
 Sistemi i edukimit në Suedi 

Sistemi i Edukimit në Suedi
Sistemi i Edukimit në Suedi është një broshurë që jep udhëzime të mjaftueshme për shqiptarët që dëshirojn ta 
njohin më mirë sistemin e edukimit në Suedi apo dëshirojn të studiojnë në shkollat suedeze. 

• Një pasqyrë e shkurtër e sistemit suedez të edukimit
• Hyrje 
• Parashkolloret 
• Shkolla fillore  
• Shkolla e mesme 
• Arsimi për të rritur 
• Universitetet 
• Shkollat private 
• Shkollat e huaja 

• Grafika e sistemit të edukimit   
• Shkollat shqipe 
• Burimet e materialeve   

Sistemi suedez i edukimit

Hyrje

Agjencia Kombëtare e Arsimit (Skolverket) është autoriteti qendror administrativ për sistemin shkollor 
publik, organizimin e parashkolloreve, kujdesin e fëmijëve të moshës shkollore dhe për arsimin e të 
rriturve. Sistemi suedez i arsimit përfshin një numër të llojeve të shkollimit dhe edukimit, i përgatitur për 
individë të moshave të ndryshme dhe me nevojat dhe aftësi të ndryshme. 

Parashkolloret në kopshte janë të ndara nga shkollat dhe aktivitetet e tyre konsiderohen si edukim dhe mësim. 
Mësimi zhvillohet nën mbikëqyrjen e mësuesve parashkollor, por mund të jetë edhe stafi tjetër që të ndihmoj në 
zhvillimin e fëmijës dhe të mësuarit.

Ndjekja e shkollës është e detyrueshme për të gjithë fëmijët me banim në Suedi. Fëmijët janë të detyruar të shkojnë 
në shkollë nga afati i vjeshtës në vitin që ata të arrijnë moshën 7 vjeqare, dhe rregulli kryesor është se frekuentimi i 
detyrueshëm shkollor pushon në fund të afatit pranveror pas klasës 9-të (viti 10-të në shkolla të veçanta).

Shkolla e detyrueshme mund të jetë organizuar nga komuna ose në mënyrë të pavarur. Shumica e shkollave të 
detyrueshme në Suedi janë të drejtuara nga komuna, dhe situata më e zakonshme është se nxënësit ndjekin shkollën 
në një vend afër shtëpinë së tyre. Në shkollat e detyrueshme së paku një herë në afat, nxënësi, mësuesi dhe prindërit 
apo kujdestari i nxënësit takohen për të diskutuar përparimin e nxënësit në shkollë dhe si ndihet ai/ajo. Kjo quhet 
një dialog i zhvillimit. Dialogu duhet të jep një pamje të përgjithëshme në të mësuarit e nxënësit dhe zhvillimit 
social.

Shkolla e mesme është falas dhe vullnetare të cilën të rinjtë mund të zgjedhin të ndjekin pas përfundimit të shkollës 
së detyrueshme. Në Suedi ka shumë lloje të arsimimit të të rriturve, me një numër të parimeve të ndryshme. Kjo 
mund të përbëhet nga çfarëdoqoft duke filluar nga arsimi kombëtar apo lokal i të rriturve e deri në kurset e 
punësimit, trajnimin e stafit apo trajnimit në shtëpi për ata që janë në punë.

Në Suedi universitete dhe kolegje universitare ofrojnë shumë programe studimore dhe gjithashtu kurse me një temë 
të veçantë. 

Edhe shkollat për të huaj apo emigrantet kanë një përkrahje jashtzakonisht të madhe dhe veqanarisht ekzistojn edhe 
shkolla të veçanta ku mesohet gjuha suedeze dhe gjëra tjera. 
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Parashkolloret 

Çka është kopshti?

Kopshtet duhet të hedhin themelet për pjesën e parë të mësimit të fëmijëve që do të vazhdojë për pjesën tjetër të 
jetës së tyre. Fëmijët duhet të pajisen me aktivitete të mira pedakogjine. Kopshtet duhet të jenë të këndshme, të 
sigurta, dhe të pasura në ofrimin e mundësive për të mësuar për të gjithë fëmijët që marrin pjesë. Fëmijët duhet të 
kenë mundësinë e të mësuarit përmes lojës, duke krijuar dhe duke eksploruar nga vetvetja, në grupe dhe së bashku 
me të rriturit.

