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Cilësi në arsim
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Ju uroj të gjithë fëmijëve të kopshteve, nxënësve dhe mësuesve suksese 
në vitin e ri shkollor 2011-2012!

Urimi i parë, si gjithnjë, shkon për nxënësit që ulen për herë të parë 
në bankat e shkollës. 

Unë i garantoj nxënësit dhe prindërit se do të gjejnë mjedise më të 
mira në shkolla, një klimë shumë miqësore dhe mësimdhënës shumë më 
të përkushtuar e të kualifikuar. 

Të nderuar mësuese dhe mësues, Në këtë fillimviti shkollor, dëshiroj 
t’ju shpreh mirënjohjen time për përkushtimin dhe punën e palodhur 
që bëni për edukimin e nxënësve. Ju jeni autorët kryesorë të çdo reforme 
në arsim. Shpallja e profesionit të mësuesisë si profesion i rregulluar 
do të ndikojë në rritjen e mëtejshme të prestigjit të këtij profesioni në 
shoqërinë tonë dhe në përgatitjen e brezave të rinj të mësuesve në nivele 
të afërta me ato të vendeve të zhvilluara. 

Të nderuar prindër, Si partnerët tanë më të rëndësishëm në çdo 
shkollë të vendit, ju ftoj që të thellojmë më tej bashkëpunimin si 
një faktor kyç për suksesin e çdo reforme në sistemin tonë arsimor. 
Falë mbështetjes prioritare të Qeverisë Berisha, sistemi ynë arsimor 
po zhvillohet me shpejtësi. Janë shënuar arritje shumë të rëndësishme 
sasiore. Por ne jemi të vetëdijshëm që arritjet sasiore duhet të kthehen 
në CILËSI, në mënyrë që nxënësit të fitojnë dije dhe aftësi që i shërbejnë 
formimit të tyre si qytetar të një shoqërie demokratike si dhe rritjes së 
shanseve për punësim, karrierë dhe, në tërësi, për një jetë më të mirë. 

“Arsim cilësor për të gjithë” është sfida jonë. Të gjitha programet 
dhe projektet e MASh-it synojnë rritjen e cilësisë. Në këtë vit shkollor, 
në kuadër të vlerësimit internacional PISA 2013, sistemi ynë i arsimit 
bazë do të vlerësohet për matematikën.   

Rritja e pjesëmarrjes në arsimin parashkollor i shërben zbutjes 
së ndryshimeve që ekzistojnë midis fëmijëve që vijnë nga shtresa të 
ndryshme sociale, çka garanton rezultate më të mira në gjithë procesin e 
edukimit edhe në nivelet e tjera të shkollimit bazë dhe atij të mesëm. Ne 
synojmë që mbi 80% e fëmijëve 5-vjeçarë të vijojnë një vit parapërgatitor.  

Mësuesit dhe shkollat po punojnë me përkushtim, në mënyrë 
që çdo fëmijë të përfundojë arsimin bazë. Ne synojmë të arrijmë 
“braktisje zero“ të arsimit të detyruar. Thithja e nxënësve të komunitetit 
rom është parësore për të rritur shanset e tyre në jetë dhe për integrimin 
e plotë në shoqëri. Në ditën e parë të shkollës, çdo nxënës i komunitetit 
rom do të marrë falas paketën e plotë të teksteve.  

Çdo nxënës qe përfundon arsimin bazë ka mundësi reale të 
vazhdojë arsimin e mesëm. Kriza e fundit financiare botërore na mëson 
se një ndër faktorët parësorë që përcakton shpejtësinë e rehabilitimit të 
ekonomisë në çdo vend të prekur prej saj, është niveli i shkollimit të 
mesëm dhe të lartë të shoqërisë, si dhe dijet e aftësitë e fituara për të 
ushtruar më shumë se një profesion. Ftoj të gjithë të rinjtë, të cilët ende 
nuk janë regjistruar, të shkojnë të regjistrohen në shkollat e mesme. Këtë 
duhet ta bëjnë edhe ata që kanë përfunduar më herët arsimin 8-vjeçar, 
pasi për këtë grup shkollat profesionale do të ofrojnë një program të 
veçantë.  
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“Të ndërtojmë të ardhmen 
përmes kulturës finaciare”  4
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Modernizimi i arsimit profesional është prioriteti 
ynë në këtë vit shkollor. Ai nënkupton përshtatjen e 
përmbajtjes në funksion të kërkesave të ekonomisë 
dhe tregut të punës, përkthimin dhe përshtatjen 
e teksteve mësimore të huaja, përmirësimin e 
mëtejshëm te infrastrukturës për formimin praktik, 
kualifikimin e vazhduar të mësuesve, zgjerimin e 
paketës së bursave për nxënësit, si dhe zhvillimin e një 
pakete nxitëse për vetëpunësimin dhe bizneset e reja 
të të rinjve që kanë përfunduar arsimin profesional. 
Shkollat profesionale do të transformohen në qendra 
të hapura gjatë gjithë ditës dhe aty 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.  
Këtë vit shkollor përfundon reforma e përmbajtjes 
së arsimit bazë. Mësuesit dhe pedagogët më të mirë 
janë angazhuar në grupet e punës për hartimin e 
planit mësimor dhe të programeve. Kjo reformë 
mbështetet në traditën e arsimit tonë kombëtar dhe 
në përvojën e vendeve më të suksesshme në fushën e 
arsimit. Unë i ftoj të gjithë mësuesit dhe prindërit të 
bëhen pjesë e kësaj reforme.  

Këtë vit shkollor përfundojnë maturantet e parë 
që kanë studiuar me kurrikulën e re të gjimnazit. Ajo 
vlerësohet se u ka ofruar nxënësve më shumë hapësirë 
për të zhvilluar prirjet e tyre.  

Ky vit shkollor përkon me veprimtaritë e 
100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë 
kuadër, çdo shkollë do të zhvillojë një program të 
gjerë të veprimtarive shkollore dhe jashtëshkollore.   

Në veprimtarinë e shkollave tona, përparësi 
do t‘i jepet edhe programit “Për një mjedis të 
pastër”. Nxënësit dhe mësuesit do të udhëheqin 
veprimtaritë për ndërgjegjësimin e shoqërisë për një 
mjedis të pastër në çdo qytet dhe fshat të vendit.  
Jam i sigurt se viti i ri shkollor do të jetë një vit i 
suksesshëm dhe do të shënojë arritje të reja që 
do ta afrojnë më shumë sistemin tonë arsimor 
parauniversitar me atë të vendeve të zhvilluara. Bazë 
për këtë është puna e palodhur e nxënësve, e mësuesve 
dhe e gjithë punonjësve të arsimit, si dhe mbështetja 
shembullore e prindërve dhe e familjeve.

Edhe një herë, ju uroj suksese në vitin e ri shkollor 
2011-2012!

Në ditën e parë të vitit të ri shkollor 20111-2012, në shkollën e 
mesme profesionale të Hoteleri – Turizmit, në Tiranë, Kryeministri 
Berisha uroi që ky vit të shënojë për nxënësit shqiptarë në tërësi 
dhe për shoqërinë shqiptare një nivel më të lartë dijesh, një shkallë 
më të lartë përgatitjeje, si kusht i të gjitha kushteve për të ecur 
të sigurt në projektin “Shqipëria vend i zhvilluar”. Gjithashtu, 
Kryeministri Berisha u shpreh se ky vit shkollor nis pasi reformat 
në fushën e arsimit po japin rezultatet e para shumë premtuese.

Duke u ndalur në rëndësinë e arsimit profesional, Kryeministri 
Berisha përshëndeti shtimin e numrit të nxënësve që ndjekin 
shkollat profesionale dhe i ftoi qytetarët shqiptarë që fëmijët e 
tyre t’i adresojnë në këto shkolla
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Së pari më lejoni të falënderoj organizatorët jo 
vetëm për ftesën, por edhe për mundësinë për të qenë 
të pranishëm në një event të tillë krejt të veçantë, për të 
shkëmbyer praktikat e mira dhe ide për politikëbërje. 
Kemi zhvilluar dhe jemi ftuar në shumë takime ku 
është diskutuar mbi financimin e edukimit në nivele 
të ndryshme. Kjo konferencë fokusohet tek edukimi 
financiar. 

Pothuaj paralelisht me zhvillimin e ekonomisë, të 
sipërmarrjes dhe inovacionit, është rritur interesi për 
zhvillimin e programeve të arsimit, për të inkurajuar 
kompetencat sipërmarrëse, si një kompetencë bazë e 
arsimit evropian, ç’ka përbën një nga standardet qe 
duhet të arrijë arsimi shqiptar ne kuadrin e proceseve 
euro-integruese. Edukimi ekonomiko-financiar, 
si pjesë e integruar e edukimit të sipërmarrjes, që 

përbën një nga sfidat e sistemit tonë arsimor, po zë 
një vend gjithnjë e më të rëndësishëm në programet 
dhe veprimtaritë arsimore.

Përmes kurrikulës me zgjedhje të lirë janë krijuar 
të gjitha premisat që nxënësi të ketë hapësirë dhe 
mundësi për të mësuar dhe praktikuar elemente të 
edukimit financiar. Në këtë hapësirë kurrikulare ka 
zënë vend edhe një projekt i  hartuar nga Banka e 
Shqipërisë për edukimin financiar në gjimnaze. Thelbi 
i projektit është një modul për edukimin financiar. 
Ky modul përfshihet në kurrikulën me zgjedhje 
të lire në klasën e 11-të të gjimnazeve. Projekti 
jetësohet përmes memorandumit të bashkëpunimit 
te nënshkruar ndërmjet MASH dhe BSH. Ky modul 
synon të aftësojë në mënyrë praktike nxënësit:

“Të ndërTojmë Të ardhmen përmes kulTurës finaciare”

Mbështetja e Bankës së Shqipërisë, si në trajnimin 
e stafit pedagogjik, ashtu dhe me materiale të shumta 
didaktike është për t’u përshëndetur, dhe unë përfitoj 
nga rasti të falënderoj Guvernatorin e Bankës së 
Shqipërisë,

zoti Fullani për nismën dhe për kontributin 
personal për mbështetjen e edukimit financiar në 
shkolla. 

Si në arsimin bazë ashtu edhe në atë të mesëm (edhe 
profesional), lëndë si “Edukim qytetar”, “Edukim 
për karrierën” apo edhe “Ekonomi”“Sipërmarrja”, 
etj. kanë të integruara elemente të edukimit financiar. 

Ne jemi në procesin e reformimit të kurrikulës 
së arsimit bazë dhe është e mundur që edukimi 
ekonomik dhe financiar të shihet me përparësi. 
Përvoja e BSH apo edhe e institucioneve të tjera 
financiare, do të jetë e mirëpritur në ndryshimet e 
mundshme kurrikulare.

Ne synojmë që në gjithë sistemin arsimor, nga 
ai parashkollori dhe universitetet të zhvillojnë 
kulturën financiare, si të tillë. Kjo nuk mund të 
arrihet pa një bashkëpunim mes strukturave të 
arsimit dhe aktorëve të përfshirë në botën financiare 
dhe me gjerë, në sipërmarrje. Sipërmarrja është 
mendësi dhe qasje. Ajo më shumë se një vlerë 
ekonomike, është investim shoqëror. Ky investim 
në fushën e edukimit është i drejtpërdrejtë. Ne 
duhet të arrijmë që nxënësi t’i ktheje rreziqet 
në mundësi, të edukojmë vetëbesimin për të 
përballuar sfidat. 

Për këtë, referuar përvojave të përparuara arsimore, 
mund të shihet mundësia e përditësimit të strategjive 
arsimore, ndërgjegjësimit të të gjithë aktorëve deri në 
nivelin e politikëbërësve . 

     

1. Për të menaxhuar financat personale
2. Për të lehtësuar marrëdhëniet me bankat dhe institucionet financiare
3. Për të planifikuar karrierën dhe rritjen e aftësive sipërmarrëse.

- Fjala e zv/ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Z. Halit Shamata në Konferencën e 9-të 
ndërkombëtare të Bankës Shqiptare 
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1. Për të menaxhuar financat personale
2. Për të lehtësuar marrëdhëniet me bankat dhe institucionet financiare
3. Për të planifikuar karrierën dhe rritjen e aftësive sipërmarrëse.

Të shkruash për 
udhën e këtyre botimeve 
arsimore, duhen faqe të 
tëra dhe më shumë mund 
të lexonim në veprën 
“Historia e Arsimit dhe 
e Mendimit Pedagogjik 
S h q i p t a r ” ( T i r a n ë , 
2003), me redaktor 
përgjegjës, të ndjerin 
Prof. Bedri Dedjen. Ishte 
pikërisht ky personalitet 
i njohur i arsimit, 
letërsisë dhe shkencës 

shqiptare, që më 1 shtator të vitit 1961, me detyrën 
e kryeredaktorit të parë, bëri të niste jetën  gazeta me 
emrin simbolik “Mësuesi”, aq e dashur dhe e vyer për 
mësues e pedagogë, nxënës e studentë, për prindër e 
mbarë lexuesit shqiptarë. Me rastin e 40-vjetorit të 
botimit të kësaj gazete, në mesazhin e tij përshëndetës, 
ndër të tjera, ai shkruante: “Gazeta “Mësuesi” zgjoi 
aftësitë krijuese të dhjetëra mësuesve, gjer në fshatrat 
më të largët, të cilët nisën të bashkëpunojnë me endje 

me të…”.Ndërsa, për arsye të ndryshme, ende nuk 
ka një historik të plotë të kësaj gazete. Por, një ndër 
ish-redaktorët e kryeredaktorët e saj, Prof.as.Dr. Ilir 
Kanini ka botuar librin e tij, me titullin “20 vjet, nga 
jeta e një gazete”(Tiranë, 2004).

Pra, udha 50-vjeçare e botimit tonë arsimor, 
“Mësuesi” është e mbushur me mjaft dëshmi e fakte 
të gjalla, për punën  e përpjekjet e pareshtura të 
qindra e mijëra mësuesve e pedagogëve, nxënësve e 
studentëve dhe prindërve shqiptarë, që shkolla jonë të 
rritej e të përparonte. Në banka dhe auditorë, kaluan 
bijtë e bijat tona, të cilëve u dhanë njohuri e shprehi 
mësuesit e pedagogët tanë, gjë për të cilën gazeta jonë 
“Mësuesi” dha ndihmesën e saj të padiskutueshme 
profesionale. Në faqet e saj, me gjithë politizimet e 
kohës së monizmit, si në shtyp, në arsim e kudo në 
jetë, me punën e redaksive përkatëse dhe të qindra 
bashkëpunëtorëve, në qytete e fshatra, lexuesit 
shqiptarë gjetën të mishëruar përvojën e përparuar, 
por dhe djersën e derdhur pa kursim nga mësuesit e 
pedagogët tanë, që t’i mësonin dhe t’i edukonin sa 
më mirë nxënësit dhe studentët tanë.

“mësuesi”, emër i nderuar në shTYpin Tonë pedaGoGjik

Kur më kërkuan kolegët e revistës së sotme 
”Mësuesi”, që të shkruaja pak radhë me rastin e 
50-vjetorit të daljes së numrit të parë të gazetës 
sonë të dashur, me emrin aq simbolik “Mësuesi”, 
ndjeva emocion të veçantë. Së pari, kujtova ato 
afër 22 vite (1981-2002), që i kalova bashkë me të, 
kohë kur ajo shënoi arritje të mëtejshme në udhën e 
bukur të arsimimit dhe edukimit të breznive të reja 
në Shqipëri. Solla në kujtesë të gjithë redaktorët e 
drejtuesit e tij, të cilët nuk kursyen dijet as energjitë e 
tyre, mendore e fizike, në shërbim të mirërritjes së saj.  
Por, njëkohësisht, këto ditë të fillimit të vitit të ri 
arsimor 2011-2012, kur gazeta jonë (tani revista 
“Mësuesi”) mbushi 50 vjet, nga 1 shtatori 1961, më 
erdhi ndërmend edhe udha e përshkuar nga shtypi 
ynë pedagogjik, ndër vite. 

Është e njohur që, në ndihmë të fëmijëve e 
prindërve shqiptarë, së pari, u botua në Stamboll 
revista arsimore “Drita-Dituria”(1884-1885). 

E ndërprerë për shumë vite 
radhazi, kjo traditë u vazhdua 
pas Shpalljes së Pavarësisë 
së Shqipërisë dhe krijimit 
të shtetit të parë shqiptar. 
Kështu, përmendim me 
radhë organet arsimore, që 
dolën: “Shkolla e re” e “Kumtari 
Arsimor”(1921), “Përlindja 
a r s i m o r e” ( 1 9 2 2 ) ,” R e v i s t a 
Pe d a g o g j i k e” ( 1 9 2 2 - 1 9 2 7 ) , 
“Mësuesi” (1927-1929) e 
“Normalisti”(1929-1937). Por edhe 
pas çlirimit të vendit u ndoq tradita e 
mirë e publikimeve pedagogjike, me 
revistën “Shkolla e Re”(1945), që një vit më pas mori 
emrin “Arsimi Popullor”. Kjo revistë e vazhdoi jetën 
e saj, deri më 1971 dhe më tej u shndërrua përsëri në 
“Revista Pedagogjike”.

• Në 50-vjetorin e numrit të parë:
Nga: Prof. Murat Gecaj

• Kryeredaktori i parë i Gazetës “Mësuesi”, 
Prof. Bedri Dedja, ndërmjet nxënësve
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Me ardhjen e Demokracisë në 
Shqipëri, pas vitit 1991, gazeta 
“Mësuesi” mori frymëmarrje 
të re, ajo ndryshoi rrënjësisht, 
si në formë dhe në përmbajtje. 
Tanimë, mësuesit e pedagogët dhe 
bashkëpunëtorët e shumtë të saj, 
në të gjitha anët e vendit, aty gjetën 
dhe përjetuan lirinë e shprehjes 
e të mendimit. Po kështu, dhanë 
ndihmesën e tyre për përpunimin 
e mendësive të reja pedagogjike, 
për njohjen dhe përhapjen e 
përvojave të përparuara, si në 
procesin e mësimdhënies dhe të 
edukimit të nxënësve e studentëve. 
Duke zbatuar politikat arsimore të 
qeverive përkatëse demokratike, 

gazeta “Mësuesi” u bë shprehëse e mendimeve të 
përparuara, bazuar në përvojën tonë kombëtare, por 
dhe duke marrë nga ajo evropiane, amerikane etj.

Në këtë udhë të shtruar nga paraardhësit, punon 
me përkushtim edhe ekipi i sotëm i revistës “Mësuesi”, 

botim i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Në 
faqet e kësaj reviste lexuesi ka gjetur e gjen punën  e 
madhe të mësuesve e pedagogëve tanë për zbatimin 
e Reformës Arsimore të Qeverisë Demokratike, të 
kryesuar nga Prof.Dr. Sali Berisha. Kjo përvojë është 
pasqyruar përmes qindra shkrimeve profesionale, të 
autorëve dhe gjinive të ndryshme, duke u përpjekur 
për të mënjanuar shkrimet formalë, që nuk thonë as 
nuk  të mësojnë ndonjë gjë me vlerë.

Pa u zgjatur me këto radhë, të cilat më duken “të 
thata”, para punës “plot bereqet”, që kanë bërë brezat 
e redaktorëve dhe të drejtuesve, të gazetës e revistës 
“Mësuesi”, le të përulemi me nderim para “arkivit” 
të saj të pasur jetësor dhe para atyre gazetarëve, që 
e shkruan aq bukur historikun e saj. Gjithashtu, i 
urojmë nga zemra këtij organi të dashur pedagogjik 
jetëgjatësi dhe përkushtim sa më të madh, në 
formimin dhe edukimin e breznive të reja të vendit 
tonë. Kështu ne do të kryejmë detyrimin tonë, që 
Shqipëria të lulëzojë e përparojë dhe të renditet e 
të ecë e sigurt, përkrah vendeve më të zhvilluara, 
evropiane e më gjerë.

Tiranë, 12 shtator 2011
                        

Në 50-VJETORIN e gazetës sonë “MËSUESI”, unë bashkëpunëtori i vjetër dhe që ruaj koleksionin 
25-vjeçar të saj, sot i uroj Revistës “MËSUESI” Jubileun gjysëmshekull të saj. ta vazhdojë po aq bukur 
dhe mirë rrugën e gazetës, tashmë më e shëndetshme dhe më e bukur, për të përcjellë plot dinjitet dhe 
profesionalizëm traditën shekullore të arsimit tonë kombëtar, duke pasqyruar përvojën dhe zhvillimet e reja 
të shkollës shqiptare. Uroj që brezat e ardhshëm të të festojnë edhe 1000 vjetorin e saj!

Sami DOMNI
Mësues i merituar

Gazeta ”Mësuesi”,  ka një traditë disadekadëshe. 
Madje, që me krijimin e shtetit të pavarur shqiptar 
më 1920,  kurdoherë ka pasur gazeta apo revista 
tërësisht arsimore, edhe pse me emra të ndryshëm. 
Pas ndryshimeve të mëdha të 1992-shit, u fol në 
Ministrinë e Arsimit dhe në redaksi për t’i dhënë 
gazetës”Mësuesi” një emër të ri, ndoshta që t’i 
përshtatej më mirë kohës. Sigurisht, për hir të traditës, 
redaksia nuk mund të pranonte këtë ndryshim, madje 
edhe pas vitit 1996 kur u përmirësua teknologjia e 
shtypjes, nga plumbi me kompjuter,  tok me shokët 
Kiço Kosta dhe Murat Gecaj, ishim të vendosur që, 
porsa kohë që të ishim ne në redaksi, tradita të ruhej. 

E kishim dhe e kemi për nder, që jemi vazhdues të 
veprës së stafeve që punuan prej vitesh në redaksinë 
e “Mësuesit” nën drejtimin e prof. Bedri Dedjes, 
Sofokli Afezollit, Mustafa Gërcalliut, Jakup Matos, 
Kozma Grillos, Thoma Qendros, Agim Xhafkës.

E në të vërtetë, 11 vitet e punës sime si kryeredaktor, 
tok me kolegët, mundëm të ruanim fizionominë e 
gazetës ”Mësuesi” si një gazetë pune, profesionale, 
larg politikës, larg sensacionit, intrigës e fjalëve pa 
bukë.

Ilir Kanini (Shkëputut nga libri “20 –vjet nga 
historia e një gazete”)

Shtator-1961, nga e 
djathta: Prof. Bedri Dedja, 

Mark Gurakuqi e 
Sofokli Afezolli
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Mësuesi-Model 2010-2011

Emrat e mësuesve të propozuar.

