 
rëndësishme të kualifikimit të vazhdueshëm  të mësuesve 
dhe specialistëve të fushave të ndryshme është një tjetër 
sfidë e rëndësishme. Përgatitja e studentëve me kërkesat 
e ekonomisë së tregut, pozita gjeografike, si dhe resurset 
turistike që ofron Rajoni i Korçës, jep mundësi dhe shanse 
që do të ndikojnë fuqishëm në shndrimin e qytetit  në një 
qytet që do të shkelet nga 
shumë e shumë hulumtues 
nga vende të ndryshme të 
botës.
Të nderuar pjesëmarrës!
Do të theksoja se realizimi 
i sfidave në fushën e 
arsimit na ve përballë 
një punë të madhe  dhe 
shtron detyra madhore, të 
cilat ne do ti përballojmë 
me sukses. 
Shpreh bindjen time të thellë se, suksesi i këtij takimi do 
të jetë edhe një faktor më tepër në rritjen e eksperiencës 
sonë për  koordinimin e përpjekjeve të të gjithëve Ne, për të 
qënë optimistë, por edhe krenarë mbi gjithçka që ne kemi 
arritur deri tani në fushën e arsimit në Rajonin e Korçës.

Ruajtja dhe orientimi i vlerave të arsimit

BUJAR VILA, Nënkryetar i Këshillit të Qarkut, Korçë

M
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Arsimi na përket të gjithëve
Koferenca rajonale, Kukës

Hapjen  e konferencës  e bëri zoti Ylli Metalia, Drejtor i Drejtorisë Rajonale,i cili bëri një 
bilanc të arritjeve në këtë rreth dhe sidomos të metodave bashkëpunuese më pushtetin 
vendor, ku synoi edhe kjo konferencë. Ndërsa rreth problemeve të ”implementimit të 
reformave në arsim” foli zëvendës ministri i Arsimit e Shkencës, z. Halit Shamata, i cili u 
ndal në ecurinë e saj dhe përfitimet në sistemin tonë arsimor në këto vitet e fundit.” Unë 
jam një nga njerëzit që kam lidhje shumë të hershme dhe të forta më Kukësin. Kjo është 
dhe një nga arsyet e pjesëmarrjes time në këtë konferencë e cila më bën të dalloj arritjet 
e arsimit në krahasim me vitet e kaluara në këtë qark”.
Më tej u vijua me fjalën nga përfaqësuesi i pushtetit vendor dhe pastaj nga drejtuesi i 
filialit të universitetit të Kukësit zoti Mexhit Hajdari.
Ngjallën diskutim dhe u dëgjuan me kërshëri nga të pranishmit zonja Adriana Sula, 
MASH, Albina Buci, dhe Dafina Cenaj, me pervojën e sjellë në konferencë nga 
fushat e tyre përkatëse dhe konkretisht, përdorimi i teknologjisë në arsim,  përdorimi i 
projekteve në orën e mësimit dhe planifikimi i buxheteve deri në njësinë bazë, shkollën. 
 Në fund të konferencës, për një lidhje dhe bashkëpunim sa më të frytshëm të shkollës 
me komunitetin dhe pushtetin vendor, u bënë  pyetje dhe u këmbyen mendime të 
vlefshme, mes pjesëmarrësve. 

U mbajt më,  11 
Nëntor,  2011, ne 
qytetin e Kukësit 

me mbi 200 të ftuar, 
mësues, prindër 

dhe përfaqësues nga 
pushteti vendor nga 

Tropoja, Hasi dhe 
Kukësi.
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Përshëndetje, të gjithëve.
Jam drejtori i Filialit të Universitetit të Tiranës 
në Kukës. Ju falenderoj për ftesën dhe ju  sjell 
përshëndetjet e studentëve dhe të pedagogëve 
tanë.
Po bëhen gati 4 vjet që ne kuksianëve na 
përket edhe arsimi i lartë. Hapja e këtij filiali ka 
përmbushur një nevojë jetike për komunitetin e 
rajonit, më i varfëri në vend jo vetëm nga ana 
ekonomike, por edhe në kapacitetet e burimeve 
njerëzore. Kështu, në Kukës, krahas autostradës 
së kombit, është hapur edhe autostrada e dijes.
Sot numri i studentëve në Filialin e Kukësit 

është rreth 700, ose 10 herë më i madh se në vitin e 
hapjes së tij. Veçoritë kryesore të  ecurisë së pranimit të 
studentëve janë: 
��Së pari, nga ana gjeografike, 70 %  janë nga qarku i 
Kukësit (Kukës, Has e Tropojë) dhe 30 % janë nga qarqe 
të tjera të vendit nga Saranda  në Shkodër, përfshirë 
edhe Tiranën.
��Së dyti, niveli i studentëve të pranuar këtë vit është 
mesatarisht 1000 pikë më i lartë se 4 vjet më parë.
Falë punës së përkushtuar të studentëve dhe të stafit 
të pedagogëve të Tiranës e të Kukësit, filiali ynë ka 
marrë formë dhe është kthyer në një institucion serioz 
të shkollës së lartë, me pretendime për ta bërë cilësinë 
kryefjalë të përpjekjeve tona. 

��Mbi bazën e kritereve të Bolonjës mbi 60 % e studentëve 
kanë fituar kreditet për të kaluar në një vit më lart.
��Këtë vit ne diplomuam 50 studentë në degët Administrim 
biznesi, Infermieri dhe Gjuhë angleze.
Këto arritje janë edhe rezultat  i një bashkëpunimi të 
ngushtë të Filialit tonë me Rektoratin e Universitetit të 
Tiranës dhe fakultetet e linjës. Por, në mënyrë të veçantë 
kanë meritë në arritjet tona organet e qeverisjes vendore, 
posaçërisht Bashkia Kukës dhe kryetari i saj, z. Hasan 
Halilaj. Gjithashtu, ka qenë i rëndësishëm edhe kontributi 
i Drejtorisë Arsimore Rajonale dhe i drejtorive të shkollave 
të qytetit të Kukësit në përballimin e problemeve tona të 
fillimit. I falënderojmë të gjithë kontribuuesit, duke pasur 
besim në forcimin e marrëdhënieve në të ardhmen.
Si njësi arsimore rajonale ne e ndjejmë nevojën e një 
bashkëpunimi më aktiv me institucionet arsimore në 
Kukës. Mendojmë që mund të shkëmbejmë informacion 
me shkollat nga na vijnë studentët lidhur me nivelin 
akademik të tyre dhe me formimin e tyre edukativ e 
qytetar. Kjo mund t`u shërbejë shkollave të mesme,  për 
të përmirësuar punën për arritje më cilësore të nxënësve 
të tyre. Nga ana tjetër, Filiali i Kukësit ka mundësi 
dhe kapacitete të japë kontribut në zbatimin e planeve 
dhe programeve të Drejtorisë Arsimore e të shkollave 
për ngritjen e kapaciteteve profesionale të mësuesve, 
sidomos të gjuhës angleze, të gjuhës shqipe etj.
Duke përfunduar, i uroj suksese kësaj konference.
Ju faleminderit!

Ne te gjithe punen tone mesimore dhe educative te 
ngulitim tek nxenesit qe : Shkolla te pasuron mendjen 
dhe te edukon shpirtin ; se shkolla eshte investimi me 
I vyer qe mund te bejme per ta , pasuria me e cmuar 
qe mund t’u leme brezave..Secili nga Ne , mesues, 
nxenes dhe prinder te leme gjurme per ta ngritur 
shkollen aty ku e meriton se e ardhmja e kombit 
fillon tek Arsimi. ”Brezi I ri sot eshte brezi I teknologjise 
me te perparuar , I kompjuterit dhe internetit , por eshte 
detyra  jona  qe duhet t’I orientojme nxenesit tane se 
internet “ky oqean I  pafund  informacioni  dhe njohurish 
“ te krijon mundesine e marrjes se njohurive nga te gjitha 
fushat , por ka edhe qindra kanale qe  jane te demshem  
ne shendetin mendor , prandaj  t’I bindim  femijet  se 
nje alternative tjeter per te mesuar dhe shtuar 
njohurite  tuaja eshte Libri , I cili duhet te jete Miku 
I Juaj I perhershem.  Ne jemi jo vetem mesimdhenes 
, por edhe misionar, prandaj te behemi misionare per t’I 
ofruar te gjithe ne shkolle dhe te realizojme  Objektivin 
madhor te MASH-it “Braktisje O” – project I MASH-it 
dhe UNICEf-it  qe u aplikua sivjet per here te pare gjate 
pushimeve verore , ku u vu re nje pjesemarrje e femijeve  
rome, jetime apo me problem sociale , Krahas oreve te 

mesimit sidomos ne gjuhe, lexim e matematike  ( per ata 
nxenes qe kane patur veshtiresi ne te lexuar, ne shkrim, 
matematike), kishte ore vizatimi, lojra me top, montazhe 
letrare dhe artistike , udhetim ne H/C, Valbone ku femijet 
u kenaqen dhe shprehnin deshire qe te vazhdonte ky 
project. Keta femije kishin cdo dite dreken dhe fruta  te 
stines. 
Per kete kerkohet passion, kembemgulje, perkushtim  
nga te gjithe ne . Eshte koha per te bere gjera te mira  
dhe ne duhet te mos kursehemi…me shume interes 
per shkollat tona eshte edhe projekti I UNICEF-it “ 
Shqiperia lexon”, ku te gjitha shkollat kane marre nje sasi 
te konsiderueshme librash bashke me raftet perkatese, 
duke pasuruar keshtu bibliotekat e shkollave .
Respect dhe mirenjohje UNICEF-it !
Shkolla, Prinderit dhe Pushteti local  - aktoret qe  duhet 
te bashkepunojne me shume me njeri – tjetrin  per nje 
shkolle te sukseshme, te ngrohte dhe miqesore.
Le te bashkohemi te gjithe – te jeni te bindur se suksesi 
eshte I garantuar!
I uroj punime te mbara Konferences  “ Arsimi na perket 
te gjitheve “.Nje Falenderim te vecante znj. Nina Gjonci – 
nismetare e kesaj  Konference!

