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Përmbajtja 

 

Moduli 1: Planifikimi dhe organizimi i punës së KSH-ve 

Moduli 2: Financat e shkollës 

Moduli 3: Komunikimet 

Moduli 4: Sigurimi i kualitetit dhe Legjislativës 
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MODULI 1: 

PLANIFIKIMI DHE ORGANIZIMI I PUNËS 
SË KSH-ve 
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Rendi ditor  

 

Оrganizimi dhe planifikimi i punës së këshillit të shkollës  

 

 

10:00 – 10:25 

10:30 – 11:30 

11:30 – 11:45 

11:45 – 13:00 

13:00 – 13:20 

13:20 – 14:45 

14:45 – 15:00 

15:00 – 16:00 

16:00 – 16:15 

 

Hyrje 

Përforcimi i kapaciteteve të këshillave të shkollave 

Kafe pauzë 

Planifikimi dhe organizimi i punës së KSH-ve               

Pauzë 

Dokumente në kompetenca të KSH-së 

Kafe pauzë      

Procedurat për përgatitjen e dokumenteve 

Konkludime dhe evaluimi 

 

16:15 – 17:00 

 

Dreka 
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Sesioni 1 

Hyrje 

Qëllimi Të njohtohen pjesëmarësit me trajnuesin, rendin e 

ditës dhe të krijohet atmosferë pune 

Pritjet Të njohtoheni me trajnuesin dhe me bashkë-trajunesit, 

me qëllimet e trajnimit, rendin e ditës dhe mënyrën e 

realizmit të puntorisë. 

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Hyrje 5’ 

2. Lojë për njohtim dhe drejtime për punë të 

përbashkët  

15’ 

3. Shqyrimi i qëllimeve dhe i rendit të ditës 10’ 

Kohëzgjatja totale: 30’ 

 

Burimet 

 

Laptop, LCD projektor, flipçart 

Sllajdi 1 
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1. Hyrje  5 minuta 

Në fillim, pjesëmarësit njohtohen me ekipin i cili i zbaton trajnimet dhe me 
konceptin e përgjithsëm të trajnimit për përforcimin e kapaciteteve të 
këshillave të shkollave si dhe me metodologjinë për realizimin e trajnimeve 
dhe sesioneve mentoriale me pjesëmarrje aktive të të gjithë anëtarëve të KSH-
ve. 

2. Lojë për njohtim dhe drejtime për punë të 

përbashkët                              

15 minuta       

Me qëllim që të njohtohemi më mirë me trajnuesit dhe të krijohet atmosferë 
relaksuese para se të fillohet me aktivitetet kryesore të trajnimit, puntoria 
fillon me lojë argëtuese për njohtim (e aq. Loja për thyerjen e akullit).  

Derisa prezantoheni, përveç asaj do të duhet ta thuani emrin tuaj, rolin tuaj në 
këshillin e shkollës dhe sa kohë jeni anëtar i këshillit, prej juve kërkohet që të 
mendoni një mbiemër me të cilin do të përshkruani se si ndjeheni për 
momentin ose mbimër i cili përshkruan ndonjë tipar të karakterit tuaj. Mbiemri 
duhet të me emrin e njejtë si emri i tyre. Ja disa shembuj: 

Vesna Vigjilente  

Dimeja Detajor                                

Еnveri Energjik 

Lulzimi Logjik  

Viki Vallëzuesja  

Branka Bukuroshja 

Poashtu, secili anëtar i Këshillit të shkollës duhet të tregojë rregullën e tij të cilën 
duhet që ta respektojnë të gjithë pjesëmarrësit në puntori. 

Prezantimi 

Thuajeni: 

 Emrin tuaj 

 Rolin tuaj në KSH                                                         
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 Sa kohë të gjatë jeni anëtar i KSH-së  

 Mbiemrin i cili ju përshkruan  

 Cilat janë pritjet tuaja nga trajnimi i 
sotshëm 

 Jepni rregullën tuaj për sjellje në 
puntorinë 

Rregullat të cilat i propozoni janë me qëllim që të caktohen kahjet për punë të 
përbashkët në grupin të cilat do të ndihmojnë më lehtë të arrihen qëllimet e 
puntorisë. 

Kahjet e mundshme 

 Merrni pjesë aktive  

 Dëgjoni dhe parashtroni pyetje 

 Lejoni edhe tjerëve të marrin pjesë 

 Të fillohet dhe të mbarohet në kohë 

 Të çkyçen telefonat celularë gjatë trajnimit 

Rregullat shënohen në fletë të flip-çartit dhe vendosen në vend në të cilin 
mund t’i shohin të gjithë. Mospërmbajtja ndaj rregullave mund të përcillet me 
ndonjë dënim argëtues (për shembull: këndim para tërë grupit). 

3. Shqyrtimi i qëllimeve dhe i rendit të ditës       10 minuta 

A. Qëllimi i përgjithsëm i puntorisë 

Qëllimi i përgjithsëm i puntorisë është që pjesëmarrësit të njohtohen me konceptin 

dhe metodologjinë për planifikimin dhe organizimin e punës së këshillit të shkollës, ta 

kuptojnë përfitimin për shkollën dhe bashkësinë prej këshiillit aktiv të shkollës me 

kapacitete të përforcuara dhe të njohtohen me nevojat dhe dokumentet e mundshme 

në përgatitjen e të cilave merr pjesë këshilli i shkollës, ndërsa të cilat kanë të bëjnë 

me vendosjen e standardeve dhe kulturës në shkollë. 
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B. Qëllime konkrete 

 Të detektohen anët e fuqishme dhe anët për përmirësimin e këshillit të 
shkollës; 

 Të ngritet vetëdija publike për arsmimin;                                                                           

 Të konstatohet domosdoshmëria e planifikimit; 

 Të përcaktohen dokumetet strategjike të cilat i përgatitën shkolla; 

 Të shpjegohet procedura për punimin e dokumenteve strategjike. 

C. Rendi i ditës 

Përfitim real prej kësaj puntorie për pjesëmarrësit nga këshilli i shkollës është 
fakti se ata do ta kalojnë ditën sëbashku duke menduar për çështjet në lidhje 
me planifikimin dhe organizmin e punës të këshillit shkollor, që do t’iu 
ndihmojë gjatë kryerjes së kompetencave të tyre. 

Puna në puntori do të zhvillohet në katër sesione, plus një pjesë hyrëse për 
njohtimin me pjesëmarrësit dhe sesioni përmbyllës, ku do të nxirren 
konkludimet dhe do të bëhet evaluimi i puntorisë. Gjatë puntorisë do të ketë 
tri pauza, ndërsa dreka është në fund të trajnimit. Prej pjesëmarrsve pritet që 
ta respektojnë rendin e ditës dhe orarin kohor. 
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Sesioni 2 

PËRFORCIMI I KAPACITETEVE TË KËSHILLAVE 
TË SHKOLLAVE  

Qëllimi Të diskutohen anët e forta dhe të dobëta në punën e 

KSH-së dhe të definohen sfidat me të cilat 

ballafaqohen, të kuptohen ndryshimet në menaxhimin 

me shkollat, rëndësinë e misionit dhe vizionin të 

kuptohet procesi i zgjidhjes së problemeve specifike.    

Pritjet T’i kuptoni rolet, detyrat dhe kompetencat e këshillit 

të shkollës. Poashtu të bëheni të vetëdijshëm për 

ekzistimin e problemeve specifike dhe mënyrave të 

zgjidhjes së tyre. 

 

 

Hapat                                                
 

Kohëzgjatja 

1. Prezantimi (pjesa e parë) 15’ 

2. Рuna në çifte 15’ 

3. Diskutim në grup 10’ 

4. Prezantimi (pjesa e dytë) 15’ 

5. Përmbledhje e sesionit 5’ 

Kohëzgjatja totale: 60’ 

 

Burimet 

 

Laptop, LCD projektor, flip-çart, fleta vetëngjitëse, 

fllomasterë 

Sllajdet 2 – 16 
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1. Prezantimi:  15 minuta 

Prezantimi do t’i përfshijë sferat në vijim:  

 Cilat janë ndryshimet në menaxhimin me shkollën? 

 Pse janë të rëndësishme vizioni dhe misioni? 

2 dhe 3. Puna në çifte dhe diskutim                     25 minuta 

Kjo detyrë realziohet në çifte (sipas vendit të uljes). Secili çift duhet që 

bashkarisht të mendojë dhe të përgjigjet në çdonjërën prej tri pyetjeve:  

• Cili është përfitimi i shkollës nga KSH të cilat kanë kapacitet të 

përforcuar?                                   

• Si mund KSH ta zmadhojë (rrisi) përkrajen e bashkësisë për shkollën? 

• Me çfarë aktivitetesh KSH-ja mund të kontribuojë në përmirësimin e 

punës në shkollë? 

Secili çift përgjigjet i shkruan në fleta vetëngjitëse. Në murin e hapësirës për 

trajnim në tri flipçart fleta të ndryshme poashtu janë të shkruajtura tri pyetjet 

dhe secili çift duhet që fletën vetëngjitëse me përgjigjet ta ngjesë nën pyetjen 

përkatëse.  

Në fund, bashkë-trajnuesit i lexojnë përgjigjet për secilën pyetje dhe 

diskutohen përgjigjet. 

4. Prezantimi:  15 minuta 

Prezantimi vazhdin me sferat në vijim: 

 Roli i planifikimit.                                                    

 Çfarë janë rolet, detyrat dhe kompetencat e KSH-ve? 

 Problemet specifike të punës së KSH dhe mënyrat e zgjidhjes së tyre. 

 Çka është vetëdija publike në arsim? 
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5. Përmbledhje e sesionit:  5 minuta 

Në fund të këtij sesioni, duhet të fitoni fotografi më të qartë për rolet, detyrat 

dhe kompetencat e këshillit të shkollës dhe ta kuptoni më mirë kontekstin e 

përgjitshëm për punën e këshilave të shkollave. 
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Sesioni 3 

Planifikimi dhe organizimi i punës së Këshillit 

të Shkollës  

Qëllimi Të njohtoheni me rëndësinë e procesit të planifikimit 

dhe punimit të dokumenteve strategjike 

Pritjet Ta kuptoni rënëdësinë e planifikimit dhe të 

dokumenteve strategjike                                           

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Hyrje 10’ 

2. Punë në grupe 15’ 

3. Prezantimi i rezultateve të punës në grupe 15’ 

4. Prezantim dhe diskutime 25’ 

5. Përmbledhje e sesionit 10’ 

Kohëzgjatja totale: 75’ 

 

Burimet 

 

Laptop, LCD projektor, flipçart, fllomasterë  

Sllajdet 17 - 26 
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1. Hyrje 10 minuta 

Prezantimi do ta përfshijë procesin e planifikimit.  