Gjon Lazri shkolla Adriatik/ Kurbin,  
Adem Kasmi, në shkollën Laknas/ Tiranë;
Fadil Dimnini, në shkollën Vorrozen; 
Jani Grozdani, mësues i CU, Sinice –Miras;   
Ndue Mata,  Lezhë

Tefta Rapi (Deda)  Shkolla 9-vjeçare “Anastas 
Laska” Libofsh –Fier . Lënda –matematike, 
propozimi nga mësues i shkollës. Është një 
mësuese me rezultate të larta, ka autoritetin 
dhe respektin e nxënësve të saj, të kolegëve dhe 
prindërve. 

Është mjaft e përkushtuar dhe beson në arritjet 
e nxënësve duke i ndihmuar që të gjithë të marrin 
pjesë në mësim.

Sinan Hysa, drejtor në shkollën “Stefan Zhaka” 
Kosinë –Përmet ( këtë  vit del në pension). Propozon 
mësues i shkollës. Është mësues plot pasion, i cili 
na nxit edhe ne mësuesve të rinj për të punuar më 
shumë. I rregullt, kërkues dhe drejtues i zoti.

Mirela Sula  (Kraja)  Shkolla”Xheladin Fishta” 
Shkodër.  Mësuese e klasës së parë ( Propozimi 
nga një prind). Nuk ka rëndësi çmimi, aq sa ka 
rëndësi të bëj të njohur  përkushtimin e kësaj 
mësueseje. Punon aq shume me fëmijët e klasës së 
parë, saqë të gjithë ne,  prindërit, duan t’i çojmë 
fëmijët tek kjo mësuese. E gatshme në çdo gjë, e 
dashur, e edukuar dhe fjalëmbël.

Mereme Fanaj Shkolla 9-vjeçare “Avni 
Rustemi” Kukës. Mësuese e CU. Propozimi 
nga nxënës dhe  prindër. Është një mësuese 
shumë korrekte dhe e dashur me ne. Është e 
komunikueshme, na ka mësue  me shume durim 
e përkushtim. Edhe gjerat e vështira na i bënte të 
lehta. Tek ajo kemi gjetur këshilla për situatat e 
vështira të moshës.

Të nderuar mësues,

Kur redaksia e Mësuesit, shpalli konkursin për 
“Mësuesin Model 2010-2011” donim të mblidhnim 
propozimet që vinin direkt nga ju, nxënës, ish-
nxënës, prind e koleg. Ky është një çmim nderi 
e mirënjohje për të gjithë ata mësues  që dinë 
të  dalin përtej  rutinës së zakonshme, mësues që 
janë të vetëdijshëm se brenda klasave të tyre u 
janë besuar edhe  udhëheqësit e së nesërmes, 
të etur për të bërë diferencën për një botë më 
të mirë. 

Ndër të gjithë profesionet që ka bota, mësuesi 
ka fisnikërinë dhe influencën e padiskutueshme. 
Në mbrëmje, mësuesi, s’ka pse ta pyes veten 
nëse ia vlejti ajo ditë apo jo. Ai e di se puna e 
tij vlen. Nuk ka as dyshimin më të vogël,  se ajo 
çka  ai bën, thotë, si e kur e thotë, ka prekur 
qeniet më të rëndësishme të planetit , fëmijët e 
të rinjtë. Mësues është ai që nuk favorizon kurrë 
përkatësinë politike, kulturore e fetare. Për ata, 
që me gjithë mend e respektojnë dhe meritojnë 
besimin, që shoqëria i ka dhënë profesionit të 
tyre. 

Nga të gjithë propozimet që Ju keni dërguar, 
redaksia me vështirësi mundi të dallojë shtatë 
prej tyre,  me përpjekjen maksimale për të 
qenë motivues e gjithëpërfshirës. Nga propozimi 
fillestar e deri tek intervistat, ne kërkuam  të 
zbulojmë të veçantën, shpirtin e mësimdhënies 
tek ata.  Mësuesi Model i  “Mësuesit”  janë ata 
që përveç anës akademike kanë arritur të 
prekin jetën e shumë njerëzve, kanë  ditur të 
drejtojnë dhe inkurajojnë duke lënë gjurmë në 
jetën e tyre.

Revista “Mësuesi” dhe unë personalisht, me 
mirënjohje të thellë, përshëndes të gjithë ju që 
morët pjesë në këtë fushatë, me propozimet 
e sinqerta e të ndershme, për të promovuar 
standardin e vlerat. Mësues Model janë ata, që 
edhe pse në kushte e ambiente jo të kënaqshme, 
arrijnë të zgjojnë të klasë dëshirën dhe privilegjin 
që të jep dija.  E rëndësishme është që motoja 
e punës së Mësuesit model është që t’u thonë 
nxënësve: Ju jeni të rëndësishëm,  jeni të aftë  
dhe nëse punoni, do të arrini më të mirën për 
veten, familjen e vendin tuaj. 

Nina Gjoçi
Drejtore e revistës
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Gjelosh Toma,  Zejmen/ Lezhe mësues matematike. I dashur. Jep mësim bashkëkohor duke punuar pa u 
lodhur. Ka arritur që nxënësit ta duan matematikën edhe pse e vështirë.

Fatbardha Pergegaj, mësuese e CU në Bulqesh/ Zallherr. Punon me përkushtim, e me shumë dashuri me 
nxënësit. Ka arritur rezultate të larta. Fëmijët dhe komuniteti e do për përkushtimin dhe pasionin për punën.

Sami Sulejmani, mësues shkolla “Ismail Qemali” Tiranë. Mësues matematike Propozojnë nxënës e 
shkollës. Profesor Samiu, siç ne e thërrasim, flet shtruar e të kujton ndonjë nga anëtarët Obamës. Ai lë 
mënjanë  formalizmat duke dhënë efektivitet në punën e tij drejtuese e menaxhuese. Për të shkolla duhet të 
krijojë kushte dhe mundësi të barabarta, për të realizuar  procesin e edukimit dhe të qytetarisë .

Hamit Taka,  shkolla e mesme e bashkuar Borsh/ Sarandë. Hamit Taka ka arritur rezultate të larta me 
një mësimdhënie bashkëkohore, ka arritje e kontribut të çmuar në procesin e edukimit të nxënësve me 
aftësi praktike dhe ato lëndore, ka kontribut në fushën e pedagogjisë dhe mësimdhënies të trajtuar edhe  në 
shtypin për mësuesin.

Sabri Ramazan Pira – mësues i matematikes, gjimnazi” Seit Najdeni” Peshkopi.
Mësues me rezultate të larta edhe në provimet e Maturës Shtetërore,  korrekt, komunikues dhe shumë 

punëtor. 

Bukurie Sabri Lazimi –Mësuese në  CF “Selim Alliu” Peshkopi. Të gjithë , ne prindërit duam që fëmijët 
tanë t’i mësojë mësuese Bukuria. Punon dhe lodhet shumë me fëmijët. Është e dashur me ta dhe shumë 
kërkuese.

Islam Hasani, mësues letërsie në Ishëm /Durrës, propozuar nga kolegët e tij. Mësues plot pasion, e 
dashuri për lëndën e letërsisë. Ka arritur që të zgjojë tek nxënësit dashurinë për librin. Është mësues model 
i cili punon në një zonë të largët në Ishëm të Durrësit dhe e dashuron zanatin e mësimdhënies. 

Ka fituar respektin dhe dashurinë e nxënësve, kolegëve dhe komunitetit. Është punëtor dhe punon me 
përkushtim me nxënësit e tij.  

Arta Toska, Shkolla 9-vjeçare “Naim frashri” Fier.
Mësuesja Arta Toska, është arsimtare pranë shkollës sonë prej 16 vjetësh. Gjatë kësaj periudhe, është e 

përkushtuar në punë , zhvillon mësim model duke përdorur metoda bashkëkohore. Ka zbatuar shume punë 
me projekte ku janë përfshirë jom vetëm nxënësit e shkollës por edhe komuniteti.

Ka fituar në disa projekte dhe gëzon respektin e nxënësve, prindërve dhe kolegëve.

Steliana Godime, mësuese letërsie ne shkollën private “Kasa” Plazh-Durrës. Propozimi vjen nga 
nxënës. Mësuese Stiljana është modeli i njeriut të ditur, të sinqertë, të dashur, të përkushtuar, të dhimbsur 
dhe me karakter të fortë. Shembull i përkryer për t’u admiruar. Si askush tjetër, ajo na ka qëndruar 
gjithnjë pranë, na ka mbështetur e përkrahur, por gjithashtu, jo pak herë, nuk ka hezituar të na kritikojë 
kur e kemi merituar.
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Ai erdhi në zyrë menjëherë më ftesën e Drejtores 
së Marrëdhënieve me Publikun. Në  orën nëntë  pa 
një minutë, çka përbëri dhe një element të veçantë 
për të gjithë në të grupit që e prisnim. 

Një mësues matematike që vinte në takim me një 
përpikmëri të tillë të admirueshme për këdo.

Ylli Caci, një burrë  me shtat mesatar, i drejtë 
dhe tejet i qetë në të parë, dhe që gjatë gjithë kohës 
vështronte me një qetësi 

Qëllimi ynë, ishte për të fiksuar portretin e tij në 
aparatin fotografik, pas vendimit që kishim marrë për 
t’i dhënë titullin “Mësuesi model 2010-2011”.

Ylli është mësuesi i matematikës në një nga 
gjimnazet më në zë të Tiranës, tek “Sami Frashri” që 
nga viti 1996, por...

Duket sikur në këtë pikë është më i ndjeshëm. 
E kam filluar fshatrave të Tiranës në fillim në 

Vorë dhe pastaj  fillimisht në Tiranë në Shkollën 
Skënderbe.

Një mësues me termin që ne kemi shpallur 
konkursin, pra mësues Model, mban në memorie 
sigurisht shumë nxënës ndër vite, ju çfarë do 
mendonit për këtë.

Ai nxënës  që të lodh më shumë dhe të kënaq më 
shumë me rezultate që arrin në fund të ciklit mësimor. 
Ja tani, duket së është paksa i përgatitur ndaj kësaj 
pyetjeje ngacmuese dhe shton.

Ai që drejton sot Akademinë Ushtarake ka qenë 
nxënësi im në matematike. Ishte nxënës i dobët në 
testin e fillim vitit se vinte nga një shkollë jo me shumë 
cilësi si ajo e Rëshenit... Por ai u bë ndër nxënësit me 
prirjet më të mira në matematike dhe kudo. 

Pastaj biseda jonë me mësuesin Ylli Caci kalon 
tek fëmijët e sotëm dëshirat dhe prirjet e një brezi 
nxënësish që  mbeten përgjithësisht të lidhur fort me 
shkollën dhe dëshirën për dije e shkencë.

Një mësues i mirë duhet të jetë si të thuash me një 
përkushtim dhe ndërgjegje të lartë profesionale dhe 
etike ndaj nxënësve të tij.

Të të duan nxënësit, dhe emri yt të lakohet prej 
tyre dhe jo aq prej kund tjetër kolegë, drejtues apo 
prindër, është një privilegj i madh. Do të thotë se ke 
arritur  një gjë shumë të mirë.

Me origjinë nga Kolonja e ngacmojmë  se, ndër 
kolonjarët, dhe korçarët, gjen sot emra të nderuar dhe 
të dëgjuar të mësuesve dhe profesorëve të matematikës  
dhe shkencave ekzakte.

Ndoshta  është uji, që kemi pirë...Ngacmojmë 
ne hareshëm  ndërsa mësuesi ynë Model Ylli Canco, 

vështron tek të gjithnjë me radhë dhe shton. 
Jo më shumë do mendoja ka të bëjë me  brezninë 

e mësuesve, kohë pas kohe. Modeli që kemi marrë 
dhe ndjekur edhe ne  në jetë shpesh është modeli i 
mësuesve tanë, dhe kur këta janë  të matematikës, 
njeriu fiton edhe disa formësime ekzakte të cilat nuk 
i shkel dot kurë tërë jetën.

Për shembull?
Po ja, një nxënësi që është i pesës mund t’i vesh 

edhe gjashtë kur e sheh që ka përpjekje edhe pse nuk 
e meriton  dot gjashtën, por një nxënësit të nëntës 
nuk mund ta falësh tek dhjeta për asnjë arsye, asnjë 
ndërhyrje asnjë motiv,  po nuk e meritoi vetë atë.

Puna dhe rezultatet me nxënësit është një tjetër 
temë që hapim në  takimin tonë të shkurtër. Madje 
ngacmojmë për Maturën dhe reformat si për të shkulur 
ndonjë detaj nga biseda me të  e për ta radhitur me të 
shpejtë në kompjuter. Ylli ka një vështrim mbi të gjithë 
ne dhe si bindet se nuk kemi asnjë “djallëzi” thotë.  
Vjet, se këtë vit nuk kam të dhënë ende, nga 200 nota 
dhjeta në Maturën shterpore që kishte në të gjithë 
vendin, 40 i kishin marë nxënsit e klasave të mia...

Vetëm kaq, dhe me ato duart e tij të futura nën 
sjetull si për të treguar ndjesinë e zvogëluar të dukjes 
dhe mburjes, Ylli Caci  mbetet përpara aparatit 
fotografik me fjalët:

Ende nuk di të dhëna për këtë vit, por... sigurisht 
nxënsit e tij do jenë  në nivelet e larta të vlerësimit 
se i tillë është dhe vlerësimi i tyre për mësuesin, Ylli 
Canco, i kolegëve dhe i komunitetet pranë këtij 
gjimnazi elitar”Sami frsahëri”

Ylli Caci, mësuesi i matematikës, në gjimnazin “Sami Frashëri”

Ylli Caci, mësuesi i 
matematikës, në gjimnazin 
“Sami Frashëri”, Tiranë
Fitues i çmimit 
“Mësuesi Model 
2010-2011” 

Ja fituesit e çmimit “Mësuesi Model 2010-2011”
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E sheh çdo ditë, me biçikletën e tij, në 
timonin e se cilës, mbështet çantën prej lëkure…  
Një burrë i bëshëm e me pamje prej babaxhani e mjaft 
simpatik. Ndjek rrugën për në hyrje të shkollës pyjore, 
në Shkodrën tonë. Është ky një ritual i përditshëm, 
që profesor Bari Duli, e bën tashmë prej…30 vitesh 
!Mjafton të këmbesh një përshëndetje të thjeshtë, 
“Mirëmëngjesi”-i për të kuptuar botën që fshihet 
brenda Tij. Zotëri në kuptimin e plotë të fjalës, aq sa e 
meritonte ta thërrisje kështu edhe në ato kohëra, kur 
ishte e ndaluar! Me hapin e tij karakteristik, të lehtë 
e të shpejtë, duket qartë se ai i ka sfiduar vitet, aq 
sa, askush nuk mund ta mendojë se edhe pak muaj e 
ndajnë nga përfundimi i viteve të punës  dhe zhurma 
e korridoreve të shkollës.  

I thjeshtë, fjalëpakë, syqeshur dhe shumë i 
vëmendshëm në çdo fjale që i thua, i përgatitur 
profesionalisht me të rejat e profesionit të tij, 
bashkëpunëtor për çfarëdo dhe për këdo, i gatshëm 
t’ju shërbejë të gjithëve, ka fituar respektin e gjithë 
kolektivit, brenda të cilit ndjehen njëherë, dashuria 
për të, por edhe keqardhja, që dita e pensionit 
po i afrohet….   Mësues i specializuar në lëndët 
profesionale të shkollës sonë, në fushën e pyjeve, 
biologjisë,botanikës  që nga algat e deri në bimët 
subtropikale, shkencës së tokës, fidanishtes pyjore 
etj, me pasionin, përkushtimin dhe mbi të gjitha me 
aftësinë për t’i  bërë nxënësit të vëmendshëm, gjatë 
orës së mësimit, ka arritur që të këtë rezultate të 
larta në punën e tij. I dashuruar pas kabinetit dhe 
mjeteve didaktike, të cilat i ruan dhe i mirëmban 
me fanatizëm, mund të thuhet pa frikë, se ndoshta 
kabineti i tij është model, ashtu si vetë i zoti!

Më rastisi, para dy ditësh të jem 
e pranishme në një situatë të tille: 
Profesor Bahriu ndodhej në zyrën e sekretarisë së 
shkollës, pasi i duhej të fotokopjonte testet për 
nxënësit që kishin riprovimin. Në kohën që po e 
ndihmoja,  po mendoja se sa në ankth do ishin ata 
nxënës, që në gjithë këtë vapë do hynin në provim… 
dhe njëheri, në portretin e profesor Bariut gjeta 
edhe  qetësinë prej një edukatori e prindi, që qorton 
e inkurajon më shumë me sy se sa me fjalë… E 
admirova. Në këtë moment në derë shfaqet një burrë 
rreth të dyzetave, i cili më kërkoi një vërtetim për 
vitin që kish mbaruar studimet në shkollën tonë. I 
kërkova me mirësjellje të më priste sa të mbaroja me 
fotokopjet.  Pasi u takuan në sy, i sapoardhuri me 
profesor Bariun, burrit që akoma nuk ia kisha mësuar 
emrin, i ndriti fytyra dhe zëri i mori nota nostalgjie…  
-Profesor Bariu!! Akoma këtu?!! 

-Po, i tha profesori, akoma këtu. Të kujtoj se je 
nga nxënësit e parë që kam patur në kujdestari dhe, 
pa u menduar aspak, i tha vitin dhe klasën, deri në 
“gërmë”… Me pas, me një siguri, si të ishte duke bërë 
apelin, tha radhazi emrat e disa të tjerëve, që kishin 
qenë në të njëjtën klasë…

U mahnita… kisha dëgjuar se mësuesit mbajnë 
në kujtesë vetëm nxënësit e shkëlqyer dhe me 
problematikët… Por nuk qenka krejt ashtu… Ai kish 
qenë një nxënës i urtë, me përparim mesatar, por djalë 
i mirë, gjë të cilën, profesori e tha me gjithë shpirt. .. 
Pasi e pyeti ish -nxënësin se,  ku e kish hedhur jeta, 
u ndanë me një përqafim të ngrohtë prej miqsh  e 
urime të ndërsjella…. 

Profesori vazhdoi punën e tij, ndërsa unë po 
përgatisja dokumentin për të cilin kishte nevojë 
personi. Gjatë gjithë kohës mendova se çfarë i duhet 
më shumë njeriut në jetë… Tek profesor Bariu janë 
mbledhur të gjitha tiparet më të mira njerëzore prej 
një edukatori e kolegu! Me plot gojën, do ta quaja 
njeriun dhe mësuesin model për të cilin kemi shumë 
nevojë.

  Meriton që mësuesi Bahri Duli të jetë “Mësues- 
model 2010-2011” për kohën e gjatë që ka shërbyer 
pranë kësaj shkolle, për devocionin me të cilin i 
shërben gjithkujt, por sidomos nxënësve, për botimin 
e teksteve profesionale, programeve mësimore në 
fushën e pyjeve, për kryerjen e praktikave profesionale 
në mënyrë profesionale në fushën e tij, për mbajtjen 
në mënyrë korrekte të gjithë dokumentacionit, për 
kërkesën ndaj vetes për t’u kualifikuar dhe për një 
mësimdhënie me metodat e reja, por edhe për zbatim 
të mjeteve mësimore në çdo orë mësimore .

  

Mësuesi Bari Duli nga shkolla teknike “Kolë Margjini”, Shkodër

Bari Duli, mësuesi i 
shkollës teknike, pyjore 

“Kolë Margjini”, 
Shkodër

Fitues i çmimit 
“Mësuesi Model 

2010-2011” 
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Gjatë gjithë kohës, ideja për shkruar për dikë që 
plotësonte të qenit një mësues model për rubrikën që 
Revista Mësuesi pati shpallur prej kohësh , na conte 
edhe në rrethin e Korcës dhe në pragun e derës së 
mësonjtores së parë shqipe në një farë mënyre. Në të 
vërtetë e kishim biseduar këtë ide edhe me drejtues dhe 
mesues te Korcës dhe që dukej se nuk ishte një punë 
fort pa përgjegjësira morale dhe etike. Të vije gishtin 
mbi mësuesit më të dalluar të kësaj treve arsimdashëse, 
nuk ishte dhe aq e thjeshtë.

Por teksa “gjuanim” për këtë qëllim, u ravijëzua emri 
i njërit(midis mjaft të tjerëve) Alfred Luarasit, mësuesi i 
matematikës në gjimnazin “Raqi Qirinxhiu” të qytetit. 

Zoti Arben Belba, drejtuesi i DAR, ishte në një 
mendje me mjaft prej propozuesve nxënës dhe kolegë 
të Alfredit.

 Mësuesin e matematikës të gjimnazit “Raqi 
Qirinxhi” Alfred Luarasin. Rrugës, tek shkonim për tek 
gjimnazi, dukej se na intrigonin përbashkimi i mbiemrit 
të mësuesit tonë të propozuar me Luarasët e dijes dhe 
diturisë së Kolonjës, por dhe emri i madh i gjimnazit 
me traditë dhe performancë; “Raqi Qirinxhi”. 

A mjaftonin këto për të qenë një mësues model për 
kauzën tonë?

Në shkollën e mbajtur pastër dhe me rregull, u 
takuam me Fredin, siç e thërrisni kolegët. Një njeri 
me një trup mesatar, me një hundë Skënderbeu, me sy 
bojëqelli e të gjalla dhe me njërën anë  të xhaketës, atë 
të dorës me të cilën shkruante në dërrasën e zezë, të 
pahitur nga pluhuri i shumësit të bardhë.

Dukej se ishte i pa përgatitur për takimin tone, ndaj 
një fletore ushtrimesh, që mbante në duar

s’dinte ç’ta bënte, herë e fuste në xhepin e xhaketës 
dhe herë e mbante në njërën dorë.

Fredi ka 40 vite që shërben si mësues, duke e filluar 
karrierën në një moshë fare të re në Bilisht e

pastaj në Librazhd e Përrenjas, për të qenë më pas, 

prej 15 vitesh, mësuesi i matematikës së këtij
gjimnazi.
Më i  bukuri i Korçës ka qenë në rini, - ngacmon 

drejtoresha e gjimnazit Eli Ombashi. Sportist. Kurse 
se tani, matematika dhe informatika nuk e lënë të 
kujdeset për veten. Mësuesi  ynë vështron qesëndisës 
ndaj bisedës dhe shton:

Epo dy fëmijët e mi janë një pasqyrë “e veseve”, 
“tarbjeteve” dhe pasues të geneve të së atit, ç’të themi. 
Djali ushtarak dhe vajza mësuese! Edhe kaq flet shumë 
për të.

Duket se dalëngadalë është formësuar portreti i 
njeriut të pasionuar pas profesionit dhe detyrës. 

-Kam një faqe interneti që e shfrytëzoj për 
matematikën, dhe nuk e di nëse mund të komunikojmë 
të edhe me ju.

- Si e përdorni per matematikën?
Komunikoj me nxënësit on-line. Edhe kjo një tjetër 

bukuri e punës tërë pasion të një pinjolli Luarasësh.
Ajo që na e bën edhe më të veçantë Fredin, 

mësojmë se janë faktet dhe rezultatet e punës si mësues 
matematikës. Tridhjetenjë përqind e notave të “Maturës 
2010” në lëndën e matematikës së këtij gjimazi janë 
nota 10, dhe 40 përqind e tyre të grupnotave 8, 9.