Që te kemi arsim cilesorë duhet të kemi “ mësues të kualifikuar

SABAHET NEZA, ZA Tropojë

Filiali i Kukësit ka mundësi bashkëpunimi me DAR Kukës
MEXHIT HAJDARI, drejtor i Filialit të Kukësit
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Konferencën e hapi zj. Shpresa Hoxha, Drejtore e 
Drejtorisë Rajonale, me temën “arritje dhe sfida në 
arsimin e qarkut të Lezhës”.
Në takim  e Lezhës morri pjesë edhe ministri i 
Arsimit dhe Shkencës zoti Myqerem Tafaj, i cili vuri 
theksin në angazhimin e gjithë strukturave të arsimit 
për rritjen e cilësisë si një nga hallkat kryesore që 
duhet të udhëheqë punën e shkollës sonë sot dhe 
në të ardhmen.
Rreth problemeve të “implementimit të reformave në 
arsim” folën edhe  të ftuar të pushtetit vendor dhe 
përfaqësues të qarkut, duke synuar një efektivitet 
më të madh në koordinimin e punëve në të ardhmen.
Në emër të prindërve foli përfaqsuesja e bordit të 
prindërve nga Mirdita, Znj. Terezina Gjeçi e cila solli 
për të pranishmit përvojën e saj si bashkëpjesmarrëse 
në vendimet e shkollës. Drejtori i shkollës “Hydajet 
Lezha” Adrian Laçi, bëri një paraqitje të efektivitetit 
të punës në shkollën e tij. U ndoqën me interes 
në kumtesat e tyre zoti Stavri Llambiri, Albina Buci 
dhe përfaqësuesja e zyrës arsimore Kurbin zonja 
Drita Dashi. Në fund të konferencës, për një lidhje 
dhe bashkëpunim sa më të frytshëm të shkollës 
me komunitetin dhe pushtetin vendor, u bënë  
pyetje dhe u këmbyen mendime të vlefshme, mes 
pjesëmarrësve. 

U mbajt më, 18 
Nëntor,  2011 
në qytetin 
e Laçit, me 
pjesëmarrjen  
e rreth 200 
të ftuarve, 
drejtues të 
pushtetit 
vendor dhe 
prindër nga 
qarku 
i Lezhës. 
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ë nderuar pjesëmarrës.
Kam privilegjin ta hap unë këtë 

konferencë dhe me kënaqësinë e 
përgjegjësin e vendit pritës: Ju uroj të 
gjithëve Mirëseardhjen.
Konferencën tonë e nderon me 
pjesëmarrjen e tij Ministri i Arsimit dhe 
Shkencës : Z. Myqerem Tafaj.
Arsimi në rrethin e Kurbinit dita-
ditës,  po konsolidohet në parametrat 
bashkëkohor, po ecën i sigurt drejt 
modernizimit, po skicon fizionominë e 
tij digjitale.

Pra arsimi në rrethin tonë është bërë dera e hapur e të 
gjithë fëmijëve ku me vëmendje të veçantë e përkushtim, 
dora-dorës po synojmë që asnjë fëmijë të mos mbetet i 
pashkolluar e aq më tepër analfabet.
Në procesin e rritjes dhe maturimit të arsimit vlen të 
përmendim mobilizimin  e armatës së mësuesve dhe 
prindërve të cilët kanë gjetur gjuhën e përbashkët, kanë 
shumëfishuar forcat kanë unifikuar kërkesat, pasi i ka 
bashkuar  i njëjti objekt e subjekt, thuajse i shenjtë, 
fëmija (apo nxënësi ynë).
Në shkollat tona  si dhe rrethet tjera, kompjuterizimi, 
lidhja me internetin i ka vënë fëmijët tanë përballë 
botës, kulturës, njohjes e privilegjit për kërkim, studim 
e argëtim pa fund.
Kjo ishte më shumë se ëndërr, më tej se fantazi, në një 
kohë  rekord. 

Në prioritetet tona vend të veçantë apo vend nderi i kemi 
dhënë maturës shtetërore e cila sa vjen e përmirësohet, 
stabilizohet e perfeksionohet.
Në përgjithësi të gjitha strukturat, mbarë sistemi 
arsimorë në trevën tonë që nga parashkollorët e deri tek 
matura ka pasur mbarëvajtje të kënaqshme, ka arritur 
rezultate premtuese dhe kjo i dedikohet para së gjithash 
, kujdesit të veçantë që i ka kushtuar Ministria e Arsimit, 
përkushtimit dhe përpjekjeve të vazhdueshme, gjithnjë 
në rritje, të mësuesve dhe  çfarë është më evidente 
dëshirës për bashkëpunim me të gjitha strukturat e 
pushtetit lokal.
Dëshira për bashkëpunim, mirëkuptim dhe bashkëpunimi 
mësues-nxënës-prindër dhe pushtet lokal ka qenë motoja 
e punës tonë, investimi ynë shpirtëror e intelektual.
Para çdo mësuesi kemi vënë kërkesën sistematike 
e jetike që secili nga ne të punojë me më shumë 
përgjegjshmëri, me më shumë  disiplinë, me më shumë 
patriotizëm, jo më për të parë pakëz dritë, por për të dalë 
për herë e më tepër në dritë.
Dhe duke përfituar nga rasti, ndonëse progresi është 
i dukshëm dhe i natyrshëm,  ju sigurojmë se gjithnjë 
e kemi ndier veten borxhlinj, asnjëherë nuk kemi rënë 
në vetëkënaqësi dhe u premtojmë se gjithnjë do të 
luftojmë që të fitojmë ndaj vështirësisë që këtë fitore 
ta materializojmë e përjetojmë tek nxënësit tanë, tek e 
ardhmja më e bukur e vendit.

T

Arritje dhe sfida në arsimin e qarkut të Lezhës

SHPRESA HOXHA, Drejtore e Drejtorisë Rajonale Lezhë
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Më  lejoni  që  në emër  të mësuesve  dhe  nxënësve  
të  Gjimnazit  “Hydajet  Lezha”  Lezhë  t’ju  përshëndes  
për  organizimin  e  kësaj   konference  rajonale  për  
arsimin.
Gjimnazi  “Hydajet  Lezha”  është  një  ndër  gjimnazet  e  
qarkut   të  Lezhës  i  cili  vazhdimisht  ka  synuar  drejt   
rezultateve  të  larta,  duke  ruajtur  traditën  e  krijuar  
ndër   vite  dhe  përsosur  me  tej  procesin  mësimor  
në  përputhje  të  plotë  me  reformat  arsimore  që  janë 
zhvilluar  dhe  vazhdojnë  të  zhvillohen   në  vendin  tonë.
Në  këto  reforma  gjimnazi  ynë  e  gjen  veten  në  
pararojë  të  arsimit  të  mesëm,    falë stafit  pedagogjik  
të  përkushtuar  dhe  me  kualifikimin  e  duhur  si  
dhe  interesit  vazhdimisht  në  rritje  të  nxënësve  për  
përmbushjen  e  objektivave  që  ata  i  kanë  vënë  vetes.
Sigurisht  në  realizimin  e  këtyre  objektivave  një  
rol    vendimtar   ka   marrë  orientimi  i  saktë  dhe  i  
vazhdueshëm  i  nxënësve  dhe  prindërve   për  tu  njohur  
sa  më mirë  me  reformën  arsimore  dhe  përafrimin   
e  prirjeve  dhe   preferencave  të  tyre  me  aftësitë  e  
nxënësve  në  objektiv  të  shkollimit  të  mëtejshëm  të  
tyre  sipas  parimit  meritë – preferencë.

Në  këtë kuadër  ne  si  shkollë  mendojmë  se  deri  
diku  ja  kemi  arritur  qëllimit, për  këtë  dëshmojnë  dhe  
rezultatet  ku  konkretisht  në këto  6 vite  të  aplikimit  
të  maturës  Shtetërore  ne  vazhdimisht  jemi  klasifikuar  
në  dhjetëshen  e  parë  të  shkollave  ose  nxënësve  për  
rezultate  të  larta  në  maturën  shtetërore.
Dhe  rezultatin  më  të  lartë  e  arritëm  në  maturën  
2010-të  ku  fituam  edhe  Çmimin  Special  të  akorduar  
nga  MASH.
Me  fitimin  e  këtij   çmimi përpara  mësuesve  dhe  
nxënësve  të  Gjimnazit “Hydajet  Lezha”  u  shtruan  
detyra  dhe  angazhime  të  mëdha  për  të  mundësuar  
ruajtjen  e  pse  jo  dhe  fitimin  e  ndonjë  çmimi më  të  
lartë,  për  këtë  ne  punuam  më  me  përkushtim  duke  
angazhuar  potenciale  dhe  aftësi  maksimale  në arritjen   
e  rezultateve  më të  larta  në  maturën  2011-të.
 Konkretisht   këtë  vit  shkollor  fituan  të  drejtën  për  
të  vazhduar  studimet  në  shkollat   e  larta  89%   e  
maturantëve , fituan  në  preferencë  të  parë  38%  dhe  
në  tre  preferencat  e  para  67%  e tyre.
Ruajtja  e  këtyre   rezultateve  kërkon  një   angazhim  të 
vazhdueshëm  të  mësuesve,  nxënësve  dhe  komunitetit  