2. Punë në grupe 15 minuta 

Qëllimi i kësaj detyre është që ta kuptoni rëndësinë e procesit të planifikimit 

të punës së këshillit të shkollës dhe të bëni krahasim me anë të shembujve 

konkret në mes aktivitetit të planifikuar mirë dhe aktivitetit jo të planifikuar 

mirë. 

Detyra punohet në dy grupe. Secili grup fiton fletë për flip-çart ku është i 

dhënë ushtrimi dhe ku mund t’i regjistroni idetë tuaja. 

 

Udhëzim: 

Do të punoni në dy grupe. Detyra e dy grupeve është të theksojnë nga një 
shembull konkret të këshillit të shkollës: 

Grupi 1:  Tregoni shembull konkret të aktivitetit të planifikuar të këshillit të 
shkollës dhe përcaktoni elementet e duhura për realizimin e aktivitetit. 

Grupi 2: Tregoni shembull konkret të aktivitetit të këshillit të shkollës i cili nuk 
është e planifikuar si duhet, duke i treguar pengesat e mundshme për 
realizimin e tij 

Secili grup le të përzgjedhi përfaqësues të tij, i cili do t’i prezantojë përgjigjet 

e grupit para pjesëmarrësve tjerë. 

Keni 15 minuta për ta plotësuar flip-çartin, si dhe 5-7 minuta për prezantim të 

përgjigjeve tuaja. 
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Ushtrimi 2, Grupi 1 

Tregoni shembull konkret të aktivitetit të planifikuar të këshillit të shkollës 

dhe përcaktoni elementet e domosdoshme për realizimin e aktivitetit. 

Aktiviteti i planifikuar: 

Elementet e domosdoshme për realizim: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Ushtrimi 2, Grupi 2 

Tregoni shembull konkret të aktivitetit të këshillit të shkollës i cili nuk është 

planifikuar ashtu siç duhet, duke i përmendur pengesat e mundshme për 

realizim.            

Aktivitet i planifikuar gabimisht: 

Pengesat e mundshme: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3. Prezantimi i rezultateve të punës në grupe 15 minuta 

Prej kur do t’i përgatitni përgjigjet, përfaqësuesi i grupit duhet që t’i 

prezantojë rezultatet. Pas prezantimit, mund t’i diskutoni mendimet tuaja me 

pjesëmarrësit tjerë dhe me trajnuesin. 
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4. Prezantimi                                                     25 minuta 

Prezantimi vazhdon me theksimin dhe shpjegimin e shkurtë të dokumenteve 
strategjike të cilat duhet t’i ketë punuar shkolla. 

5. Përmbledhje e sesionit 10 minuta 

Në fund të këtij sesioni, duhet të fitoni fotografi më të qartë për procesin e 

planifikimit dhe për dokumentet strategjike të cilat i punon shkolla dhe këshilli 

i shkollës. 
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Sesioni 4 

Dokumentet – kompetencë e KSH-së  

Qëllimi Të njohtohen pjesëmarrësit me dokumetet strategjik 

të cilat janë kompetencë e këshillit të shkollës.  

Pritjet Të njohtoheni me dokumentet e ndryshëm strategjik 

dhe ta kuptoni rëndësinë e tyre për punën e KSH-së. 

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Hyrje dhe diskutim 10’ 

2. Prezantimi 25’ 

3. Punë në grupe (2 - 4 grupe) 25’ 

4. Prezantimi i rezultateve të punës në grupe 20’ 

5. Përmbledhje e sesionit 5’ 

Kohëzgjatja totale: 85’ 

 

Burimet 

 

Laptop, LCD projektor, flipçart, fllomasterë 

Sllajdet 27 – 37 
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1. Hyrje dhe diskutim  10 minuta 

Mendoni rreth pyetjeve në vijim dhe diskuton i me pjesëmarrësit dhe trajnuesit 

tjerë:  

 Cilat dokumente strategjike i sjell Këshilli i Shkollës? 

 Pse dokumetet emërtohen si strategjike? 

 Çfarë duhet të jenë ata që t’i përgjigjen kërkesave për efektivitet 
dhe efikasitet? 

2. Prezantimi 25 minuta 

Prezantimi vazhdon me shpjegimin e rëndësisë të punimit të dokumenteve në 

vijim:  

 Statuti i shkollës    

 Sistematizimi i vendeve të punës 

 Rregullore për punë të komisioneve 

 Program vjetor për punën e KSH-së 

 Program për zhvillimin e shkollës           

 Program për zbatimin e standardeve më të larta në shkollë 

 Rregullore për punë të KSH-së 

 Rregullore për avancimin e arsimtarëve, edukatorëve dhe 
bashkëpuntorëve profesional në tituj 

 Rregullore për shperblimin dhe dënimin e të punësuarve 

 Kodeks për arsimtarët, të punësuarit dhe nxënësit 

 Kodeks etik të KSH-së                                                          

 Plan vjetor për përcjelljen e realizimit të Programit vjetor për punën 
e shkollës 

 Plan për përcjelljen e realizmit të Planit financiar të shkollës 

 Program për zhvillimin e shkollës 
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 Plan për përcjelljen e realizimit të Programit vjetor për punën e 
drejtorit 

 Shpallje për zgjedhjen e drejtorit 

 Protokol për zgjedhjen e drejtorit 

 Protokol për shkarkimin e drejtorit 

 Protokol për formimin e Komisioneve 

 Propozim për emërimin/shkarkimin e ndihmës-drejtorit                                       

 Mendim/Rekomandim për zgjedhjen e arsimtarit 

 Ftesë deri te mediumet për shënimin e evenimentit të 
rëndësishëm/suksesit të arritur të shkollës 

 Plan për ballafaqimin me kriza 

3. Punë në grupe 25 minuta 

Qëllimi i kësaj detyre është që të kuptoni se cilat përmbajtje prej Programit 
vjetor të shkollës paraqesin procese, ndërsa cilat nuk paraqesin procese. Në 
pjesën e dytë të detyrës, do të duhet të punoni plan për përcjelljen e një 
procesi. Detyra do të punohet në dy grupe. 

Secili grup fiton flip-çart fletë në të cilën është i dhënë ushtrimi dhe ku do të 

mund t’i shënoni idetë e juaja. 
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Udhëzim: 

Do të punoni në dy grupe. Pjesa e parë e detyrës është e njejtë për të dy 
grupet. Prej përmbajtjeve të dhëna nga Programi vjetor i shkollës duhet të 
përcaktoheni se cilat janë procese (me rrethimin e „po“ ose „jo“). 

Pas identifikimit të proceseve, duhet të punoni Plan për përcjelljen e 
proceseve: 

Grupi 1. Plan për përcjelljen e procesit për lëndët zgjedhore 

Grupi 2. Plan për përcjelljen e procesit për regjistrim në klasën e parë  

Planin duhet ta arsyetoni në flip-çart fletë.  

Për përgatitjen e planit për përcjelljen e proceseve keni 25 minuta, ndërsa për 
prezantimin e tij keni 5 minuta. 

 

Ushtrimi 3 

Ju lutemi përcaktoni (me rrethim të “po” ose “jo”) cilat nga përmbajtjet e 

shënuara nga programi vjetor për punë të shkollës janë procese. 

 

Përmbajtjet e programit vjetor për punë të shkollës 

 

 

A është proces? 

 

Letërnjoftim i shkurtër  po jo 

Kolektivi (arsimtarët, shërbimet)  po jo 

Aktivet profesionale  po jo 

Plan për zhvillim profesional  po jo 

Plan për furnizime publike  po jo 

Nxënësit  po jo 

Paralelet  po jo 

Shkollat perfiferike  po jo 
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Infrastruktura  po jo 

Mjetet mësimore  po jo 

Specifika (materiale, jomateriale)  po jo 

Mësimi i obligueshëm  po jo 

Mësimi zgjedhor  po jo 

Mësimi shtues dhe plotësues  po jo 

Aktivitetet jashtamësimore  po jo 

Ativitetet jashtashkollore  po jo 

Komponenta arsimore  po jo 

Garat  po jo 

Ekskurzionet  po jo 

Bashkëpunimi me rrethin lokal  po jo 

Bashkëpunimi me prindërit  po jo 

Vizita e ngjarjeve kulturo-historike  po jo 

Kujdesi për shëndetin  po jo 

Puna e dobishme (akcionet)  po jo 

Transporti  po jo 

Librat  po jo 

Ekologjia  po jo 

Dita e shkollës  po jo 

Programi operativ (P.O.) i drejtorit  po jo 

P.O. i KSH  po jo 
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P.O. i Këshillit të prindërve  po jo 

P.O. i Bashkësisë së shkollës  po jo 

P.O. i shërbimit profesional  po jo 

 

Grupi 1: 

Prej kur do t’i identifikoni proceset, punoni Plan për përcjelljen e procesit 

për lëndët zgjedhore. Planin duhet ta arsyetoni në flip-çart fletë. Për 

përgatitjen e planit për përcjelljen e proceseve keni 25 minuta, ndërsa për 

prezantimin e tij keni 5 minuta. 

Grupi 2: 

Prej kur do t’i identifikoni proceset, punoni Plan për përcjelljen e procesit për 

regjistrim në klasën e parë. Planin duhet ta arsyetoni në flip-çart fletë. Për 

përgatitjen e planit për përcjelljen e proceseve keni 25 minuta, ndërsa për 

prezantimin e tij keni 5 minuta. 

4. Prezantimi i rezultateve të punës në grupe 20 minuta 

Prej kur do t’i përgatitni përgjigjet, përfaqësuesi i grupit duhet që t’i 

prezantojë rezultatet. Pas prezantimit, mund t’i diskutoni mendimet tuaja me 

pjesëmarrësit tjerë dhe me trajnuesin. 