Ja kjo është ajo që e bën një mësues më shumë se 
cdo gjë  model. Një mësues ku nxënësit e klasës sapo 
dëgjojnë emrin e tij, ngrihen në këmbë vetvetiu prej 
konsideratës dhe respektit.

Vetëm disa rradhë na mjaftuan për të skicuar një 
prej mijra mësuesve që kontribuojnë për brezin e ri të 
vendit, me besimin se dhjetra portrete të tyre do të zënë 
vend në memorien e komunitetit pranë shkollës dhe 
nxënsve.

Alfred Luarasi, mësuesi korçar në gjurmën e Luarasëve

Alfred Luarasi, mësuesi i 
matematikës, në gjimnazin 
“Raqi Qirinxhiu”, Korçë
Fitues i çmimit 
“Mësuesi Model 
2010-2011” 
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Liljana Gjevori është një grua shtatshkurtër dhe 
me një qetësi gati olimpike në dukjen e parë.  Jep 
mësim në shkollën “Naim Frashëri” të qytetit të 
Elbasanit prej 27 vitesh.

Vetëm ky detaje dhe na bën të ndalemi tek puna 
e kësaj mësueseje të talentuar dhe të propozuar për 
titullin “Mësuesi model” 2010-2011, nga mjaft 
nxënës, prindër dhe mësues të këtij qyteti. 

Përpara se të takoheshim këto ditë me mësuese 
Liljanën, u ndalëm tek drejtorja e shkollës zonja 
Valbona Mehja.

-Unë jam e re në këtë shkollë si drejtuese, por për 
Liljanën dua t’ju tregoj vetëm një detaj. Me takoi 
përpara fillimit të viti dhe më tha:

-Drejtoreshë Valbona, mua më jepni klasën më të 
vështirë në kujdestari. Kam akoma forca dhe energji. 
Kam gjithë- gjithë 36 vite punë dhe me eksperiencen 
e tyre mund te ndihmoj ende mësueset e reja...

Ajo ka një aksent paksa të ndryshëm nga ai i 
Elbasanit dhe shton me krenari;

Nga nëna jam me origjinë nga Konispoli, ndaj dhe 
ju e vini re këtë gjë në gjuhën time të folur, por...
Ajo çka flet më shumë tek kjo mësuese është gjuha 
e shpirti dhe e pasionit për punën dhe profesionin e 
mësuesit.

Të filluar herët në vitin e largët 1975 në Labinot 
katund, si mësuese e matematikës, Liljana do të 
ecte në rrugën e vështirë dhe të bukur të profesionit 
duke u mbështetur në dy nga shtyllat kryesore që 
lyp ky profesion. Përkushtimin, ndershmërinë dhe 
profesionalizmin.

Kolegu i saj historiani Sami Domni, tregon për të: 
Po e takove jashtë mësimit mirë, por ta kërkosh në 

klasë, të hap vetëm dhjetë centimetra derën e klasës 
dhe më thotë “Ikë Sami iherë”. Nuk  të lë të futesh në 
mësim. Askënd, asnjëri por asnjë arsye.

Për mua mësimi është i shenjtë; thotë Liljana. Dhe 
ajo së bashku me kolegët kujton rastin kur ka lënë pas 
derës së klasë, me gisht në gojë edhe Sekretarin e parë 
të Partisë së kohëve të shkuara.

Nuk e dije që ishte i madhi fare?
E ngacmojmë.
Sigurisht që e dija, por sikletin më të madh e hoqën 

drejtoresha e shkollës dhe jo unë. Unë  shkumësin 
kisha në dorë dhe nxënësit që më deshin dhe më 
respektonin shumë.

Pastaj biseda kalon tek nxënësit dhe tek olimpiadat 
e matematikës. Mësuese Liljana njihet si një nga 
mësueset fituese të olimpiadave qysh herët, që nga 
maji i 1978-tës.

Kisha nxënësin Rezart Andoni atë vit. Një nxënës 
i shkëlqyer dhe familja gjithashtu. Isha mësuese e re 
atëherë vetëm 34 vjeç dhe shpallesha fituese. Më 91-
shin kisha nxënës Skënder Cilka, edhe ky një nxënës 
model. Ka ikur në Amerikë për ekonomi.

Eda Gjini, më 98, tani studion në Holandë për 
shkencat ekzakte...

Duket se mësuesja e tyre i ka ndjekur nga pas 
nxënësit e saj të dashur. Është mirë informuar për ta 
gjatë gjithë kohës, për shkollimin, profilet e ndjekura, 
jetën familjare.

-Duket se i mbani mend mirë nxënësit tuaj të 
shkëlqyer, siç dhe na i përmendët, por nga këta të 
vështirët?!

-Edhe ata. Sepse si të thuash, me kë vuan më 
shumë, në kuptimin më të mirë të ndihmës dhe punës 
që ke harxhuar me ta, e ke ndër mend më gjatë.

Vjet kam pasur dy nxënës nga këta që thuhet të 
vështirë, Mateon dhe Gjinon. Ishin tipa të zgjuar, por 
që i kishin hedhur librat prej kohesh.

U miqësuan me mua dhe matematikën, aq sa 
koleget e tjera habiteshin. 

Duket se kjo grua ka diçka që të bën për vete, 
të miqëson pa kushte. E qetë dhe pa shumë 
ekspresivitet në fytyrën e saj, qëndron përpara 
aparatit fotografik me një stoicizëm të habitshëm. 
Sikur nuk do t’ia dijë për të. Sikur bota dhe pasioni 
i saj për nxënësit dhe profesionin janë diku përpara 
saj, në mendjen dhe zemrën e mësuese së talentuar 
Liljana Gjevori, për të cilën kudo në botën e arsimit 
në Elbasan të thonë:

Po, Liljana Gjevori, po! Është një mësuese model. 

Mësuesja e Elbasanit Liljana Gjevori

Liljana Gjevori, 
mësuese e matematikës, 

në shkollën “Naim 
Frashëri”, Elbasan

Fituese e çmimit 
“Mësuesi Model 

2010-2011” 



13

M
ësuesi  num

ri 7 (2565) - shtator 2011  
Cilësi në arsim

Kohë më parë kishim vizituar për problemet e 
punëve edhe gjimnazin “Halim Xhelo” në qytetin e 
Vlorës, dhe diku, nëpër klasa duke fiksuar  në aparatin 
fotografik nxënës, mjedise e mësues, na kishte mbetur 
në celuloid edhe portreti një mësueseje që dallohej 
për një  humor dhe sjellje vërtet të admirueshme. 
Diku pranë një tavoline me antikuare ne mjediset e 
shkolles të tërhiqte vëmendjen e nje njeriu të beftë, 
se ne fund te fundit këtu ishim në mjediset e shkollës 
dhe jo diku në muzeun arkeologjik.

Kjo është mësuesja e letërsisë së gjimnazit Luljeta 
Jemini (Guri), një grua e qeshur dhe me një gazmim 
të brendshëm që e rrezaton dhe e përcjell tek të gjithë 
nxënësit e saj. 

Por për Luljetën nuk janë më pak të rëndësishëm 
edhe kolegët dhe gjithë njerëzit që e rrethojnë në 
punë e saj të përditshme. E pa lodhur dhe e pakursyer 
në thellimin e dijeve të saj në shkencën e letërsisë, ajo 
është bërë një nga promotorët e kualifikimit brenda 
shkollës në departamentin e letërsisë së gjimnazit, 
dhe njëherësh edhe trajnuese shumë e efektshme për 
mësuesit e rrethit.

Një nga pikat e saj të forta, të thonë në shkollën ku 
punon, është dhe mënyra e komunikimit me kolegët 
dhe përcjellja e dijeve shkencore e profesionale edhe 
tek koleget e tjera në seancat e ndryshme trajnuese.

Edhe një fakt tjetër që flet shumë për pasionin e 
saj për profesionin dhe dashurinë për nxënësit dhe 
detyrën e shenjtë të mësimdhënies dhe edukimit.

Kohë më parë ajo ngriti dhe organizoi grupin 
e teatrit të gjimnazit dhe konkurroi me të në 
olimpiadën e teatrove të shkollave të mesme të rrethit. 
Ishte i vetmi gjimnaz publik që merrte pjesë në këtë 
event të rëndësishëm dhe që pasuronte jetën e rinisë 
së qytetit të Vlorës. Pjesa tjetër e konkurrimit ishin 
komunitete e nxënësve të disa gjimnazeve private të 
qytetit. Merret vesh se pjesa financiare për grupet e 
tyre ishte ku e ku më efikase se sa ajo e gjimnazit ku 
punon Luljeta. E megjithëkëtë, veprimtaria tregoi se 
fitues mund të jetë ajo trupë që ka në themel të saj 
shpirtin krijues , pasionin dhe ambicien e të gjithëve 
për të fituar. Djemtë dhe vajzat e Luljetës zunë vendin 
e parë.. kjo është një nga pasqyrat vlerësuese të punës 
jashtë aurikulare të kësaj mësueseje të talentuar dhe të 
përkushtuar deri në vetëmohim.

Sigurisht, -të thonë koleget e saj, - për Luljetën 
puna e orarit është e tejkaluar. Ajo di të ndërtojë 
të tilla hapësira dhe korniza pune sa që e detyrojnë 
ndonjëherë të mbetet kaq gjatë në mjediset e shkollës, 
sa që të befason. Sepse nëse shkolla duhet të jetë një 
qendër komunitare dhe e një shkollë miqësore e 

suksesshme, ajo duhet të fillojë nga puna e pasionuar 
e mësuesve të saj që nuk dinë të masin orën e saj me 
zilen e mësimit, por që shkon në limite tej saj deri në 
mbasditet e vona.

Kjo është përmes disa radhëve të shpejta mësuesja 
Luljeta  Jemini (Guri) e gjimnazit “Halim Xhelo” në 
Vlorë.

Luljeta Jemini, mësuesja e Vlorës

Luljeta Jemini, mësuese 
e letërsisë, në gjimnazin 
“Halim Xhelo”, Vlorë
Fituese e çmimit 
“Mësuesi Model 
2010-2011” 

luljeta Jemini (Guri) ka një formim të plotë 
profesional që mbështetet jo vetëm në 
diplomimin cilësor në degën “Gjuhë – Letërsi”  por 
edhe në një punë serioze e sistematike për të qënë 
koherent me informacionin që koha  ofron.

Me kompetencën shkencore, komunikimin qytetar 
format e reja të mësimdhënies që përdor ka arritur të 
ketë rezultate pozitive në procesin mësimor-edukativ,që 
e bëjnë të dallueshëm jo vetëm brenda shkollës por 
edhe në ballafaqimet në konkurrime dhe në olimpiadat 
në rreth.

luljeta Jemini (Guri) është njeri korrekt për të cilin 
puna dhe raporti me ligjin është i shenjtë

në figurën luljeta Jemini (Gurit)  shoh jo vetëm 
specialistin pasionant e të përkushtuar e cila me 
pjekurinë,qetësinë etikën që c karakterizon di të jetë një 
shok i mirë që të gjendet pranë sa here që ke nevojë.

elokuent dhe me humor të ofron gjithnjë një mjedis 
të këndshëm bashkëbisedimi ku spikasin dukshëm 
vlerat e tij qytetare.

drejtore e gjimnazit halim xheli 
Majlinda Panozaqi
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Qytetit tone ju rikthye gjalleria  nga  zhurmat 
e femijve. Rruget janë të mbushura si asnjehere 
me  fëmijë të shoqëruar nga prinderit, motrat dhe 
vellezerit .  E veçanta e kesaj dite është se qytetarë të 
ndryshëm ,  ndalojnë në rrugë duke u dhenë urimin 
«  Suksese në mësime » . 

Mes qindra nxënësve nuk është e veshtirë  të  
dallosh vogëlushet që futen në klasën e parë, në 
fytyren  dhe sytë e tyre lexohet dashuria, çiltersia dhe 
kureshtja. 

Një vogëlushe lëshon dorën e nënës duke u 
drejtuar me tufen e luleve ne dore në drejtim të 
mësuese Fatime Becit.. 

Mësuese Fatimja është një nga mësueset e klasave 
të para të shkollës «  Migjeni «  Pukë.  

Ky vit shkollor  për mësuese Fatimen përkon 
më tre ngjarje te rendesishme  :  me  përvjetorin  e  
ditëlindjes, me përvjetorin e 30-te  te fillimit te  punes 
ne arsim  dhe me 20-vjetorin  e  punes  ne shkollen 
«  Migjeni » .  

Mesuese Fatimja ka lindur në Flet të rrethit Puke, 
në vitin 1961 dhe në vitin 1981 ka përfunduar 
shkollen e mesme pedagogjike «   Shejnaze Juka  »  
Shkodër,  dëshira për të mësuar  më shumë , krahas 
punës ajo vijoi studimet e larta,  që  në vitin 1989 i 
përfundoi   me rezultate shumë te mira. 

Puna e saj e palodhur , krijuese me dashuri per 
nxenësit e profesionin  ka bere,  qe  kjo mesuese të 
jetë ndër mësueset më të kërkuara nga prindërit.

Mësuese Fatimja ka pritur  e përcjell breza të 

shumtë nxënësish , që leximin dhe shkrimin e gjuhës 
shqipe për herë të parë  ua  mësoi me  shumë dashuri, 
nuk u mërzit asnjëhere me çapkenllëqet e tyre, por 
gjithmone me durim e pasion punon dhe kujdeset 
per mesimin dhe edukimin e femijëve.

Koleget flasin me respekt per mësuese Fatimen si 
metodiste, e papërtuar në këshillimin e mësueseve 
të reja, bashkëshorte dhe nënë shembullore që ka 
edukuar katër femijë duke i drejtuar ato ne rrugën e 
dijes, dy kane mbaruar studimet e larta dhe dy te tjere 
vazhdojnë studimet e larta.

Vitet në arsim i kanë dhene përvojë, eksperince dhe 
dëshirë për të mësuar gjithnjë, aktive në veprimtaritë 
e organizuara në shkollen «   Migjeni «  , spikat te 
kjo mësuese nxitja e perkrahja e talenteve të reja. 
Bashkëbisedimi më mësuese Fatimen është i ngrohtë 
më fjalë të zgjedhura e të ngrohta, mëson diçka të re 
që padyshim lidhet më ecurinë e edukimit ne shkollë.

Ajo që e bën të veçantë mësuese Fatimen  janë 
rezultatet e punës  së saj . Nxënësit e mësuese Fatimes 
janë të dallueshëm jo vetëm për rezultate të larta , por 
ato janë model ne sjellje brenda dhe jashtë shkollës, 
dhe shpesh  për nxënësit e klasave më të larta perdoret 
rëndom shprehja domethënëse «  janë nxënësit e 
mësuese  Fatimes »

Mësuesja Fatime Beci e klasave të para të shkollës 
“Migjeni”  Pukë.  

Fatime Beci, mësuesja e 
ciklit të ulët e shkollës, 

“Migjeni” Pukë.
Fituese e çmimit 
“Mësuesi Model 

2010-2011” 

Pa e zbuluar faktin që fatime Beci ishte propozuar 
për çmimin “Mësuesi Model 2010-2011” gjatë 
kontakteve me qytetarë të Pukës i pyetëm disa syresh, 
gjithnjë me merakun që të kishim një përputhje 
të plotë mes preokupimit tonë si redaksi për të 
dalluar  më të mirët dhe memorjes së njerëzve të atij 
komuniteti qoftë edhe me ngacmimin e parë, duke 
përbashkuar brënda emrit të propozuar, njeriun, 
edukatorin, mësuesin e talentuar dhe të dashur me 
nxënsit dhe qytetarët: na thoni emrin e një mësuesi 
që i trajton nxenesit njesoj, që nuk do t’ia dijë nëse 
fëmija  është i drejtorit, i mjekut, i kryetarit të bashkisë 
a komunës, që fëmija vjen nga familje të varfër a një 
familje me ngjyrë? dy qytetarë të nderuar të Pukës 
thanë pa hezituar emrin e fatimes, pavarësisht nga 
njëri-tjetri, dhe pa e ditur se ne donim të konfirmonim 
propozimin e ardhur, në adresën e redaksisë prej 
kohësh nga nxënës prindër e mësues për fatime 
Becin. 

Kjo dhe përgjigje te tjera si fakti që ajo e ka 
arritur suksesin me forcat e veta e me ndershmëri na 
lumturuan te gjitheve ne të redaksisë. Kishim gjetur 
mësuesen model që po kërkonim edhe në Pukë.

Madje kjo ishte një provë për ne edhe për të gjithë 
emrat e tjerë të mbëritur në redaksi nga i gjithë vendi.
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Kristo-Eqremi, si të doni thërrisni, siç e thërresin 
në Librazhd apo siç e thërresin në Saranti, tashmë 
është mësues. Se sa kohë është mësues llogariteni nga 
5 maji 2009 e deri sot. Është një mësues që e nisi 
me 9 nxënës, mësim në lokal të hapur, lokalin e Edi 
Sulës me rrënjë nga Ostreni i Vogëli Dibrës, rritur 
në Patos, me një histori të dhimbshme por edhe një 
burrëri malësorësh të hershëm, e nisi me nëntë për ta 
dyfishuar një javë më pas. 

Dhe ku ndodh kjo? Ndodh në një fshat të vogël 
që vetëm në verë mbledh rreth dyqind banorë të tij. 
Dhe a e dini se sa e ka përqindjen e frekuentimit? Ata 
që ishin atë ditë me klasën e tij, tashmë në shkollën 
fillore të Ostjas i panë me sytë e vet nxënësit, kaq të 
përkushtuar e kaq të dashuruar pas mësimit të gjuhës 
shqipe. Në klasën e Eqremit, gjatë gjithë këtyre muajve 
nuk ka munguar asnjë fëmijë, në asnjë orë të vetme.

Kjo është një pjesë e kohës së Eqremit, koha më 
e bukur e jetës së tij. Koha tjetër është kohë pune të 
lodhshme. Agimi çdo ditë e gjen thellë në det duke 
tërheq rrjetat e peshkimit për tu kthyer në mesditë, 
për të shpërndarë peshkun në lokalet e në fshatrat 
për rreth. Pas kësaj vjen herë pas here “puna e dytë”. 
Merr makinën korrëse të ferrave dhe i bie fshatit rreth 
e rrotull. Ndihmon Lindën, shoqen e jetës por edhe 
tre fëmijët dy prej të cilëve kanë lindur në Saranti. Në 
ditën e shkollës nuk bën punë të dytë. Lahet shpejt e 
shpejt, heq erën e peshkut dhe djersën e punës, vishet 
bukur, mbledh fëmijët e Sarantit në makinën e tij 
dhe ngjitet tashmë në shkollën shtetërore të hapur 
për të. Është koha, siç thotë ai, që nuk e lodh kurrë, 
që e mban gjallë, që e bën krenar.

Nuk po zgjatem në momentet “protokollare”, nuk 
dua ta mbush tregimin tim me “foli ky apo foli ai”. 

Por ama një gjë nuk mund të rri pa e veçuar, letrën 
e Ambasadorit tonë në Athinë, Dr. Vili Minarollit, 
lexuar nga sekretari i Ambasadës Rezart Bejkaj...

Të Dashur nxënës,
Të  mos flasësh, të mos shkruash dhe të mos lexosh  

gjuhën shqipe  do të thotë që nesër të mos dish nga e 
ke origjinën nga i ke rrënjët. Të flasësh  gjuhën shqipe, 
por të mos dish as të shkruash as të lexosh është si ai 
njeriu që ka veshë por nuk ka sy. Njeriu ka dëshirë të 
mësojë sa më shumë gjuhë, që t’i japin mundësi  të 
lidhet me njerëz në mbarë botën, por  të dish  të flasësh, 
të shkruash dhe të lexosh gjuhën  tënde amtare,  është të 
mbash  të forta lidhjet me atdheun tënd dhe  me njerëzit 
e tu të afërt. Çdo gjuhë e huaj është pasuri për mendjen 
tuaj, gjuha shqipe  është pasuri e mendjes dhe e shpirtit. 
Prandaj mësojeni atë me dëshirë dhe vullnet.

Ju jap fjalën që atë që nuk e bëra sot  do ta bëj një 
ditë tjetër, sa më të afërt.

 Edhe unë kam qenë shumicën e jetës time mësues 
dhe si ty me dëshirë dhe pasion  u kam mësuar 

nxënësve matematikë. Unë jam krenar që sot  i takoj 
dhe më takojnë ish nxënësit dhe ish studentët e mi dhe 
marr prej tyre falënderimet për atë që u kam mësuar. 
Ti Eqrem, bën diçka që e tejkalon atë që kam bërë 
unë si mësues, apo dhe ti kur punoje si i tillë. Nuk e 
ke mjet jetese, nuk e ke detyrë shtetërore. E ke thjesht 
detyrë shpirtërore e ke të brendshme si ndjenjë, që të 
është ushqyer së bashku me formimin tënd. Prandaj 
ajo që bën ti ka brenda fisnikëri, ka brenda pasion, 
ka dashuri dhe mbi të gjitha ka atdhedashuri. Këtë e 
kam parë dhe e kam ndjerë  edhe kur kam parë  disa 
foto gjatë orëve të mësimit këtu në Saranti. Prandaj 
ajo që bën ti dhe kolegët e tu anë e mbanë Greqisë dhe 
në diasporë, është e pakrahasueshme, se nuk ka pasur 
modele më parë. Ato gjenden vetëm tek Rilindësit 
tanë, atëherë kur mësimi i gjuhës shqipe  ishte arma 
më e fuqishme  për pavarësi dhe  identitet.

Sot ne jemi të lirë, sot ne jetojmë në gjirin e një 
shoqërie tjetër, mikpritëse që na ka dhënë  miqësi 
dhe dashuri, sot ne  po kërkojmë të integrohemi 
në familjen evropiane, të bëhemi pjesë e saj, por 
gjithnjë do të mbetemi shqiptar me identitetin tonë 
kombëtar. Dhe duhet të jemi krenar me këtë. Gjuha 
shqipe  është për mendimin tim  elementi kryesor i 
identitetit tonë.

Prandaj  puna që bën ti dhe kolegët e tu  është e 
pavlerësuar.

Unë jam krenar që  po punoj së bashku me ju dhe  
që ju ndihmoj. Ashtu si edhe miqtë e mi që janë sot 
me ju.

Me dëshirë për t’ju takuar sa më parë,
Me dashuri dhe mirënjohje,
Vili Minarolli
 Athinë, 05.03.2010

Mësuesi Eqerem Elezi mësues i gjuhës shqipe në emigracion

Eqerem Elezi, mësues 
i gjuhës shqipe në 
emigracion,
Fitues i çmimit 
“Mësuesi Model 
2010-2011” 
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Arsimi dhe reforma

Sigurimi i  cilësisë dhe 
masivizimi i shkollave 

profesionale  në përshtatje me 
tregun e punës, këto vitet e fundit 
ka qenë prioritet i Arsimit shqiptar.