MENAXHIMI  I  NJE  SHKOLLE  TE  SUKSESSHME

ADRIAN LACI , drejtori i shkollës “Hydajet Lezha”
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të  prindërve    në  përgjithësi  e  stafit  drejtues  në 
veçanti  për  të  mundësuar  që  me  regjistrimin  e  
nxënësve  në gjimnaz  një  orientim   sa  më  të mirë  të  
secilit  prej  tyre   në  përshtatje  me  kurrikulën  e  re  
të  gjimnazit.
Pesha  më  e  madhe  në  këtë  drejtim  i  ka  takuar  
drejtorisë  së shkollës  dhe  ekipit  kurrikular  të  cilët  
në  bashkëpunim   të  vazhdueshëm  me  trupën  
pedagogjike,  nxënësit  dhe  prindërit  kanë  mundësuar  
një  planifikim  në  kohë  dhe  korrekt   të  punës  sonë  
vjetore  dhe  trevjeçare  në  shërbim  të  nxënësve  që 
startojnë në  Gjimnazin  ‘Hydajet  Lezha”.
Konkretisht  falë  këtij  angazhimi  si  dhe  ndihmesës  që  
na  ka  dhënë  nga  afër  Drejtoria  Arsimore  Rajonale  
Lezhë  duke  na  orientuar  dhe  krijuar  mundësi  për  një  
komunikim  shumë  miqësor   mes  kolegësh,  ne  kemi  
mundësuar  plotësimin  sa  më  shumë  të  kërkesave  
dhe  preferencave  të  nxënësve  në  kurrikulën  me  
zgjedhje.
Për  sa  i  takon  Maturës   Shtetërore  përveç   
konsultimeve  të   planifikuara   dhe  realizuara  në  kohë,  
ne  kemi  krijuar  traditën  e  testimit  të  maturanteve  
gjatë vitit, në  lëndët  e  detyruara, por  jo  vetëm  ato,  
sipas   modelit  të  provimeve  të Maturës  Shtetërore, 
kjo  është  bërë jo  vetëm  për  të  parë  nivelin  e  
nxënësve  në këto  lëndë  dhe  eliminimin  e  mundshëm  
të  mangësive  përmes  konsultimeve  por  edhe  heqjen  
e  emocioneve  në  provimet  e  maturës  shtetërore.
Rezultatet  e  arritura  në  maturën  shtetërore  dhe  
ruajtja   e  atyre  vjetore, tregojnë  që  praktika  e  ndjekur  
nga  ana  jonë  është  frytdhënëse.
Pavarësisht  rezultateve,  puna  jonë nuk  ka   shkuar  
gjithmonë  shumë  mirë,  kjo  jo  për  mungesë  angazhimi  
por  për  ngarkesën  e  madhe  që  ne  kemi  çdo  ditë.
Konkretisht   Gjimnazi “Hydajet Lezha”  ka  sot  59  
mësues  e  1200  nxënës  që  zhvillojnë  mësim  me  
kohë  të  plotë të  ndarë  në  dy  turne  me  34 klasa, 
përveç  kësaj  në  shkollën  tonë  funksionojnë  dhe  
sistemi  i  korrespondencës  me  299 nxënës  si  dhe  ai  
i  kohës  së  pjesshme  ose  part-time  me  138 nxënës.
Vështirësitë  më  të  mëdha  i  hasim  në  organizimin  
e  mësimit  me  turne  si  dhe  në  infrastrukturën  jo  të 
përshtatshme  në  të  cilën  ne  zhvillojmë  mësimin.
Vetë  pozicionimi  i  shkollave  të  qytetit  të  Lezhës,   
pothuajse  ngjitur  me  njëra  tjetrën,  në  një  kompleks  
që  akoma  nuk  është përfshirë  plotësisht   në  
parametrat  e  një  lagjeje qyteti  me  infrastrukturë   te  
rregullt  urbane,  ka  bërë  që   gjimnazi  ynë  të  mos  
ketë  identitetin  e  tij  territorial  duke  lënë  shteg  këtu  
edhe  për  të  vënë në  dyshim  sigurinë  e  nxënësve  
në  shkollë.
Megjithatë   vëmendje     po  i  kushtohet  ndërtimit  
të  shkollave  të  reja  apo  rikonstruksionit  të  atyre  
ekzistuese.
Një   ndër  shkollat  që  presin  me  padurim  hyrjen  në  

godinën  e  re   është  dhe  gjimnazi  ynë, shpresojmë  
që  kjo  të  realizohet  sa  më  parë  dhe  premisat  janë  
duke  na  dhënë  mundësinë  që  55-vjetorin  e  krijimit  
të  Gjimnazit “ Hydajet Lezha”  ta  festojmë  së  bashku  
në  godinën  e  re.  
Mendoj  se  numri  i  madh  i  nxënësve  qe  vijnë  ne  
gjimnaz   nuk  është  i  justifikueshëm  me  rezultatet  e  
tyre  prandaj  duhet  një  orientim  me  i  mire  i  tyre  për  
në  shkollat  profesionale   që  në  klasën  e  9-të.
Për  këtë  propozoj  qe    shikohet  mundësia  qe  shkolla  

profesionale  te  këtë  te  njëjtën  shtrirje  kohore  me  
gjimnazin, sepse  shumë  nxënës  dhe  prind  hezitojnë  
të  regjistrohen  në  këto  shkolla  sepse  zgjasin  një  vit  
më  shumë   se  gjimnazi.
Propozim  tjetër  imi   do  të  ishte  rishikimi  i  numrit  të  
drejtuesve  në  shkollat  e  mëdha,  veçanërisht  në  ato  
shkolla  ku  funksionon   edhe  sistemi  me  kohë  të  
pjesshme  korrespondencë  dhe  part –time. 

Megjithatë   ne  si  të  gjithë mësuesit  anembanë  vendit  
kemi  marrë  përsipër  një mision    sa  fisnik  aq  edhe  
të  vështirë   për  edukimin  e  fëmijëve  që  janë  e  
sotmja  dhe  e  ardhmja  e  këtij  vendi, prandaj  punojmë  
e  duhet  të  punojmë  akoma   më  shumë  e  më  me  
përkushtim  çdo  orë,  çdo  ditë  e  çdo  javë   duke  
zbatuar  ato  forma  e  metoda  frytdhënëse  që  do  të  
na  japin  rezultate  më  të  mira, duke  kontribuar  ne  
shërbim  te  arsimimit  të  brezit  të  ri, të sotmes  dhe  
të  së  ardhmes   së  vendit  tonë, për  t’u  futur  sa  më  
natyrshëm  në  rrjedhat  e  zhvillimit  evropian, për  ta  
bërë  Shqipërinë  si  e  gjithë  Evropa.  
Duke  ju  falënderuar  për  vëmendjen,  po  e  shfrytëzoj  
praninë  time   këtu  përpara  jush  për  t’ju   premtuar  
juve  në  emër  të të  gjithë  mësuesve  dhe  nxënësve    
të  mrekullueshëm  të  Gjimnazit “Hydajet  Lezha”   se  
shkolla  jonë  do  ta  vazhdojë  traditën  e  emrit  të mirë  
që  ka,  do  të  arrijë    gjithnjë     rezultate    të  larta  
duke  vazhduar  të  jetë  pararojë  e  arsimit  në  rajonin  
e  Lezhës  dhe  mbarë  Shqipërisë.  
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Hapjen  e konferencës  e prezantoi zoti Bilbil 
Hoxha, Drejtor i Drejtorisë Rajonale, ndërsa  rreth 
problemeve të ” implementimit të reformave në arsim” 
foli zëvendës ministri i Arsimit e Shkencës, z. Halit 
Shamata, i cili u ndal në ecurinë e saj dhe përfitimet 
në sistemin tonë arsimor në këto vitet e fundit.
Qarku i Tiranës, është një nga pretenduesit e rritjes 
së cilësisë së arsimit pasi dhe potencialisht, Qarku 
i Tiranës është më përfaqsuesi në arsimin tonë 
kombëtar duke u nisur më së pari nga investimet, 
infrastruktura dhe më tej në pretendimin për cilësi. 
Nga pushteti vendor përshëndeti zëvendëskryetari 
i Bashkisë Vorë, Z.Aqif Muça. Z.Taulant Biturku 
foli në emër të komunitetit të prindërve nga Kavaja, 
duke ofruar këshilla konkrete se si shkolla mund të 
bëhet më miqësore ndaj prindërve. 
U ndoq me interes në seksionin e dytë Z.Teuta Çoba, 
e cila shpjegoi standartet shtetërore të cilësisë. 
Mësimdhënia me në qendër nxënësit dhe aktorët e 
tjerë veprues, nga znj. Menada Petro plotësoi më së 
miri nevojën e audiencës për këtë çështje. Drejtori 
gjimnazit “Ibrahim Rugova” në Kamëz Z.Muharrem 
Lala, pasqyroi traditën e kësaj shkolle në zhvillimin 
e arsimit të zonës. Maturantja më e mirë e Maturës 
2011, studentja e mjeksisë, Merita Maloku, 
përshëndeti konferencën dhe falenderoi familjen, 
shkollën dhe Bashkinë Vorë për suksesin e saj.
Në fund të konferencës, për një lidhje dhe 
bashkëpunim sa më të frytshëm të shkollës me 
komunitetin dhe pushtetin vendor, u bënë  pyetje dhe 
u këmbyen mendime të vlefshme mes pjesëmarrësve.  

U mbajt më  25 
Nëntor,  2011, ne 
qytetin e Kamzes me 
pjesëmarrjen  e rreth 
250 të ftuarve, mësues, 
drejtues dhe prindër 
nga  Tiranëa qark 
dhe Kavaja,  duke u 
fokusuar te standartet 
e cilësisë.



36

MËSUESI     /   numri 1 (2569) - janar 2012 

etëm dy vite më parë, kur zoti Ministër 
shpaloste aksionet e mëdha reformuese 

të arsimit tonë kombëtar si braktisja zero, 
përfshirja e fëmijëve pesëvjeçarë në kopshte, 
rritjen e numrit të nxënësve me rezultate 
të shkëlqyera, përfshirja e sa më shumë 
nxënësve në arsimin profesional dhe maturën 
shtetërore me diplomë të njohur në mbarë 
Evropën dhe më gjerë, si dhe mjaft reforma 
të tjera, ne e ndienim veten pjesë të tyre dhe 
synuam të vihemi në pararojë të ndryshimeve 
të mëdha. Komuniteti i mësuesve dhe 
drejtuesve të shkollave të  DAR të qarkut 