Kopshtet janë të ndara nga shkollat dhe aktivitetet e tyre konsiderohen si edukim dhe mësim. Mësimi zhvillohet 
nën mbikëqyrjen e mësuesve parashkollor, por mund të jetë edhe stafi tjetër që të ndihmoj në zhvillimin e fëmijës 
dhe të mësuarit.

Stafi në kopsht planifikon aktivitetet pedagogjike duke bërë të mundur që fëmijët të krijojnë, të mësojnë dhe të 
eksplorojn. Kjo ndodh, për shembull duke luajtur, duke bashkëpunuar me të tjerët, pikturim, ndërtim dhe këndim. 
Krijimi i sigurisë për të dy, fëmijët dhe prindërit është një detyrë e rëndësishme e kopshteve. 

Kush merr pjesë në kopsht?

Komunat duhet të sigurojnë kopshtet për fëmijët nga mosha një vjeqare
• Kur prindërit janë duke punuar ose studiuar
• Kur prindërit janë të papunë apo në mungesë të kushteve të mira (mospasjes)

Fëmijët e prindërve të cilët janë të papunë apo në mungesë të kushteve duhet t'i ofrohet një vend për të paktën 3 orë 
në ditë ose 15 orë në javë. Disa komuna sigurojnë më shumë orë.

Përveç kësaj, komunat duhet të sigurojnë ndjekjen e kopshteve që:
• Të gjithë fëmijët duhet të marrin të paktën 525 orë në vit falas nga afati i vjeshtës kur fëmija arrin moshën 

3 vjeqare
• Nxënësit që kanë nevojë për mbështetje të veçanta

Ekzistojn kopshtet komunale dhe të pavarura. Kopshtet e pavaryra mund të veprojn si p.sh. prind, staf i një 
ndërmarrje apo fondacioni. 

Kjo është përgjegjësi e komunave për të siguruar se ka kopshte dhe se fëmijëve janë ofruar vende. Kopshtet e 
pavarura janë një alternativë nga kopshtet komunale. 

Autoritetet komunale miratojn kopshtet e pavaruara dhe kush është përgjegjës për të kontrolluar që kopshtet i 
plotësojn kërkesat e cilësisë së lartë dhe të sigurisë. Të njëjtat rregulla sikurse te kopshtet e pavarura aplikohen 
edhe për kopshtet komunale.

Cilat rregulla zbatojn kopsht?

Kopshti është i regullouar me ligjin e arsimit dhe programet mësimore.
Akti i arsimit thekson se:

• Grupet e fëmijëve duhet të ketë një përbërje dhe madhësi të përshtatëshme, dhe lokalet duhet të jenë të 
përshtaten për qëllimet e tyre  

• Në kopsht duhet të ketë mësues parashkollor dhe gjithashtu personel tjetër i edukuar apo me përvojë të 
nevojshme për të mbështetur në zhvillimin e fëmijës dhe të mësuarit. 

• Ambientet dhe pajisjet duhet të jenë në dispozicion në mënyrë që të përmbushen qëllimet e kopshtit. 

Pagesa

Autoritetet komunale dhe organizatori i kopshteve vendos se sa duhet të jetë çmimi për një vend në kopsht.  Akti i 
arsimit deklaron se pagesa duhet të jetë e arsyeshme. Nga afati i vjeshtës kur fëmija arrin moshën 3 vjeqare dhe 
deri në kohën kur fillon shkolla, është një e drejtë që 525 orë në vit ti fitoni falas. 

Publikuar, korrik 2012                                                  © 2007 – 2012  Gjiganti www.gjiganti.com | Emigranti Suedi

http://www.gjiganti.com/


 Sistemi i edukimit në Suedi 

Çfarë është një klasë për parashkollor?

Nga mosha 6 fëmijët kanë të drejtë për të filluar në klasë parashkollore. Klasa parashkollor është një formë e 
shkollës në të drejtën e vet me një element të madh të punës krijuese dhe duke luajtur. Klasa parashkollore është një 
formë vullnetare e shkollës, në të cilat shumica e 6 vjeçarëve në Suedi marrin pjesë. Komunat janë të obliguara të 
ofrojnë dhe të koordinojë klasën parashkollore. 

Kush e ndjek klasën për parashkollor?

Është e mundur që fëmija të fillojë në klasë parashkollore pa i mudhur 6 vjet. Një tjetër alternativë është që të 
fillojnë shkollën e detyrueshëm  e cila fillon në moshën 6 vjeçare. Një zgjedhje mund të jetë për të qëndruar në 
kopsht ose në kujdesin pedagogjik si një 6 vjeçar. Klasa parashkollor është zakonisht e lidhur ngushtë me shkollën 
ku nxënësi do të fillojë të ndjek në vitin e parë të shkollës. 