Në shkollën tonë  përfshihen  
profilet  ekzistuese dhe janë 
planifikuar të hapen degë të reja,  
si ato të ndërtimit, elektrike dhe 
ekonomike, pasi është bërë studimi  
i  tregut të punës, në rajonin e 
Kamzës dhe më gjerë.

Risia qëndron se, krahas arsimit 
të nxënësve që mbarojnë arsimin 
9-vjeçar, në këtë shkollë do ketë 
dhe arsim postsekondar për të 
rinjtë që përfundojnë gjimnazin 
të cilët nuk vazhdojnë shkollën e 
lartë, por edhe kualifikimin e të 
rriturve me kurse afatshkurtëra 
dhe afatmesme.

Shkolla Mesme Profesionale 
Kamëz, aktualisht  ofron 6 degë, 
shërbimi i mjeteve të transportit, 
agrobiznes,  shërbimi social-
shëndetësor, hoteleri –turizëm, 
makineri bujqësore dhe TIK me 

506 nxënës.
Synimi  i shkollës është edukimi 

dhe aftësimi i  nxënësve për t`u 
përballur me tregun e punës. 

Shkolla jonë tashmë e ka 

krijuar identitetin e vet, me 
profile të konsoliduara, staf 
specialistësh të trajnuar, faqe në 
internet, fletë palosje të shkollës 
dhe një publicitet që del jashtë 

 SHEFKI  SKARRA
                                                                     Drejtori  i shkollës profesionale bujqësore Kamëz

rriTja  e  cilësisë së arsimiT profesional.inTeGrimi i deGëve 
ekzisTuese, në shkollën mulTifunksionale rajonale.  
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Arsimi dhe reforma

rajonit të Kamzës.
Në shkollën tonë funksionojnë 

2 kabinete modern me internet, 
kabineti i  firmave ushtrimore, 
kabineti i mjekësisë, kuzhina për 
hoteleri-turizmin, kabinete të 
agronomisë, miniservisi i shkollës 
dhe një pemtore e shkollës për 
praktikat e agrobiznesit.

Prioritet i  punës së shkollës 
tonë ka qenë zhvillimi i 
praktikave profesionale, sigurimi 
i lidhjeve të qëndrueshme midis 
metodave bashkëkohore të 
praktikave profesionale për një 
përvetësim efikas të kompetencave 
profesionale në modulet dhe 
praktikat profesionale duke u 
ballafaquar konkretisht me tregun 
e punës. Praktikat profesionale  për 
çdo degë zhvillohen në kabinetet 
e praktikave profesionale dhe me 
një bashkëpunim të ngushtë me 
bizneset e zonës. Këtë vit nxënës 
të degëve të hoteleri-turizmit 
dhe agrobiznesit, kanë ngritur 
dhe firma reale aksionere brenda 
në shkollë dhe po punohet nën 
drejtimin e mësueve të prakikës dhe 
nxënësve për aftësimin e nxënësve 
për ngritjen dhe funksionimin 
e projekteve vetëpunësuese, ku 
synohet që nxënësit të punojnë në 
grup dhe të aftësohen për ngritjen 
e bizneseve  që i përgjigjen tregut 
të  punës.

Objektiv i  punës së shkollës 
tonë ka qenë tërheqja e sa më 
shumë nxënësve, vlen të përmend 
regjistrimet në klasën e X, ku 
arritëm të regjistronim  221 
nxënës në 5 degë, nga 113 të vitit 
të kaluar.

Kjo u mundësua falë 
bashkëpunimit shumë të mirë 
shkollë-pushtet lokal –donatorë 
të huaj. Aplikimi i ditës së hapur 
për nxënësit e klasave të nënta të 
shkollave të rajonit dhe publiciteti 
në median e shkruar dhe vizive, 
bënë të mundur tërheqjen e këtyre 
nxënësve për të ndjekur  shkollën 
tonë.

Kjo përvojë  e  vitit të kaluar po 

aplikohet edhe këtë vit shkollor, ku 
vetëm gjatë muajit Mars, shkolla 
jonë u vizitua nga më shumë se 
300 nxënës të klasave të nënta, 
ku nxënësit vizituan ambjentet e 
praktikave profesionale të cilat u 
prezantuan nga nxënësit aktual të 
shkollës dhe mësuesit specialist, 
veprimtari e cila do aplikohet deri 
në fund të shkollës, gjithashtu 
do të shpërndahen fletë palosje 
të shkollës, do vendosen banera 
dhe do të vazhdojë publiciteti në 
median e shkruar dhe atë vizive.

Në shkollën tonë regjistrohen 
nxënës me rezultate të ulëta nga 
shkollat 9-vjecare, por ka eshe 
një grup nxënësish në çdo degë 
dhe sidomos tek dega e shërbimit 
social-shëndetësor me rezultate të 
mira.

Objektiv  i  shkollës tonë është 
që të punojmë si me nxënësit që 
vijnë të fitojnë një profesion dhe 
dalin në tregun e punës, gjithashtu 
të krijojmë një grup nxënësish 
elitar që jo vetëm të aftësohen 
për profesionin duke punuar 
me projekte por të ndjekin dhe 
studimet e larta në profilet e tyre.

Shkolla jonë konkuron me 
dinjitet në konkurse dhe panaire 
kombëtare, këtu po përmend 
vendin e parë që zuri shkolla 
jonë nga 41 shkollat profesionale 
në rang kombëtar, konkursi i 

organizuar nga British Council 
për projekte vetëpunësuese, një 
grup nxënësish të shërbimit social-
shëndetësor konkuruan dhe fituan 
me projektin”shërbimet social-
shëndetësore në komunitet”.

Sigurimi i cilësisë kërkon një 
bashkëpunim të ngushtë me 
biznesin. Ne si shkollë kemi 
krijuar bashkëpunim me firmën 
Porsh-Volksvagen, Qendrën e 
Biznesit  Kamëz, biznese bujqësore 
ku  do të përmend “Shera Qinam” 
apo me biznese të tjera tregtare. 
Gjithsesi  akoma nuk  mund të 
themi se janë krijuar lidhje me të 
gjitha bizneset e zonës pasi biznesi 
akoma qëndron larg shkollës.

Ndërtimi i shkollës model 
shumëfunksionale rajonale me 
mbështetjen e GTZ, do mundësojë  
aftësimin e një numri më të madh 
nxënësish  në shumë profile, ku të 
rinj dhe të rritur do të aftësohen  
dhe do të certifikohen në 
profesione që i  përgjigjen tregut 
të punës. 

Synymi i shkollës sonë është 
edukimi dhe aftësimi i nxënësve 
për tregun e punës, prandaj krahas 
aftësimit profesional, prioritet i 
shkollës tonë është përgatitja e 
nxënësve me një etikë qytetare dhe 
profesionale për të qenë qytetarë 
të denjë të shoqërisë shqiptare dhe 
asaj europiane.
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Në ndryshim nga gjimnazet e 
qytetit, ku nxënësit vijnë me 

mesataren mbi 8, në këtë shkollë, 
nxënësit që vazhdojnë gjimnazin, 
në 60 % të tyre vijnë nga 9-  
vjeçarja me rezultate mesatare, apo 
nën mesataren.

E veçanta e kësaj mature, 
që përbëhej nga 3 klasa me 68 
nxënës, ishte se përmbyllte vitin 
e fundit të gjimnazit 4- vjeçar. 
Dhe kurorëzimi ishte plotësisht i 
suksesshëm, në provimin e lëndës 
së Letërsisë dhe gjuhës shqipe, 
nxënësit u vlerësuan: 2 nxënës me 
notën 10 (dhjetë), 5 nxënës me 
notën 9 (nëntë) dhe pjesa tjetër 
me notën 8 deri në 5. Vetëm një 
nxënës pati fatin e keq të mbeste 
në këtë provim. Mesatarja e tre 
klasave ishte mbi 7.

Çelësi i suksesit ka qenë 

bashkëpunimi shumë i afërt midis 
mësuesit me nxënësit maturantë. 
Mendoj se ka ardhur koha që 
mësuesi të krijojë marrëdhënie të 
afërt me nxënësin, sidomos me 
maturantët, duke krijuar këto 
marrëdhënie ne do të mund të 
hyjmë në botën e tyre, mentalitetin 
dhe do të kuptojmë më mirë 
aftësitë dhe prirjet e nxënësve. 
Qëndrimi i ftohtë dhe “autoritar” 
do të bëjë që nxënësi të mbyllet 
në vetvete, duke mos shfaqur ato 
që përmendëm më lart. Që ditën 
e parë të shkollës, atyre iu bë e 
qartë, prej mësuesit, se ky vit është 
një kurorëzim i rëndësishëm, jo 
vetëm i punës 4 vjeçare, por edhe 
fillimi i një etape të re në jetën e 
tyre. Fillimisht, u mor përvoja e 
mësueses tjetër të letërsisë, Eljona 
Lupe, që kishte drejtuar, jo pa 
sukses Maturën e një viti më parë.

Një ndihmesë e madhe ka qenë 
shpallja nga Ministria e Arsimit, e 
veprave, autorëve dhe drejtimeve 
kryesore letrare dhe gjuhësore, 
të cilat do të shtjelloheshin në 
provimin përfundimtar, që në 
muajin shkurt. Me marrjen e 
këtyre materialeve, brenda pak 
ditëve, u përcaktua radha e leximit 
të veprave dhe, me to u krijua 
një dosje e veçantë që u quajt 

“Portofoli i Maturës 2011”. Në 
këtë portofol u përmblodhën: 
Programi i Maturës, një fletore me 
përsëritje të njohurive gjuhësore, 
një fletore që përmbante figurat 
letrare dhe rregulla të metrikës, 
testime dhe ese. Për esenë u tregua 
një vëmendje e veçantë, vetëm 
gjatë kësaj periudhe (semestrit 
të dytë) u zhvilluan dhe punuan, 
rreth 20 ese të llojeve të ndryshme. 
U kaluan tangjent vepra dhe autorë 
që nuk ishin pjesë e programit të 
provimit të Maturës Shtetërore 
dhe gjithë puna u përqendrua tek 
veprat që ishin pjesë e udhëzimeve 
të Ministrisë. Nxënësit u ndanë 
në tre nivele, duke u bërë një 
punë e diferencuar me ta. Dhe 
rezultatet nuk munguan të vijnë. 
U vu re me kënaqësi se rezultatet 
e provimit ishin të përafërta me 
rezultatet vjetore të nxënësve. 
Kënaqësia ishte më e madhe kur 
u pa se nga Matura e gjimnazit 
“Tafil Rexhepi” nuk pati asnjë fletë 
provimi të kontestuar.

Pra nxënësi është si ajo pema 
që nëse punohet me kujdes dhe 
dashuri jep frute të shëndetshme 
dhe të ëmbla.  

Bashkëveprimi i nGushTë, mësues nxënës, çelësi i suksesiT në 
maTurën shTeTërore

-Gjimnazi “Tafil Rexhepi” në Pirg të Korçës, me mesatare mbi 7 në provimet e Maturës-
-Asnjë provim i kontestuar nga kjo shkollë-

Nga Erget Cenolli, mësues i letërsisë dhe gjuhës shqipe në këtë shkollë

  Fshati, Pirg në rrethin e Korçes,  ndodhet rreth 20 km nga qyteti, në drejtim të aksit Korçë- Pogradec. 
Fshati është qendër e një komune që përmbledh 9 fshatra, kryesisht në fushë, por edhe fshatra malorë. 
Shkolla e mesme e këtij fshati daton në fillim të viteve ’70, por atëherë ishte e profilit bujqësor. Në fillim 
të viteve ’90 u kthye në shkollë të mesme të përgjithshme. Sot në bankat e saj mësojnë rreth 300 nxënës, 
të ardhur nga të gjithë fshatrat e komunës. 
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Pesë kritere për një plan pune shkolle koherent dhe të integruar 
Qëllimi kryesor i planit të shkollës është rritja e 

efektivitetit të shkollës dhe të shërbyerit si një mbështetje 
e fuqishme për përmirësimin e saj me qëllim arritjen e 
objektivit final në arsim” Arsim cilësor për të gjithë” 
Ai e ndihmon shkollën të realizojë synimet dhe 
objektivat e saj, të cilat duhet të synojnë plotësimin e 
nevojave të tashme dhe të pritshme të nxënësve. Në 
këtë mënyrë, plani i shkollës e drejton vëmendjen në 

ato fusha të jetës së shkollës, të cilat konsiderohen 
si esenciale për rritjen e efektivitetit të saj.  Gjë që 
kërkon koherencë dhe integrim në vetvete dhe me 
problemet e shkollës. 

Një plan pune shkolle është koherent dhe i 
integruar nëse plotëson disa kritere. Konkretisht, ai 
duhet të sigurojë:

Le t’i trajtojmë shkurtimisht këto kritere. 

kriTere për një plan pune shkolle Të inTeGruar dhe koherenT
VJOLLCA SPAHO

Pa dyshim, në kontekstin e zhvillimeve arsimore 
për fuqizim të menaxhimit në nivel shkolle, plani i 
punës së shkollës është një nga elementët kryesorë 
që mundëson përmirësimin dhe ruajtjen e cilësisë së 
shkollës. Është për këtë arsye që MASH ka hartuar 
një model të planit të punës së shkollës, i cili krahas 
të qenit objekt i trajnimeve të ndryshme, është edhe 
objekt i inspektimit arsimor. Kjo ka sjellë përmirësime 
të ndjeshme në cilësinë e planeve të punës së shkollave 
në kuptimin e pjesëmarrjes së gjerë të palëve të 
interesuara në procesin e hartimit dhe të zbatimit 
të tij. Por,  është fakt që në planet e punës së disa   
shkollave mungon integrimi dhe koherenca midis 
pjesëve të ndryshme përbërëse. Synimi i shkollës, 

shpesh është një citat i kopjuar s’dihet se ku, nuk ka 
lidhje me objektivat. Këto, nga ana e tyre, edhe kur 
janë të pakta në numër, shumë rrallë shprehen në 
veprimtari konkrete që do të sjellin përmirësime në 
formimin e nxënësve. Thuajse në të gjitha planet e 
punës së shkollave mungojnë mekanizmat e vlerësimit 
të asaj që është realizuar. Proceset e hartimit të tyre 
janë të mbyllura brenda drejtorisë së shkollës. 

Nuk po vazhdoj më tej me një problem tashmë të 
njohur. Por,  dëshiroj të ndaj me kolegët e mi drejtues 
shkollash disa kritere që duhen pasur parasysh në 
planifikimin e punës për këtë vit shkollor.
 

Hyrje
Viti shkollor që po fillojmë është shumë i ngarkuar. 

• Një kuptim të përbashkët të zhvillimeve të pritshme në shkollë; 
• Angazhim dhe udhëheqje të qartë të shkollës; 
• Mekanizma institucional specifikë për të drejtuar integrimin e të gjitha përpjekjeve në shërbim të 

përmirësimit të shkollës;
• Përfshirje efektive të aktorëve të interesuar për shkollimin e fëmijëve; 
• Menaxhim efiçient të procesit të përmirësimit të cilësisë së shkollës. 
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Kriteri 1: A ka një kuptim të përbashkët të zhvillimeve të pritshme në 
shkollë?

Shkolla punon në terrenin e objektivave arsimore kombëtare dhe 
lokale, të cilët natyrshëm afektojnë veprimtarinë e saj. Në këto kushte, 
drejtuesit e shkollave duhet të sigurojnë pasqyrimin në planin e punës të 
problemeve ekonomike, mjedisore dhe sociale të zonës ku ajo ndodhet. 
Kjo nënkupton sa njohjen e lidhjeve reciproke të këtyre problemeve, aq 
edhe të kuptuarit e tyre nga komuniteti shkollor. Që kjo të bëhet mirë, 
plani i punës i shkollës duhet t’u përgjigjet pyetjeve:

- Ç’përpjekje janë bërë për formulimin e objektivave të qarta, operative dhe të pranuara nga të 
gjithë aktorët për përmirësimin e shkollës?
-A është kuptuar qartë zhvillimi i pritshëm i shkollës nga nxënësit, prindërit, publiku, organet 
arsimore, pushteti vendor?
-Nëse ka arritje, a janë analizuar ato me shembuj të qartë, të mbështetur me të dhëna statistikore?

Drejtuesit e shkollave duhet t’i rikthehen në mënyrë frekuente këtyre pyetjeve, si një mënyrë për rishikim 
kritik të efekteve të planit të punës së shkollës.

Kriteri 2: A ka në shkollë një angazhim dhe udhëheqje të qartë?

Ky kriter është esencial për hartimin e një plani 
pune konkret dhe të veprimeve për realizimin e tij. 
Shkolla ndeshet me shumë probleme, të cilët mund 
të krijojnë konflikte midis interesave të ndryshme: 
të nxënësve për mësues më të mirë; të prindërve 
për shkollë më të mirë; të drejtuesve për mësues të 
kualifikuar etj. Për këto dhe të tjera probleme në 
shkolla ka debate. Por, vetëm një lidership i fortë 

është në gjendje t’i japë formë debatit se si duhet 
të përmirësohet shkolla. Gjë që kërkon përballjen e 
problemeve që burojnë nga ngurrimi, ose mosdashja 
për të lëshuar kompetenca dhe nga dritëshkurtësia 
në punë. Prandaj, që të sigurohet angazhimi dhe 
udhëheqja e duhur e shkollës, plani i punës duhet të 
pasqyrojë përgjigjet e këtyre pyetjeve:

- A ka pasur angazhim maksimal në formulimin dhe zbatimin e objektivave të shkollës?
- A ndeshet ky angazhim tek të gjithë aktorët që veprojnë në shkollë?
- A shprehet roli lidership i drejtorisë së shkollës nëpërmjet një serie prioritetesh, të formuluara 
sipas fazave të përmirësimit?
- A përcillet një ndjenjë urgjence edhe për çështje të natyrës afat-gjatë, p.sh. të provimeve të 
lirimit/Maturës Shtetërore apo të pranimit të nxënësve në shkollën e lartë?
- A ka inkurajim, shpërblim dhe zbatim të punëve me projekte?    

Theksuam këto probleme sepse zhvillimet e reja arsimore kërkojnë që drejtuesi i shkollës, krahas menaxhimit 
klasik të shkollës, duhet të luajë gjithmonë e më shumë një rol lideri. 

Kriteri 3: A ka mekanizma institucional specifikë për të drejtuar procesin e integrimit të planifikimit me 
atë të zbatimit?

Grupet kurrikulare, mësuesit duhet të vlerësohen 
dhe zgjidhen të përpunojnë strategjinë bazë lënde 
dhe  departamenti të cilat puqen me objektivat e 
përgjithshëm të shkollës. Gjë që kërkon vlerësim 
kritik, si të hartimit të planeve të punës në nivel 
departamenti, ashtu edhe zbatimin e tyre, ku të 
saktësohet kur kjo veprimtari do të bëhet dhe si do të 
bëhet.  Kjo është arsyeja përse departamentet lëndore 
duhet të kenë mekanizmat e veta të monitorimit, 

të cilët sigurojnë diskutime ‘të brendshme’ qysh në 
fillimet e diskutimit të planit të tyre të punës. Sektorët 
e kualifikimit mund të luajnë rol të rëndësishëm në 
këtë proces. Nëpërmjet mbështetjes së tyre arrihet 
përkthimi i prioriteteve arsimore kombëtare/lokale 
në objektiva konkrete, të përshtatshme për nivelin 
e shkollës. Në këtë kontekst, drejtuesit e shkollave 
duhet të jenë të qartë nëse: 
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• Zotërojnë të gjithë aktet ligjore/nënligjore që rregullojnë jetën e përditshme të shkollës (p. sh. 
Udhëzimi për fillimin e vitit shkollor);

• Janë qartësuar për zbatimin e kërkesave të tyre; 

Shkolla është duke kaluar nga një perspektivë e ngushtë në një më të gjerë (p. sh. nga puna për eliminimin 
e mungesave të shumta në zbatimin e metodave bashkëkohore në fushën e mësimdhënies/të nxënit   

Janë duke përdorur tregues që vlerësojnë cilësinë  e shkollës;
Janë  përfshirë sektorët e kualifikimit në hartimin e planit të tyre të punës;
Plani i punës së shkollës është i integruar me planin e punës së DAR/ZA;
 Ajo përgatitet të inspektohet, e ndërgjegjshme për pikat e forta dhe problemet që kanë nevojë për përmirësim. 

Kriteri 4: A janë përfshirë të interesuarit në procesin e vendim-marrjes?

Drejtuesit e shkollës kanë përgjegjësinë e përfshirjes 
së prindërve, OJQ-ve, biznesit lokal, pushtetit 
vendor në konsultime që nxitin pjesëmarrjen e këtyre 
aktorëve në procesin e vendim-marrjes. Konsultimi 
me publikun dhe pjesëmarrja e tij në punët e shkollës 
nuk duhet të jenë akte formale. Aktualisht, “kultura” 
drejtuese është duke u orientuar drejt metodave 
që sigurojnë pjesëmarrje të gjerë dhe transparencë 

në vendim-marrje. Kështu, procesi i pranimeve të 
studentëve në shkollat e larta përfaqëson një model 
transparence. Hapa pas hapi, studentët, prindër, 
publiku mund të informohen për çdo problem 
që kanë e të ankohen për çdo padrejtësi. Në këtë 
kontekst, plani i punës i shkollës siguron pjesëmarrje 
qytetare nëse i adresohet çështjeve që vijojnë:

Kriteri 5: A është menaxhuar në mënyrën e duhur diversiteti i problemeve të shkollës dhe rezultatet e 
progresit të nxënësve?

Shkolla është një sistem kompleks dinamik. Atëherë, para se të merren vendime, drejtoria e shkollës duhet 
të realizojë vlerësim paraprak të opsioneve të ndryshme. Gjë që ka të bëjë me efektivitetin e menaxhimit. Një 
plan pune është koherent nëse u adresohet problemeve që vijojnë: 

- A janë parashikuar mekanizma efektive për informimin e prindërve, OJQ-ve, biznesit lokal, 
pushtetit vendor për pasojat e vendim-marrjes së tyre?
- A është parashikuar problematika, personat përgjegjës dhe afatet e konsultimit dhe pjesëmarrjes 
së tyre në vendim-marrje? 
- A është siguruar transparenca? P. sh. a janë të hapura kriteret dhe proceset e regjistrimit të 
nxënësve në shkollë dhe ndarja e tyre në klasa? 
- A ka mekanizma të transparencës në nivele të ndryshme të jetës së shkollës? 