të Tiranës ka synuar realizimin e reformave të thella 
arsimore, të cilat synojnë gjithçka për nxënësin. Ai, 
në qendër të procesit mësimor dhe edukativ. Nxënësi 
dhe formimi cilësor, vlerë për familjen dhe shoqërinë.  
Shkolla miqësore, e hapur dhe komunikative.
Ne kemi qenë të vetëdijshëm se kjo gjë do të arrihej vetëm 
me rritjen e  cilësisë përmes konsolidimit të praktikave 
të suksesshme në mësimdhënie në klasat 1-9. Rritja në 
sasi dhe cilësi e nivelit të arritjeve në tërësinë e këtij cikli 
shkollimi, por veçanërisht në Provimet e Lirimit, tregon 
qartazi për përkushtimin dhe profesionalizmin e stafit 
mësimdhënës. Apo thënë më ndryshe është një modul 
që përkthehet në cilësi dhe vlerë për nxënësit. 
Braktisja 0 – një indikator për të vlerësuar çdo mësues, 
drejtues e shkollë. Vlerësimi i kontingjenteve të nxënësve 
të cilët nuk frekuentojnë shkollën, përcaktimi i faktorëve 
që ka çuar në braktisjen, planifikimi i veprimtarisë 
edukative me prindërit e këtij kontingjenti për të bërë të 
mundur kthimin në shkollë; bashkëpunimi me pushtetin 
vendor ka sjellë përmirësim të problemit të braktisjes së 
shkollës.
Statistikat në pesë vitet e fundit tregojnë uljen nga 
1.26% në 0,38% si qark.
Nisur nga objektivi i përcaktuar nga DAR  për tërheqjen 
e fëmijëve 3-5 vjeç në arsimin parashkollor, është për 
tu nënvizuar fakti se si qark ky tregues është pozitiv, 
duke siguruar 67.4 % e fëmijëve të kësaj grup moshe, 
si dhe në zbatim të  projektit Cilësi dhe Barazi në Arsim,  
inicuar nga MASH mbështetur nga UNICEF si qark 
janë hapur 42 klasa të tilla. Ky tregues është shumë 
pozitiv, si dhe ka mundësuar përfshirjen e mbi 85% të 
fëmijëve 5-vjeçar në arsimin parashkollor. Po kështu në 
kuadrin e projektit “Shqipëria lexon” me mbështetjen e 
UNICEF janë trajnuar në rang qarku 187 mësues të 
arsimit parashkollor.
Një nga objektivat që Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Z. 
Tafaj shpalli për vitin 2011 ishte “Rritja e mëtejshme e 
pranimeve me së paku 10% të numrit aktual të nxënësve 
në arsimin profesional”. Kështu, këtë vit shkollor,  85 
nxënës më shumë frekuentojnë këtë arsim në shkollat e 
Qarkut në raport me vitin e kaluar.

Këtij objektivi, ne i jemi përgjigjur me orientimin e 
nxënësve që përfundojnë klasën e 9-të drejt shkollave 
profesionale me logjikën e investimit për shkollim me 
kosto të ulët dhe me mundësi për t’u punësuar më 
shpejtë. Kjo është një arsye shumë e fortë që dikton 
para shkollës, nxënësve dhe prindërve ndërgjegjësimin 
për zgjedhje në këto drejtime.
Hapja e degëve të reja në shkollat profesionale 
ekzistuese, Kavajë dhe Kamëz ka mundësuar rritjen e 
interesit të nxënësve, prindërve dhe biznesit në këto 
qytete. 

Të nderuar pjesëmarrës!
Më lejoni të vë në dukje se rritja e infrastrukturës shkollore 
në qarkun e Tiranës, ndoshta më shumë se kudo gjetkë 
është derivuar në rritjen e cilësisë së shkollës, aftësimin 
e vlerave të nxënësve dhe performimin e mëtejshëm të 
mësuesve. Ky shërbim arsimor, kjo infrastrukturë solide 
tejet moderne e cilësore, siç është dhe kjo shkollë ku sot 
po zhvillojmë konferencën, ka bërë të mundur rritjen e 
numrit të nxënësve që vijnë nga arsimi bazë, përdorimin 
e mjeteve mësimore dhe didaktike bashkëkohore 
efikase, teknologjinë e informacionit nga më të shpejtat 
dhe cilësoret, ngritjen e nivelit profesional të mësuesve 
dhe mbi të gjitha ka shtuar vlerat e cilësisë së shkollimit. 
Këto ndryshime të shpejta që ndodhën në drejtim të 
investimeve shkollore, të informacionit dhe teknologjisë, 
diktuan padyshim ndryshime në kurrikulën shkollore. 
Zbatimi i kurrikulës së re të gjimnazit, e cila është 
konceptuar, ndërtuar dhe hartuar tërësisht brenda 
standardeve bashkëkohore evropiane, na ka vënë 
përpara përgjegjësisë për një kulturë të re të menaxhimit 
të shkollës dhe një përfshirje krijuese dhe profesionale 
në këtë proces të drejtuesve të gjimnazeve, të 
mësuesve, të nxënësve, por dhe të prindërve. Këtë na 
e dikton koha. Koha e reformimeve të thella në arsim. 
Koha e ndertimit të godinave shkollave, laboratorëve, 
bibliotekave, palestrave dhe sallave të kompjuterëve, 
koha e cilësisë në arsim. Arritjet e shënuara pas vitit 
2006 në procesin mësimor-edukativ nuk mund të 
kuptohen të pambështetura me bazë materiale - 
didaktike apo infrastrukturë të re dhe moderne, që u 
është ofruar shumë shkollave të qarkut tonë. Kështu, 
vetëm me laborator janë furnizuar 10 shkolla të arsimit 
bazë dhe 2 shkolla të mesme me një vlerë 1 578 847 
lekë në total. Vlerësimi intensiv i qeverisë demokratike 
për shkollën me moton: “çdo ditë mandati një shkollë e 
re apo një shkollë e rikonstruktuar”, ka qenë i dukshëm 
dhe i prekshëm në mënyrë të veçantë në shkollat 
periferike të rrethit të Tiranës. Gjatë këtyre viteve 
janë ndërtuar dhe rikonstruktuar pjesa më e madhe e 
shkollave të Qarkut dhe në veçanti shkollat e bashkisë 
Kamëz. Kjo ka bërë të mundur që procesi mësimor-
edukativ të zhvillohet me një dhe dy turne me një numër 

CILËSI NË INFRASTRUKTURË, CILËSI NË ARSIM 
BILBIL HOXHA, Drejtro i DAR Qark Tiranë

V
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mesatar nxënësish për klasë që nuk i kalon 35. Gjatë 
vitit 2010-2011 janë rikonstruktuar ose janë në proces 
7 shkolla 9-vjeçare dhe të mesme, janë ndërtuar ose 
janë në proces ndërtimi 12 shkolla 9-vjeçare dhe të 
mesme, 2 kopshte. 
     
Dhe nuk mbaron këtu. Përderisa ndërtimi i shkollave dhe 
përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës shkollore 
është i lidhur me cilësinë e mësimdhënies dhe vlerat e 
shtuara të nxënësve, e ardhmja e qarkut tonë do jetë 
më shumë shkolla të reja dhe të rikonstruktuara me më 
shumë laboratorë, klasa e internet.

Të nderuar pjesëmarrës ! Siç e shihni ne i kemi mëshuar 
sot me të drejtë faktit se një shkollë e suksesshme, 
një cilësi e shtuar në arsim është e lidhur ngushtë me 
infrastrukturën e shkollës, me ndërtesën komode dhe 
moderne ku mësojnë nxënësit, me klasa dhe kabinete 
sa më të përshtatshme dhe funksionale, me kompjuterin 
dhe teknologjinë e determinuar në mësim. Por kjo 
kurrsesi nuk mund të kuptohet pa bashkëpunimin e 
ngushtë dhe frutdhënës më pushtetin vendor. Ne kemi 
një realitet të dukshëm tashmë, në raport me shumë 
njësi vendore, komuna e bashki të vendit; që shkollat 
tona janë pjesë e infrastrukturës më të pasur të vendit 
siç janë komunat rreth e qark kryeqytetit, me potenciale 
ekonomike e zhvillimore të pa krahasueshme me simotrat 

e tyre. Kjo na bën që edhe bashkëpunimi me pushtetin 
vendor të jetë në një nivel sa më të lartë, për të pasur sa 
më shumë investime në shkolla e kopshte, në biblioteka 
e konvikte.  Rrugë dhe mundësi bashkëpunimi ka pasur 
dhe do ketë edhe në të ardhmen.    

Kryetari i Bashkisë Vorë, Z. Fiqiri Ismaili, Kryetari i 
Bashkisë Kamëz,  z. Xhelal Mziu, Kryetari i Komunës 
Kashar z. Besnik Fuçia e kane përdorur  fondin e 
ekselencës si një mundësi financiare me ndikim të 
veçantë në formimin e kapaciteteve intelektuale të të 
rinjve, si një premisë, se me dije të plota rruga e integrimit 
është më e lehtë.
 I frytshëm gjykojmë se ka qenë bashkëpunimi me 
organizatat joqeveritare dhe koordinimi i projekteve të 
shumë aktorëve që krijojnë hapësira të reja në procesin 
mësimor edukativ dhe këtu meriton të përmendet në 
mënyrë të veçantë bashkëpunimi me UNICEF.

Të nderuar pjesëmarrës.
Më lejoni të përmbyll këtë fjalë të shkurtër përpara jush, 
duke shtuar ambiciet tona për një arsim cilësor që brezi 
ynë i ri kërkon prej nesh, që koha na shtron përpara 
si një domosdoshmëri, pasi ne kuptojmë se nxënësit e 
shkollave tona sot të edukuar, të pajisur me vlera morale 
dhe qytetare, brenda oborreve të shkollave, do të  jenë 
Shqipëria jonë e pas njëzet viteve.