5. Përmbledhje e sesionit 5 minuta 

Në fund të këtij sesioni, duhet të fitoni fotografi më të qartë për dokumentet 

strategjike të cilat janë nën kompetencat e këshillit të shkollës. 
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Sesioni 5 

Procedurat për përgatitjen e dokumenteve  

Qëllimi Të caktohen procedurat për përgatitjen e 

dokumenteve strategjike (nevoja e sjelljes së 

dokumenteve strategjike, definimi i qëllimit të 

dokumentit, lidhshmëria me aktet ligjore, si dhe 

sigurimi i të dhënave nisëse) dhe të zbatohet 

planifikimi operativ. 

Pritjet Të njohtoheni me procedurat për punimin e 

dokumenteve strategjike dhe të mundeni vetë t’i 

definoni procedurat e këtilla. 

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Hyrje 5’ 

2. Punë në grupe (3 grupe) 30’ 

3. Prezantimi i rezultateve të punës në grupe 15’ 

5. Përmbledhje e sesionit 10’ 

Kohëzgjatja totale: 60’ 

 

Burimet 

 

Laptop, LCD projektor, flipçart, fllomasterë 

Sllajde 39 – 40 
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1. Prezantimi hyrës                                                                                        5 minuta 

Prezantimi do ta përfshijë procedurën për punimin e dokumenteve strategjike 

me akcent në hapat vijues:  

 Caktimi i nevojës për sjelljen e dokumentit strategjik 

 Definimi i qëllimit të dokumentit                                                    

 Përcaktimi i lidhshmërisë së tij me akte ligjore ose akte tjera 

 Sigurimi i informatave nisëse, të dhënave, analizave 

 Planifikimi operativ 

2. Punë në grupe (3 grupe) 30 minuta 

Qëllimi i kësaj detyre është që ta kuptoni procedurën për përgatitjen e 
dokumenteve strategjike dhe në mënyrë praktike të merrni pjesë në 
përgatitjen e një procedure të tillë. 

Detyra do të punohet në tri grupe, me çka secili grup duhet të përgatitën 
procedurë të veçantë. Secili grup fiton flip-çart fletë në të cilin është i dhënë 
ushtrimi dhe ku do të mund t’i shënoni idetë e juaja. 

Udhëzim: 

Ќе работите во tri grupe. Detyraта e tri grupeve është që të definojnë 
procedure për pëgratitjen e dokumenteve strategjike: 

Grupi 1:  Definoni procedurën për përgatitjen e Programit për punë të këshillit 
të shkollës. 

Grupi 2: Definoni procedurën për punimin e Rregullores për punë të këshillit të 
shkollës. 

Grupi 3: Definoni procedurën për punimin e Kodeksit etik. 

Secili grup le të zgjedhë përfaqësues, i cili do t’i prezantojë procedurat para 

pjesëmarrësve tjerë.                                                          

Për ta mbaruar këtë detyrë i keni në dispozicion 30 minuta. 
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Ushtrimi 4, Grupi 1 

Procedura për përgatitjen e programit për punë të këshillit të shkollës. 

Në flip-çart shënojeni procedurën për punimin e programit vjetor për punë të 

KSH, duke u fokusuar në aktivitetet vijuese:  

• Identifikimi i nevojës për sjelljen e programit vjetor për punë të këshillit   

          të shkollës 

• Definimi i qëllimit të programit vjetor për punë të KSH 

• Përcaktimi i lidhshmërisë së programit vjetor për punë të KSH me aktet     

          ligjore ose aktet tjera                      

• Sigurimi i informatave fillestare, të dhënave, analizë e programit vjetor  

          për punë të KSH 

• Përmbajtja e programit vjetor për punë të KSH 

• Planifikim operativ i programit vjetor për punë të KSH 

 

Për të shkruar procedurën e punimit të programit vjetor për punë të KSH keni 

30 minuta,  ndërsa për prezantim të saj keni 5 minuta. 

 

Ushtrimi 4, Grupi 2 

Procedura për punimin e rregullores për punë të këshillit të shkollës. 

Në flip-çart shënojeni procedurën për punimin e rregullores për punë të KSH, 

duke u fokusuar në aktivitetet vijuese:  

• Identifikimi i nevojës për sjelljen e rregullores për punë të këshillit të   

          shkollës 

• Definimi i qëllimit të rregullores për punë të KSH 

• Përcaktimi i lidhshmërisë së rregullores për punë të KSH me aktet ligjore  

          ose aktet tjera 
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• Sigurimi i informatave fillestare, të dhënave, analizë e rregullores për  

          punë të KSH 

• Planifikim operativ i rregullores për punë të KSH 

Për të shkruar procedurën e punimit të rregullores për punë të KSH keni 30 

minuta kohë,  ndërsa për prezantim të saj keni 5 minuta. 

Ushtrimi 4, Grupi 3 

Në flip-çart shënojeni procedurën për punimin e kodeksit etik, duke u fokusuar 

në aspektet vijuese: 

• Identifikimin e nevojës për sjelljen e kodeksit etik 

• Definimin e qëllimit të kodeksit etik 

• Përcaktimin e lidhshmërisë së kodeksit etik  

• Sigurimin e informatave fillestare, të dhënave, analizë e kodeksti etik 

• Planifikim operativ i kodeksit etik 

Për të shkruar procedurën e punimit të kodeksit etik keni 30 minuta kohë,  

ndërsa për prezantim të saj keni 5 minuta. 

3. Prezantimi i rezultateve të punës në grupe 15 minuta 

Prej kur do t’i përgatitni përgjigjet, përfaqësuesi i grupit i prezanton rezultatet 

ndërsa pas prezantimit, mund t’i diskutoni mendimet tuaja me pjesëmarrësit 

tjerë dhe me trajnuesin. 

4. Përmbledhje e sesionit:  10 minuta 

Në fund të këtij sesioni, duhet të fitoni fotografi më të qartë për definimin e 

procedurave për përgatitjen e dokumenteve strategjike dhe për hapat më të 

rëndësishme gjatë definimit të procedurave. 
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Sesioni 6 

Konkludimi dhe Evaluimi  

Qëllimi Përmbledhja e të gjitha sesioneve, hapat e ardhshme, 

detyrat dhe evaluimi i puntorisë  

Pritjet Të nxjerrni konkludimet prej puntorisë dhe të jepni 

informatë kthyese për kualitetin e puntorisë. 

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Konkludimet 5’ 

2. Detyra 5’ 

3. Evaluimi i puntorisë 5’ 

Kohëzgjatja totale: 15’ 

 

Burimet                                                                                                             

 

Laptop, LCD projektor, flipçart 

Sllajdet 41 - 43 

Formular për evaluim 
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1. Konkludimet  5 minuta 

Trajnuesi do t’ju përkujtojë për krejt që është diskutuar gjatë të gjitha 
sesioneve dhe bashkarisht do t’i sjellni konkludimet. 

2. Detyra 5 minuta 

Detyra është hap i rëndësishëm që të sigurohet se atë që e kemi mësuar gjatë 
puntorisë do të mundet ta zbatoni edhe në mënyrë praktike në angazhimin tuaj 
në këshillin e shkollës. 

Detyrën e punojnë bashkarisht të gjithë pjesëmarrësit në puntori. Fokusi i 
detyrës nga kjo puntori është që të përgatitet dokument i cili do të jetë i 
dobishëm për punën aktuale dhe punën e ardhshme të këshillit të shkollës.  

Detyra konkrete për këtë modul është që këshilli i shkollës të përgatitën plan 
për përcjelljen e realizmimit të Programit vjetor për punën e shkollës. 
Trajnuesi i cili njëkohësisht është edhe mentori juaj gjatë realizimit të 
detyrës, në takimin mentorial do t’ju jep sugjerime dhe do t’ju ndihmojë gjatë 
përgatitjes së dokumentit. 

Pritjejt janë që përgatitja e këtij dokumenti strategjik Plani për përcjelljen e 
realizimit të programit vjetor për punën e shkollës do të bëhet praktikë e 
rregullt në punën e këshillit të shkollës.                                  

3. Evaluimi                         5 minuta 

Evaluimi është aktiviteti i fundit në kuadët të puntorisë. Trajnuesi do t’ju 
shpërndan formulare për evaluim, ndërsa ju duhet që lirisht t’i jepni vlerësimet 
dhe komentet tuaja të cilat do të kontribojnë në përmirësimin e puntorive të 
ardhshme. 
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MODULI 2: 

FINANCAT NË SHKOLLË 
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Rendi i ditës  

Financat në Shkollë 

 

10:00 – 10:45 

 

10:45 – 11:40 

 

 

11:40 – 11:55 

 

11:55 – 13:00 

 
 

13:00 – 13:20 

 

13:20 – 14:20 

 

14:20 – 14:35 

 

14:35 – 15:35 

 

 

15:35 – 16:00 

 

Hyrje 

 

Llogaridhënia e planit financiar nga niveli qëndror deri te ai 

shkollor 

 

Kafe pauzë 

 

Mjetet plotësuese financiare (burime vendore dhe të huaja) 
 

 

Pauza 

 

Drejtimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore  

 

Kafe pauzë 

 

Ushtrime praktike (prioritetet, aplikimi, buxheti, implementimi, 

qëndrueshmëria) 

 

Përfundimi, detyrë për takimin me mentorin dhe vlerësim 

 

16:00 – 16:30 

 

Dreka 
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Sesioni 1 

Hyrje 

Qëllimi Të krijohet atmosferë pune, të njohtohen 

pjesëmarrësit me rendin e ditës dhe të njohtohen me 

temën e financave.  

Pritjet Të njohtohen pjesëmarrësit me qëllimet e modulit, 

rendin e ditës dhe të gjenerojnë stuhi të ideve në 

temën e financave. 

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Shqyrtimi i rendit të ditës dhe qëllimeve 5’ 

2. Stuhi e ideve  25’ 

3. Hyrje në temën 15’ 

Kohëzgjatja totale: 45’ 

 

Burimet 

 

Laptop, LCD projektor, flipçart 

Slajdet 1-14 
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1. Shqyrtimi i qëllimeve dhe rendit të ditës                                                                 5 minuta 

Në fillim të puntorisë, trajnuesi e thekson qëllimin e përgjithshëm të modulit si dhe 
qëllimet konkrete të cilat duhet të arrihen. Pastaj, jepet shqyrtimi i rendit të ditës 
dhe mënyra në të cilën do të realizohen qëllimet e trajnimit. 