Kush e organizon klasën për parashkollor?

Klasa për parashkollor duhet të funksionojë si një marrëveshje kalimtare midis kopshtit dhe shkollë së 
detyrueshme. Klasa për parashkollor duhet të kombinoj metodat dhe qasjen e punës të të dy, kopshtet dhe shkollën. 

Qëllimi i klasës parashkollore është se ajo duhet të stimulojë zhvillimin e mësimit të çdo nxënësi, si dhe përgatit 
nxënësit për arsimin e ardhshëm, si dhe nxitjen e zhvillimit harmonik të tyre. Luajtja dhe kreativiteti janë 
komponentet thelbësore. Arsimi duhet të bazohet në një pamje të përgjithshëm të nxënësve dhe nevojat e tyre.

Pjesëmarrja është rreth 3 orë në ditë. Gjatë pjesës tjetër të ditës, nxënësit janë ose në qendrën e kohës së lirë ose në 
kujdesin pedagogjik.

Komunat janë përgjegjëse për sigurimin e kopshteve dhe se nxënësit janë ofruar këtë mundësi. Aktivitetet e 
organizuara nga shkollat e pavarura janë një alternativë për veprimtaritë komunale. Pjesmarrja në klasën për 
parashkollor është falas.

Cilat rregulla zbaton klasa për parashkollor?

Klasa për parashkollor është pjesë e një qëllimi të drejtuar me një sistem me një shkallë të lartë të përgjegjësisë 
lokale. Ai është organizator kryesor i cili ka përgjegjësinë përfundimtare për arsim.

Ka dokumente të ndryshme drejtuese për rregullimin e aktiviteteve të ndryshme, të tilla si në vijim:

Akti i arsimit

Akti i arsimit, i vendosur nga parlamenti suedez (Riksdag), përmban rregullat themelore në lidhje me klasën për 
parashkollor, forma tjera shkollore, qendrës për kohës të lirë dhe kujdesit pedagogjik.

Programi

Aktivitetet në klasën parashkollore kanë programin e njëjtë si shkolla e detyrueshme dhe qendra e kohës së lirë. Dy 
pjesët e para "vlerat themelore dhe detyrat e shkollës" dhe "qëllimet e përgjithshme dhe udhëzimet"  aplikohen në 
klasë për parashkollor dhe qendra të kohës së lirë. Pjesa e tretë e programit  "plani për lëndët e shkollës", - nuk 
zbatohet në klasën parashkollore dhe qendra të kohës së lirë pasi arsimi nuk përbëhet nga mësimet apo temat e 
mësimdhënies. Programi mësimor është hedhur poshtë nga qeveria.   
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Shkolla fillore apo arsimi i detyrueshëm 

Në grupin e shkollave të detyrueshme hyjn 
• Arsimi i detyruar (shkolla fillore normale)
• Shkolla me aftësi të kufizuara 
• Shkolla Sami
• Shkollat e veçanta (speciale)

Shkolla e detyrueshme dhe shkolla e detyrueshme me aftësi të kufizuara përbëhet prej 9  viteve të shkollimit. 
Shkolla Sami përbëhet prej 6 viteve të shkollimit ndërsa shkolla speciale përbëhet prej  10 viteve të shkollimit. Çdo 
vit shkollor ndahet në dy afate, një në vjeshtë dhe një në pranverë.

Ndjekja e shkollës është e detyrueshme për të gjithë fëmijët me banim në Suedi. Fëmijët janë të detyruar të shkojnë 
në shkollë nga afati i vjeshtës në vitin që ata të arrijnë moshën 7 vjeqare, dhe rregulli kryesor është se frekuentimi i 
detyrueshëm shkollor pushon në fund të afatit pranveror pas klasës 9-të (viti 10-të në shkolla të veçanta).

Në Suedi shumica e fëmijëve e fillojnë vitin e parë në shkollë në afat të vjeshtës, kur ata të arrijnë moshën 7 
vjeqare. Është gjithashtu e mundur që fëmijët të fillojnë kur ata të arrijnë moshën 6 dhe në raste të veçanta 8. 
Arsimi duhet të jetë ekuivalent pavarësisht se ku e ndjekin shkollën nxënësit. 

Si është e organizuar shkolla e detyrueshme?
Shkolla e detyrueshme mund të jetë organizuar nga komuna ose në mënyrë të pavarur. Shumica e shkollave të 
detyrueshme në Suedi janë të drejtuara nga komuna, dhe situata më e zakonshme është se nxënësit ndjekin shkollën 
në një vend afër shtëpinë së tyre.