38

MËSUESI     /   numri 1 (2569) - janar 2012 

Bashkëpunimi familje - shkollë 
Që nga momenti i shkuarjes së fëmijëve në shkollë, në 
mes të prindërve dhe shkollës krijohet një lidhje reciproke e 
afatizuar (derisa fëmijët të shkojnë në shkollë, d.m.th. deri 
në mbarim të shkollimit). Që nga ai moment njohja me njëri 
tjetrin dhe informimi reciprok bëhen të domosdoshme. Në 
këtë kontekst fëmija bëhet urë lidhëse në mes të këtyre 
dy faktorëve. Prindërit duan të dinë se cili apo cila është 
mësuesi e djalit apo vajzës së tyre. Mësuesit gjithashtu 
duan të dinë se cilët janë prindërit e nxënësit. Nevoja e 
prindërve për të ditur më shumë për përbërjen e klasës, 
për orarin e mësimit, për shkollën etj. bëhet gjithnjë e më 
e theksuar, kurse pretendimi i shkollës për ti mbështetur 
si duhet dhe sa duhet nxënësit e tyre i detyron ata që 
të grumbullojnë informata për personalitetin e nxënësit, 
kushtet sociale etj. Për këtë qëllim, mësimdhënësit në 
fillim të vitit shkollor organizojnë mbledhje prindërore 
dhe i njohin prindërit me qëllimet kryesore të programit 
mësimor, tekstet mësimore dhe format e punës duke 
vënë theks të veçantë në rëndësinë e bashkëpunimit, i 
ftojnë prindërit për bashkëpunim të ndërsjellë. 
Përse duhet të bashkëpunojnë mësimdhënësit 
me prindërit? 
Prindërit dhe mësimdhënësit duhet të bashkëpunojnë se: 
�� edhe prindërit edhe mësuesit pretendojnë dhe 
mundohen që fëmijët dhe nxënësit e tyre t’i edukojnë dhe 
aftësojnë që të bëhen të zellshëm, të ndërgjegjshëm, të 
aftë e të pavarur në jetë. 
�� prindërit dhe mësuesit edhe pse kanë përgjegjësi 
të ndryshme, edhe pse kryejnë detyra të ndryshme, 
duhet ta mbështesin njëri-tjetrin që t’i arrijnë qëllimet e 
caktuara. 
�� shkolla përveç arsimimit të nxënësve, ndihmon dhe 
përkrah prindërit në edukimin e fëmijëve të tyre. 
��mësuesit për arritjen e qëllimeve edukativo - arsimore 
kanë nevojë për përkrahjen e prindërve. 
��me bashkëpunim të ndërsjellë ndihmohet integrimi i 
fëmijës në shkollë. 
��mësuesit dhe prindërit duke biseduar e bashkëpunuar, 
në marrëveshje reciproke i shfrytëzojnë mundësitë për 
zhvillimin harmonik të personalitetit të nxënësit. 
�� si rezultat i bashkëpunimit të mirë edhe suksesi i 
nxënësve do te jetë më i mirë. 
Bashkëpunimi i mirëfilltë në mes të prindërve dhe 
mësimdhënësve krijon vetëbesim dhe besim të ndërsjellë 
te njëri-tjetri, vetë përgjegjësi dhe përgjegjësi ndaj njëri-
tjetrit, respekt, tolerancë dhe mirëkuptim ndaj njëri-
tjetrit, gatishmëri për zgjidhje të favorshme për palët dhe 
kompromis. Përmes bashkëpunimit shkolla  prindërit 
arrijnë ta flakin frikën, pasigurinë dhe paragjykimet ndaj 
njëri-tjetrit. Përmes bashkëpunimit, mësimdhënësit 
dhe prindërit arrijnë të jenë më objektiv në vlerësim e 
situatave, dhe në vlerësimin e arritjeve të nxënësve. 

Duke bashkëpunuar me njëri tjetrin mësimdhënësit 
dhe prindërit shtojnë kompetencën e tyre sociale dhe 
profesionale dhe kontribuojnë në procesin e zhvillimit 
dhe përparimit të arsimit. 
Duhet nënvizuar:
��Prindërit duhet ta perceptojnë dhe vlerësojnë veten si 
faktorë, si persona të pazëvendësueshëm, sepse nga 
ana fëmijëve të tyre perceptohen dhe vlerësohen si të 
tillë (më të rëndësishëm, më të dashur etj.). 
�� Mësuesit gjithashtu duhet ta perceptojnë dhe 
vlerësojnë veten eksperte, por jo të pazëvendësueshëm. 
Që të dy faktorët suksesin e punës së tyre edukativo-
arsimore duhet ta shohin në bashkëpunim të ndërsjellë. 
Bashkëpunimi në mes të prindërve dhe mësuesve nuk 
duhet të trajtohet si çështje vullneti dhe gatishmërie e 
mësuesve dhe prindërve të motivuar për bashkëpunim, 
por si pjesë integrale e punës institucionale.
Kushtet e nevojshme për bashkëpunimin
��Marrëveshje të qarta 
��Ndarje të qarta të detyrave 
��Kulturë e hapur dhe tolerante gjatë bisedave 
�� Bashkëpunim i vërtetë në mes të mësuesve dhe 
prindërve 
�� Mbajtja e mbledhjeve me një rend dite si dhe 
procesverbal 
��Shkëmbim i rregullt i informacioneve prindër- arsimtarë 
��Bashkëpunim konstruktiv 
��Respekt i dyanshëm 
��Arsimtarët dhe prindërit janë të kënaqur me konceptin 
e përfaqësimit përmes njerëzve të zgjedhur dhe nga kjo 
del një bashkëpunim plot besim 
��Vlerësim i punës 
��Këshillimi i prindërve dhe i arsimtarëve në fushën e 
bashkëpunimit 
��Besim i ndërsjellë 
��Bashkëpunimi i prindërve është eficient vetëm nëse 
prapa tij qëndron deri diku një profesionalizëm 
��Bashkëpunimi i prindërve duhet të mbetet autonom 
Cfarë e vështirëson bashkëpunimin me prindërit 
��Problemet e komunikimit 
��Grupet e mëdha të prindërve 
��Mbledhje kaotike 
��Skepticizmi nga të dyja palët 
��Frika nga përzierja në kompetenca 
��Ngarkesa me punë e arsimtarëve dhe prindërve 
��Përcaktimi i pamjaftueshëm i kompetencave 
��Rezistenca ndaj së resë 
��Përvoja të këqija të arsimtarëve me prindërit 
��Mendime të ndryshme për një qëllim të përbashkët 
��Grupi i prindërve nuk merret seriozisht me 
bashkëpunimin 
��Interesimi i vogël i prindërve 
��Mungesa e përkrahjes financiare 

“Marrëdhëniet shkollë – prind” Tauland Biturku
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Hapjen  e konferencës  e bëri zonja Artida 
Ferketi, Drejtore e Drejtorisë Rajonale, të 
Shkodrës e cila bëri një bilanc të arritjeve 
të arsimit në këtë qark duke u ndalur 
veçanërisht në problemet e ” implementimit 
të reformave në arsim”. Zëvendës  ministri 
i Arsimit e Shkencës, z. Halit Shamata, 
u ndal në ecurinë e saj dhe përfitimet në 
sistemin tonë arsimor në këto vitet e fundit, 
duke shfrytëzuar kapacitete bashkëpunuese 
gjithnjë në rritje me pushtetin vendor..
Më tej u vijua me fjalën nga përfaqësuesi i 
pushtetit vendor Pjerin Spathara, i cili kërkoi 
më shumë bashkëpunim me drejtuesit e 
arsimit sidomos në emërimin e personelit të 
shkollës, drejtues dhe mësues.
Në emër të prindërve  foli përfaqësuesi i Pukës 
i cili solli për të pranishmit eksperiencën e 
punës së këshillave pedagogjike të këtij qyteti 
në bashkërendimin e punëve me mësuesit 
kujdestar në klasa dhe me pjesëmarrjen e 
vetë nxënësve. U ndoqën me interes kumtesat 
e zonjës Vera Kamani MASH, Irida Sina, 
Teuta Çoba nga agjencitë vartëse të MASH, 
rreth çështjeve që kishin të bënin me fëmijët 
parashkollorë, me kurikulën e re që pritet të 
aplikohet në shkollat tona së shpejti, për rolin 
dhe vlerën e Agjensisë Kombëtare të Vlerësimit 
të Aritjeve, IKAP etj. Në fund të konferencës, 
për një lidhje dhe bashkëpunim sa më të 
frytshëm të shkollës me komunitetin dhe 
pushtetin vendor, u bënë  pyetje dhe u këmbyen 
mendime të vlefshme, mes pjesëmarrësve. 

U mbajt më, 02 
Dhjetor,  2011, ne 

qytetin e Koplikut me 
pjesëmarrjen e mbi 

200 të ftuarve, mësues, 
prindër, dhe përfaqësues 

të pushtetit vendor 
nga Shkodra, Malesia e 

Madhe dhe Puka. 
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ot, Qarku i Shkodrës shtrihet në tre rrethet 
veriore të vendit: Shkodër, Pukë dhe 

Malësi e Madhe, në institucionet shkollore të të 
cilëve, duke filluar nga kopshtet parashkollore e 
deri në universitet, ulen çdo ditë ¼ e popullsisë 
së qarkut.
Synimi i DAR
Të krijojmë një shkollë të sukseSshme 
miqësore dhe gjithëpërfshirëse  .
Strategjia  dhe objektivat e DAR Shkoder
Mbështetet në dokumentin ”Strategjia Kombëtare 
e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar” 2009-
2013, synon të garantojë një sistem arsimor 

Rajonal modern, pjesë integrale e sistemit Kombëtar. 
Ky sistem nxit konsolidimin e demokracisë, suksesin në 
dialogun dhe konkurrencën me vendet e rajonit dhe më 
gjerë.
Tërheqjen e të gjithe nxënësve 5-vjecar në arsimin 
parashkollor. Rritje e rezultatit në provimet e lirimit. 
Rritje e kalueshmërisë dhe notës mesatare në provimet 
e maturës shtetërore. Reduktim i numrit të nxënësve 
braktisës. Rritja e numrit të nxënësve që frekuentojneë  
arsimin profesional. Kualifikim i stafeve pedagogjike
Synohet tërheqja e gjithë fëmijëve në klasat përgatitore
Frekuentojnë institucionet parashkollore  4422 fëmijë 
Frekuentojnë 87.5% e fëmijëve që regjistrohen në 
klasën e parë, 21 grupe përgatitore  (8 qytet e 13 fshat)
Gjithsej në klasat përgatitore janë 475 nxënës;  
Punonjësit me arsim përkatës 
Kërkohet ngritje e mëtejshme profesionale  dhe bazë 
materiale më e mirë.
Investime 
ARSIMI 9 VJEÇAR
Vitin e kaluar 92 % kanë frekuentuar arsimin e mesëm:
Punonjës të kualifikuar, 
Rezultatet në provimin e lirimit; 
Gjuha  shqipe  99.2 %, nota mesatare 7.24, matematikë 
98.1 % nota mesatare 6.08 është përqëndruar  
vëmendja:
Në rritjen e rezultateve më të larta sidomos të shkollave 
të zonave malore.