A. Qëllimet e përgjitshme 

Qëllimi i përgjithshëm i puntorisë është që pjesëmarrësit të njohtohen me financimin 

e shkollës, burimet e financave për shkollat, përgatitjen e planeve dhe raporteve 

financiare, por edhe të njohtohen me procedurën për kërkimin e investimeve për 

sanimin dhe rekonstruksionin e objekteve shkollore. 

B. Qëllimet konkrete 

 Të detektohen burimet e financave në shkollat; 

 Të shpjegohet procedura e shpërndarjes së mjeteve financiare prej nivelit 
qendror dhe komunal deri në shkollat;                                                                                                      

 Të caktohen kompetencat e KSH-ve në drejtim të financave të shkollës; 

 Të caktohen mjetet plotësuese për shkollën prej burimeve të vendit dhe të 
huaja; 

 Të njohtohen me procedurën e përgatitjes së planeve financiare për llogari të 
ndryshme të shkollës; 

 Të shpjegohet procedura për vlerësimin e gjendjes teknike në objektet 
shkollore dhe përcaktimi i prioriteteve për renovim; 

 Të përgatitet në mënyrë praktike kërkesë për investime për projekt konkret 
prioritativ për renovim. 

C. Rendi i ditës 

Shkurtimisht, pjesëmarrësit do të njohtohen me rendin e ditës, sesion pas sesioni, 
duke e përfshirë edhe kohën kur do të mbahen pauzat për kafe dhe për drekë dhe kur 
do të planifikohet fundi i trajnimit.  

Përfitimi real i kësaj puntorie për këshillin e shkollës është që bashkarisht ta kalojnë 
ditën duke menduar për pyetjet në lidhje me financat e shkollës, me qëllim që kjo t’iu 
ndihmojë gjatë realizimit të kompetencave të tyre. 
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Para fillimit të sesionit do të përkujtoheni në rregullat të cilat bashkarisht i keni 

krijuar me pjesëmarrësit tjerë nga putoria paraprake. 

 

2. Stuhi e ideve 25 minuta 

Me qëllim që puntoria të fillon me diçka zbavitëse, e me këtë të krijohet 
atmosferë relaksuese dhe pjesëmarrësit gradualisht të fokusohen në temën e 
trajnimit, puntoria fillon me stuhi të ideve.  

Prej jush kërkohet që lirisht të gjeneroni ide si përgjigje e pyetjes në vijim:: 

Stuhi e ideve 

Çka kishit ndërmarrë (investuar, ndryshuar) në 

shkollën tuaj sikur të kishit pasur buxhet të 

pakufizuar? 

Prej pjesëmarrësve kërkohet të japin ide të ndryshme (pa u përsëritur), pa i kritikuar 
ose penguar tjerët. Duhet të nxiten idetë e pazakonshme ose të llojllojshme.                                                                                                                  

Idetë shënohen në letër në flipçart dhe ngjiten në mur që të mund t’i shohin të gjithë. 
Gjatë prezantimit mundeni të riktheheni përsëri në idetë e gjeneruara, me qëllim që 
të caktohen sipas prioritetit dhe të caktohet se sa është i realtë realizimi i tyre. 

3. Hyrje  15 minuta 

Pas hyrjes zbavitëse nëpërmjet të stuhisë së ideve, trajnuesi vazhdon me hyrje të 
shkurtë në temën paratë dhe financat, me anë të dhënies së krahasimeve prej disa 
vendeve të zhvilluara dhe të pazhvilluara, me qëllim që të arrihet deri te konkludimi: 
çka është ajo që i bën disa vende të caktuara të jenë më përparimtare ose vendet 
tjera të jenë të mbetur më pas? Ajo është deri të mënyra e të sjellurit dhe ruajtjes së 
disa principeve.  
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Sesioni 2 

Llogaridhënia – prej planit financiar deri te 
llogaria përmbyllëse  

Qëllimi Të njohtoheni me burimet e financave për shkollat dhe 

shpërndarjen e mjeteve financiare prej nivelit qendror dhe 

komunal deri në shkollat. Poashtu do të diskutohen 

kompetencat e KSH-ve në drejtim të financave të shkollave. 

Pritjet T’i kuptoni burimet e financave për shkollat dhe të bëheni 

të vetëdijshëm për kompetencat e KSH-së në drejtim të 

financave të shkollave. 

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Diskutim  10’ 

2. Prezantimi  40’ 

3. Përmbledhje e sesionit 5’ 

Kohëzgjatja totale: 55’ 

 

Burimet 

 

Laptop, LCD projektor, flipçart, letra vetëngjitëse, 

fllomasterë 

Slajdet 15 - 29 
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1. Diskutim:  10 minuta 

Sesioni fillon me diskutim në lidhje me atë se çka nënkuptojmë me termin 

LLOGARIDHËNIE. Pjesëmarrësit duhet të mendojnë për pyetjet në vijim: Pse kërkohet 

që të ketë llogaridhënie? Çka janë kompetencat horizontale dhe vertikale? Kush kujt i 

jep llogari? A ka llogaridhënie edhe te pjesa e financave, dhe të pyetje ngjashme. 

 

2. Prezantimi:  40 minuta 

Pjesa e parë e prezantimit do t’i përfshijë financat në nivel qendror, komunal si dhe 

në nivel të shkollës. 

Shpërndarja e mjeteve për arsim fillor dhe të mesëm nga ana e Ministrisë për arsim 
dhe shkencë deri në komunat kryhet nëpërmjet të 

• Dotacioneve 

• Bllok dotacioneve 

• Dotacioneve kapitale 

Shpërndarja e mjeteve prej ministrisë deri në komuna bazohet në formulat në vijim: 

 Shuma bazë për çdo komunë 

 Numri i ponderuar në komunë, ku ponderi varet prej: 

• Numrit të përgjitshëm të nxënësve për komunë 

• Dendësia e popullsisë            

• Numri i nxënësve sipas mësimit të lëndëve 

• Numri i nxënësve me nevoja të veçanta                                                                             

• Numri i nxënësve në shkollën e mesme profesionale 

 Shumë standarde për nxënës 

Në nivel të komunës 

• Këshilli i komunës është i obliguar për të sjellur rregulla dhe kritere për 
shpërndarjen e mjeteve deri në shkollat     
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• Program dhe buxhet për arsim në teriotorin e vet 

• Shpërndarja e mjeteve financiare 

• Plotësimi i nevojave legjitime të shkollave 

• I shpërndan dotacionet e fituara prej nivelit qendror deri te shkollat e territorit 
të saj. 

• Plotëson me mjetet e veta, prej të ardhurave burimore 

• Gjen mjete plotësuese për zhvillimin e arsimit                                                                     

Komuna poashtu përgatitën kornizë financiare për çdo shkollë, ndërsa çdo shkollë nga 
ana e vet përgatit propozim plan financiar dhe e dorëzon deri te administrata e 
komunës. 

Komuna i mbledh planet financiare prej shkollave të saja edhe i përshtat / pajton me 
mundësitë e saja.                                                                                                                     

Komuna e miraton planin financiar të shkollës.                                                      

Të ardhurat e shkollave vijnë prej burimeve në vijim: 

 Buxhetit nacional 
 

 Komunës 
 

 Donacioneve dhe sponzorimeve 
 

 Të ardhurave personale 
 

 Huazimeve 

 

Në kuadër të shkollave, kompetencat e këshillit shkollor sa i përket financave janë 
vijueset:  

  E propozon planin financiar të shkollës deri te themeluesi 

  E Propozon llogarinë përmbyllëse deri te themeluesi 

  Kryen monitorim financiar 

  Sjell vendime për kërkimin e mjeteve financiare për blerjen e mjeteve 
mësimore dhe kërkim i mjeteve për përmirësimin e kushteve të punës në 
shkollë.                                                                                                           

  Sjell vendime për organizimin e ekskurzioneve në bashkpunim me Këshilin e 
prindërve. 

  Sjell vendime për ndërtim, ndërtim plotësues ose adaptimin e objekteve 
shkollore në bazë të prioriteteve të definuara. 
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  Përgatit plan për furnizime publike 

  Definon prioritete për sanacion, rekonstruksion. 

  Sjell vendime për realizimin e investimeve kapitale     

Procedurat dhe kalendari për përgatitjen e planit financer të shkollës: 

1. Formimi i komisionit për çështje financiare – gusht – Përcaktimi i kalendarit për 

përgatitjen e Planit financiar. 

2. Dërgimi i letrës qarkulluese deri te Aktivet profesionale, Këshilli i prindërve 

dhe Drejtori i shkollës – njohtimi, identifikimi dhe dhënia e prioritetit të 

nevojave dhe supozimeve arsimore për burime kryesore - gusht 

3. Përmbledhja e të dhënave për nevojat e aktiveve profesionale – Aktive 

profesionale - shtator 

4. Dhënia e propozimeve prej Këshillit të prindëve për përmirësimin e kushteve 

në shkollë - shtator 

5. Shqyrtimi i prioriteteve prej Programit vjetor për punën në shkollë – 

parashikimi i mjeteve për realizimin e tyre nëpërmjet të vlerësimit real të 

mjeteve të nevojshme – shtator/tetor – Komisioni për çështje financiare / 

drejtori i shkollës.                                                                                            

6. Definimi i prioriteteve për Investime kapitale të cilat janë në pajtueshmëri me 

planin për zhvillim të shkollës – shtator/tetor – Komisioni për çështje financiare 

/ drejtori i shkollës. 

7. Shqyrtim i Rregullores për sistematizim dhe nevojat për mjete financiare për 

rrogat e të punësuarve – Komisioni për financa, Drejtori, kontabilisti - 

shtator/tetor 

8. Shqyrtimi i propozimeve të arritura, definimi i prioriteteve në bazë të mjeteve 

reale me të cilat do të disponon shkolla gjatë vitit të ardhshëm - Komisioni për 

financa, Drejtori, kontabilisti / fundi i tetorit ose fillimi i nëntorit. 

9. Përshtatja e planit financiar në pajtueshmëri me mjetet e parashikuara nga 

ana e komunës – Komisioni për çështje financiare/Drejtori/kontabilisti / fundi i 

tetorit ose fillimi i nëntorit.                                       

10. Shqyrtimi i planit financiar – Këshilli i shkollës / më vonë deri më 15 nëntor. 

11. Miratimi i planit financiar në shkollë nga ana e Këshillit të komunës / më së 

vonti deri më 15 dhjetor. 