Çdo shkollë komunale mund të zhvillojë profilin e vet, të ketë orientime të ndryshme, të tilla si klasa në anglisht 
Montessori, apo profile kulturore dhe sportive.  

Shkollat e pavarura të detyrueshme janë të hapura për të gjithë dhe edukimi duhet të korrespondojnë me atë që 
ofrohet në shkollat komunale të detyrueshme.

Shkollat e pavarura të detyrueshme kanë një organizyes të ndryshëm (pronar në krahasim me shkollat komunale). 
Organizatori mund të jetë një kompani, një fondacion apo shoqatë. Shkollat e pavarura të detyrueshme janë të 
miratuara dhe kontrollohen nga inspektoriati suedeze i shkollave.

Si funksionon vlerësimi?
Notat janë dhënë në klasat 8 dhe 9. Një notim i vlerësimit A-F është futur duke filluar nga viti shkollor  2011/2012. 
Në klasën e 8-të, një notë vlerësimi ësht dhënë në fund të afatit vjeshtor dhe pranveror. Në klasën e 9-një notä 
vlerësimi është dhënë në fund të afatit të vjeshtor dhe klasa përfundimtare në fund të afatit  pranveror. Klasa e 
fundit është bazë për të aplikuar për shkollën e mesme. Nxënësit që kanë ndjekur klasën e 9-të në vitin shkollor 
2011/2012 do të jetë grupi i fundit për të marrë një notë të bazuar në shkallën e notimit (Kaluese, Kaluese me 
dallim, Kaluese me dallim të veçantë).

Vlerësimi i notimit ka 6 nivelet A, B, C, D, E dhe F. A-E mbulon rezultate që kalojn, dhe F është jo-kaluese.  Nëse 
nxënësi shpesh ka munguar dhe vlerësimi nuk mund të jepet ashtu siç nuk është e mundur për të vlerësuar njohuritë 
e nxënësit, atëherë simboli (-) futet në regjistrin e klasës. Megjithatë, vlerësimi F dhe (-) nuk duhet të përdoren në 
shkollat e detyrueshme me aftësi të kufizuara, dhe e njëjta rregull vlen edhe për shkollat e mesme të njëjta. 

Zhvillimi i dialogut 
Së paku një herë në afat, nxënësi, mësuesi dhe prindërit apo kujdestari i nxënësit takohen për të diskutuar 
përparimin e nxënësit në shkollë dhe si ndihet ai/ajo. Kjo quhet një dialog i zhvillimit. Dialogu duhet të jep një 
pamje të përgjithëshme në të mësuarit e nxënësit dhe zhvillimit social.

Gjatë dialogut, diskutimi mund të mbulojë se si shkolla mund të mbështesë dhe do të stimulojë zhvillimin e 
nxënësit. Dialogu i jep nxënësit dhe kujdestarit mundësi për të ndikuar dhe për të marrë përgjegjësinë për 
shkollimin e nxënësit. Në dialogun e zhvillimit, një plan individual zhvillimi hartohet dhe dokumentohet me 
shkrim. Plani individual i zhvillimit duhet të përmbajë vlerësime me shkrim. 
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Cilat rregulla zbatohen në shkollën e detyrueshme?
Qëllimi i shkollave të detyrueshme është pjesë e një sistemi të drejtuar me një shkallë të lartë të përgjegjësisë 
lokale. Parlamenti suedez dhe qeveria vendosin kornizat ligjore në kuadrin e ligjeve dhe urdhëresave. Komuna ose 
organizatori i shkollës së pavarur (pronari) dhe drejtori kanë përgjegjësinë kryesore për operacionet e përditshme. 
Ka dokumente të ndryshme drejtuese për rregullimin e aktiviteteve të ndryshme, të tilla si në vijim:

Akti arsimit, i vendosur nga parlamenti suedez, i cili përmban rregullat themelore në lidhje me shkollën e detyruar 
dhe forma të tjera shkollore. Akti i arsimi vlen për të dy shkollat, komunale dhe të pavarura.  

Urdhëresat
Një urdhëresë përmban rregulla dhe është e vendosur nga qeveria. Ekzistojn disa lloje të urdhëresave për shkollën e 
detyrueshme, të tilla si urdhëresë e shkollës, urdhëresë e pjesmarrjës së fëmijës dhe nxënësit në punën e krijuar me 
një plan për trajtim të barabartë.