Në gjithëpërfshirjen e nxënësve
Në nxitjen e talenteve në shkencë e arte 
Edukimin për karrierë 
GJIMNAZI
Rezultatet e Maturës Shtetërore:
Nota mesatare vjetore e lendës se Letërsisë: 6.5, nota 
mesatare e provimit të Letersisë: 6.7, nota mesatare 
vjetore e lendës se Matematikes: 6, nota mesatare e 
provimit të Matematikës: 6.1, nota mesatare e provimit 
Z1 : 5.9, nota mesatare e provimit Z2: 6.
Është përqendruar vëmendja në zbatimin e kurrikulës 
së re, rritjen e rezultateve të MSH dhe edukimin për 
karrierë. 
Probleme të kurrikulës
Lëndët me zgjedhje: jo totalisht plotësohen kërkesat e 
nxënësve, formimi i klasave mbi bazën e përzgjedhjes, 
orientim i nxënësve për përllogaritjen e pikëve dhe 
krediteve. Lënda “shkencë” në maturë paraqet probleme 
për realizimin e saj dhe probleme teknike në orar për 
lëndet me zgjedhje.
ARSIMI PROFESIONAL
10 shkolla profesionale  në  qytet dhe fshat
larmi degësh 
staf i kualifikuar
Partneritet i fuqishëm me organizata (GIZ,Kulture 
Kontakt)
është  përqendruar vëmendja :
Në rritjen e numrit të nxënësve në disa shkolla
Në plotësimin e skelet kurrikulës me module profesionale 
të përshtatshme për kushtet që ofron shkolla
Në lidhjen e shkollës me biznesin.
SHKOLLE  GJITHEPERFSHIRSE 
strategji të përfshirjes së grupimeve të veçanta
Gjithëpërfshirje e pakicave kombëtare (rom , egjiptian), 
fëmijëve me aftësi të kufizuar, fëmijëve të ngujuar
e fëmijëve të kthyer nga emigracioni, fëmijëve me 
probleme sociale –ekonomike dhe fëmijëve braktisës e 
kontigjent barktisjeje.
Punë e stafeve pedagogjike me nxënësit dhe prindërit  
punë me projekte mbështetur nga organizatat. 

Një vizion i ri i arsimit  në qarkun e Shkodrës

ARTIDA FERKETI, Drejtore e Drejtorisë Rajonale Shkodër 
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hkolla është institucioni  kryesor, ku zhvillohet 
procesi i edukimit në mënyrë të organizuar.  Këto 

vitet e fundit me reformat e ndërmarra nga Qeveria 
Demokratike Shkolla ka pësuar ndryshime të dukshme 
në përmbajtje, në procesin e edukimit  dhe në drejtimin 
e saj.
Janë bërë përpjekje maksimale për  hapjen  e shkollës 
ndaj komunitetit, në përfshirjen e prindërve në 
vendimmarrjet dhe në bërjen e tyre pjesë e rëndësishme 
e zgjidhjes së problemeve të saj.
Shkolla dhe komuniteti i prindërve  janë të  lidhura 
pazgjidhshmërisht ndërmjet tyre, pasi kanë një  synim  
të përbashkët, që është edukimi i fëmijëve me dije të 
qëndrueshme  bashkëkohore.
Fullan në librin e tij Bota e ndryshimit shprehet : 
Në shoqërinë e sotme postmoderne nuk mund ta kryesh 
detyrën e arsimit në qoftë se nuk bashkërendon forcat 
me të tjerët: bashkëpunimi, partneriteti i përbashkët 
krijon bashkëpronësinë  dhe bashkëpërgjegjësinë.     
Shkollat e ndara, të mbyllura nuk mund të jenë qendër 
e ndryshimeve, sepse nuk posedojnë as forcën, as 
energjinë, as kredibilitetin, autoritetin e as përkrahjen e 
mjedisit të jashtëm, prandaj nuk janë shkolla “efektive”, 
“lëvizëse”, “cilësore”. 
Të qenit  prind fillon qysh në lindjen e fëmijës dhe roli 
që fiton është  tepër i rëndësishëm,  në edukimin e 
tij.  Secili prind ka  dëshirë dhe ndjen  detyrim  për të 
ndihmuar shkollën në punën e saj në mbarëvajtjen e 
procesit mësimor –edukativ të fëmijëve në shkollë. 
Por kjo  dëshirë e prindërve duhet të menaxhohet me 
sukses nga mësuesit  dhe nga shkolla, të cilët  duhet 
të kenë aftësitë dhe intuitën e duhur për të krijuar  ura 
bashkëpunimi me komunitetin e  prindërve.
Në praktikë nuk mund të themi se ka shumë eksperienca 
të shkruara, megjithëse unë mendoj se ka mjaft praktika 
të mira dhe shumë të mira që duhet të promovohen, 
sepse vetëm kështu do te kemi  arritje në këtë drejtim.
Unë ka dy vite që jam kryetare e këshillit të prindërve të 
Gjimnazit  “Sabah Sinani” Pukë.
Gjithnjë e më shume ve re se numri i prindërve që 
bashkëpunojnë me shkollën ka ardhur në rritje, por edhe 
rezultatet e nxënësve në këtë shkollë kanë njohur rritje 
dhe përmirësime në të gjitha drejtimet.
Mendoj se interesimi për shkollën ka ardhur së pari, 
sepse çdo prind ka dëshirë që fëmija i tij të ndjehet 
mirë në shkollë dhe prezenca e prindit e bën atë më 
të përgjegjshëm për detyrën, që ka ai në shkollë; së 
dyti komunikimi i shkollës me prindërit ka njohur një 
ndryshim substancial, pasi prindërit janë bërë pjesë e 
të gjitha problemeve të shkollës nëpërmes informimit të 
vazhdueshëm, por edhe pjesë e zgjidhjes së problemeve, 
duke qenë pjesëmarrës në vendimmarrje. Përmirësimet 
janë të dukshme në përmbajtjen e  bashkëpunimit 

me komunitetin e prindërve. Ka ndryshuar forma 
e organizimit të takimeve me prindërit. Takimet e 
informimet janë të vazhdueshme, por në ditë caktuara, 
një herë në muaj  është e programuar  kontaktimi në 
shkollë i të gjithë prindërve me mësuesit kujdestarë dhe 
me mësuesit e secilës lëndë, ku prindërit informohen 
në mënyrë konfidenciale për fëmijën e tyre, për sjelljen, 
frekuentimin, mbarëvajtjen në procesin mësimor dhe 
vlerësimet periodike.
Përveç kësaj prindërit janë pjesëmarrës dhe mbështetës 
të aktiviteteve të fëmijëve të tyre në shkollë dhe jashtë 
saj.
Për të vijuar më tej  po citoj disa momente të rëndësishme 
të bashkëpunimit real të komunitetit të prindërve me 
shkollën : 
Këshillat e prindërve në klasa janë zgjedhur në mënyrë 
transparente, me pjesëmarrjen e  pjesës dërmuese 
të prindërve, po kështu edhe zgjedhjet në këshillin e 
prindërve të shkollës. Në të gjitha rastet  përfaqësimi 
i prindërve në organet kolegjiale të shkollës, këshillin e 
disiplinës, bordin e shkollës etj, është bërë me zgjedhje 
të hapur dhe transparente. Përveç kësaj këto organizma 
sa herë ka qenë e nevojshme janë mbledhur, kanë 
analizuar shqetësimet dhe kanë propozuar zgjidhje 
konkrete përmirësuese, të cilat në secilin rast janë 
miratuar nga drejtoria e shkollës. 
Në të gjitha analizat e zhvilluara në shkollë prezenca e 
prindërve dhe e përfaqësuesve të qeverisë së nxënësve 
ka qenë një zë i fortë dhe mjaft kritik  në  adresë 
të  mësuesve, të drejtorisë së shkollës dhe të vetë 
prindërve,  për probleme të veçanta, që kanë të bëjnë me 
përmirësimin e punës mësimore-edukative në shkollë.
Një aspekt tjetër, ku pjesëmarrja e prindërve ka qenë e 
dukshme është shprehja  e parapëlqimeve në përcaktimin 
e   lëndëve me zgjedhje  dhe  në çdo rast  janë bërë 
përpjekje maksimale për t’u marrë në konsideratë nga 
shkolla. 
Është viti i dytë që plani  vjetor i drejtorisë së shkollës 

Prindër dhe mësues për një qëllim

VERA NDRECA 
Kryetare e Këshillit të Prindërve të Gjimnazit “Sabah Sinani”, Pukë

S
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dhe rregullorja e brendshme e shkollës hartohen  me 
pjesëmarrje të gjerë të prindërve, mësuesve dhe 
nxënësve, po kështu dhe zbatimi i tyre  monitorohet  në 
vijimësi prej tyre.
Unë u shpreha për  Gjimnazin “Sabah Sinani”, por një 
praktikë e tillë është ndjekur edhe në shkollat e tjera 
të rrethit dhe kjo ka ardhur, mendoj unze, nga puna 
me përgjegjësi dhe e pasionuar e Zyrës Arsimore, e 
cila ka punuar me përkushtim dhe profesionalizëm në 
përzgjedhjen e drejtuesve  dhe stafeve  pedagogjike të  
shkollave, po kështu dhe në trajnimin e vazhdueshëm të 
tyre,  duke bërë të mundur  harmonizimin e punës dhe 
arritjen e rezultateve  në këto shkolla .
Ne si prind duam që fëmijët tanë  të kenë mësues që 
i kuptojnë dhe  i ndihmojnë  ata  të rriten, të mësojnë, 
të zhvillohen dhe të kënaqen në procesin e nxënies së 
dijeve.
Kurrë mos harroni ndikimin që keni të nderuar mësues  
në jetën e një nxënësi. Gjatë një dite, nxënësit më 
shumë kalojnë kohë me ju  sesa me ne .
Ngandonjëherë, personaliteti Juaj, forca e karakterit, 
përkushtimi  juaj  në punë janë vendimtarë në atë se sa 
mirë nxënësi do të  mësojë dhe arrijë objektivat e lëndës.
 Të nderuar mësues unë mendoj se aktualisht komuniteti  
i prindërve, krahas  bashkëpunimit dhe përpjekjeve 
të lavdërueshme  pozitive, ka mangësi  të shumta, 
pasi ky komunitet ka në përbërjen e tij disa kategori 