Shkolla i ka llogaritë në vijim: 

Llogari për buxhet themelor (603, 903)  

Llogari e buxhetit prej aktiviteteve vetëfinancuese (787)  

Llogari e buxhetit të dotacioneve (785)  

Llogari e buxhetit të huazimeve 
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3. Përmbledhje e sesionit:  5 minuta 

Në fund të këtij sesioni, duhet të fitoni fotografi më të qartë për rolin e 

komunës si dhe për kompetencat e këshillit të shkollës sa i përket financave të 

shkollës.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� 
� 
 
 
 
 

Зајакнување на капацитетите на училишните одбори 
Проект за основно образование         
ул. Букурешка 91                   Тел: + 389 (0) 2 306-1620                
1000 Скопје                             Факс: + 389 (0) 2 306-1629 
                                        38                                                                                                                                                                                                                         

PRIMARY 

EDUCATION PROJECT 

 

Sesioni 3 

Financat plotësuese  

Qëllimi Të njohothen me burimet vendore dhe të huaja të 

mjeteve plotësuese financiare dhe të kuptohet procesi 

përgatitjes së planeve financiare të shkollave. 

Pritjet Ta kuptoni rënëdësinë e mjeteve plotësuese financiare 

dhe ta kuptoni procesin e përgatitjes së planeve 

financiare të shkollave. 

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Hyrje 15’ 

2. Puna në grupe 25’ 

3. Prezantimi i rezultateve prej punës në grupe 15’ 

4. Përmbledhje e sesionit 10’ 

Kohëzgjatja totale: 65’ 

 

Burimet 

 

Laptop, LCD projektor, flipçart, fllomasterë  

Slajdet 30 - 34 
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1. Hyrje 15 minuta 

Sesioni fillon me diskutim të hapur në lidhje me çështjen në vijim: 

 Çka nënkuptojmë me mjete plotësuese financiare në shkollë? 

Pas diskutimit, prezantimi vazhdon me bërjen e dallimit në mes burimeve vendase dhe 

të huaja të financave plotësuese për shkollat. 

Burimet vendore 

 Komuna 

 Mjetet për zhvillim të barabartë rajonal 

 Fondacione dhe donatorë vendorë (ndërmarrje, përgjegjësi shoqërore 

korporative)                                                                                              

 Aksione dhe evenimentet të vetë institucionit 

 Partneritete publike-private 

Burime të huaja 

 Donatorë dhe fondacione 

– Sektori për integrime evropiane – koordinatori për ndihmë të huaj 

– USAID/PEP 

– Banka Botërore – Projekt për modernizimin e arsimit 

– Programi Zviceran për zhvillim 

– Programe tjera bilaterale për ndihmë 

 Programe të UE-së (IPA, Mësimi i përjetshëm)                                   

2. Puna në grupe 25 minuta 

Qëllimi i kësaj detyre është që ta kuptoni rëndësinë e procesit të planifikimit 

të mjeteve financiare 

Detyra punohet në tri grupe dhe secili grup duhet të përgatitën plan financiar 

për llogari të ndryshme. Sëbashku me instruksionet do të fitoni edhe shabllone 
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për planet përkatëse financiare të cilat do t’ju shërbejnë si kahje për 

përgatitjen e planit financiar. Është shumë e rëndësishme që të kushtohet 

rëndësi për nevojat dhe mjetet reale të shkollës.  

Do të punoni në tri grupe. Detyra e secilit grup është përgatitja e planit të lidhur me 
financat e shkollës: 

Grupi 1:  Përgatitja e planit financiar për llogarinë për dotacionet e destinuara 

Grupi 2:  Përgatitja e planit financiar për llogarinë për të ardhurat vetanake 

Grupi 3:  Përgatitja e planit vjetor për furnizime publike  

Secili grup le të zgjedhë përfaqësuesin e vet, i cili do t’i prezantojë planet e 

përgatitura financiare para pjesëmarrësve tjerë. 

Për mbarimin e kësaj detyre i keni në dispozicion 25 minuta. 

 

Grupi 1: Përgatitja e planit financiar për llogarinë për dotacionet e destinuara  

Në fletë të flip-çartit shkruani plan financiar për shpenzimin e mjeteve për dotacione, 

duke e shfrytëzuar shabllonin e dhënë, dhe duke u fokusuar në: 

 Të ardhurat prej vetëqeverisjes lokale    

 Shpenzimet e planifikuara sipas paragrafeve për shpenzim 

Për përgatitjen e planit i keni në dispozicion 25 minuta, ndërsa për prezantimin e të 

njejtit i keni 5 minuta. 

Grupi 2: Përgatitja e planit financiar për llogarinë për të ardhurat vetanake 

Në fletë të flip-çartit shkruani plan financiar për shpenzimin e mjeteve nga të 

ardhurat vetanake duke e shfrytëzuar shabllonin e dhënë, me fokusim në: 

 Të ardhurat nga vetëqeverisja lokale  

 Shpenzimet e parashikuara në paragrafet për shpenzim 

Për përgatitjen e planit i keni në dispozicion 25 minuta, ndërsa për prezantimin e të 

njejtit i keni 5 minuta. 

Grupi 3: Përgatitja e planit vjetor për furnizime publike  
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Në fletë të flip-çartit shkruani plan vjetor për implementimin e furnizimeve publike 

në shkollën tuaj, duke e shfrytëzuar shabllonin e dhënë, me fokusim në: 

 Furnizimet publike të mallërave, shërbimeve dhe sendeve                          

 Fillimi i pritur i procedurës, vlera e parashikuar e kontratës dhe lloji i 

procedurës 

Për përgatitjen e planit i keni në dispozicion 25 minuta, ndërsa për prezantimin e të 

njejtit i keni 5 minuta. 

3. Prezantimi i rezultateve prej punës në grupe 15 minuta 

Pasiqë t’i përgatitni përgjigjet, përfaqësuesi i grupit duhet që t’i prezantojë 

rezultatet. Pas prezantimit, mund t’i diskutoni mendimet tuaja me 

pjesëmarrësit tjerë dhe me trajnuesin. 

4. Përmbledhje e sesionit 10 minuta 

Në fund të këtij sesioni, duhet të fitoni fotografi më të qartë për financat 

plotësuese të shkollave. 
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Sesioni 4 

Menaxhimi dhe mirëmbajtja e objekteve 
shkollore  

Qëllimi 
Të njohtohen pjesëmarrësit me detyrat themelore të 
cilat KSH-të duhet t’i realizojnë në sferën e 
menaxhimit dhe mirëmbajtjes së objekteve shkollore, 
të njohtohen me hapat gjatë vlerësimit të objekteve 
shkollore dhe përcaktimin e prioriteteve për renovim, 
por edhe të prezantohet metodologjia për menaxhimin 
me investimet e nevojshme për mirëmbajtjen e 
objekteve shkollore.  

Pritjet Të njohtoheni me detyrat themelore si dhe me veglat 
nëpëmjet të cilave do të realizohen detyrat për 
menaxhimin dhe mirëmbajtjen e objekteve shkollore 
dhe të mësoni se si vendosen normat dhe standardet 
dhe si bëhet vlerësimi dhe prioritetizimi i nevojave. 
Njëkohësisht, do të mësoni se si të plotësoni kërkesë 
për investime. 

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Hyrje dhe Diskutim 20’ 

2. Prezantimi 30’ 

3. Përmbledhje e sesionit 10’ 

Kohëzgjatja totale: 60’ 

 

Burimet 

 

Laptop, LCD projektor, flipçart, fllomasterë 

Slajdet 34 - 63 
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1. Hyrje dhe Diskutim                                                                                                                       20 minuta 

Ky sesioni fillon me diskutimin e pyetjeve në vijim: 

• Cili është roli i komunës në menaxhimin me objektet shkollore dhe 

mirëmbajtjen e tyre?  

• Cili është roli i drejtorit?  

• Cili është roli i këshillit të shkollës?  

Prezantimi vazhdon me shqyrtimin e tri sferave të rëndësishme të cilat do të 

mbulohen në këtë sesion: 

1. Menaxhimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore  

2. Vlerësimi i objekteve shkollore  

 Mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i të dhënave 

 Procedura e vlerësimit të objekteve shkollore 

 Përcaktimi dhe shfrytëzimi i kritereve gjatë caktimit të nevojave 

prioritative                                

 Rangimi i projekteve investuese sipas kritereve  

3. Menaxhimi (udhëheqja) e investimeve  

 Sigurimi i mjeteve prej buxhetit të shkollës për investime kapitale në arsim 

 Aplikim për projekte investuese 

Prapavija për pjesëmarrësit:  

Transferimi i pronës së objekteve shkollore prej Ministrisë së arsimit dhe shkencës mbi 
komunat paraqiste një hap të rëndësishëm në menaxhimin me arsimin gjatë fazës së 
parë prej procesit të decentralizimit1. Edhepse, akoma ekzistojnë raste të shumta të 
parregullshmërive në evidencën e katastrit ose status te paqartë pronësor-ligjor, 
pushteti qendror ka tendencë të qartë për transferimin e pronës të të gjitha objekteve 
shkollore mbi komunat.                                                 

Është shumë me rëndësi që të përmendet se prona e tokës në të cilën janë të 
ndërtuara objektet shkollore nuk është transferuar mbi komunat. Kjo është kufizim 

� 
1
 Në bazë të Vendimit për tranfesrimin e të drejtave dhe obligimeve të themelimit mbi shkollat fillore 

ekzistuese, të komunave dhe të komunave të Qytetit të Shkupit dhe tranfesimit të së drejtës së pronës të 

objekteve prej datës 22 qershor të vitit 2005.                                 
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serioz në transferimin e pronës dhe në të ardhmen mund të sjellë probleme. Në rast të 
optimizimit të shkollave, komuna nuk do të mund që ta tjetërsojnë pronën e shkollës 
së mbyllur, sepse Republika e Maqedonisë do të mbetet pronare në fuqi e 
parcelës/tokës. Për këtë shkak, komuna nuk do të mund ta shesë objektin dhe tokën 
dhe mjetet nuk do të mund që t’i shfrytëzojë për investime në rrjetin e ri.  