         Konkluzion

Në këtë shkrim u trajtuan disa kritere orientues 
për hartimin e një plani pune të integruar dhe 
koherent. Krahas sigurimit të një menaxhimi 
efektiv dhe efecient, shoqëria kërkon që proceset e 
hartimit dhe realizimit të planit të punës në shkolla 
të sigurojnë pjesëmarrje të aktorëve të interesuar dhe 
të jenë sa më transparente. Shpallja e profesionit të 

mësuesisë si profesion i rregulluar do të ndikojë në 
pjesëmarrjen e çdo mësuesi në hartimin e një plani 
koherent  dhe të integruar.

 Në këtë mënyrë, publiku do të besojë më shumë 
në shkollat tona. Gjë për të cilën shkolla jonë ka 
shumë nevojë.

 

- Ka parashikuar mekanizma që monitorojnë cilësinë e arsimimit të nxënësve të saj;
- Analizon dhe vlerëson rregullisht rezultatet e nxënësve dhe mënyrën e saj të funksionimit;
- Mbi këtë bazë, ndërmerr veprime për përmirësim të mëtejshëm të cilësisë së saj;
- Njerëzit punojnë në grup dhe shkolla ka krijuar mundësitë për kualifikimin profesional të secilit 
anëtar të stafit mësimor;
-Stafi dhe burimet materiale, financiare etj. përdoren me përgjegjësi. Shkolla vendos lidhje të 
ngushta me ciklet paraardhëse dhe me kategoritë e shkollave ku shkojnë nxënësit e saj. 



22

M
ës

ue
si

  n
um

ri 
7 

(2
56

5)
 - 

sh
ta

to
r 2

01
1 

 

mendime mBi zGjidhjen e proBlemave me arsYeTim dhe 
ekuacion.

Suzana Banushi,
Shkolla 9-vjecare “Vinçens Prendushi” Durres

Zgjidhja e problemave kërkon nga nxënësit një zhvillim logjik të të menduarit, ndërsa nga ne, mësuesit, 
një metode efikase për ta realizuar këtë.

Një ndihmese e rëndësishme  për zgjidhjen e tyre është ajo e “përkthimeve”me simbole matematike të 
shprehjeve me grup fjalësh, ose me fjali që formojnë vetë problemin dhe që në një farë mënyre përbëjnë 
“fjalët kyçe “ për zgjidhjen.

Në formën e trajtimit si orë mësimore, kjo nis 
që në klasën e V-të , por që duhet të shtrihet në 
mënyrë të njëtrajtshme dhe të vazhdueshme me 
objektivin për t’u  bërë shprehi. Realizimi i kësaj 
arrihet me zgjidhjen e ushtrimeve të thjeshta në 
detyra klase, ose shtëpie p.sh. 3 më shumë se 15; 
9 herë më pak se 81; 2 më shumë se trefishi i 19; 
4 më pak se herësi i 12 me 2,etj, janë shprehje 
me fjalë që nxënësi i klasës së V-të, ose të VI-të i 
kthen në shprehje numerike, respektivisht 15+3; 
81:9; 3.19+2; 12:2-4, ose shprehje fjalësh si p.sh. 
5 më pak se një numër; 3 më shumë se dyfishi i 
një numri; 9 herë më pak se shuma e 12 me një 
numër, nxënësi duhet t’i shndërrojë me anë të 
simboleve matematikë në shprehje shkronjore 

respektivisht:x-5; 2y+3; (12+a):9.

Këto shprehje nuk janë tjetër veçse abstragim i 
shprehjeve që formojnë atë (problemin). Kjo është 
lidhja bazë, që duhet bërë e qëndrueshme tek nxënësit 
nëpërmjet gjetjes së formave të ndryshme.

 Njëra nga format konkrete dhe efikase është 
ndërtimi dhe funksionimi i bllokskemave, që 
realizojnë formimin e saktë të shprehjeve numerike, 
ose shkronjore, apo dhe të barazimeve shkronjore për 
formimin e ekuacionit.

Si gjen zbatim kjo në zgjidhjen e problemave? Le 
ta shohim në zgjidhjen e dy problemave, e para me 
arsyetim, e dyta me ekuacion.

 Problemi i parë: Një nxënës lexoi një libër në 
tri ditë. Ditën e parë lexoi 18 faqe, ditën e dytë lexoi 
3 faqe më shumë se ditën e parë, ndërsa ditën e tretë 
lexoi 9 faqe më pak se dyfishi i ditës së dytë. Sa faqe 
ka libri?Pas kuptimit të situatës së problemit që është 

hapi i parë në zgjidhjen e tij, hapi i dytë i rëndësishëm 
është paraqitja e të dhënave, ose më saktë mënyra 
korrekte dhe e shkurtuar e tyre në mënyrë që nxënësi 
të marrë nga tërësia e problemit, atë grup fjalësh (fjalë 
kyçe) që realizojnë lidhjen ndërmjet madhësive dhe 
konkretisht:

 Të dhëna

•	 Nr.i ditëve    3
•	 Nr. i faqeve te dita parë  18
•	 Nr. i faqeve te dita e dytë  3 më shumë se d. parë
•	 Nr. i faqeve te dita tretë 3  9 më pak se dyfishi i d. dytë

 Kërkesa

Nr. i faqeve të librit ?
Pas realizimit nga nxënësi të skemës përkatëse dhe planit të zgjidhjes, ai kalon në kërkesat duke bërë pyetjet 
përkatëse. Pyetja e parë lidhet me të dhënën e tretë: Sa faqe lexoi ditën e dytë?
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 Krijimi i bllokskemës:

Hapi i parë: shkrimi i shprehjes me fjalë të të dhënës 
së tretë.
Hapi i dytë: qarkimi i grupfjalëve në mënyrë të 
përshtatshme.

Hapi i tretë: shoqërimi një për një i tyre me simbolet 
përkatëse matematike.
Në këtë mënyrë nxënësi ka formuar shprehjen 
numerike: 18+3, vlera e së cilës është përgjigje për 
pyetjen e parë.

 3 më   shumë   se      d.1

      18           +       3  

 Pyetja e dytë: Sa faqe lexoi ditën e tretë, që lidhet me të dhënën e katërt :

 Krijimi i bllokskemës:

    

 9  më  pak       se       dyfishi    i d.2  
 

2  .     21    -     9 

 

Pra  shprehja numerike: 2.21-9, është përkthimi 
me simbole matematike i të dhënës së tretë, vlera e së 
cilës është përgjigje për pyetjen e dytë.
Tashmë, nxënësi i ka gjetur të dhënat për të realizuar 

zgjidhjen e problemit. 
Kjo metodë gjen vazhdimësinë e saj edhe në zgjidhjen 
e problemave me anë të ekuacionit.
Le të ilustrojmë me një shembull të ngjashëm:

 
Një nxënës lexoi në tri ditë një libër me 120 faqe. Ditën e dyte lexoi 3 faqe me shumë se ditën e parë, ditën 
e tretë, lexoi 9 faqe më pak se dyfishi i ditës së dytë. Sa faqe lexoi ai në secilën ditë?

  Të dhëna :

•	 nr. i ditëve    3
•	 nr.i faqeve të librit  120    
•	 nr. i faqeve të ditës pare  ?
•	 nr. i faqeve të ditës dyte,  3 më shumë se dita e pare 
•	 nr. i faqeve të dita e trete ,  9 më pak se dyfishi i ditës dyte  
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 Kërkesa

Nr. i faqeve në secilën ditë.

Shënojmë nr. e faqeve të ditës parë  me shkronjën  x 
Le të kalojmë në formimin e bllokskemës për ditën e dytë dhe të tretë:

nr. faqeve të d.2 :  3   më    shumë     s e  d . 1       
 

x         +   3 

Pra shprehja shkronjore  x+3 , është përkthimi me simbole matematike i nr. faqeve të ditës dytë.

nr. faqeve të ditës tretë :    9   më    pak              se  dyfishi       i ditës dyte      

    2 .    (x+3)      -  9

          

     
Pra shprehja shkronjore  2 . (x+3) - 9 , është përkthimi me simbole matematike i nr. faqeve të ditës 

tretë .
Nëse shikojmë vazhdimësinë,  shprehjet numerike të problemit të parë(me arsyetim) u zëvendësuan me 

shprehje shkronjore në problemin e dytë(me ekuacion).
Në këtë mënyrë kemi bërë gati punën për shtrimin e ekuacionit, që nxënësi e kryen nëpërmjet 

kuptimit të fjalisë: në tri ditë lexoi 120 faqe .
Le të paraqesim bllokskemën  për këtë fjali:

Në tri ditë                            lexoi                         120 faqe                   
           
                                                               

x+(x+3)+2.(x+3)-9                            =           120         

 
                                                                                                            

Nxënësi “përkthen”fjalinë në 
barazim shkronjor, që është ekuacioni: 
x+(x+3)+2.(x+3)-9 = 120 duke ecur 
i sigurt në vazhdimin e zgjidhjes së 
problemit.

 Kështu, me kalimin e kohës, arrihet 
që këto bllokskema të realizohen në 
mendjen e tyre dhe të jepet direkt 
shprehja numerike, apo shkronjore,ose 
barazimi shkronjor që është ekuacioni 
për zgjidhjen e problemave.

Në këtë mënyrë mund të rritet 
numri i nxënësve që zgjidhin me lehtësi 
problemat, duke shtuar  dëshirën për 
lëndën e matematikës.
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shkolla dhe komuniteti

Fillimisht, koncepti mbi zonat e mbrojtura 
ishte i lidhur vetëm me diversitetin biologjik 

dhe më vonë ka evoluar paralelisht me mjedisin 
dhe shoqërinë, pasi dhe gama e vlerave mjedisore 
është zgjeruar duke përfshirë vlerat natyrore, 
bukuritë dhe veçoritë e peizazhit, formacionet e 
rralla gjeomorfologjike, vlerat arkeologjike, vlerat 
kulturore, vlerat historike që përbëjnë trashëgiminë 
natyrore dhe kulturore të një rrethi, qarku apo shteti 
të caktuar e, pse jo, për t’u bërë pjesë e trashëgimisë 
botërore. E ku më shumë se në rrethin e Lezhës 
personifikohen të gjithë këto vlera të trashëgimisë 
natyrore e kulturore, ku  për herë të parë, në të gjithë 
Shqipërinë, janë hedhur bazat e para të mbrojtjes e 
të menaxhimit të burimeve natyrore, pikërisht në 
Kune-Vain-Tale të Lezhës, duke u shpallur “Rezervat 
Gjuetie Shtetërore” në vitin 1940 dhe sot, kjo zonë, 
gëzon statusin e plotë të mbrojtjes, e klasifikuar në 
Kategorinë e IV - “Rezervat natyror i menaxhuar/
zonë e menaxhimit të habitateve dhe llojeve” me një 
sipërfaqe rreth 2300ha ose 5% e sipërfaqes së rrethit, 
i cili po menaxhohet mbi baza ligjore e shkencore 
nga institucionet përkatëse qendrore e lokale. Vetëm 
në Zonën e mbrojtur Kune-Vain, është konservuar 
një biodiversitet i lartë i faunës e i florës, ku gjenden 
mbi 250 lloje bimësh, nga të cilat 16 lloje janë 
të rrezikuara si dhe rreth 300 lloje kafshësh nga të 
cilat vetëm shpendët përfaqësojnë 196 lloje, ku për 
shumëllojshmërinë e tyre, ky ekosistem është quajtur 
nga studiuesit “Oaz i ornitologjisë së Mesdheut”. 

Monumentet natyrore karakterizohen nga vlera 
specifike të papërsëritshme për natyrën dhe shoqërinë, 
duke u veçuar nga objektet e tjera. 

Zonat e Mbrojtura dhe Monumentet Natyrore 
duke qenë objekte të natyrës që përmbushin një apo 
disa vlera unikale (shkencore, ekologjike, kulturore, 
historike, didaktike, estetike, fetare, turistike etj.) 
janë bërë pjesë shumë e rëndësishme e trashëgimisë 
natyrore e kulturore. Ato kanë shërbyer dhe shërbejnë 
për konservimin e vlerave natyrore e kulturore duke 
u shndërruar në laboratorë natyrore ku studiuesit 
gjejnë vendin e promovimeve shkencore, studentët 

dhe nxënësit gjejnë vendin ku 
konkretizohen njohuritë e tyre 
teorike, vizitorët dhe turistët 
kujtojnë një histori që është në 
pragun e harresës ose mësojnë 
një histori të re për vendin tënd, 
njeriu i thjeshtë gjen mjedisin më 
të përshtatshëm të çlodhjes e të 
argëtimit etj. 

Sa njihen monumentet natyrore 
nga moshat shkollore apo banorët 
e tjerë ku gjenden këto monumente 
?

Për ta ilustruar me një shembull 
konkret, vetëm në Komunën 
Kolsh, të rrethit Lezhë gjenden 5 monumente 
natyrore, nga 11 që ka rrethi i Lezhës, të grupuara 
në gjeomonumente(4), hidromonumente(2), 
biomonumente(5), të cilët nuk njihen si të tilla nga 
shumica e banorëve ku gjenden këto monumente dhe 
tek-tuk njihen nga disa punonjës të komunës apo 
mësues të fshatit përkatës. 

Megjithëse në tekstet shkollore janë trajtuar në 
mjaft tema mësimore çështjet mjedisore e, në veçanti, 
në klasat e larta parauniversitare, ku trajtohen zonat 
e mbrojtura dhe monumentet natyrore si vlera të 
trashëgimisë natyrore e kulturore, kjo do ishte e 
pamjaftueshme sa kohë që këto vlera nuk preken 
konkretisht dhe nuk vihen në dispozicion të njohurive 
të nxënësve. Pyetjes se a janë të mjaftueshme 3 apo 4 
orë ekskursione për një gjë të tillë, mendoj se asnjë nga 
mësuesit që japin këto orë mësimi nuk e miratojnë 
përgjigjen “po” të kësaj pyetje, pasi e dinë më shumë se 
kushdo tjetër se ç’vlera ka praktika apo implementimi 
i njohurive teorike në terren. Mendoj se çdo shkollë 
i ka të gjitha mundësitë dhe kapacitetet e duhura për 
të organizuar fushata sensibilizuese mbi njohjen e 
vlerave natyrore të vendbanimit, e jo siç ndodh shpesh 
organizimi i veprimtarive, vizita apo ekskursione jashtë 
vendbanimit, madje dhe në vendet e tjera fqinjë, duke 
anashkaluar apo injoruar vlerat e mrekullueshme 
natyrore e kulturore të “shtëpisë” tonë. 

roli i shkollës në njohjen dhe ruajTjen e monumenTeve naTYrore 

  Gegë NDOKA
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Nuk është rastësi që edhe në shoqërinë tonë 
përgjithësisht trafikantët,  i vijnë rrotull 

shkollave tona, për qëllime abuzimi dhe trafikimi, 
për qëllime prostitucioni apo edhe qëllime të tjera. 
Kjo është arsyeja pse ky rrezik në shkollat tona duhet 
vlerësuar me prioritet, duke e konsideruar këtë detyrë  
pjesë integrale të punës edukative dhe detyrimit për 
të mbrojtur fëmijët tanë në shkollë nga këto rreziqe 
të shtuara që më së shumti vijnë jashtë saj. 

Në këtë pikë, unë mendoj të theksoj me force 
idenë, se sa më shumë punë e menduar dhe e 
kualifikuar të bëhet me mësuesit dhe adoleshentët, sa 
më shumë dhe në vazhdimësi të vlerësohet ky rrezik, 
aq më mirë është. Natyrisht, shkolla nuk e bën dot 
e vetme këtë punë dhe, normalisht, që nuk është në 
gjendje të mbajë të gjithë përgjegjësitë komplekse të 
këtij fenomeni dhe, ca më tepër, të mbajë tërë peshën 
e rreziqeve të trafikimit.  Ndaj, është imperative që në 
praktikën e punës së drejtorive të shkollave, mësuesve 
dhe drejtorive arsimore, të bëhen përpjekje të reja 
për të kuptuar realitetet e ndërlikuara të trafikimit, 
të njihen sa më mirë dhe deri në detaje objektivat, 
politikat e integruara sociale që janë sintetizuar në 
detyrat që përmban Strategjia Kombëtare antitrafik. 
Por kjo kërkon që puna e shkollës njëherësh të 
thellohet dhe të bëhet kapilare sa më shumë të jetë e 
mundur, duke bashkëpunuar në mënyrë sistematike 
dhe pa përtese me strukturat e tjera të drejtësisë, 
policisë së shtetit, autoritetet e antitrafikut në qarqe 
në mënyrë që të garantojmë jetën e fëmijëve tanë. 

Shkolla për shumë arsye tek ne është një 
institucion i madh i sigurisë morale dhe edukimit 
të shëndoshë të fëmijëve. Në këtë kontekst sa më 

shumë punë edukative parandaluese që të bëjmë, aq 
më shumë garanci do të kemi për rezultate në luftën 
me trafikantët..

Ky është kusht që fëmijët të bëhen të ndërgjegjshëm 
për rrezikun e trafikimit, për të njohur stratagjemat 
e rrezikshme joshëse të trafikantëve, të cilët duke 
përfituar nga papjekuria e moshës, dëshira për 
imitim apo premtime të tjera financiare bien viktimë 
e trafikantëve. 

Ne duhet që në këtë aspekt të konsiderojmë 
prioritare për detyrat e shkollës në luftën me rrezikun 
e trafikimit, detyrën që së pari të përhapim njohuri për 
këtë plagë sociale të shoqërisë moderne, për rreziqet e 
shumta që sjell në shoqëri ky grup social kriminal, për 
të njohur deri në detaje metodologjitë dhe metodat 
e sofistikuara që ata përdorin me të rinjtë e shkollave 
tona. Por kjo punë nuk bëhet pa pasion, pa empati 
pedagogjike dhe komunikim intensive me fëmijët. 
Asnjë punë e mirë nuk mund të bëhet në shkollë pa 
komunikimin e ngrohtë mësues- nxënës, pa patur të 
ngritura në nivelin e duhur të sensibilitetit prindëror 
dhe pedagogjik të mësuesit për të bërë atë që duhet, si 
kusht për të mbrojtur adoleshentët nga kjo “skllavëri” 
e tmerrshme. 

Zgjerimi i spektrit edukativ të shkollës, dalja e saj 
përtej koracave të ngushta të edukimit tradicional 
të adoleshentëve, përmes një pune të mbyllur psiko 
pedagogjike, është një nga kushtet për t’i dhënë më 
shumë hapësirë shkollës si institucion jo vetëm i 
kulturës dhe edukimit, por dhe i mbrojtjes sociale të 
të rinjve nga rreziqet e kohës. 

Kjo do të thotë që drejtoritë e shkollave, drejtoritë 
arsimore duhet të dalin nga korraca e ngushtë 
tradicionale e detyrave të njohura. Kjo do të thotë 
gjithashtu se shkolla tashmë ka tendencë të bëhet një 
institucion i integruar, që veç detyrave të njohura të 
edukimit dhe kulturimit të të rinjve, ka edhe detyrën 
permanente te formimit qytetar. Në se shkollat tona 
do ta vlerësojnë këtë mision të ri që ka sjellë koha 
në shoqërinë shqiptare, atëherë me siguri që misioni 
i saj do të jetë i përmirësuar dhe i përputhur në 
mënyrë adekuate edhe me problematikat e vështira 
që ndeshin të rinjtë tanë, midis të cilëve padyshim që 
rreziku i trafikimit është një nga më të mëdhenjtë…

shkolla dhe rreziqeT e TrafikimiT Të fëmijëve.

Mbrojtja e fëmijëve nga shumë rreziqe të “reja” dhe tradicionale është një përgjegjësi socio-edukative 
polivalente, që natyrisht nuk mund të mendohet dhe nuk është detyrë ekskluzive vetëm për shkollën. Por për 
shumë arsye dhe epërsi institucionale, asaj i takon të mbajë më shumë përgjegjësi. 
     

Fran   GJOKA
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Për shkollën e mesme “Kristo Isak“ nuk ishte 
aspak e zakonshme. Në mjediset e saj zilja 

e   zakonshme ftoi edhe shumë të ftuar të bëheshin 
pjesë e ditës. Kjo veprimtari shumë masive me 
një problematikë   të spikatur për promovimin e 
vlerave që jep kjo shkollë me drejtime të ndryshme 
profesionale tërhoqën vëmendjen e të gjithëve. Kishte 
të paktën disa muaj kjo veprimtari që po përgatitej 
nga drejtoria e shkollës dhe mësuesit e të gjithë 
profileve e një platformë të qartë: të promovohen sa 
më mirë vlerat e shkollës, të arsimit profesional edhe 
të sensibilizohet edhe më shumë shteti, familja e palët 
e interesit për të bërë dhe më masiv këtë kategori 
arsimi të mesëm ishte quajtur në mënyrë simbolike   
“Dita e Dyerve të Hapura”. Bashkë me nxënësit e 
kësaj shkolle, në mjediset e saj kishte mësues e nxënës 
të shkollave 9-vjeçare të rrethit të Beratit, në qytet e 
në fshat. Duhet thënë se kjo traditë ka nisur që në 
vitin e kaluar, por mënyra e organizimit të këtij vit 
ishte shumë e ndryshme. Ishin bizneset e shërbimit 
të hotelerisë, të atij prodhues të rrethit dhe të gjithë 
operatorëve financiarë që veprojnë në këtë qytet, ku u 
dallua “Raiffeisen Bank” Kjo ishte Dita kur më shumë 
se kurdoherë të gjithë palët e interesit ndërtuan një 
bashkëbisedim të frytshëm mes tyre. U bë e mundur 
që të bëhet një vrojtim dhe vlerësim më i saktë i dijeve, 
aftësive, shprehive dhe kompetencave profesionale 
që kanë fituar nxënësit në vitet e shkollimit të tyre.   
Veprimtaria në planin pedagogjik ishte trajtuar edhe 
si një kualifikim edhe më profesional në kuadrin e 
Kornizës Kombëtare të Kualifikimit. 

Duke marrë parasysh edhe përvojën shumë të 
vyer të kësaj shkolle në vitet e fundit punësimi i tyre, 

ndryshe nga gjimnazet i ka dhënë atyre mundësinë 
që të punësohen, ose të vetëpunësohen  në profesione 
të ndryshme si profesionistë, por edhe të vazhdojnë 
studimet e larta pa asnjë pengesë si dhe ata që kanë 
përfunduar gjimnazin. 

Një nga partnerët kryesorë të kësaj veprimtarie 
ishte edhe Zyra e kulturës “Kontakt Austria” që 
zbaton në Shqipëri Projektin “Alibiz” që titullohet 
“Reforma e Zhvillmi i shkollave ekonomike në 
Shqipëri 2009-2013”. Dita e Dyerve të Hapura në 
planin praktik ishte ideuar me panaire, ekspozita, 
prezantimi i firmave ushtrimore, prezantimi i punëve 
me projekte të vetë nxënësve. Më tej u vazhdua me 
stendat e panairit të biznesit të prodhimit dhe të 
hotelerisë, turizmit. Me degën ekonomike u bë edhe 
një ankand me aksione për objektet e paraqitura nga 
bizneset e prodhuese të rrethit.