prindërish, ka prind të papunë, ka prind 
të divorcuar, ka prind të pa arsimuar,  
ka mjaft prindër që janë në emigracion, 
por ka edhe nga ata që vuajnë dënime 
të ndryshme, të cilët  prezantojnë mjaft 
vështirësi bashkëpunimi me shkollën, 
por shpesh herë pa dashje bëhen 
pengesë serioze për mbarëvajtjen e 
fëmijëve të tyre në shkollë, sepse  
bëhen një shembull jo i mirë, që  jo 
rrallë imitohen pa dashje nga fëmijët e tyre dhe sjellin 
shqetësime jo të vogla për shkollën dhe komunitetin e 
prindërve.
Ne e dimë se shkolla  krahas bashkëpunimit dhe 
mbështetjes  që e cituam më lartë, ka mjaft nevoja  për 
mbështetje financiare e njerëzore, që 
komuniteti i Pukës, duke qenë një nga 
komunitetet më të varfra të vendit e 
ka të pamundur, me gjithë dëshirën e 
mirë, që ka pjesa më e madhe e tij. 
Duke ju falënderuar për vëmendjen 
uroj që kjo konferencë të përmbush 
objektivat  e saj në arritjen e standardeve  
dhe  në përballimin e sfidave të reja 
që ka përpara shkolla shqiptare në 
procesin e saj të reformimit rënjësor.
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Hapjen  e konferencës  e prezantoi zoti Zhuljen 
Papajorgji, Drejtor i Drejtorisë Rajonale, ndërsa  
rreth problemeve të ” implementimit të reformave 
në arsim” foli zëvendës ministra e Arsimit e 
Shkencës, Znj Nora Malaj e cila u ndal në 
ecurinë e saj dhe përfitimet në sistemin tonë 
arsimor në këto vitet e fundit dhe sidomos në 
vlerat e padiskutuara që ka sot shkolla jonë në të 
gjithë përbëresit e saj në mësimdhënie, edukim 
dhe frekuentim.
Në emër të prindërve  dhe mësuesve 
përshendetën përfaqësues nga shkollat e 
bashkisë së Vlorës dhe Delvinës duke u ndalur 
në kërkesën më imediate që shkolla duhet të 
ketë ndaj përmbushjes së standardeve në fushën 
e edukimit, duke kërkuar më shumë mbështetjen 
e bordeve të shkollave dhe komunitetit të 
prindërve.
“Ne kemi këtu në Vlorë universitetin dhe jemi 
shumë kërkues ndaj cilësisë së arsimit si të 
cikleve parashkollore, parauniversitare dhe deri 
universitare. Ata duhet të jenë uniforme dhe në 
zhvillim të pandërprerë. Ndërsa drejtori i shkollës 
profesionale, të Sarandës u ndoq me interes 
në kumtesën, “Arsimi profesional dhe rritja e 
punës menaxhuese në të”. Ngjallën diskutim dhe 
u dëgjuan me kërshëri nga të pranishmit edhe 
zotërinjtë Rrahim Kaleci dhe Irida Sina.   
Në fund të konferencës, për një lidhje dhe 
bashkëpunim sa më të frytshëm të shkollës me 
komunitetin dhe pushtetin vendor, u bënë  pyetje 
dhe u këmbyen mendime të vlefshme, mes 
pjesëmarrësve. 

U mbajt më,
09 Dhjetor,  2011, 

në qytetin e Vlorës 
me pjesëmarrjen  

e rreth 200 të 
ftuarve, mësues, 
drejtues, prindër  
e përfaqesues të 
pushtetit vendor 

nga Vlora, Saranda 
dhe Delvina.
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ë këtë vit mësimor në zbatim të 
Strategjisë Kombëtare të arsimit 

parauniversitar dhe zbatimi i i Strategjive 
Ndërministrore të Qeverisë , DAR ka 
ndjekur me përgjegjësi zbatimin e politikave 
arsimor që janë në shërbim të Strategjive :
�Objektivi për braktisje 0 dhe parandalimi 

i prirjeve për braktisje është vlerësuar si një 
objektiv i rëndësishëm nga DAR , drejtoritë 
e shkollave , kolektivat mësimore dhe 
Qeveritë e Nxënësve . Ky objektiv është 
bërë pjesë e planeve të punës edukative të 
diferencuar, e lidhjes së ngushtë shkolle –

familje  dhe shkollë –Pushtet Vendor . Problem ditor në 
çdo shkollë ka qenë eliminimi i tendencave për braktisje 
nga disa fëmijë pa mbështetje prindërore , rom apo 
egjiptian
�Strategjia Kombëtare për integrimin  dhe edukimin 

e fëmijëve të komunitetit rom ka gjetur  mbështetje me 
plane pune  e programe  në ato shkolla  ku ekziston ky 
komunitet si në Shushicë, Novoselë apo Akerni.  
�DAR ka monitoruar frekuentimin e tyre në arsimin 

parashkollor dhe 9 vjeçar , integrimin e tyre në procesin 
mësimor, punë e diferencuar edukative, lidhjen e 
Shoqatave Rome me shkollën dhe ndihmesën e 
Pushtetit Vendor për përmirësimin e kushteve të jetesës 
së tyre DAR është pjesëmarrëse aktive në komisionet 
shtetërore pranë prefekturës Vlorë për këto Strategji 
Ndërministrore .
Vitin e kaluar nga komuniteti rom  frekuentuan arsimin: 
- Arsimi parashkollor  27  fëmijë
- Arsimi 9 vjeçar 95  fëmijë
- Nga ky kontingjent nuk pati asnjë braktisje përveç 
tendencave për braktisje që u eliminuan nga një punë e 
vazhdueshme dhe e kujdesshme .
- Ndërsa nga komuniteti egjiptian në rreth ka këta fëmijë:
- Në arsimin parashkollor  220   fëmijë
- Në arsimin 9 vjeçar          865  femijë
� Në zbatim të programit “ Përmirësimi i cilësisë së 

mësimdhënies në arsimin bazë “ që realizohet përmes 
SAVE the Children në bashkëpunim me MASH është 
bërë konkret dhe rezultativ pilotimi gjithëpërfshirës në 
DAR Vlorë 
Mesuesit dhe edukatoret që punojnë me fëmijë me aftësi 
të kufizuara kanë qenë dhe janë pjesë e veprimtarive 
kualifikuese për integrimin dhe mireëdukimin e tyre .
Për rrjedhoje flitet me plane pune  individuale edukative( 
PEI ) me këta fëmije, plane te cilat janë te aprovuara 
edhe nga prindërit e këtyre fëmijëve
�Politika arsimore për një shumëgjuhësi në shkollat e 

arsimit parauniversitar ,mundësimi i mësimit të një gjuhe 
të huaj që në moshë të vogel  ( klasa e trete cu ) vijimesia 
e gjuhës ( klasa e gjashtë ) dhe mundësia e gjuhesë së 

dytë në vitet pasardhëse është vlerësuar si prioritet nga 
DAR dhe drejtoritë e shkollave
Në shkollat 9 vjeçare që ka rrethi  në 50 shkolla 
zhvillohet një gjuhë e huaj  që në klasën e tretë cu e deri 
në klasën e nëntë , ndërsa në   9  shkolla 9 vjeçare  në 
qytet zhvillohen dy gjuhe te huaja .Ne arsimin e mesëm 
zhvillohet 1 dhe 2 gjuhë të huaja përveç 1shkollë në fshati 
(Ramice) Mbetet detyre plotësimi 100 % i shkollave me 
gjuhe te huaj
� Në vitin mësimor 2010-2011 në mbështetje të 

gjithë procesit të reformimit arsimor parauniversitar , u 
zbatua për herë të DYTE struktura e re kurrikulare e 
gjimnazit
DAR punoi seriozisht për këshillimin e  drejtorive të 
shkollave për orientimin e nxënësve për përzgjedhjen 
e lëndeve me zgjedhje të detyruar dhe me zgjedhje të 
lirë. Ndihmoi për hartimin e orareve , konceptimin e ri të 
programeve dhe metodave të mësimdhënës .
Për këto drejtime pune DAR organizoi konsulta dhe 
seminare sipas profileve. Mund të themi se ky proces 
ka ecur mirë , por akoma ka nevojë për përvojë dhe 
punë me cilësore lidhur me mbikëqyrjen dhe orientimin 
e nxënësit në punën me projekte dhe module , në 
vlerësimin e nxënësve me note dhe me kredite .
� Në 2 vitet e fundit  për herë të parë në të gjitha 

shkollat 9 vjeçare dhe të mesme të Qarkut u mundësua 
mësimdhënia e lëndës së informatikës në laboratorë të 
rinj të instaluar në çdo shkollë
Investimi për ngritjen e kabineteve të informatikës në 
arsimin e mesëm dhe 9 vjeçar , futja e internetit në të 
gjitha shkollat e rrethit vlerësohet nga në si një arritje e 
madhe.
Të gjitha shkollat e mesme të  rrethit të Vlorës kanë 
kabinete  informatike , ndërsa nga  57 shkolla 9 vjeçare 

KARAKTERISTIKA TE PERGJITHSHME DHE PRIORITETE NE VITIN 
MESIMOR 2010-2011.

ZHYLJEN  PAPAJORGJI, drejtori i DAR Vlorë

N
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30  kanë kabinete informatike  , ndërsa shkollat e tjera 
punojnë me 1-2 kompjuterë
Në Sarandë nga 23 shkolla  21 kanë kabinete informatike
Në  Delvinë nga 13 shkolla 9 kanë kabinete informatike
Në 50 % te shkollave të rrethit Vlorë në këtë vit janë 
përdorur laboratorë virtualë si mjete konkretizimi në 
procesin mësimor .Në të gjitha shkollat e rrethit 9 vjeçarë 
dhe të mesme nga nxënës dhe mësues po komunikohet 
me internet për pasurimin e njohurive shkencore në 
lëndët mësimore 
Të gjitha këto investime janë pjesë e Strategjisë 
Kombëtare të arsimit për rritjen e cilësisë së mbarëvajtjes 
dhe zgjerimin e informacionit shkencor bashkëkohor
�Përsa i përket realizimit të reformës arsimore 

në qarkun e Vlorës,  Stafet drejtuese të shkollave në 
të tre rrethet kanë qenë dhe janë objekt i vazhdueshëm 
kualifikimi për një drejtim ligjor dhe shkencor ZA dhe 
DAR  duke monitoruar punët e drejtuesve për shumicën 
e tyre kanë vlerësim pozitiv. Ata me shembullin e tyre 
profesional dhe ligjor po ju përgjigjen mirë kërkesave të 
kohës për një konceptim të ri drejtimi.
�Është fakt pozitiv që në këtë vit në rrethin e Vlorës 

kuadri mësimor në të gjitha ciklet në masën 100% është 
me diplomë , duke mos harruar nevojën e vazhdueshme 
për kualifikim dhe vete kualifikim si nevojë e zhvillimit të 
përditshëm të arsimit
�Në këtë vit është punuar me vëmendje për zgjerimin 