Programi
Të gjitha programet janë gjithashtu edhe urdhëresa. Në programin e krijuar nga qeveria mund të lexoni 
për qëllimet themelore dhe udhëzimet për shkollë. Kjo përshkruan, ndër të tjera, normat dhe vlerat, 
qëllimet, shkathtësitë dhe përgjegjësit e nxënësve dhe ndikimi. Këto pjesë të programeve janë të 
përcaktuara nga qeveria. Në planprograme gjithashtu përfshihet plani i ngritur ku si qëllim ka 
mësimdhënien në çdo lëndë të caktuar. Në plan duhet të tregojnë se si një subjekt mund të kontribuojnë 
për zhvillimin e nxënësve, në përputhje me qëllimet e njohurive të përcaktuara në planin mësimor. Plani 
plotësohet nga kërkesat e njohurive që përshkruajnë njohuritë e nevojshme për dije të pranueshme në 
klasat 3 dhe 6, si dhe për nota të ndryshme në klasën e 9-të.

Rregulli kryesor është se qeveria vendos për programet e shkollave të detyrueshme, dhe Agjencia Kombëtare e 
Arsimit vendos në programet për shkolla Sami, shkolla të veçanta (specifike), dhe shkolla me aftësi të kufizuara. 
Kërkesat e njohurive janë vendosur nga agjencia kombëtare për arsim.

Plani i shkollave 
Çdo komunë duhet të ketë një plan të shkollës që tregon se si janë të organizuara shkollat komunale dhe zhvillimi i 
tyre. Kjo duhet të deklaroj atë që komuna është duke menduar për të bërë dhe siguruar që shkollat të arrijnë 
qëllimet kombëtare. 

Shkollat me aftësi të kufizuara 

Fëmijët me aftësi të kufizuara në të mësuarit mund të ndjekin shkollën e detyrueshme me aftsi të kufizuara  si një 
alternativë për në shkollën fillore. Shkolla e detyrueshme me aftësi të kufizuara përbëhet nga 9 vite shkollim. Në 
kuadër të shkollës ka një orientim të veçantë të quajtur shkollë trajnimi. Kjo është menduar për nxënësit të cilët 
kanë një mungesë të njohurive në përgjithësi ose një pjesë të shkollimit të detyrueshëm për nxënësit me aftësi të 
kufizuara në të mësuarit në disa lëndë. 

Shkollat Sami (minoritetit Sami)

Fëmijët e minoritetit Sami mund të ndjekin shkollën Sami. Fëmijët e tjerë mund të ndjekin shkollën Sami nëse ka 
arsye të veçanta. Arsimi në shkollën Sami përbëhet nga 1-6 vjet. Pas kësaj, nxënësit shkojnë në shkollë fillore. 

Programet e shkollës së detyrueshme zbatohen në shkollën Sami por gjithashtu ka një program mësimor në Sami. 
Nëse nxënësit dëshirojnë ata mund të studiojnë Sami si gjuhë amtare në shkollë fillore. 

Shkollat e veçanta (speciale)

Fëmijët të cilët për shkak të një dëmtimi funksional, ose për arsye të tjera të veçanta nuk mund të ndjekin shkollën 
e detyrueshme apo shkollën me aftësi të kufizuara të mësuarit mund të ndjekin shkollën e veçantë, nëse ata:

• janë të shurdhër dhe të verbër ose kanë dëmtime vizuale dhe dëmtime të tjera funksionale 
• në raste të tjera nëse janë të shurdhër apo dëgjim të dëmtuar, ose kanë një çrregullim të rëndë fjalimi

Në shumicën e lëndeve nxënësit në shkollën speciale ndjekin programet e shkollës fillore. Disa lëndë, megjithatë, 
kanë programe të veçanta që janë të përshtatura për nevojat e nxënësve me aftësi të kufizuara ose dëmtime dëgjimi. 
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Shkollat e mesme 

Arsimi i mesëm i lartë

Shkolla e mesme është falas dhe vullnetare të cilën të rinjtë mund të zgjedhin të ndjekin pas përfundimit të shkollës 
së detyrueshme. 

Të gjitha të rinjtë në Suedi të cilët kanë përfunduar shkollën e detyrueshëm kanë të drejtë për arsimin e mesëm të 
lartë që zgjatë 3 vjet. Arsimi i mesëm i lartë ofron një bazë të mirë për aktivitete profesionale dhe studimeve të 
mëtejshme dhe për zhvillim personal dhe pjesëmarrjes aktive në jetën e shoqërisë. Vijimi në shkollën e mesme 
është falas dhe vullnetar.   Arsimi i mesëm i lartë mbulon shkollën e mesme, dhe shkollën e mesme me aftësi të 
kufizuara në të mësuarit.  