Biznesi i hotelerisë ishte paraqitur në ekspozimin 
e  disa gjellëve karakteristike të Beratit e të krahinës 
së tyre. Nxënësit e kësaj shkolle janë nga fshatra të 
shumtë të rrethit të Beratit e më gjerë. Shumë prindër 
u paraqitën në një ekspozitë me gjellë të sjella nga 
shtëpitë e tyre. Po me këtë seriozitet u paraqitën edhe 
shumë lokale të qytetit që kanë një drejtim të theksuar 
turistik. Duke respektuar edhe një traditë të bukur që 
kjo shkollë ka me kuzhinierët veteranë të qytetit, u bë 
e  mundur që të bëhet një ekspozitë me gjellët e tyre. 
Në këtë garë të bukur që u ndoq me shumë interes dhe 
emocion nga të gjithë pjesëmarrësit u dallua kuzhinieri 
veteran Josif Mio me “Pilaf Pasha”, me sallatë, etj 
duke u bërë edhe më i dalluari i këtij grupi. Kohët 
e fundit ai ka promovuar edhe librin e tij voluminoz 
“Arti beratas i  gatimit”. Në mjediset e shkollës kishte 

Arsim profesional

Duke ndjekur veprimtarinë   “Dita e Dyerve të Hapura”   në shkollën e mesme “Kristo Isak” 
Berat

Nga Namik Selmani*

sfidaT e fiTuara Të një shkolle
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të tjera ekspozita. Në një mjedis karakteristik ishin 
grumbulluar shumë objekte të artizanatit shtëpiak që 
krijoi shumë emocione tek pjesëmarrësit. Këto objekte 
të paraqitur në këto mjedise krijuan edhe modelin e 
një Muzeu Etnografik në shkollë. Shumë objekte të 
vjetra të gatimit, të mjediseve familjare, të kostumeve 
popullore të zonës kishin krijuar një larmi të madhe.  
Në laboratorin e  fizikës ishte organizuar një mësim 
i hapur me eksperimente interesante që tërhoqën 
vëmendjen jo vetëm të nxënësve të shkollë, por edhe 
të atyre që e vizituan këtë mjedis shkollor. Në një nga 
mjediset e klasave të gjuhëve të huaja ishte organizuar 
një diskutim tjetër, ndërsa firma turistike e shkollës 
paraqiti ofertat turistike që jep kjo Firmë në prag të 
Sezonin Turistik të Verës 2011. Biblioteka e shkollës 
kishte organizuar një veprimtari promovuese, ndërsa 
në një mjedis tjetër ishte ekspozuar një ekspozitë 
fotografike të Beratit si dhe një vitrinë me një numër 
shumë të madh të librave të shkruara e të botuara nga 
mësuesit e nxënësit e kësaj shkolle në vitet e fundit. 
Në këtë ditë u përurua edhe “Njësia e Shërbimit”  me 
ushqime gjysmë të gatshme që do të mbulojë të gjitha 
nevojat e nxënësve dhe mësuesve të shkollës   për të   
gjithë periudhën shkollore.

Tashmë cilësia e mësimdhënies dhe e aftësimit 
praktik në këtë shkollë të nxënësve për sektorët 
e ndryshëm të shërbimit e turizmit, kanë dhënë 
rezultate të larta edhe në planin kombëtar. Shkolla e 
mesme ‘Kristo Isak” është paraqitur në disa Panaire 
Kombëtare të Firmave Turistike ku ka merituar çmime 
nderi. Në Konkursin e Sipërmarrjes Rinore projekti 
i paraqitur nga kjo shkollë është vlerësuar ndër 5 
projektet më të mira mes 40 shkollave profesionale 
në shkallë vendi. Rezultatet e arritura në Maturën 
Shtetërore në vitet e kaluara e kanë rreshtuar këtë 
shkollë në shkollat profesionale me arritjet më të larta 
dhe të krahasueshme edhe me ato të gjimnazeve në 
kalueshmëri e në cilësi

Në fund të këtyre veprimtarive u organizua 
edhe një seminar me të gjithë pjesëmarrësit duke 
përfshirë edhe prindërit e nxënësve dhe drejtorët 
e shkollave 9-vjeçare të rrethit. Të vendosur në 
përballjen mes njëri-tjetrit, të gjitha palët e interesit  
diskutuan për arritjet e detyrat për të ardhmen. 
Duke marrë si një model shumë të suksesshëm 
atë të Firmës prodhuese “ Erzeni” që, sot ka   një 
rreze të biznesit të saj një pjesë të madhe të tregut 
shqiptar, por edhe të disa bizneseve të tjera nxënësit 
e shkollës, kanë mësuar shumë   Vetë drejtorja e 
shkollës Afize Skendo, që ka qenë edhe hartuesja 
e   platformës së kësaj veprimtarie na thotë më 
shumë për ecurinë e mëtejshme të shkollës: “Ne   
besojmë sot e në të ardhmen se bizneset e rajonit 
tonë do të kontribuojnë me ndihmën e tyre në 
rritjen e cilësisë së shkollës nëpërmjet ekspertizës 
së tyre, në ngritjen e saj në lartësinë e kërkesave 
bashkëkohore të tregut rajonal. Ne mendojmë 
se biznesi rajonal është pasuri për shkollën tonë. 
Këtë gjë e duam që edhe ata ta kenë parasysh 
këtë vlerësim që i bëjmë atyre. Por shkolla është 
vlerë edhe për komunitetin, sepse profesionistët 
që përgatiten këtu janë në shërbim të cilësisë së 
shërbimit të turizmit, në shërbim të rritjes së 
cilësisë së prodhimeve bujqësore dhe blegtorale”.

Edhe pse synimi për degët e larmishme të shërbimit 
është tepër ambicioz, të gjithë pjesëmarrësit treguan 
shqetësimin e tyre   për mbylljen   e degës bujqësore 
këtë vit shkollor. Ka një kontradiktë të madhe për 
këtë gjë. Berati, pas prioritetit turistik që ka prej 
vitesh, duke marrë edhe statusin e Qytetit si Pasuri 
e të gjithë Njerëzimit në UNESCO, ka si prioritet 
edhe zhvillimin e bujqësisë dhe të blegtorisë. Shumë 
djem po kthehen nga emigracioni dhe po merren 
me bujqësi. Ky sektor kërkon shumë më tepër 
kualifikimin profesional.  Rendja drejt regjistrimit të 
nxënësve drejt shkollave të arsimit të përgjithshëm, 
pa ndonjë kriter e pa këshillim për karrierën, e bën 
të domosdoshëm që ky këshillim të bëhet në mënyrë 
ritmike edhe në klasat e nënta të këtij arsimi në fund 
të vitit shkollor, por edhe në ditët e para të muajt 
shtator kur bëhet regjistrimi i tyre në shkollat e 
mesme. Këtë shqetësim e ngriti në mënyrë të veçantë 
pronari i Firmës “Erzeni” ……

Specialisti i Turizmit Bujar Basha theksoi nevojën 
që të njihen më mirë resurset e Beratit dhe shkolla 
të bëhet pararoja   e përgatitjes së profesionistëve të 
degëve të ndryshme të shërbimit  sidomos të turizmit. 
Të gjithë besojnë se do të ketë përherë dyer të hapura 
për këtë shkollë, për të realizuar atë objektiv shumë 
madhor që ka shoqëria shqiptare për të ardhmen.
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U DH Ë Z I M
Nr. 31, datë 04.08. 2011

PËR

VITIN SHKOLLOR 2011 – 2012 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së republikës së shqipërisë,  të ligjit nr. 7952, datë 21.06.1995 
“Për sistemin arsimor parauniversitar”, i ndryshuar, 

UDHËZOJ:

KREU I

STRUKTURA E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË VITIN SHKOLLOR 2011-2012

Gjatë vitit mësimor 2011-2012 të punohet me strukturën dhe planet mësimore në vijim:

1. ARSIMI BAZË:

Klasa
Mësim festa

sem. i sem. ii Gjithsej

i - ix 18 javë 17 javë 35 javë 7 ditë

Mësim:
semestri i parë fillon më 12 shtator 2011 dhe mbaron më 27 janar 2012;
semestri i dytë fillon më 30 janar 2012 dhe mbaron më 6 qershor 2012. 

Pushime:

Periudha e parë, fillon më 24 dhjetor 2011 dhe mbaron më 4 janar 2012;
Periudha e dytë, fillon më 28 mars 2012 dhe mbaron më 1 prill 2012.

Provimet e Lirimit zhvillohen në periudhën 7 - 22 qershor 2012. 

2. ARSIMI I MESËM
a. Gjimnazi

Klasa Mësim Provime të Maturës shtetërore festa

x -xi 36 javë - 7 ditë

xii 34 javë 5 javë 7 ditë

b.  Shkollat e mesme artistike 3-vjeçare dhe koreografike

Klasa Mësim Praktikë e grupuar
Provime:

Matura shtetërore
festa

x - xi 34 javë 2 javë - 7 ditë

xii 34 javë - 5 javë 7 ditë

c. Shkollat e mesme artistike 4-vjeçare

Klasa Mësim Praktikë e grupuar festa

x –xi-xii 34 javë 2 javë 7 ditë

d. Shkollat e mesme sportive

Klasa Mësim Praktikë e grupuar Takime sportive festa
x 34 javë 2 javë 3 javë 7 ditë
xi 32 javë 4 javë 4 javë 7 ditë
xii 32 javë 4 javë 4 javë 7 ditë
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Shënim 1. 
	Klasa xiii në vitin shkollor 2011-2012 do të vazhdojë me strukturën e vjetër.
	Mësimi fillon më 12 shtator 2011 dhe mbaron më 13 qershor 2012.

Për maturat mësimi fillon më 12 shtator 2011 dhe mbaron më 22 maj 2012.
	Pushime:

Periudha e parë, fillon më 24 dhjetor 2011 dhe mbaron më 4 janar 2012.
Periudha e dytë, fillon më 28 mars 2012 dhe mbaron më 1 prill 2012.

	Provimet e Maturës shtetërore: 23 maj – 30 qershor 2012.
Shënim 2.
	lëndët e kulturës së përgjithshme janë të përbashkëta për të njëjtën strukturë në të gjitha shkollat. 
	Praktikat profesionale të vlerësohen me notë dhe kredite. 
	Provimet e formimit teorik artistik/sportiv dhe specialiteti të vlerësohen me nota dhe këto nota të mos 

përfshihen në mesataren e përgjithshme.
Shënim 3.
	llogaritja e krediteve dhe e pikëve për shkollat artistike dhe sportive bëhet si në gjimnazin me kohë të plotë. (Të 

gjitha lëndët kanë koeficientin 1)

e. Arsimi profesional 

•	 Struktura (2+1+1)

Klasa Mësim Gjithsej
Provime përfundimtare të 

nivelit
festa

x 36 javë 36 javë - 7ditë

xi 34 javë 34 javë  2 javë 7 ditë

xii 34 javë 34 javë 2 javë 7 ditë

•	 Struktura 2+2

Klasa Mësim Gjithsej
Provime përfundimtare të 

nivelit
festa

x 36 javë 36 javë - 7ditë

xi 34 javë 34 javë  2 javë 7ditë

xii 36 javë 36 javë 7ditë

•	 Struktura 4 vjet bllok

Klasa Mësim Gjithsej
Provime përfundimtare të 

nivelit
festa

x -xii 36 javë 36 javë - 7ditë

xiii 34 javë 34 javë - 7ditë

Shënim 1.
	Klasa xiii në vitin shkollor 2011-2012 të vazhdojë me strukturën e vjetër.
	Mësimi fillon më 12 shtator 2011 dhe mbaron më 13 qershor 2012.

Për maturat mësimi fillon më 12 shtator 2011 dhe mbaron më 22 maj 2012.
	Pushime:

Periudha e parë, fillon më 24 dhjetor 2011 dhe mbaron më 4 janar 2012.
Periudha e dytë, fillon më 28 mars 2012 dhe mbaron më 1 prill 2012.

	sesioni i provimeve të Teorisë dhe Praktikës Profesionale të integruar për Nivelin I dhe II fillon më 1 qershor 
2012 dhe përfundon më 15 qershor 2012.

	Provimet e Maturës shtetërore: 23 maj – 30 qershor 2012.

Shënim 2. 

	në vitin shkollor 2011-2012, klasat x dhe xi të shkollave profesionale do të punojë me skeletkurrikulat e nivelit 
i (2-vjeçar). 

	Klasa XII të punojë me skeletkurrikulat e Nivelit II (për strukturën 2+1+1) dhe të Nivelit III (për strukturat 2+2 
dhe bllok 4 vjet). 

	lëndët e kulturës së përgjithshme janë të përbashkëta për të njëjtën strukturë në të gjitha drejtimet dhe profilet 
mësimore të shkollave profesionale.

	Për profilin “instalues hidrosanitar”, shkollat të punojnë me skletkurrikulën e përgatitur me mbështetjen e 
specialistëve të Programit AlbVeT. drejtoritë e shkollave dhe departamentet e lëndëve profesionale, të përgatisin 
kurrikulin përkatëse të klasës xii (profili i përzgjedhur).
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Shënime të tjera:
	Gjatë vitit shkollor 2011-2012 testimi i drejtuesve të organizohet sipas rregullores nr. 7170/1, datë 22.11.2010 

“Për kualifikimin e drejtuesve të institucioneve arsimore”. 
	në fillim të vitit shkollor 2011-2012 zbatohet rregullorja për “organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale 

për profesionin e rregulluar të mësuesit”. dAr/ZA-të të marrin masat për të organizuar të gjithë procesin.

KREU II
BAZA NËNLIGJORE 

Veprimtaria e institucioneve të arsimit parauniversitar të mbështetet në të gjitha urdhërat dhe udhëzimet që janë në 
fuqi. në mënyrë të veçantë:

•	 në udhëzimin nr. 21, datë 23.07.2010 “Për normat e punës mësimore-edukative dhe numrin e nxënësve për 
klasë në institucionet e arsimit parauniversitar”.

•	 në rregulloren nr. 2264/1, datë 05.04.2010 “Për zhvillimin e olimpiadave të lëndëve shkencore në arsimin 
parauniversitar”.

•	 në udhëzimin nr. 22, datë 29.07.2010 “Për emërimet e personelit mësimor dhe drejtues në arsimin parauniversitar”.
•	 në udhëzimin nr.37, datë 22.11.2010 “Për pranimet në shkollat e mesme të përgjithshme me kohë të shkurtuar 

dhe me korrespodencë, organizimin dhe njëvlershmërinë e tyre”.
•	 në udhëzimin nr 23, datë 30.07.2010 “Për njëvlershmërinë e studimeve në shkollat e mesme me kohë të plotë 

dhe me kohë të shkurtuar, në sistemin parauniversitar në republikën e shqipërisë”.
•	 në udhëzimin nr. 9, datë 25.02.2010 “Për mbledhjen, përpunimin dhe raportimin e të dhënave statistikore”.
•	 në urdhrin nr. 326, datë 22.06.2010 “Për hapjen e drejtimit mësimor Teknologji informacioni dhe Komunikimi, 

në disa shkolla të mesme profesionale”.
•	 në rregulloren nr. 4998, datë 27.07.2010 “Për vlerësimin e nxënësit në gjimnaz”.
•	 në udhëzimin nr. 27, datë 09.06.2011 për “ Vlerësimin e nxënësve me notë dhe kredite”.
•	 në rregulloren “Për zhvillimin e provimeve përfundimtare të nivelit i dhe ii të arsimit profesional”, datë 15.02.2011.
•	 në udhëzimin nr. 27, datë 26.07.2011 “Për masat për zhvillimin e provimeve të sesionit të dytë të Msh 2011”.
•	 në planet mësimore që përmban shtojca e këtij udhëzimi.

Shënim. Të zbatohen:
	udhëzuesi “Për zhvillimin e kurrikulës së re të gjimnazit”, dhjetor 2010.

	shkresa nr. 2966/1, datë 22.06.2011 për “Trajtimin e nxënësve me 20-50% të mungesave me arsye në 
shkollën e mesme”.

	shkresa nr. 3346, datë 14.06.2011, “sqarim për vlerësimin e nxënësve në arsimin parauniversitar”.

KREU III
DIZPOZITË TRANZITORE PËR NXËNËSIT MBETËS NË KLASËN E XII (viti shkollor 2010-2011) 

nxënësi që është mbetës në klasën e xii dhe e përsërit atë në vitin shkollor 2011 - 2012, i mbart kreditet si më poshtë: 

1. Kurrikula bërthamë

në tabelën më poshtë janë lëndët që nxënësi ka zhvilluar në klasën e x dhe xi dhe që do të njihen si lëndë të kurrikulës 
bërthamë (me kreditet për çdo lëndë): 

Nr Lënda Kreditet,
klasa X

Kredite, klasa XI
Natyror Shoqëror Përgjithshëm 

1 Biologji 2 2 2 2
2 fizikë 2 2 2 2
3 edukimi fizik 2 1 1 1
4 Gjeografi 2 1 1 1
5 Gjuhë e huaj e parë 2 3 3 3
6 Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 3 3 3
7 histori 2 2 2 2
8 Kimi 2 2 2 2
9 Matematikë 3 3 3 3

10 njohuri për shoqërinë 2 - 2 -
11 Teknologji 1 1 - 1
12 TiK 2 2 2 2

Gjithsej 25 22 23 22
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Shënime.

a) lënda “Gjeografi 10” është e njëvlershme me lëndën “shkenca e tokës” në kurrikulën e re.
b) lënda “njohuri për shoqërinë 10” është e njëvlershme me lëndën “Qytetaria 10” në kurrikulën e re.
c) në mënyrë që nxënësi të plotësojë lëndët e kurrikulës bërthamë, duhet të japë provim jo më vonë se fundi i muajit 

nëntor 2011 dhe të fitojë:
	Për klasën X:

- një kredit nga fusha e arteve.
- një kredit nga fusha e aftësimit për jetën dhe karrierën.

	Për klasën XI:
- një kredit nga fusha e arteve (me përjashtim të nxënësve të profilit shoqëror).
- një kredit nga fusha e aftësimit për jetën dhe karrierën.

Kur nxënësi nuk fiton të paktën një nga këto kredite riprovohet deri më 22 maj 2012. Nëse përsëri nxënësi nuk fiton  
të paktën një kredit, nuk futet në Maturën Shtetërore 2012 dhe i mundësohet futja në të, vetëm pasi të ketë shlyer 
këtë detyrim.

2. Kurrikula me zgjedhje
a) Kur nxënësi ka pasur lëndë me zgjedhje në klasën e x, atij i njihet kjo lëndë në kurrikulën me zgjedhje të detyruar 

me 2 kredite.
b) Kur nxënësi nuk ka patur lëndë me zgjedhje, atij i njihet “Teknologjia” me dy kredite, si lëndë me zgjedhje të 

detyruar.
c) Për klasën e x, i njihet përforcim në “Matematikë” (1 kredit).
d) nxënësit, sipas preferencës së tij, i njihen dy përforcime ndër lëndët e klasës së xi, ku është kalues, duke siguruar 

2 kredite për kurrikulën me zgjedhje të lirë.
e) nxënësve të profilit natyror ose të përgjithshëm u llogariten:

- dy kredite, nivel i avancuar në lëndën e matematikës së klasës  së xi.
- dy kredite, nivel i zbatuar në lëndën e fizikës së klasës së xi. 

f ) nxënësve të profilit shoqëror u llogariten:
- dy kredite, nivel i avancuar në lëndën e letërsisë.
- një kredit, nivel i avancuar në lëndën e historisë.

Shënim. në klasën xii, nxënësi duhet të realizojë 30 kredite.
Krahas kurrikulës bërthamë dhe me zgjedhje, shkolla t’i krijojë kushte nxënësit të realizojë përgjatë klasës xii:

- ½ kredit për shërbim komunitar.
- 1 kredit për module profesionale.

KREU IV
PROGRAMET DHE TEKSTET MËSIMORE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE NË ARSIMIN BAZË

1. Arsimi parashkollor 

në zbatim të objektivit të MAsh-it për të siguruar të paktën një vit përgatitor për fëmijët 5-vjeçarë, përfshirë fëmijët 
romë, egjiptianë dhe nga shtresa të margjinalizuara, në vitin e ri shkollor të hapen 200 klasa të reja përgatitore. MAsh 
mbështetur nga CBA dhe uniCef  do të sigurojë pajisjen me orendi, bazë materiale didaktike dhe metodike si dhe 
trajnimin e mësueseve të klasave përgatitore. dAr/ZA të sigurojnë personelin mësimor brenda numrit ekzistues të fuqisë 
mësimore duke shfrytëzuar të gjitha rezervat e mundshme që kanë e në veçanti ato që krijohen nga ulja në total e numrit 
të nxënësve në klasën e parë si dhe të marrin të gjitha masat për përgatitjen e mjediseve të shkollave ku do të hapen 
klasat përgatitore.

2. Arsimi bazë 
në klasat i-ix të arsimit bazë: 

•	 në klasën e nëntë, të zhvillohet moduli “edukimi për karrierën”, për t’u lehtësuar nxënësve orientimin e tyre për 
vijimin e arsimit të mesëm.

3. Arsimi i mesëm 
3.1. Gjimnazi me kohë të plotë:

•	 DAR/ZA-të	dhe	drejtuesit	e	gjimnazeve	të	kërkojnë	zbatimin	me	rigorozitet	të	kurrikulës	së	re	në	klasën	e	
xii, pa hequr vëmendjen nga kurrikula e klasës së x dhe të xi. 

3.2. Gjimnazet me orientim gjuhësor
•	 Gjimnazet	me	orientim	gjuhësor:	“Kristo	Isak“ Berat; “Mahmut Ali Cungu” elbasan; ”Pandeli sotiri” Gjirokastër; 

“faik Konica” Korçë; “shejnaze Juka “ shkodër dhe “Asim Vokshi” Tiranë të punojnë me planin e ri mësimor nr. 
1023, datë 17.02.2011, miratuar nga Ministri i Arsimit dhe shkencës (shih shtojca 1).

•	 Klasat	e	X,	e	XI	dhe	e	XII	të	gjimnazeve	me	orientim	gjuhësor	të	punojnë	me	programet	e	reja	të	miratuara	
nga MAsh-i.

•	 Për	lëndën	gjuhë	e	huaj	të	punohet	me	grupe	në	mbështetje	të	Udhëzimit	Nr.	21,	datë	23.07.2010	“Për	normat	
e punës mësimore-edukative dhe numrin e nxënësve për klasë në institucionet e arsimit parauniversitar”.