Përparësitë e komunës si pronare e pronës shkollore: 

  Siguron se investimet në objektet shkollore të cilat kanë qenë të realizuara ose 
të siguruara nga ana e komunës i takojnë komunës; 

  Mundëson që komunat ta ndryshojnë qëllimin për të cilin shfrytëzohen objektet 
shkollore në pajtushmëri me ndryshimet demografike dhe ndryshimet e 
nevojave të popullatës lokale;                                       

  Komunës i mundëson që t’i shfrytëzojë të ardhurat prej shitjes së objektit 
shkollor i cili nuk shfrytëzohet më, dhe këta mjete financiare të përdoren për 
modernizimin e sistemit arsimor. 

Në këtë sesion jepen shpjegime për detyrat themelore që duhet t’i realizojnë këshillat 

e shkollave që t’i udhëheqin dhe t’i mirëmbajnë objektet shkollore, ndërsa janë të 

dhëna edhe udhëzime dhe vegla të cilat i shpjegojnë hapat nëpërmjet të cilave do të 

realizohen këta detyra. 

2. Prezantimi 30 minuta 

Pjesëmarrja e këshillt të shkollës për mirëmbajtjen e shkollave dhe kompetencat për 

menaxhimin e investimeve përfshijnë udhëheqjen dhe mirëmbajtjen e objekteve 

shkollore me qëllim që të plotësohen kushtet themelore në vijim: Objekte të sigurta 

shkollore, ndriçim i përshtatshëm dhe ventilacion i mirë i hapsirës, temperaturë e 

përshtatshme në klasat dhe pajisje dhe mjete mësimore përkatëse.  

Për realizimin më të mirë të këtyre detyrave në fushën e mirëmbajtjes së shkollave, 

aktivitetet themelore për menaxhim me objektet shkollore janë të grupuara në katër 

hapa: 

o Mbledhja e të dhënave prej regjistrit për pronën e shkollës (evidencë); 

o Vlerësim i gjendjes fizike në objektet shkollore; 

o Përcaktimi i prioriteteve për investim në objektet shkollore (vlerësim i nevojave 

dhe krijimi i listave prioritative për investime në shkollat); 

o Realizimi i projekteve investuese (sipas listës së prioriteteve). 

Hapi 1 – Mbledhja e të dhënave prej regjistrit për pronën e shkollës (Slajdet 5) 
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Hapi i parë të cilin duhet ta ndërmarrin KSH-të kur do të fillojnë me vlerësimin e 

objekteve shkollore është t’i mbledhin të dhënat për të gjitha objektet shkollore të 

shkollës qendrore, duke i përfshirë edhe shkollat rajonale. 

Me këtë hap, KSH-ve i mundësohet që t’i mbledhin të dhënat e rendësishme për 

shkollën më qëllim që të mblidhen, ndërsa pastaj, çdo vit të kontrollohen dhe të 

azhurohen. 

Për objektet shkollore duhet të mblidhen të dhënat në vijim:  

Të dhëna të përgjithshme për shkollën: emri dhe adresa e objektit shkollor, të 

dhëna themelore dhe të përgjithshme për objektin qe për parcelën, si dhe të 

dhëna prej katastrit. 

Të dhëna për regjistrim: numri i paraleleve dhe nxënësve, të ndara në klasa 

dhe në ndërrime si dhe sipas gjuhës në të cilën e përcjellin mësimin. 

Të dhëna për punësimet: Numri i të punësuarve në në objektin: për kuadrin 

mësimdhënës – të dhëna për numrin javor të orëve të cilat i mbajnë në atë 

object, ndërsa për kuadrot jomësimdhënëse pjesën e kohës së plotë të punës të 

cilën e kalojnë duke punuar në atë objekt.  

Të dhënat financiare: planet financiare të shkollave sëbashku me kategoritë 

kryesore (shpenzime për rrogat, shpenzimet për ngrohje dhe forma tjera të 

energjisë, shpenzime për materjal harxhues, mjete materjale dhe mjete për 

higjienë). Kur bëhet fjalë për të dhënat financiare, është më lehtë të mblidhen 

të dhënat për shkollat fillore si institucione (shkollë fillore komunale së bashku 

me shkollat rajonale). Mirëpo, është mjaft e dobishme që të mblidhen dhe të 

regjistrohen të dhënat financiare pëe secilën shkollë komunale me ata rejonale 

veçmas. 

Hapi 2 - Vlerësim i gjendjes fizike në objektet shkollore  

Qëllimi i vlerësimit të objekteve eshte që KSH-ja të fiton të dhëna të sakta për 

gjendjen fizike të objektit shkollor. Këta të dhëna janë të nevojshme që të verifikohet 

se shkollat i plotësojnë normat obliguese ndërtimore dhe i përmbushin kërkesat 

përkatëse për sigurimin e mësimdhënies në pajtueshmëri me normat dhe standardet të 

përgatitura nga ana e Ministrisë për arsim dhe shkencë (janë në dispozicion në PEP). 

Poashtu, me ndihmën e këtyre të dhënave mund të përgatiten buxhete të sakta për 

mirëmbajtjen e shkollave, por edhe për përmirësimin e kushteve fizike në shkollat.                                                                                                                        

Për vlerësimin e gjendjes në objektin nevojitet të mblidhen të dhëna në sferat 

vijuese:  
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1. Të dhëna të përgjithsme për shkollën: emri, adresa e objektit shkollor, të dhëna 

themelore dhe të përgjithshme për objektin dhe parcelën, si dhe të dhëna nga 

katastri. 

2. Të dhëna për objektin shkollor: numri, madhësia dhe gjendja e të gjitha 

hapsirave shkollore (klasa, zyre, etj.).                                                                 

3. Të dhëna për oborrin e shkollës: sipërfaqja dhe shfrytëzimi i elementeve 

specifike të parcelës shkollore. 

4. Të dhëna për infrastrukturën ekzistuese (sistemi i ujësjellësit, kanalizimi, rrjeti 

elektrik, sistemi i ngrohjes, sistemi i komunikimeve, mbrojta kundër zjarreve).  

5. Vlerësim teknik i të dhënave për objektin: lloji dhe gjendja e elementeve 

kryesore ndërtimore, siç janë çatia, muret e jashtme dhe të brendshme, 

tavanet dhe dyshemetë, dyert dhe dritaret dhe pajisja sanitare. 

6. Të dhëna për pjasijet themelore shkollore: përmbajtja, sasia dhe gjendja e 

pajisjes, siç janë bankat, karriket, dërrasat dhe kompjuterët.  

Vlerësimi i objekteve shkollore kryhet në terren me vizitë të çdo objekti shkollor, 

regjistrimi, fotografimi ose inçizimi i objekteve, dhe vlerësimi i gjendjes së objekteve 

gjatë vizitës në terren. Vlerësohen pozitat vijuese të objektit: 

• Konstruksioni i objektit    

• Çatia  

• Muret e jashtme (fasada) 

• Muret e brenshme, tavanet                                                  

• Dyshemetë 

• Dritaret 

• Dyert                                                           

• Pajisja sanitare 

• Instalaciuoni elektrik    

• Систем за греење 

Për vlerësimin e gjendjes së secilës prej këtyre pozitave shfrytëzohet klasifikimi në 

vijim:  

 E mirë – hapsirat janë në gjendje të mirë, nevojitet vetëm mirëmbajtje 

rutinore. 



� 
� 
 
 
 
 

Зајакнување на капацитетите на училишните одбори 
Проект за основно образование         
ул. Букурешка 91                   Тел: + 389 (0) 2 306-1620                
1000 Скопје                             Факс: + 389 (0) 2 306-1629 
                                        47                                                                                                                                                                                                                         

PRIMARY 

EDUCATION PROJECT 

 E mjaftueshme – nevojiten korreksione të vogla preventive të disa elementeve 

nga hapsirat e caktuara të objektit.  

 E varfur – hapsirat karakterizohen me karakteristika të caktuara të cilat janë në 

gjendje të përhershme substandarde që kërkojnë kujdes të vazhdueshëm, 

renovim ose ndryshim. 

 E pamjaftueshme – gjendja e hapsirave është e tillë që ekzistojnë të gjitha 

elementet, por kushtet janë substandarde dhe nuk mund të shfrytëzohen në 

mënyrë të sigurtë.  

 Zëvëndësim/demolim – gjendja e hapësirave është e tillë që seriozisht ndikon 

në sigurinë e shfrytëzuesve, nuk ka kushte për zhvillimin e procesit pedagogjik. 

Përcaktimi i prioriteteve në objektet shkollore. 

Pas vlerësimit të objekteve shkollore dhe përcaktimit të gjendjes të pozitave, është e 

nevojshme të caktohen prioritetet për investim në shkollat. Për këtë është e 

planifikim i kujdesshëm, vlerësim i saktë dhe preciz i objekteve shkollore. Me 

përcaktimin e prioritetit për investime, KSH-të do të munden marrin kontrollën mbi 

procesin e investimit në shkollat e tyre, për dallim prej situatës kur prioritetet për 

investime i bëjnë tjerë. 

KSH sëpari definon listë të kritereve për caktimin e prioriteteve. 

Lista e propozuar e kritereve: 

• Siguria (konstruksioni, tavani, instalacioni elektrik) 

• Nëvojat themelore të nxënësve (toaletët, dritaret)                               

• Pengesa e procesit mësimor (sistemi për nxemje) 

• Përmirësimi i standardit (malterimi, dyshemeja, fasada)  

Lista është e hapur, çdo KSH mund që ta ndryshon dhe plotëson. 

Në pajtueshmëri me ligjin, mjetet e kufizuara që janë të alokuara nga buxheti i 

pushtetit qendror për investimet me shkollat shpërndahen për projekte specifike nga 

ana e Ministrisë për arsim dhe shkencë. Për projektet për investim në arsim është i 

nevojshëm planifikimi afatgjatë (plan i cili përfshin periudhë prej 3 deri në 5 vjet). 

Për këtë shkak çdo shkollë përcakton listë të prioriteteve në bazë të kritereve të 

caktuara paraprakisht nga ana e komunës, ndërsa drejtori sëbashku më këshillin e 

shkollës e formojnë listën e prioriteteve. 
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Përveç buxhetit të pushtetit qendror, ka edhe dy burime të financave të cilat janë në 

dispozicion për investim në objektet shkollore: projekte të donatorëve dhe buxheti i 

komunës. Poashtu, mund të merr pjesë edhe shkolla me mjetet e saja. 