Shkolla e mesme përbëhet nga programet nacionale, programe hyrëse dhe programe që ndryshojnë nga struktura e 
programit kombëtar të ndara si në vijim

• 18 programe kombëtare ku secili zgjat për 3 vjet. Ata janë të ndarë në lëndët bazë të arsimit të mesëm, 
lëndët e përbashkëta në një program, orientimeve, programe të specializimeve dhe një projekt i diplomës.

• 5 programe hyrëse për nxënësit të cilët nuk janë të ligjshëm për një program kombëtar.
• Edukimi që devijon nga strukturat e programeve kombëtare, variante të veçanta, programet sportive të 

bazuara në rekrutimin kombëtar dhe të miratuara në shkallë kombëtare. 

Çdo program kombëtar i mesëm i lartë mbulon

• 9 lëndë bazike të gjimnazeve - anglisht, histori, edukatë fizike dhe shëndetësor, matematikë, studimet 
shkencore, studimet shoqërore, suedisht apo suedeze si gjuhë e dytë dhe lëndë fetare. Në programin e 
shkencave natyrore, studimet shkencore janë zëvendësuar nga lëndët e programeve të veçanta, dmth 
biologjisë, fizikës dhe kimisë. Në programin teknologjisë, studime shkencore janë zëvendësuar nga lëndët e 
veçanta të programit dmth të fizikës dhe kimisë

• Një numër i slëndëve të veçanta për një program të caktuar janë të zgjedhur.
• Projekti i diplomës.
• Vendi i punës i bazuar në të mësuarit, në programet profesionale

Programet e ndryshme të mesme mund të jetë programe profesionale ose programe përgatitore për arsimin e lartë. 
Në verzionin tjetër do sjellim listën e veçantë to programeve dhe sqarimet bazike rreth funksionimit të tyre. 

Shkolla e mesme e lartë me aftësi të kufizuara në të mësuar 

Shkollës e mesme e lartë për individët me aftësi të kufizuara në të mësuarit është kontribut falas dhe një formë 
vullnetare e shkollimit që të rinjtë me aftësi të kufizuara mund të zgjedhin pas përfundimit të shkollës fillore për 
fëmijët me aftësi të kufizuara.

Shkolla e mesme për individët me aftësi të kufizuara në të mësuarit ofron programe kombëtare të hartuara 
posaçërisht për ta dhe gjithashtu për individë. 

Ka 8 programe kombëtare dhe gjithashtu 2 programe për nxënësit të cilët nuk janë në gjendje apo të gatshëm për të 
marrë pjesë në një program kombëtar. Programet e ndryshme janë të orientuara kryesisht në përgatitjen 
profesionale. 

Të gjitha programet në këto shkolla zgjasin për 4 vite dhe përbëjnë të paktën 3 600 orë të shpërndara mbi lëndët 
kryesore, lëndet me programe të veçanta dhe kurse të zgjedhura. 
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Arsimimi për të rriturit 

Në Suedi ka shumë lloje të arsimimit të të rriturve, me një numër të parimeve të ndryshme. Kjo mund të përbëhet 
nga çfarëdoqoft duke filluar nga arsimi kombëtar apo lokal i të rriturve e deri në kurset e punësimit, trajnimin e 
stafit apo trajnimit në shtëpi për ata që janë në punë.

Arsimi publik për të rriturit përfshin:
• Arsimi komunal për të rritur, i cili përbëhet nga arsimimi bazë i të rriturve, arsimimi i mesem i lartë për të 

rritur dhe kurse trajnimi.
• Arsimi i të rriturve për individët me aftësi të kufizuara në të mësuarit.
• Suedishta për emigrantë

Një tjetër lloj i arsimimit të të rriturve është trajnimet plotësuese, të cilat janë të financuara nga qeveria  me sistem 
të arsimit publik. 

Shkollat e larta popullore

Në Suedi ekzistojn 148 shkolla të larta popullore (kolegjet e pavarura të arsimit të të rriturve). Çdo shkollë e lartë 
folklorike vendos në mënyrë të pavarur rreth kurseve që ato ofrojn, dhe lirishëm harton mësimin e tyre. Kjo do të 
thotë se kurset mund të jetë mjaft të ndryshme nga njëri tjetri. 