33

M
ësuesi  num

ri 7 (2565) - shtator 2011  
Cilësi në arsim

3.3. Seksionet shkollore dygjuhëshe

seksionet shkollore dygjuhëshe të funksionojnë sipas dokumenteve të nënshkruara si vijon:
•	 seksionet shkollore dygjuhëshe shqiptaro-italiane funksionojnë në mbështetje të Memorandumit të 

Mirëkuptimit midis MAsh dhe Ministrisë së punëve të Jashtme të republikës së italisë “Mbi funksionimin e 
seksioneve shkollore dygjuhëshe shqiptaro- italiane”, nënshkruar më 14 janar 2011, si dhe adendumit të këtij 
Memorandumi, nënshkruar më 07.07.2011.

•	 seksionet dygjuhëshe shqiptaro-franceze të funksionojnë në mbështetje të Marrëveshjes Administrative midis 
MAsh-it dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe europiane të republikës së francës, nënshkruar më 13 tetor 
2010. 

•	 seksioni dygjuhësh shqiptaro-gjerman të vijojë funksionimin në mbështetje të Memorandumit të Mirëkuptimit 
midis MAsh-it dhe Ambasadës së republikës federale të Gjermanisë në Tiranë për hapjen e seksionit dygjuhësh 
shqiptaro-gjerman, 14 prill 2009, dhe të deklaratave të bashkëpunimit për elemente të caktuara të seksionit.

•	 Plani mësimor, programet dhe tekstet e zgjedhura që zbatohen në tri seksionet dygjuhëshe janë bashkëlidhur 
me dokumentet e nënshkrimit. në gjuhën shqipe të përdoren tekstet e miratuara në katalogun “AlTerTeKs 
2012”. 

•	 Klasat e 11-ta dhe të 12-ta të seksioneve dygjuhëshe shqiptaro-italiane dhe shqiptaro- franceze të punojnë me 
planet mësimore miratuar më 2009 dhe programet mësimore të përgatitura për to. Programet për lëndët në 
italisht dhe frëngjisht të jenë ato që janë përgatitur nga ambasadat përkatëse në mbështetje të memorandumit 
dhe konventës së mëparshme.

•	 Koeficientët e lëndëve për seksonin dygjuhësh shqiptaro-gjerman janë të miratuara me deklaratën e përbashkët 
për përcaktimin e koeficienteve dhe përshtatjen e planit mësimor në seksioni shqiptaro- gjerman në gjimnazi 
“sami frashëri. 

•	 Koeficientët e lëndëve për seksionin dygjuhësh shqiptaro-italian jenë të miratuara me adendumin për ndryshimet 
në planin mësimor dhe shkollat, nënshkruar më 07.07.2011.

4. Gjuhët e huaja në arsimin parauniversitar

4.1. MASh, në lidhje me gjuhët e huaja në sistemin parauniveristar, udhëzon: 

a) Marrjen e masave për mbulimin, me çdo kusht, me gjuhë të huaj të shkollave të arsimit bazë dhe të arsimit të 
mesëm që nuk kanë zhvilluar gjuhë të huaj deri në vitin e kaluar shkollor. DAR/ZA – të të raportojnë brenda 
datës 9 shtator për realizimin e kësaj detyre.

b) Marrjen e masave që drejtoritë e shkollave në arsimin bazë dhe arsimin e mesëm, për asnjë arsye, të mos krijojnë 
pengesa në vijimësinë e gjuhës së huaj të parë të nisur nga klasa iii ose Vi deri në përfundim të arsimit të mesëm 
dhe të gjuhës së huaj të dytë, e nisur në klasën Vi dhe e dokumentuar në dëftesën e lirimit.

c) Marrjen e masave që shkollat e arsimit parauniversitar, pjesë e programit “iliria”, të vijojnë zbatimin e këtij 
programi duke mos reduktuar numrin e nxënësve që mësojnë gjuhën italiane si gjuhë e huaj e parë.

1.1. Për nxënësit e klasës XI dhe XII të cilët nuk kanë zhvilluar gjuhë të huaj gjatë shkollimit të tyre, të 
sigurohet me përparësi mësimi i gjuhës së huaj si vijon:

a) Të gjitha orët e gjuhës së huaj  të parashikuara në kurrikulën bërthamë dhe ato me zgjedhje  të detyruar të vihen 
në dispozicion, duke mundësuar 5 orë gjuhe të huaj në javë (3 orë konsiderohen për kurrikulën bërthamë dhe 2 
orë për atë me zgjedhje). 

b) Mësimi të zhvillohet me programet  dhe tekstet e gjuhës se huaj të dytë të gjimnazit, për  nivelin  fillestar.
c) dAr/ZA në bashkëpunim me vullnetarët e Korpusit të Paqes  në rrethin e tyre do të përgatisin një plan pune për 

t’u  mundësuar nxënësve  kurse të veçanta 3 here në jave jashtë procesit mësimor. 
d) dAr/ZA të njoftojnë në MAsh deri në datën 09.09.2011, në drejtorinë e edukimit Parauniversitar, sigurimin e 

studimit të gjuhës së huaj për nxënësit e klasës xi dhe xii të cilët nuk kanë zhvilluar asnjë gjuhë të huaj gjatë 
shkollimit të tyre.

KREU V
STRATEGJI, POLITIKA, PROGRAME DHE PROJEKTE NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR

1. Shërbimi psikologjik shkollor

1.1. dAr/ZA-të të marrin të gjitha masat që:

a) në fillim të vitit të ri shkollor të kenë zëvendësuar të gjithë psikologët që nuk kanë arsim përkatës, sipas 
udhëzimit nr. 18, datë 21.04.2008 “Për funksionimin e shërbimit psikologjik shkollor në sistemin arsimor 
parauniversitar”;

b) të sigurojnë kabinetin e shërbimit psikologjik dhe pajisjen e tij në të gjitha shkollat që ofrojnë këtë shërbim; 
c) të ngrihet, në çdo shkollë ku funksionon shërbimi, grupi i mbështetjes së psikologut; 
d) të planifikohet dhe të realizohet raporti i veprimtarisë gjithëvjetore i shërbimit psikologjik në shkollë. 
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2. Zbatimi i Planit për reduktimin në zero të braktisjes shkollore

1.2. realizimi i këtij aksioni mbështetet nga “Plani i veprimit për reduktimin në zero të  
braktisjes shkollore 2009-2013”. Për uljen e treguesve të braktisjes shkollore, dAr/ZA-të të marrin këto masa:

a) Të ndiqet me përparësi arsimimi i nxënësve të ngujuar sipas udhëzimit të MAsh-it nr. 9, datë 11.04.2007 
“Për arsimimin e nxënësve të ngujuar për shkak të gjakmarrjes”. 

b) Të ndiqet me përparësi zbatimi i udhëzimit të MAsh-it nr. 34, datë 08.12.2004 “Për zbatimin e projektit 
“shansi i dytë” për arsimimin e nxënësve që kanë braktisur shkollën dhe nxënësve të ngujuar për shkak të 
gjakmarrjes”. 

c) Të raportohet në MAsh dy herë në vit (në fund të semestrit të parë dhe në fund të vitit shkollor) për realizimin 
e këtij plani, sipas formatit përkatës. 

d) Të vazhdojë trajnimi i mësuesve që punojnë me nxënës që kanë braktisur shkollën, ose që shfaqin prirje 
për braktisjen e saj.

e) Të hartohen programe të veçanta pune në nivel klase dhe shkolle për ndërgjegjësimin e prindërve për 
rëndësinë e shkollimit.

3. Zbatimi i Programit Kombëtar COMBI “Për një shkollë miqësore pro sjelljeve pozitive”

1.3. dAr/ZA, drejtoritë e shkollave dhe kopshtet të marrin masa për të planifikuar në planet 
vjetore: 

a) ngritjen e strukturës së realizimit të programit dhe përcaktimin e personave përgjegjës.
b) hartimin e planit të aktiviteteve gjithëvjetore sipas programit CoMBi. 

4. Zbatimi i strategjive ndërministrore

1.4. MAsh është pjesë e hartimit dhe zbatimit të strategjive kombëtare ndërministrore të Qeverisë shqiptare, si: 
a) strategjia Kombëtare për përmirësimin e kushteve të jetesës së minoritetit rom si dhe Plani i Veprimit të 

dekadës rome; 
b) strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuar; 
c) strategjia “Për riintegrimin e emigrantëve shqiptarë të kthyer 2010-2015”;

d) strategjia Kombëtare Antitrafik 2011-2013;
e) Plani i ri kombëtar për ushqimin dhe ushqyerjen;
f ) strategjia për edukimin për sigurinë rrugore; 
g) strategjia për luftën kundër përdorimit të drogës dhe alkoolit; 

1.5. dAr/ZA-të, sipas udhëzimeve të dhëna nga MAsh-i:
a) të caktojnë një person përgjegjës për ndjekjen e këtyre strategjive;
b) të hartojnë plane pune vjetore me detyra të konkrete, sipas planit të aktiviteteve të çdo strategjie;
c) të monitorojnë zbatimin e detyrimeve që lindin nga këto strategji në nivel shkolle dhe në nivel 

dAr/ZA-je;
d) të raportojnë në MAsh, në përfundim të cdo semestri, për veprimtaritë dhe për të dhëna statistikore 

për çdo strategji.
1.6. Për realizimin e detyrimeve që lindin nga këto strategji, MAsh-i, dAr/ZA-të dhe shkollat, të bashkëpunojnë 

edhe me oJf-të e specializuara dhe të interesuara në këto fusha. Bashkëpunimi të mbështetet në marrëveshje, 
memorandume dhe projekteve dy- ose shumëpalëshe, të nënshkruara ose miratuara domosdoshmërisht nga 
MAsh-i.

KREU VI
VEPRIMTARI EDUKATIVE

1. në qendër të vëmendjes, gjatë planifikimit të punës edukative të shkollës dhe të klasave, të jenë:
a) hartimi me përparësi i planit të aktiviteteve edukative, projekteve kurikulare dhe veprimtarive 

ekstrakurrikulare, në kuadrin e 100-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë. 
b) Përkujtimi i festave kombëtare dhe të ditëve të traditës. 
c) Tema të ndryshme që lidhen me integrimin europian të vendit tonë: pasurimi i njohurive rreth institucioneve 

bazë të Be-së, edukimi ndërkulturor dhe shumëkulturor etj.
d) Veprimtari ndërgjegjësuese për ditën e romëve, ditën e aftësisë së kufizuar dhe autizmit, ditën e barazisë 

gjinore, ditën e luftës kundër dhunës, duhanit, alkoolit, sidA-s etj.
e) organizimi dhe menaxhimi i fazave përgatitore dhe fazës finale të olimpiadave kombëtare në lëndët 

“Matematikë”, “fizikë”, “Kimi”, “Biologji” dhe “informatikë”. Të gjitha olimpiadat të realizohen në përputhje 
me rregulloren nr. 2264/1, datë 05.04.2010 “Për zhvillimin e olimpiadave të lëndëve shkencore në arsimin 
parauniversitar”.

f ) Veprimtaritë gjithëvjetore në fushën e gjuhëve të huaja në kuadrin e 10-vjetorit të ditës europiane të 
Gjuhëve. 

g) në nivel dAr/ZA-je dhe shkolle, të planifikohen veprimtari kulturore – sportive.
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h) Planifikimi i veprimtarive intensive gjithëvjetore për edukimin për karrierën veçanërisht me nxënësit e klasës 
së 9-të dhe nxënësit e klasës së 12-të për ti informuar rreth mundësive të mëtejshme të shkollimit.

KREU VII
ROLI DHE DETYRAT E STRUKTURAVE INSPEKTUESE

1. inspektorati Kombëtar i Arsimit Parauniversitar (iKAP), sipas një plani aktivitetesh të miratuar nga Ministri i Arsimit dhe 
shkencës, gjatë vitit mësimor 2001-2012 të ketë si përparësi inspektimin:

a) e zbatimit të kurrikulës xii të gjimnazit; 
b) e procesit të përzgjedhjes së altertekstit dhe shpërndarjes së librit shkollor;
c) e Provimeve të lirimit dhe të Maturës shtetërore; 
d) e procesit të pajisjes së bibliotekave shkollore me literaturë artistike, shkencore dhe didaktike;
e) e dAr/ZA-ve; 
f ) e arsimit profesional;
g) e arsimit privat parauniversitar;
h) e gjimnazit me kohë të shkurtuar (korespondencë):
i) e zbatimit të ligjshmërisë në institucionet e arsimit parauniversitar;
j) e efektivitetit të përdorimit të laboratorëve të informatikës dhe atyre shkencorë të siguruara nga programi 

CBA (fizikë, kimi, biologji);
k) e cilësisë së mësimdhënies/nxënies të lëndëve shoqërore;
l) e edukimit shoqëror, artistik dhe sportiv në shkolla.

2. iKAP të pajisë me materiale profesionale (udhëzues të vlerësimit të kopshteve, të shkollave dhe të dAr/ZA-ve) 
të gjitha dAr/ZA-të.

KREU VIII
TRAJNIMET

1. Të realizohen veprimtaritë trajnuese të parashikuara në programin CBA.
2. Mësuesit e informatikës:

- të kryejnë trajnimin e ofruar nga MAsh-i, me synim aftësimin e tyre për mësimdhënien/nxënien e lëndës 
së informatikësë;

- të nxisin përfshirjen e teknologjisë së informacionit në lëndët e tjera, duke asistuar kolegët e këtyre 
lëndëve në përdorimin e laptopëve dhe videoprojektorëve për mësimdhënie.

3. iZhA të dërgojë në dePu, brenda datës 20 shtator, planin vjetor të trajnimeve sipas cikleve dhe lëndëve. 
4. Gjatë muajit shtator 2011, dAr/ZA-të të organizojnë dhe të menaxhojnë procesin e    

   trajnimit të mësuesve të klasave xi dhe xii për zbatimin e kurrikulës së re.
5. në vazhdimësi të organizohen trajnime me drejtues të shkollave, psikologët dhe   

koordinatorët ne dAr/ZA per luften kundër përdorimit të drogave dhe alkolin, për sigurinë rrugore dhe për 
njohuritë e axhornuara për Be dhe integrimin europian.

Shënim.
AKP, në bashkëpunim me dAr/ZA-të dhe shkollat, të sigurojë përgatitjet për mbarëvajtjen në pjesëmarrjen në PisA-n 
2012. Për këtë:

- Të hartojë nje plan me detyra të përcaktuara për ecurinë e veprimtarisë;
- Të organizohen trajnimet me mësuesit për metodologjinë që përdoret në këtë lloj testimi.

KREU IX
REGJISTRIMET DHE PAJISJA E NXËNËSVE ME TEKSTE SHKOLLORE

1. regjistrimet e nxënësve në shkollat e arsimit parauniversitar të fillojnë më datën 01.09.2011 dhe të mbyllen në 
datën 11.09.2011. 

2. dAr/ZA-të, në ba sh kë  punim me pushtetin vendor, të sigurojnë regjistrimin e nxënësve në përshtatje me 
vendbanimin e tyre. 

3. regjistrimi i nxënësve që kanë ardhur nga zona të tjera, të bëhet me fletëshpërngulje dhe fletëpranimi, të cilat do të 
evidentohen me rigorozitet në balancimin e kontigjentit të nxënësve.

4. dAr/ZA-të, sipas afateve të përcaktuara në formularin operativ “lëvizja dhe balancimi i kontingjenteve të nxënësve” 
dhe detyrimeve për reduktimin në zero të braktisjes shkollore, të dërgojnë në MAsh të dhënat mbi lëvizjet e 
nxënësve të arsimit bazë.

5. dAr/ZA-të të marrin masa që:
a) në çdo shkollë të sigurohen të paktën dy mjedise për shpërndarjen e librit shkollor nga shtëpitë botuese, 

librat e të cilave janë përzgjedhur nga shkolla dhe janë në Katalogun Altertekst 2012. 
b) drejtoritë e shkollave të kontrollojnë furnizimin e mjediseve të shkollave vetëm me librat sipas kërkesës së 

tyre. drejtori i shkollës mban përgjegjësi për rastet e shitjes në mjediset e shkollës të librave pa hologramë 
dhe që nuk figurojnë në katalogun “Altertekt - 2011”.

c) drejtoritë e shkollave të monitorojnë pajisjen e nxënësve me tekstet shkollore dhe të informojnë dAr/ZA-të 
për ecurinë e procesit.

d) dAr/ZA-të të njoftojnë zyrtarisht Komisionin e Miratimit të Teksteve (KMT) në MAsh për ecurinë e procesit 
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të furnizimit të nxënësve me tekste shkollore si dhe problematikat e mundshme (mungesë tekstesh, shitje 
librash jashtë katalogut, shitje pa faturë etj.).

e) drejtoritë e shkollave të fillojnë punën qysh në ditët e para të fillimit të vitit shkollor për zbatimin e udhëzimit 
të përbashkët të MAsh-it dhe Ministrisë së financave nr. 15, datë 28.05.2010 “Për procedurat e përdorimit 
të fondeve të buxhetit të shtetit për botimin, shtypjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve të arsimit 
parauniversitar dhe universitar”. 

KREU X
DISPOZITA TË FUNDIT

Për zbatimin e këtij Udhëzimi ngarkohen:

1. Të gjitha drejtoritë përkatëse në MAsh, iZhA, iKAP, AKAfP, AKP, dAr-të, ZA-të dhe shkollat.
2. dAr/ZA-të të marrim masat e duhura që ky udhëzim të shpërndahet në çdo shkollë dhe me përmbajtjen e tij të 

njihet çdo punonjës i arsimit. 
 Ky Udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MYQEREM TAFAJ
MINISTËR

Shtojca 1. 
Plane mësimore

ARSIMIT BAZË

nr
 

 
lëndA
 

  K l A s A T    

i ii iii iV V Vi Vii Viii ix
 1 Gjuhë amtare (Gjuhë shqipe) 8 8 6 5 5 5 5 5 5
 2 Gjuhë e huaj - - 2 2 2 2 2 3 3
 3 Matematikë 5 5 5 4 4 4 4 4 4
 4 dituri natyre - - 2 3 2        
 5 fizikë - - - - - 1 2 2 2
 6 Kimi - - - - - - 1 1 2
 7 Biologji dhe edukim shëndetësor - - - - - 2 2 2 2
 8 Vendlindje - - - - 2 - - - -
 9 histori - - - 1 - 2 2 2 2
10 Gjeografi - - - - - 2 2 2 2
11 edukatë shoqërore 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 edukim figurativ 1 1 1 1 1 1 1 1 -
13 edukim muzikor 1 1 1 1 1 2 2 2 2
14 Aftësim teknologjik 1 1 1 1 1 1 1 - -
15 edukim fizik 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16 informatikë             1 1 1
17 Veprimtari jashtëkurrikulare e lëndë me zgjedhje 1 1 1 2 2 2 1 1 1
18 edukimi për karrierën - - - - - - - - 1*
  Shuma (orë/javë) 20 20 22 23 23 27 29 29 30

PAKICAT KOMBËTARE

Nr.  LËNDA
K L A S A T

I II III IV V VI VII VIII IX

01. Gjuhë amtare (greke/maqedonase) 8/7 6 5 4 4 4 4 4 3
02. Gjuhë shqipe dhe lexim letrar 0/2 5 5 5 5 4 4 4 4
03. Gjuhë e huaj - - - - - 2 2 2 2
04 Matematikë 5 5 5 4 4 4 4 4 4
05. dituri natyre - - 2 3 2 - - - -
06. fizikë - - - - - 1 2 2 2
07. Kimi - - - - - - 1 1 2
08. Biologji dhe edukim shëndetësor - - - - - 2 2 2 2
09. Vendlindja 2
10. histori - - - 1 - 2 2 2 2
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11. Gjeografi - - - - 2 2 2 2
12. histori amtare (greke/maqedonase) - - - - - - - - 1
13. Gjeografi amtare (greke/maqedonase) - - - - - - - 1 -
14. edukatë shoqërore 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15. edukim figurativ 1 1 1 1 1 1 1 1 -
16. edukim muzikor 1 1 1 1 1 2 1 1 2
17. Aftësim teknologjik 1 1 1 1 1 1 1 - -
18. edukim fizik 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19. Veprimtari jashtëkurrikulare e lëndë me zgjedhje 1 1 1 1 1 1 1  1 1
20 informatikë - - - - - - 1 1 1
21 edukimi për karrierën - - - - - - - - 1*
shuma (orë/javë): 20/21 23 24 24 24 29 31 31 31

* edukimi për karrierën me 17 orë të zhvillohet në semestrin e parë.
orët javore të tipit 8/7 dhe të tjera të shprehura në këtë formë në disa lëndë tregojnë: shifra e parë është sasia e orëve për 
semestrin e parë dhe shifra e dytë është sasia e orëve për semestrin e dytë.

 GJIMNAZI

a. Kurrikula bërthamë 
 nr. lëndët Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12
1 Arte (muzika, vallëzimi, teatri, arti pamor) histori arti 1 1 1
2 edukimi fizik dhe sportet 2 1 -
3 Gjuha e huaj e parë 3 3 4
4 Gjuha shqipe dhe letërsia 3 3 4
5 Karriera, aftësimi për jetën 1 1 1
6 Matematika 3 3 4

7

Kimia 2 2 -
-
-

fizika 2 2
Biologjia 2 2
shkenca e tokës, mjedisit dhe hapësirës 2 - -
shkenca natyrore  2

8
Qytetaria 2 1 -
historia 1 2 2
Gjeografia - 1 2
ekonomia - - 2

9
TiK 2 1 -
Teknologjia - - 2
shuma 26 23 24
numri i orëve javore gjithsej 30-32 30-32 30-32

b. Kurrikula me zgjedhje të detyruar

nr. fushat
Avancim dhe lëndë me 
zgjedhje

Klasa 
10

Klasa 
11

Klasa
12

Gjithsej

1 Artet (muzikë, vallëzimi, teatri, arti pamor) - - - - -
2 edukim fizik  dhe sporte - - - 2 -
3 Gjuha e huaj Gjuha e huaj e dytë 2 2 2 6
4 Gjuhë shqipe dhe letërsi letërsi 2 2 1 5
5 Karriera, aftësimi për jetën - - - - -
6 Matematika Matematikë 2 2 1 5

7 shkenca natyrore
Kimia - (2) 2 4
fizika - (2) 2 4
Biologjia - (2) 2 4

8
shkenca shoqërore

Trashëgimia kulturore
sociologji
Psikologji

(2)
-
-

{2}
{2}
 {2}

-
-
-

4
2
2

historia - 2 2 4
Gjeografia - - 2 2
ekonomia
filozofi

-
-

-
-

2
{2}

2 
2

9
Teknologjia TiK 1 1 1 3

Teknologjia - - 2 2
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 Shënim. 

1. simboli (  ) tregon se lënda mund të zhvillohet eshe në vitin pasardhës

2. simboli {  } tregon se lënda mund të zhvillohet në vitin para dhe pas ardhës

Në përfundim të gjimnazit, nxënësi duhet të këtë kryer:

•	 shërbim komunitar      18 orë 
•	 Projekt kurrikular  në nivel shkolle ose grup klasash 18 orë
•	 Modul profesional        36 orë.