Kërkesa për investime 

Kërkesa për investime, prej shkollës deri te komuna, duhet të përmbajë: 

• Të dhënat themelore për shkollën.                                      

• Numri i shfrytëzuasve dhe struktura demografike 

• Qëllimi i rekonstruksionit (problemet e indetifikuara)  

• Çka përfshin rekonstruksioni (përshkrim i intervenimit, arsyeshmëria, dhe të 

ngjashme)  

• Ndikimi i rekonstruksionit mbi procesin pedagogjik, kursimi i energjisë, etj. 

• Buxhet i nevojshëm për reksonstruksionin (shpenzimet e parashikuara) 

Propozim – projektet duhet të jenë: 

•  Gjithpërfshirëse (të sigurohen të gjitha të dhënat e nevojshme)          

•  Me dokumentacion të kompletuar (të dorëzohen të gjitha dokumentet e 

nevojshme) 

•  Realisht t’iu përgjigjen nevojave                                            

•  Të përcillen instruksionet dhe procedura (paraprakisht mirë të lexohen 

instruksionet, të diskutohen dhe të kërkohet përgjigje për të gjitha pyetjet e 

paqarta nga ai i cili e cakton procedurën – komunën, MASH, donatorin) 

•  Në lidhje me prioritetet e komunës, MASH-it, donatorit (të jenë të përshtatura 

me prioritetet) 

•  Në lidhje me dokumentet për zhvillim të shkollës dhe komunës (të jenë të 

përshtatura me dokumentet për zhvillim të shkollës dhe komunës) 

Dokumentacioni teknik  

Sëbashku me kërkesën dorëzohet edhe dokumentacioni teknik i punuar nga kompani të 

licencuara dhe individë, që përfshin: 

– Përshkrim i punëve të parapara  

– Skica dhe vizatime themelore 

– Lënda - kalkulimi 
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Bashkpunimi me MASH 

• Për propozim kërkesat vendos MASH, ndërsa vendimin e sjell Qeveria e RM-së 

• MASH në mënyrë operative e zbaton procedurën (tenderimi, nënshkrimi i 

kontratave për ndërtim dhe mbikqyrje) 

• Për investime deri në 1.000.000 Ministria i transferon mjetet në shkollat, të 

cilat më tutje e zbatojnë procedurën                                                      

• Realizimi 

• Mbikqyrje prej komunës dhe shkollës 

Komuna dhe shkolla si investitorë ose bashkë-investitorë në një projekt (për 

shembull, kur siguron vetëm bashkë-financim të kufizuar të projektit i cili është i 

përmbajtur financisht nga mjete të donatorëve) duhet t’i realizojë edhe të drejtat 

dhe detyrat e veta për mbikqyrjen e investimit. Kjo përfshin mbikqytje mbi punën 

përgatitëse për cilindo projekt investees, pëlqimin/miratmin e planeve ndërtimore 

dhe arkitektonike, organizimi ose pjesëmarrja në tenderët për zgjedhjen e 

kompanisë të ndërtimtarisë, dhe mbikqyrje gjatë realizimit. Mbikqyrja gjatë 

realizmit është e njejtë si për të gjitha investimet ndërtimore, por në këtë rast 

është karakteristike se duhet të kushtohet kujdes edhe në plotësimin e normave 

ndërtimore në arsim.                                         

Bashkpunimi me donatorët 

• Komunikimi me donatorët  

• Të përcillen kriteret sipas të cilave miratohen projektet                      

• Në tërësi të kuptohet mënyra e aplikimit dhe të përcillen instruksionet 

• Të posedohet dokumentacioni teknik 

5. Përmbledhje e sesionit                                                                                      10 minuta 

Në fund të këtij sesioni, duhet të fitoni fotografi më të qartë për kompetencat 

e këshillit të shkollës sa i përket menaxhimit me objektet shkollore. 
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Sesioni 5 

Ushtrim praktik (aplikacioni, buxheti, 

implementimi, mirëmbajtja)  

Qëllimi Të zbatohen në praktikë dituritë e fituara për 

plotësimin e aplikacioneve për fitimin e mjeteve për 

mirëmbajtjen e objektit shkollor. 

Pritjet Plotësojeni në mënyrë praktike aplikacionin për 

projekt i cili është prioriteti juaj për realizim në 

shkollë. 

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Hyrje 5’ 

2. Puna në grupe (3 grupe) 30’ 

3. Prezantimi i rezultateve prej punës në grupe 20’ 

5. Përmbledhje e sesionit 5’ 

Kohëzgjatja totale: 60’ 

 

Burimet 

 

Laptop, LCD projektor, flipçart, fllomasterë 

Slajdet 64 
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1. Hyrje 5 minuta 

Qëllimi i kësaj detyre është që ta kuptoni procedurën për plotësimin e një 
kërkese për investim (aplikacion) dhe në mënyrë praktike të merrni pjesë na 
përgatitjen e aplikacionit. 

2. Puna në grupe (3 grupe) 30 minuta 

Ushtrimi 2: Përgatitja e aplikacionit dhe caktimi i prioriteteve 

Udhëzim: 

Nxënësit do të punojnë në tri grupe. Detyra e këtyre tri grupeve është e njejtë dhe 
ajo përbëhet prej plotësimit të aplikacionit për projekt. Aplikacioni është ekstrakt 
prej aplikacionit standard të cilin PEP-i e shfrytëzon në Komponentën për renovimin e 
shkollave. Të gjitha grupet do të zgjedhin prioritetin e tyre (mund që të gjitha grupet 
ta kenë prioritetin e njejtë, ndërsa mund të jetë edhe i ndryshëm). Në lidhje me 
prioritetin e zgjedhur plotësohet edhe aplikacioni. Të gjitha grupet fitojnë 
instruksione rreth asaj se si duhet të plotësohet aplikacioni. 

Secili grup le të zgjedhë përfaqësuesin e vet, i cili do t’i prezanton aplikacionet para 

pjesëmarrësve tjerë. 

Për mbarimin e kësaj detyre i keni në dispozicion 30 minuta. 

3. Prezantimi i rezultateve prej punës në grupe 20 minuta 

Pasi që t’i plotësoni aplikacionet, përfaqësuesi i grupit do t’i prezanton 

rezultatet, ndërsa pastaj do t’i diskutoni me pjesëmarrësit tjerë edhe me 

trajnuesin. 

4. Përmbledhje e sesionit:  5 minuta 

Në fund të këtij sesioni, duhet të fitoni fotografi më të qartë për mënyrën në 

të cilën plotësohen aplikacionet (posaçërisht për ata pjesëmarrës të cilën nuk 

kanë pasur një përvojë të tillë paraprake).  
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Sesioni 6 

Konkludim dhe evaluim                                              

Qëllimi Përmbledhja e të gjithë sesioneve, hapat e ardhshme, 

detyrë dhe evaluim i puntorisë.    

Pritjet Pjesëmarrësve do t’ju jepet detyra e do të punohet në 

mënyrë të pavarur dhe gjatë sesioneve mentoriale, 

ndërsa prej tyre do të pritet të japin informatë kthyese 

për kualitetin e puntorisë. 

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Konkludimet 10’ 

2. Detyra 10’ 

3. Evaluimi i puntorisë 5’ 

Kohëzgjatja totale: 25’ 

 

Burimet 

 

Laptop, LCD projektor, flipçart 

Formular për vlerësim 
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1. Konkludimet                                                                                                                                        10 minuta 

Trajnuesi do t’ju përkujtojë për krejt atë që ka qenë e diskutuar gjatë të 
gjitha sesioneve dhe bashkaraisht do të sjellni konkludime. 

2. Detyra 10 minuta 

Detyra është hap i rëndësishëm që të sigurohet se atë të cilën e keni mësuar 
gjatë puntorisë do të mund ta përdorni edhe në praktikë gjetë angazhimit tuaj 
në këshillin e shkollës. 

Detyrën e punojnë bashkarisht të gjithë pjesëmarrësit në puntori. Fokusin e 
detyrës nga kjo puntori duhet ta punojnë bashkarisht të gjithë pjesëmarrësit në 
puntorinë. Fokusi i detyrës për këtë modul është që tërësisht të plotësohet 
aplikacioni i PEP-it dhe të përgatitet buxhet për renovim i cili do të 
shfrytëzohet për renovimin e ardhshëm të shkollës me pjesëmarrje aktive të 
këshillit të shkollës. Aplikacioni DUHET të jetë i plotësuar në gjuhën angleze, 
ndërsa sipas dëshirës mund të plotësohet edhe në gjuhën maqedonase/shqipe. 
Afati për dorëzimin e aplikacionit në PEP është një javë pas plotësimit të 
takimit mentorial. Aplikacioni dorëzohet në mënyrë elektronike deri te 
Viktorija Dimitrovska, koordinatore për këshillat e shkollave 
(renovations@pep.org.mk) dhe me anë të postës në rr. Bukureshka 91, 1000 
Shkup.  

3. Еvaluimi 5 minuta 

Evaluimi është aktiviteti i fundit i puntorisë. Trajnuesi do të shpërndajë 
formularë për evaluim, ndërsa ju do të duhet që lirisht t’i jepni vlerësimet dhe 
komentet tuaja të cilat do të kontribojnë në përmirësimin e puntorive të 
ardhshme. 

 

 

 

 

 

mailto:renovations@pep.org.mk
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MODULI 3: 

KOMUNIKIMET 
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Sesioni 1 

Hyrje 

Qëllimi Njohtimi me rendin e ditës dhe krijimi i atmosferës së punës. 

Pritjet Njohtimi me qëllimet e trajnimit, rendin e ditës dhe 

mënyrën e realizimit të puntorisë. 

 

 

Hapat 
 

1. Hyrje                    

2. Shqyrtimi i qëllimeve dhe rendit të ditës   

3. Lojë për t’u nxehur  
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1. Hyrje   

Në fillim të trajnimit pjesëmarrësit njohtohen me temat në modulin 
Komunikimet (trajnimi i tretë për përforcimin e kapaciteteve të këshilleve të 
shkollave). 