Ekzistojn disa lloje të kurseve: kurset që zgjasin një vit, kurse të shkurtra, kurse verore ose kurse në kohët të 
caktuar. 
Kurset e gjata janë nga llojet e mëposhtme:

1. Kurse të përgjithshme, të cilat janë një alternativë për arsimin komunal të të rriturve. Ata ju përgjigjen dhe 
sigurojnë të drejtën e njëjtë si, shkolla e detyrueshme e plotë ose shkollat e mesme të larta.

2. Kurset e posaçme mund të orientohen në drejtim të:
◦ fusha të interesit të veçant (të tilla si muzikë, art, mjedis, ndërkombëtare)
◦ profesionet (si udhëheqës i të rinjve, asistent trajtimi, përkthyes gjuhësor)
◦ grupeve (njerëzit p.sh. me aftësi të kufizuara të ndryshme, emigrantë)

Informacion mbi listën e kurseve gjeni në faqen e internetit të shkollave të larta www.folkhogskola.nu  

Universitetet 

Në Suedi universitete dhe kolegje universitare ofrojnë shumë programe studimore dhe gjithashtu kurse me një temë 
të veçantë. 

Trajnimi është i ndarë në tri nivele të bazuar në njëra-tjetrën:
• Niveli bazë (3 vjet)
• Nivelit të përparuar (1-5 vjet)
• Niveli kërkimor (2-4 vjet)

Shtrirja e një kursi ose një programi trajnimi llogaritet në kreditë e arsimit të lartë. Studimet me kohë të plotë për 
një semestër i përgjigjën 30 kredi të arsimit të lartë dhe koha e plotë e vit akademik përbëhet nga 60 kredi të arsimit 
të lartë. Të gjitha trajnimet në kolegj është i përbërë nga kurset. Një kurs zakonisht mbulon ndërmjet 7,5 - 30 kredi. 

Rreth studimeve në universitetet suedeze ne jemi duke përgatitur një broshurë të veçanë prandaj vizitoni faqën 
Universitetet tek shkollat në këtë seksion dhe do njoftohuni më shumë rreth studimeve në Suedi.  
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Shkollat private 

Në Suedi ekzistojn shumë shkolla private dhe ato luajn një rol të rëndsishëm në edukimin e fëmijeve. Shkollat 
private punojn në bashkëpunim me autoritetet lokale dhe shumica e prograneve të tyre përputhet me programet e 
shkollave komunale. Në vazhdim do japim një përshkrim të shkrutër rreth shoqatës së shkollave to pavarura. 

Shoqata Suedeze e Shkollave të Pavarura “Friskola” 
Shoqata e Shkollave të Pavarura fokusohet në 3 fusha:

• promovimin e interesave të shkollave të pavarura nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në debatin publik mbi 
shkollat e pavarura në Suedi dhe përmes lobimit

• këshillimin e anëtarëve mbi ligjet dhe rregulloret që ndikojnë në shkolla të pavarura (me përjashtim të 
çështjeve pedagogjike dhe rolin e tyre si punëdhënës)

• sigurimin e informacioneve dhe shërbimet në interes të anëtarëve, në menaxhimin e veçantë dhe cilësië së 
sigurimit të trajnimit.

Anëtarësimi është i hapur për shkollat e pavarura të të gjitha niveleve, duke filluar nga shkollat përgatitore e deri te 
shkollat emesme, duke përfshirë edhe shkollat profesionale. Nga statistikat e viti 2009 në Suedi kan ekzistu rreth 
830 anëtar të shkollave të pavarura. Anëtarët e bordit (10 persona) përfaqësojnë spektrin e gjerë të shkollave të 
pavarura (në aspektin e madhësisë, qoftë fetare apo jo, dhe lloji i organizatës ligjore). Një zyrë e vogël, me një staf 
prej 5 puntorëve, ndodhet në Stokholm. Më shumë informacione rreht shkollave të pavarura mund të gjeni tek faqja 
zyrtare apo kontaktoni në adresën e mëposhtme. 

Friskola 
Tel.: +46 8 762 77 58 
Fax: +46 8 762 77 99 
E-mail: info@friskola.se
www.friskola.se 

Adresa postare:
Box 55545 
102 04 Stockholm 
Sweden. 

Shkollat për të huaj 

Shkollat për të huaj që në gjuhën angleze i quajn International Schools janë mjaft të përhapura në Seudi. 
Më posht ne kemi siguruar një listë të shkollave të huaja me webfaqet e tyre zyrtare. 