GJIMNAZI ME KOHË TË SHKURTUAR

Nr Avancim dhe lëndë me zgjedhje Klasa X Klasa XI Klasa XII Klasa XIII

1 Gjuhë e huaj e parë 2 2 2 -

2 Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 2 2 3

3 Karriera, aftësimi për jetën - 1 1 -

4 Matematikë 2 2 2 3

5 Kimi 2 1 1 -

6 fizikë 2 1 1 2

7 Biologji 2 1 1 -

8 shkenca e tokës, mjedisit dhe hapësirës 2 - - -

hyrje në filozofi - - - 2

Qytetari - 2 1 -

9 histori - 1 2 2

10 Gjeografi - 1 1 2

11 TiK - 1 1 -

shuma e orëve javore 14 15 15 14

PLANI MËSIMOR I GJIMNAZIT ME ORIENTIM GJUHËSOR

Nr. Lëndët Klasa X Klasa XI Klasa XII

1 Arte (muzikë, vallëzim, teatër, art pamor) - 2 -

2 edukim fizik dhe sporte 1 1 1

3
Gjuhë e huaj i 4 4 4

Gjuhë e huaj ii 4 4 4

4 Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 3 4

5 Karriera, aftësimi për jetën - 1 1

6 Matematika 3 3 3

7

Kimi 2 - -

fizikë 2 - -

Biologji 2 - -

8

Qytetaria 2 1 -

historia 1 2 2

Gjeografia - 1 2

ekonomia - - 2

9 Tik 2 1 1

shuma 26 23 23

% e kurrikulës bërthamë 86% 76% 76%

10 Kurrikula me zgjedhje (e detyruar) 3 6 6

11 % e kurrikulës me zgjedhje 14% 24% 24%

12 Kurrikula në bazë shkolle 2 2 2

13 shuma e orëve javore 31 31 32
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KURRIKULA ME ZGJEDHJE (TË DETYRUAR)

Nr Avancim dhe lëndë me zgjedhje Klasa X Klasa XI Klasa XII Gjithsej 

1 Gjuhë e huaj e parë ose e dytë (avancim) 2 2 2 6

2 Gjuhë e huaj e tretë - 3 3 6

3 letërsi 1 1 1 3

4 Matematika 1 1 1 3

5 Kimi - 1 1 2

6 fizikë - 1 1 2

7 Biologji - 1 1 2

8 Trashëgimia jonë kulturore 1 1 1 3

sociologji - 2 - 2

Psikologji - 2 - 2

9 historia - 2 - 2

10 Gjeografia - - 2 2

11 ekonomia - - 2 2

12 filozofi - - 2 2

13 Tik 1 - - 1

KURRIKULA NË BAZË SHKOLLE

Nr. Fushat 
Module lëndore dhe 
profesionale

Klasa X Klasa XI Klasa XII

1 Arte fotografi – fotoshop 1 orë 1 orë 1 orë 

2 fizkulturë dhe sporte lojëra sportive 1 orë 1 orë 1 orë 

3 Gjuhë e huaj Përkthim 1 orë 1 orë 1 orë 

4 Gjuhë shqipe dhe letërsi -

5 Karriera aftësimi për jetën Guidë turistike/sekretari 1 orë 1 orë 1 orë 

6 Matematika -    

7 shkenca natyrore ndryshimet klimaterike 1 orë 1 orë 1 orë 

8 Projektet shkollore 1 orë 1 orë 1 orë 

Cikli 9-vjeçar i Shkollës koreografike 

Nr Lëndët Mësimore

Orët javore / vjetore

Kl
as

a 
IV

Kl
as

a 
V

Kl
as

a 
V

I

Kl
as

a 
V

II

Kl
as

a 
V

III

Kl
as

a 
IX

A Kultura e përgjithshme 19 20 23 26 26 27

1 Gjuhë amtare 5 5 5 5 5 5

2 Gjuhë e huaj 2 2 2 2 3 3

3 Gjuhë e huaj (e dytë) - - (2) (2) (2) (2)

4 Matematike 4 4 4 4 4 4

5 dituri natyre 3 2 - - - -

6 fizikë - - 1 2 2 2

7 Kimi - - - 1 1 2

8 Biologji dhe edukim shëndetësor - - 2 2 2 2

9 Vendlindja - 2 - - - -

10 histori 1 - 2 2 2 2

1 1 Gjeografi - - 2 2 2 2

1 2 edukatë shoqërore 1 1 1 1 1 1
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1 3 edukim figurativ 1 1 1 1 1 -

1 4 edukimi muzikor (solfezh) 1 2 2 2 2 2
1 5 Aftësim teknologjik 1 1 1 1 - -
1 6 informatikë - - - 1 1 1
1 7 edukimi dhe këshillimi në karrierë - - - - - 1
B Kultura profesionale 10 12 13 15 17 19 
1 Mjeshtëri kërcimi klasik 10 10 10 10 10 10
2 ushtrime te kërcimit shqiptar - - - 2 2 2
3 Valle popullore shqiptare - 2 2 2 2 2
4 folklor koreografik - - - - 2 2
5 Piano sekondare - - 1 1 1 1
6 repertor skenik - - - - 2
Gjithsej A+B 29 32 36-38 41-43 43-45 46-48

Ciklit 9-vjeçar i shkollave artistike

Nr Lëndët

Orët javore / vjetore
Kl

as
a 

I 

Kl
as

a 
II

Kl
as

a 
III

Kl
as

a 
IV

Kl
as

a 
V

Kl
as

a 
V

I

Kl
as

a 
V

II

Kl
as

a 
V

III

Kl
as

a 
IX

A Kultura e përgjithshme 19 19 21 22 22 25 27 27 28

1. Gjuhë amtare 8 8 6 5 5 5 5 5 5

2 Gjuhë e huaj - - 2 2 2 2 2 3 3

3 Gjuhë e huaj (e dytë) - - - - - (2) (2) (2) (2)

4 Matematikë 5 5 5 4 4 4 4 4 4

5 dituri natyre - - 2 3 2 - - - -

6 fizikë - - - - - 1 2 2 2

7 Kimi - - - - - - 1 1 2

8 Biologji dhe edukim shëndetësor - - - - - 2 2 2 2

9 Vendlindje - - - - 2 - - - -

10 histori - - - 1 - 2 2 2 2

11 Gjeografi - - - - - 2 2 2 2

12 edukatë shoqërore 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 edukim figurativ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Aftësim teknologjik 1 1 1 1 1 1 1 - -

15 edukim fizik 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16 informatikë - - - - - - 1 1 1

17 edukimi dhe këshillimi në karrierë - - - - - - - - 1

17
Veprimtari jashtëkurrikulare e lëndë me 
zgjedhje

1 1 1 2 2 2 1 1 1

B Kultura profesionale 4 4 4 4 4 4 5 5 5

1 instrumenti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 solfezh 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 instrument sekondar - - - - - 1 1 1

Gjithsej A+B 23 23 25 26 26 29-31 32-34 32-34 33-35
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Shkollat  Artistike

deGA: MuZiKë (3-vjeçare)
specialitetet: Piano, Violinë, Violonçel, Violë, Vegla të frymës, Perkusion, Kitarë

Nr Lëndët mësimore
Orët javore / vjetore

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12

A. Lëndët e kulturës së përgjithshme 18 14 14

1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 2 3

2 Gjuhë e huaj 3 3 2

3 Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) (2) (2) (2)

4 Matematikë 3 2 2

5 fizikë 2 - -

6 Kimi 2  - -

7 Biologji (Anatomi dhe fiziologji e njeriut) 2  - -

8 Qytetari 2 - -

9 histori - 1 2

10 Gjeografi - 1 2

11 Teknologji informacioni dhe komunikimi 1 1 1

12 edukim në karrierë dhe aftësim për jetën - 1 1

13 edukim ffizik 1 1 1

14
lëndë me zgjedhje të detyruar (ekonomi, filozofi, sociologji, 
Psikologji)

- 2 -

B. Lëndët teorike - artistike 5 5 3 

1 histori muzike 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1)

2 estetikë arti - 2 -

3 folklor muzikor 2 - -

C Lëndët praktike - artistike 10 16 18

1 harmoni - 3 (2+1) 3 (2+1)

2 Analizë muzikore e veprave - 3 (2+1) 3 (2+1)

3 Teori solfezhi 2 2 2

4 orkestër 2 2 2

5 Muzikë dhome/Ansambël 2 2 2

6 orkestracion - - 2 (1+1)

7 instrument sekondar 1 1 -

8 instrument/specialitet 3  3 3

9 lexim partiture - - 1

Gjithsej A+ B+C 33 - 35 35 - 37 35 - 37

deGA: KoreoGrAfi (3-vjeçare)
specialiteti: Kërcimtar

Nr Lëndët mësimore
Orët javore/vjetore

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12
A. lëndët e kulturës së përgjithshme 15 15 13 
1 Gjuhe shqipe dhe letërsi 2 2 3
2 Gjuhe e huaj 3 3 2
3 Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) (2) (2) (2)
4 Matematikë 3 2 2
5 fizikë 2 - -
6 Kimi 2 -
7 Biologji (Anatomi dhe fiziologji e njeriut) - 2 -
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8 Qytetari 2 - -
9 histori - 1 2
10 Gjeografi - 1 2
11 Teknologji informacioni dhe komunikimi 1 1 1
12 edukim në karrierë dhe aftësim për jetën - 1 1
13 lëndë me zgjedhje të detyruar (ekonomi, filozofi, sociologji, Psikologji) - 2 -
B. lëndët teorike - artistike 2 2 5 
1 histori baleti - 1 2
2 histori muzike 2 (1 + 1) 2  ( 1 + 1 ) -
3 estetikë arti - - 2
C lëndët praktike - artistike 22 23 22 
1 ushtrime të karakterit botëror 2 2 2
2 Kërcim historik - 2 2
3 Valle popullore 2 2 2
4 duet klasik 2 2 2
5 Balet modern 2 2 2
6 folklor koreografik 2 - -
7 repertor skenik 2 2 2
8 Mjeshtëri kërcimi 10 10 10
9 Mjeshtëri aktori - 1 1
Gjithsej A+ B+C 39-41 40-42 40-42 

deGA: MuZiKë (4-vjeçare)
specialitetet: fizarmonikë, Korno, Trombë, Trombon, Perkusion, fagot, Kitarë dhe Kanto

Nr Lëndët mësimore
Orët javore/vjetore

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 Klasa 13
A. Lëndët e kulturës së përgjithshme 19 14 7 8 
1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 2 1 3
2 Gjuhë e huaj 3 2 2 2
3 Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) (2) (2) (2) (2)
4 Matematikë 2 2 1 2
5 fizikë 2 - - -
6 Kimi 2 - - -
7 Biologji (Anatomi dhe fiziologji e njeriut) 2 - - -
8 Qytetari 2 - - -
9 histori 1 2 - -
10 Gjeografi 1 2 - -
11 Teknologji informacioni dhe komunikimi 1 1 1 -
12 edukim në karrierë dhe aftësim për jetën - - 1 1
13 edukim fizik 1 1 1 -

14
lëndë me zgjedhje të detyruar (ekonomi, filozofi, sociologji, 
Psikologji)

- 2 - -

B. Lëndët teorike - artistike  - 5 5 3 
1 histori muzike - 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1)
2 estetikë arti - 2 - -
3 folklor muzikor - - 2 -
C Lëndët raktike - artistike 11 12 18 19 
1 Analizë muzikore e veprave - - 3(2+1) 3(2+1)
2 Teori solfezhi 5 4 4 3
3 harmoni - - 3 (2+1) 3 (2+1)
4 orkestër/Kor 2 2 2 2
5 Muzike dhome/Ansambël - 2 2 2
6 orkestracion - - - 2(1+1)
7 instrument sekondar 1 1 1 -
8 instrument /specialitet 3 3 3 3
9 lexim partiture - - - 1
Gjithsej A+ B+C 30 -32 31 – 32 30 -32 30-32 
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deGA: ArT fiGurATiV – sKulPTurë (4-vjeçare)
specialiteti: Qeramikë, Gdhendje guri dhe druri

Nr Lëndët mësimore
Orët javore/vjetore

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 Klasa 13

A. lëndët e kulturës se përgjithshme 16 orë 14 orë 7 orë 7 orë

1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 2 1 2

2 Gjuhë e huaj 2 2 2 2

3 Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) (2) (2) (2) (2)

4 Matematikë 2 2 1 2

5 fizikë 2 - - -

6 Kimi 2 - - -

7 Qytetari 2 - - -

8 histori 1 2 - -

9 Gjeografi 1 2 - -

11 Teknologji informimi e komunikimi 1 1 1 -

12 edukim në karrierë dhe aftësim për jetën - - 1 1

13 edukim fizik 1 1 1 -

14 lëndë me zgjedhje të detyruar - 2 - -

B. lëndët teorike - artistike  - 4 2 2 

1 histori arti - 2 2 2

2 estetike arti - 2 - -

C lëndët praktike - artistike 17 18 24 24 

1 Anatomi artistike - - 2 -

2 Vizatim 8 8 8 8

3 Pikturë 4 - - -

4 skulpturë - 6 8 8

5 Plastikë 4 - - -

6 Perspektivë 1 - - -

7 specialitet - 4 6 8

Gjithsej A+ B+C 33-35 36-38 33-35 33-35 

deGA: ArT fiGurATiV – PiKTurë (4-vjeçare)
specialiteti: Grafikë, skenografi, Qelq, Tekstil, fotografi artistike

Nr Lëndët mësimore
Orët javore/vjetore

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 Klasa 13

A. lëndët e kulturës së përgjithshme 16 12 10 7 

1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 2 1 2

2 Gjuhë e huaj 2 2 2 2

3 Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) (2) (2) (2) (2)

3 Matematikë 2 2 1 2

4 fizikë 2 - - -

5 Kimi 2 - - -

6 Qytetari 2 - - -

7 histori 1 2 - -

8 Gjeografi 1 2 - -

11 Teknologji informimi e komunikimi 1 1 1 -

12 edukim në karrierë dhe aftësim për jetën - - 1 1

13 edukim fizik 1 1 1

14
lëndë me zgjedhje të detyruar (ekonomi, filozofi, sociologji, 
Psikologji)

- - 2 -

C lëndët teorike - artistike  - 4 2 2 

1 histori arti - 2 2 2

2 estetikë arti - 2 - -
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C lendet praktike - artistike 17 20 24 24 

1 Anatomi artistike - - 2 -

2 Vizatim 8 8 8 8

3 Pikturë 4 6 8 8

4 Plastikë 4 - - -

5 Perspektivë 1 - - -

6 specialitet - 4 6 8

Gjithsej A+ B+C 31-33 34-36 36-38 35-37 

SHKOLLAT SPORTIVE

Nr. Lëndët mësimore
Orët javore/vjetore

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 Klasa 13

A Kultura e përgjithshme 16 11 10 9 

1. Gjuhe shqipe dhe letërsi 2 2 1 2

2. Gjuhe e huaj 2 2 2 2

3. Gjuhë e huaj e dytë (me zgjedhje të lirë) (2) (2) (2) (2)

4. Matematikë 2 2 1 2

5. fizikë 2 - - -

6. Kimi 2 - - -

7. Biologji 2 - -

8. Qytetari - 1 1 -

9. histori 1 2 - -

10. Gjeografi - 1 2 -

11. TiK 1 1 1 -

12. shkenca e tokës, mjedisit dhe hapësirës 2 - - -

13. edukimi në karrierë dhe aftësim për jetën - - 1 1

14.
lëndë me zgjedhje të detyruar (ekonomi, filozofi, sociologji, 
Psikologji)

- - 1 2

B Lëndët Profesionale 17 21 23 21 

1. Anatomi dhe higjienë sportive - 2 2 -

2. fiziologji sportive - - 1 1

3. Biomekanikë - - - 1

4. Metodologji sportive - - 1 1

5. Psikologji sportive - - 1 -

6. formimi teorik profesional 1 1 1 1

7. formimi praktik profesional 13 15 15 16

8. sporte ndihmëse 1 2 2 1 1

9. sporte ndihmëse 2 1 1 1 1
Gjithsej A+B 33-35 32-34 33-35 30-32 

Praktikat profesionale:

Praktika dimërore:   Dy javë (janar - shkurt)

Praktika verore:  Dy javë (gusht – shtator) para fillimit të vitit të ri shkollor
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ARSIMI PROFESIONAL (struktura 2 + 1 + 1 = 4 vite)

Drejtimet: Mekanik, elektroteknik, elektronikë, hoteleri-Turizëm, Teknologji ushqimore, Përpunim druri, Bujqësi, 
Peshkim, Termohidraulikë, ndërtim etj.

Nr Lëndët dhe modulet mësimore

Orët javore/vjetore

Niveli I Niveli II Niveli III

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 Klasa 13

A. lëndët e kulturës së përgjithshme 15/17 11/13 8/10 15/17

1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 1 2 2

2 Gjuhë e huaj 2 2 2 2

3 Gjuhë e huaj 2 (me zgjedhje të lirë) (2) (2) (2) (2)

4 Qytetari 2 - - -

5 histori 1 1 - 2

6 Gjeografi - - - 2

7 Matematikë 2 1 2 2

8 fizikë 2 1 - -

9 Kimi 1 2 - -

10 Biologji - - - 2

11 Teknologji informimi e komunikimi 1 1 1 1

12 edukim fizik 2 1 - -

13 edukimi për karrierën - 1 - -

14 Aftësi për jetën - - 1 -

15 lëndë me zgjedhje të detyruar (fizikë; Kimi; Biologji; histori arti) - - - 2

B. lëndët profesionale 10 8 7 9 

1

2

C. Module të detyruara të praktikës profesionale 5 10 12 6 

1

2

D. Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar 1 2 3 -

1

2

31/33 31/33 30/32 30/32

PROVIMET

në përfundim të nivelit i (të parë) 2-vjeçar, nxënësit do të japin:
1. Provimin Përfundimtar të Teorisë Profesionale të integruar 
2. Provimin Përfundimtar të Praktikës Profesionale të integruar.

në përfundim të nivelit ii (të dytë) 1-vjeçar, nxënësit do të japin:
1. Provimin Përfundimtar të Teorisë Profesionale të integruar
2. Provimin Përfundimtar të Praktikës Profesionale të integruar.
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Drejtimi TIK (struktura 2 + 2 =4 vite)

Nr Lëndët dhe modulet mësimore

Orët javore/vjetore

Niveli I Niveli III

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 Klasa 13
A. lëndët e përgjithshme 15/17 13/15 9/11 13/15 
1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 1 2 2
2 Gjuhë e huaj 2 2 2 2
3 Gjuhë e huaj 2 (me zgjedhje të lirë) (2) (2) (2) (2)
4 Qytetari 2 - - -
5 histori 1 2 1 -
6 Gjeografi - - - 2
7 Matematikë 2 1 2 2
8 fizikë 2 1 - -
9 Kimi 1 2 - -
10 Biologji - - 2 1
11 edukim fizik 2 1 - -
12 edukimi për karrierën - 1 - -
13 Aftësi për jetën - 1 - -
14 histori arti - - - 2
15 shkenca e tokës 1 1 - -

16
lëndë me zgjedhje të detyruar 
(fizikë; Kimi; Biologji)

- - - 2

B. lëndët profesionale 10 8 9 8 
1
2
C. Module të detyruara të praktikës profesionale 5 7 9 7 
1
2
D. Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar 1 2 3 2
1
2

31/33 30/32 30/32 30/32

Drejtimet: “Ekonomi/Biznes ” dhe “ Pyje” (struktura 2 + 2 =4 vite) 

Nr Lëndët dhe modulet mësimore

Orët javore/vjetore

Niveli I Niveli III

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 Klasa 13
A. lëndët e përgjithshme 15/17 13/15 10/12 14/16 
1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 1 2 2
2 Gjuhë e huaj 2 2 2 2
3 Gjuhë e huaj 2 (me zgjedhje të lirë) (2) (2) (2) (2)
4 Qytetari 2 - - -
5 histori 1 2 1 -
6 Gjeografi - - - 2
7 Matematikë 2 1 2 2
8 fizikë 2 1 - -
9 Kimi 1 2 - -
10 Biologji - - 2 1
11 Teknologji informimi e komunikimi 1 1 1 1
12 edukim fizik 2 1 - -
13 edukimi për karrierën - 1 - -
14 Aftësi për jetën - 1 - -
15 histori arti - - - 2

16
lëndë me zgjedhje të detyruar 
(fizikë; Kimi; Biologji)

- - - 2
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B. lëndët profesionale 10 8 8 10 
1
2
C. Module të detyruara të praktikës profesionale 5 7 9 6 
1
2
D. Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të detyruar 1 2 3 -
1
2

31/33 30/32 30/32 30/32

PROVIMET
në përfundim të Nivelit I (të parë) 2vjeçar, nxënësit do të japin:

1. Provimin e formimit të Teorisë Profesionale 
2. Provimin e formimit të Praktikës Profesionale.

Drejtimi: Veterinari (struktura 4 vite në bllok)

Nr Kodi Lëndët dhe modulet mësimore
Orët javore/vjetore

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 Klasa 13
A. lëndët e përgjithshme 15/17 11/13 12/14 14/16
1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 1 2 2
2 Gjuhë e huaj 2 2 2 2
3 Gjuhë e huaj 2 (me zgjedhje të lirë) (2) (2) (2) (2)
4 Qytetari 2 - - -
5 histori 1 1 2 -
6 Gjeografi - - - 2
7 Matematikë 2 1 2 2
8 fizikë 2 1 - -
9 Kimi 1 2 - -
10 Biologji - - 2 1
11 Teknologji informimi e komunikimi 1 1 1 1
12 edukim fizik 2 1 - -
13 edukimi për karrierën - 1 - -
14 Aftësi për jetën - - 1 -
15 histori arti - - - 2
16 lëndë me zgjedhje të detyruar (fizikë; Kimi; Biologji) - - - 2
B. lëndët profesionale 9 11 8 9 
1
2
C. Module të detyruara të praktikës profesionale 5 7 9 6 
1
2

D.
Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të 
detyruar 

1 2 2 2 

1
2
Gjithsej A+B+C+d 30/32 31/33 31/33 31/33

Adresa e redaksisë: Rruga e Durrësit (pranë ministrisë së Arsimit dhe Shkencës), nr. 23 - Tiranë
tel, 04 2227206 - revistamesuesi@mash.gov.al

U shtyp në shtypshkronjën “PEGI” - Lundër, Tiranë
Email: www.botimepegi.al - shtypshkronjapegi@yahoo.com

Nina Gjoçi:
ngjoci@mash.gov.al
tel: 04 22 27206

Andon Andoni:
aandoni@mash.gov.al
tel: 069 4439598

Vjollca Spaho:
vspaho@mash.gov.al
tel: 069 5376532
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