e autonomisë se shkollës dhe lirisë akademike nëpërmjet 
Bordeve , Këshillit të prindërve ,Qeveritë e nxënësve 
janë hapur dyert e shkollave për thithje kontributesh 
dhe për objektivitet vendimmarrje .Këto elemente 
decentralizues në menaxhim të shkollave ,në hartim 
planesh mësimore ,në pasurimin e burimit informativ dhe 
për një gjithëpërfshirje të gjithe aktorëve , janë kthyer në 
një lëvizje të  gjerë arsimore në institucionet arsimore të 
Qarkut .Duhet thënë se me gjithë këto arritje pozitive 
ka ende shfaqje zvarritjesh , mungesë iniciativë , për 
të plotësuar detyrimet ligjore ,inferioritet shkencor dhe 

organizativ , të cilat dëmtojnë konsolidimin e arritjeve në 
shkollë
� Është e papranueshme që disa drejtorë shkollash 

kur u kërkon DAR vlerësime dhe mendime për punën e 
mësuesit në kuadrin e reformimit të shkollës hezitojnë të 
bëjnë vlerësime dhe karakteristika zyrtare megjithëse e 
kanë për detyrë funksionale , sidomos kur ka të bëjë me 
vlerësime mesësish të një profili 
� Kemi vite që kemi vlerësuar si prioritet përsosjen 

e figurës morale qytetare të mësuesit si edukator , larg 
ryshfetit, mitmarrjes,kurseve të jashtëligjshme ,dhunës 
verbale dhe mund të themi se në këtë vit rezultatet e 
kësaj pune  kanë dhënë ndryshime dhe reagime pozitive

DREJTIMET KRYESORE TE PUNES PER VITIN 
SHKOLLOR 2011-2012
��DAR ,ZA dhe drejtorite e shkollave të rrisin menaxhimin 
ligjor të arsimit , duke zbatuar Udhezimet e MASH dhe 
Dispozitat Normative
��Ristrukturimi I gjimnazit do të jetë objekt  këshillimi dhe 
minitorimi , duke përhapur pervojat më të mira në Qark , 
për zbatimin e kurrikulës së re
�� Të shtohen, të mirëmbahen dhe të përdoren me 
efektivitet paisjet laboratorike në çdo shkollë në funksion 
të lëndevë mësimore
��Të eleminohen tendencat për braktisje ,përmes një 
punë të programuar dhe sistematike në çdo shkollë , 
duke luftuar për një braktisje 0
��Ne kuadrin Meritë-Preferencë për Maturën Shteterore 
, shkollat të ndertojnë program pune gjithëvjetor dhe 
DAR, ZA  t‘i ndjekë me përparësi këto rekomandime
�� Të konsolidohet Teknologjia e Informacionit midis 
shkollave dhe DARdhe ZA për të rritur cilësine e 
menaxhimit mësimor
��Shkollat teknike –profesionale , të luftojnë për një rritje 
numerike të nxënësve , për përmirësimin infrastrukturor 
dhe perfeksionim të formimit teorik dhe praktik për 
ekonominë e tregut.
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Saranda nje destinacion i rendesishem Turistik. Ajo 
me te drejte  konsiderohet si porta hyrese ne jug te 
Shqiperise. Ka  potenciale te rendesishme arkeologjike 
dhe natyrore.

ZHVILLIMI TURISTIK
Turizmi,  destinacioni kryesor i zhvillimit te qytetit ka rritje 
te vazhdueshme  vitet e fundit. Zhvillimi i nje turizmi 
konkurues. Destinacion i preferuar nga turiste te huaj 
e vendas.
Kapacitetet:
24.000 m2 plazhe publike, 120 njësi hoteliere, Disponon 
118 asete te natyres e te trashegimise kulturore, 
Qyteterime Antike: Buthrotum dhe Foinikes.

POZICIONIMI I SHKOLLES PERBALLE RITMEVE 
TE ZHVILLIMIT TE TURIZMIT.
Shkolla e mesme profesionale “Antoni Athanas” eshte 
nje agjent dinamik per progresin dhe zhvillimin e  
Sarandes. 
Ajo eshte terheqese per nxenesit dhe biznesin. I 
pergjigjet nevojave te tregut te punes dhe hap rrugen 
drejt zhvillimit profesional.

DEGET KRYESORE
Ne mbeshtetje te plote e duke ju pergjigjur kerkesave 
te  tregut te punes, ne shkollen tone jane hapur tri dege:
- Hoteleri-Turizem
- Ekonomik 
- T.I.K (Teknologji e Informatikes dhe Komunikacionit)

MISIONI I SHKOLLES
Nepermjet arsimit profesional, ofron burime njerezore te 
afta profesionalisht per zhvillimine rajonit te Sarandes. 
Ajo eshte terheqese per nxenesin dhe biznesin. U 
pergjigjet nevojave te tregut te punes. Hap rruget drejt 
zhvillimit profesional. Bashkepunon me autoritetet, 
bizneset, komunitetin dhe agjensite brenda dhe jashte 
vendit.   

MARREDHENIET ME BIZNESIN
Marredhenie bashkepunimi dhe ndihme reciproke. 
Nxenesit tane kryejne praktikat mesimore (javore ose 
ditore) prane bizneseve, ne baze te nje kontrate te 
firmosur ne vitin 2009. Bizneset ndihmojne financiarisht 
per promocionin e shkolles ne aktivitete te ndryshme. 

PARTNERET E SHKOLLES
Bizneset dhe Institucionet shteterore te qytetit. Kultur-
kontakt me projektet e meparshme dhe tani me 
projektin   ALB-IZ. Suiss-Contact me investime serioze 
per plotesimin e Worshop-eve me mjete pune dhe me 
hapjen e kurseve te trajnimit per komunitetin. Jemi ne 
kerkim te projekteve te reja.

PUNESIMI I NXENESVE
Punesimi i nxenesve me kohe te kufizuar, gjate procesit 
mesimor dhe me kohe te plote gjate sezonit te veres. 
Ne hotele, bare, restorante, agjensi turistike, nxenesit 
tane perforcojne aftesite e tyre profesionale dhe 
percojne sherbime bashkekohore.

Turizmi, prioritet i zhvillimit te qytetit  të  Sarandës
DRITAN TAKA
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Arsimi na përket të gjithëve

Konferencat rajonale “Arsimi na Përket të 
Gjithëve” synuan aktivizimin e koordinimin e të gjithë 
grupeve të interesit në arsimin para universitar, shkollë 
- prind- pushtet vendor, nëpërmjet shpjegimit e 
diskutimit publik të reformave të ndërmarra 
nga MASH . Diskutimi i drejtëperdrejtë e në mënyrë 
konrete, i bazuar në frymën e transparencës dhe 
gjithëpërfshirjes, realizoi nje kuvend arsimor me 
mësues e drejtues nga çdo shkollë e vendit, me 
prindër dhe përfaqësues nga çdo njësi e pushtetit 
vendorë.  

Nisur nga misioni i Ministrisë së Arsimit e 
Shkencës për edukim cilësor për këdo e kudo, 
në përputhje të plotë me objektivin e shkollës, 
aktivizimi i bashkpunimit mes shkollës e komunitetit 
bëhet i domosdoshëm.  Shkolla, për vetë vlerat dhe 
objektivin që ka,  nuk mund të jetë e shkëputur nga 
konteksti lokal, nga komuniteti. 

Arsimi mbart dhe reflekton vlerat e 
shoqërisë që jemi, dhe të asaj që duam të jemi. 
Shoqëria e sotme është gjithmonë në lëvizje, gjë 
e cila  kërkon aftësi aplikimi e adaptimi të dijeve. 
Shoqëria që duam të jemi është e bazuar në dije. 
Objektivi I shkollës eshte ti ofrojë nxënësit në 
kombinim, si mundësinë për të mësuar me sukses 
edhe atë për  zhvillim moral e kulturor.  Kështu që 
standarti  i kërkuar i të nxenit arrihet kur mesimi e 
aplikimi i njohurive përfshijnë komunitetin. 

Aktivizimi i bashkpunimit shkolle-prind-
komunitet krijon mundësi reale për zhvillim pasi 
qëllimi është i përbashkët; një shkollë e suksesshme 
do të thotë-nxënës të edukuar, prindër të gëzuar, dhe 
pushtet vendor të kompletuar. Krijimi i atmosferës 

së bashkpunimit është vitale, sepse ndikon 
direkt në formimin e karakterit të fëmijve. Kur ata 
rriten me frymën e bashkëpunimit ata do të dinë të 
bashkpunojnë në jetë, të vendosin prioritetet e të 
pranojnë përgjegjësitë. Nga bashkëpunimi nuk ka 
asnjë të humbur. Bashkpunimi është zgjidhje e mirë 
për të gjithë. 

Me këtë frymë u konceptuan dhe u realizuan 
konferencat rajonale, pasi mendimi juaj vlen dhe 
është i padiskutueshëm në zhvillimet arsimore 
në vend. Qëllimi kryesor qe marrja e mendimeve 
e sugjerimeve tuaja drejtëpërsëdrejti, nëpërmjet 
informimit e shpjegimit konkret të reformës.  Duke 
marrë pjesë në keto konferenca, ju me potencialin 
tuaj, keni aktivizuar e keni dhënë energji zhvillimeve 
arsimore në çdo cep të vendit. Marrja e imputit tuaj 
është një hap I ndjeshëm drejt arritjes së cilësisë. 

Ekipi realizues i këtyre konferencave 
falenderon të gjithë pjesëmarrsit, e vlerëson 
kontributin tuaj  të rendësishëm duke dhënë 
mendimet e sugjerimet si për reformën edhe për 
zgjidhjen e problematikave lokale. Cilësia në arsim 
matet me atë çka ndodh në çdo shkollë, e në atë 
çka ne mund ti ofrojmë nxënësit në çdo klasë. 

Vazhdoni të kontriboni e jini pjesë active 
e reformës, projektoni e realizoni projekte 
kurrikulare e jashte kurrikulare në bashkpunim 
me komunitetin me qëllim arritjen e standartit 
të cilësisë në arsim. Arsimi na përket të 
gjithëve!

Nina Gjoçi

Drejtore e revistës “Mësuesi”

Të nderuar lexues,



Cilësi në arsim