Stockholm
• The British International Primary School www.britishinternationalprimaryschool.se 
• Kungsholmen's Upper Secondary School www.kun.edu.stockholm.se
• Sigtuna School www.sshl.se 
• The International School, Stockholm www.intsch.se 
• The International School, Nacka www.isn.nacka.se
• Vittraskolorna/Vittra schools www.vittra.se 
• Internationella Engelska Skolan www.engelska.se   

Göteborg:

• The International School, Gothenburg www.isgr.se 

Malmö :
• Bladin's International School www.bladins.se
• Söderkulla International School www.pedc.se/sode
• Malmë Borgar School www.malmo.se/borgarskolan 

Helsingborg:
• International School of Helsingborg www.helsingborg.se/medborgare 

Vendet tjera:
• Internationella Engelska Skolan www.engelska.se    
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Grafika 

Me anë të grafikës jemi munduar ta paraqesim sistemi e edukimit gjerman duke ja përshtatur formave standarte të 
bazuara nga institucionet kompetente në këto çështje. Në grafik disa terma janë në gjuhën gjermane por pasi ta keni 
lexuar këtë broshurë shpresoj që këto terme të jenë të kuptueshme për ju. Në verzionin tjetër do mundohemi që 
gabimet e mundëshme në këtë verzion ti përmirsojm dhe tju sjellim një verzion më të gjerë. Pas grafikës kemi bërë 
edhe disa sqarime tjera të rënditura në bazë të numrave të cilët i gjeni në grafik. 

SISTEMI I EDUKIMIT NË SUEDI

Agjensia kombëtare për edukim www.skolverket.se 

Domethenia e grafikës së sistemit të edukimit suedez 

1. Kopshti 
2. Aktivitete tjera pedagogjike 
3. Klasa parashkollore  
4. Aktivitete tjera pedagogjike 
5. Qendra e kohës së lirë  
6. Shkolla e detyrueshme 
7. Shkolla e veçantë (speciale) 
8. Shkolla Sami (minoritetit Sami)
9. Shkolla me aftësi të kufizuara në të mësuar 
10. Arsimimi bazë i të rriturve  

11. Suedishta për të huaj  
12. Mësimi me aftësi të kufizuara në të mësuarit 
13. Arsimimi i të rriturve  
14. Shkolla e mesme e lartë 
15. Individët me aftësi të kufizuara në të mësuar  
16. Arsimi plotësues 
17. Shkolla e lartë folklorike  
18. Arsimi i lartë profesional  
19. Universitetet dhe kolegjet universitare  
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Shkollat shqipe 

Me qëllim të një organizimi dhe bashkëpunimi më të afërt ndërmjet shkollave në gjuhën shqipe që veprimtarit e 
tyre i kryejn në  shumicë n e qyteteve suedeze ku jetojn shqiptarë t, ne do ti kushtojm një rëndësi të veqant këtyre 
shkollave. 

Shkollat shqipe në Suedi

Si infromacine kryesore ne do ti sigurojm se paku adresat dhe informacionet tjera kontaktuese ku pastaj kohë pas 
kohe do të shkruajm edhe rreth historisë dhe veprimtarive tjera nga këto shkolla duke ju sjellur tek ju edhe punime 
të ndryshme nga nxënsit e këtyre shkollave. Njoftimet dhe orarin mësimor nëpër këto shkolla do të mundohemi ta 
sigurojm nga të gjitha shkollat në bashkëpunim me arsimtarët dhe organizatat që veprojn në përkrahjen e integrimit 
të shqiptarëve.
Në të ardhmen ne do të krijojm edhe një rrjet të bashkëpunimit me shkollat tjera nga shtete të ndryshme ku 
shkëmbimi i përvojave do të ndikoj në një zhvillim dhe stimullim të mëtutjeshëm në ruajtjën e vlerave kulturore 
nga gjeneratat e ardhshme.
Rreth shkollave shqipe në Suedi ne kemi përgatitur një kategori të veqant tek seksioni Shqiptarët ku si shembull 
kemi marrur figurën më lartë. Duke shpresuar se të gjithë arsimtarët, prindërit dhe nxënësit do të mebeten të knaqur 
me shërbimet tona që do ti sjellim tek ju. Edhe ju jeni të mirëseardhur për bashkëpunim, sugjerime apo vërjetje 
tjera dhe ne do të mundohemi që kërkesave tuaja se paku t'ju përgjigjemi.

Burimet e materialeve 

Agjensia kombëtare për edukim www.skolverket.se  
Studimi në Suedi www.studyinsweden.se  

Përshtati: Faton Krasniqi 
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