2. Shqyrtimi i qëllimeve dhe rendit të ditës   

Në fillimin e hershëm të trajnimit theksohet qëllimi i përgjithshëm i modulit 
dhe qëllimet konkrete të cilat duhet të arrihen nëpërmjet të trajnimit. Pastaj, 
ipet shqyrtimi i rendit të ditës dhe mënyrat se si do të realizohen qëllimet e 
trajnimit. 

A. Qëllimi i përgjitshëm                     

Qëllimi i përgjithshëm i puntorisë është përmirësimi i aftësive të komunikimit 

kualitativ në shkollë, por edhe me të gjitha anët e tanguara të rrethit të tyre 

(bashkësia lokale, sektori i biznesit, mediumet, donatorët, sektori joqeveritar dhe të 

ngjashme).                                                                                                            

B. Qëllimet konkrete 

 Të përmirsohen aftësitë për oragnizim dhe udhëheqje të Mbledhjeve efikase 
dhe efektive, udhëheqje e diskutimit të nxitur 

 Të përmirsohen aftësitë e komunikimit kualitativ në shkollë dhe me rrethin                                                                                                    

 Të ngritet senzitiviteti në lidhje me rëndësinë e përmirsimit të mënyrës së të 
shprehurit në komunikimin me partnerët         

 Të njohtohen me rëndësinë të Marrëdhënieve publike kualitative dhe zhvillimi i 
aftësive për organizimin e aktiviteteve nga kjo sferë 

 Të përmirësohen aftësitë e lobimit për shkollën 

C. Rendi i ditës 

Shkurtimisht, prezantohet rendi i ditës, sesion pas sesioni.  
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Përfitim real prej kësaj puntorie për këshillin e shkollës është që bashkarisht ta 
kalojnë ditën duke menduar për pyetjet në lidhje me komunikimet, dhe për 
rëndësinë e tyre në punën e këshillit të shkollës, me qëllim që t’ju ndihmojë 
gjatë kryerjes së kompetencave të tyre.    

 

3. Lojë për tu nxehur  

Në fillim jepet një hyrje e shkurtë për rëndësinë e aftësive komunikative në 
procesin e realizimit të kompetencave të KSH-ve, pjesëmarrësve iu theksohet 
edhe rëndësia e kontributit personal të secilit anëtar në ndërtimin e 
komunikimit kualitativ me partnerët e shkollës.                                                                   

Me qëllim që të krijohet atmosferë e relaksuar dhe gradualisht të fokusohen në 
temën e trajnimit, është mirë që trajnimi të fillojë me ndonjë aktivitet 
zbavitës ose me nodnjë lojë për t’u nxehur. Në këtë drejtim është edhe testi (i 
dhënë në Aneksin 2) i cili bazohet në vetëevaluimin e anëve të forta dhe të 
dobëta në komunikimin që paraqet edhe bazë për të menduar për ndryshime 
pozitive dhe përmirsimin e stilit të komunikimit. 

Në testin janë të paraqitura dy lista të fjalëve të cilat janë të kundërta me 
domethënie dhe i përshkruajnë anët e forta dhe të dobëta në komunikim. Me 
anë të shënimit të „X“ në katrorat shënohet mënyra në të cilën sillemi gjatë 
një bisede jozyrtare: a është përgjigjeja më afër njërës ose tjetrës anë? 

Pas plotësimit të testit duhet të lidhen me një vijë në drejtim vertikal fushat e 
plotësuara me „X“. Me atë do të fitohet vija e cila do t’i prezanton anët e forta 
dhe të dobëta në komunikimin e të pyeturit. Anët e forta janë nga ana e 
majtë, ndërsa anët e dobëta nga e djathta. 
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Sesioni 2 

Mbledhjet  

Qëllimi Të diskutohet për mbledhjet në shkollë dhe të përmirësohet 

efikasiteti dhe efektiviteti në organizimin dhe udhëheqjen e 

Mbledhjeeve.    

Pritjet                                                                                   Njohtimi i pjesëmarrësve me rregullat e organizimit dhe 

udhëheqjes të një mbledhjes së suksesshme si dhe shqyrtimi 

i problemeve të lidhura me mbledhjet dhe mënyrat për 

zgjedhjen e tyre. 

 

 

Hapat 
 

1. Hyrje   

2. Prezantimi   

3. Diskutim i nxitur   

4. Prezantimi   

5. Përfundimi   
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1. Hyrje   

Qëllimi i këtij sesioni është njohtimi me temat në vijim:  

 Rregulla për organizimin dhe udheheqjen e mbledhjeve efikase dhe 
efektive 

 Diskutimi shtytës në temën e cila është e njohur dhe në interes të të 
gjithë pjesëmarrësve, ndërsa e rëndësishme për shkollën 

2. Prezantimi  

Mbledhja është formë e punës grupore, ku shkëmbehen informata, zgjidhen 
probleme, zhvillohen ide kreative, sjellen vendime… ose ndoshta edhe humbet 
kohë. Njëra prej ankesave më të shpeshta që dëgjohen nga ana e të 
punësuarve në më shumë organizata kanë të bëjnë me vetë mbledhjet... “ata 
marrin pjesë shumë të madhe të kohës tonë të rëndësishme“. Nëse të 
punësuarit tregojnë gjëra të këtilla, atëherë kjo flet keq për vetë organizatën. 
Mbledhjet janë të rëndësishme sepse ata janë vendi  ku ndërtohet kultura dhe 
ambienti i një organizate. Mbledhjet janë një prej mënyrave nëpëmjet të 
cilave organizata iu tregon të punësuarve se: “ti je anëtar." 

Rregullat për organizimin e një mbledhjes efikase dhe efektive janë: 

 Pergatitje e mirë e mbledhje 

 Burime të informatave kualitative                                     

 Zgjedhja e pjesëmarrësve 

 Definimi i qëllimeve të mbledhjes 

 Rendi i ditës 

 Termin dhe vend i përshtatshëm i realizimit 

 Përgatitja dhe shpërndarja e materjaleve të nevojshme                                           

 Kornizë e përshtatshme kohore e mbledhjes 

 Rregulla paraprakisht të definuara për udhëheqjen e mbledhjes 

 Zbatimi i aftësive të komunikimit 

 Udhëheqje e diskutimit të nxitur 
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 Ballafaqim me personalitete të ndryshme të diskutantëve                          

 Gjenerimi i ideve 

 Vendime konsenzuale 

 Udhëheqja e proçesverbalit 

3. Diskutimi shtytës (nxitës/provokues) në temën                   

Jepet detyrë për tu mendohuar ne lidhje me gjendjen e higjienës në shkollë 

me qëllim që të dëgjohen mendime të ndryshme. 

Çështja për diskutim mund të jetë gjithçka, që është në interesin e shkollës 

(për shembull: Çka ndodhën me higjienën në shkollë?)                                                         

Është e rëndëshishme që pjesëmarrësit të jenë të nxitur që t’i shprehin 

mendimet e tyre, ndërsa pastaj komentet e parafrazuara dhe komentet e 

përmbledhura të shënohen në flipçart, që të mund të shqyrtohen mendimet 

dhe argumentet e ndryshme për të njejtat.  

Metodat për nxitjen e diskutimit janë: 

• Çka është duke ndodhur? 

• Prej asaj që e ndëgjove, çka të nxiti të thuash / të mendosh se...? 

• Edhe çka? 

• A mendon dikush ndryshe... 

• T’i ndëgjojmë edhe tjerët të cilët nuk e thanë këndvështrimin e tyre... 

4. Prezantimi                                                                                                                            

Çka duhet të përdorë një lehtësues derisa bën nxitje për diskutim: 

• Parashtrimi i pyetjeve 

• Të dëgjuarit aktiv                                                                    

• Parafrazimi 

• Ndërlidhja 
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• Gjuha e trupit   

• Konsenzus, zgjidhje e  përbashkët 

Theksohet rëndësia e posedimit të aftësisë për udhëheqjen e diskutimit të 
nxitur në mbledhje, në ambient demokratik dhe në drejtim të rezultateteve 
më kualitative.     

Të dëgjuarit aktiv dhe parafrazimi janë bazë për kuptim më të mirë, shprehje 
të respektit dhe fitimit të informatave. Ata e kanë për qëllim të mundësojnë: 

 - kontrollë se a janë folësi dhe dëgjuesi në vijë të njejtë 

 - kontrollë se a ekziston kuptim i ndërsjellë 

 - udhëheqje e diskutimit në nivel të barabartësisë 

 - përsëritja e komenteve me fjalë të veta 

Informata kthyese është informata e cila mund të shfrytëzohet për të kuptuar 
se si është kuptuar mesazhi nga ana e atij i cili e ka pranuar.  

Mbledhjet paraqesin: 

 Mejdan të bashkpunimeve, besimit dhe përkrahjes në mes anëtarëve të 
KSH. 

 Pasqyrë e barabartësisë, raport partnerial në mes anëve të ndryshme të 
tanguara në përbërjen e këshillit të shkollës, duke i kushtuar rëndësi që 
të zhvillohen pa prezencën e dominimit. 

Për mbledhjet është e rëndësishme: 

 Të mbarojnë me komente pozitive                                                                   

 Bashkarisht të planifikohen aktivitetet për përmirësim 

 Të mirëmbahet klimë e mirë për komunikim  

5. Përfundimi:   

Në fund duhet të bëhet refleksion që të kuptohet se sa ky sesion ofron fotografi 

më të qartë për mbledhjet dhe për efikasitetin e tyre. Kjo mund të bëhet në 

atë mënyrë, që me anë të 2-3 fjalive do të përmblidhet se çka është bërë dhe 

çka është mësuar në sesionin dhe do të bëjë hyrje në sesionin e ardhshëm i cili 
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do të jetë i fokusuar në komunikimet me partnerët e brendshëm dhe të 

jashtëm.  
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Sesioni 3 

Komunikimet me partnerët e jashtëm dhe të 

brendshëm  

Qëllimi Njohtimi me procesin e komunikimit dhe qasjet për 

përmirësimin e aftësive komunikative  

Pritjet Njohtimi me rëndësinë të kontributit personal në krijimin e 

komunikimit kualitativ me partnerët e jashtëm dhe të 

brendshëm 

 

 

Hapat 
 

1. Hyrje   

2. Prezantimi   

3. Diskutim   

4. Prezantimi   

5. Puna në grupe  

6. Përfundimi   
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1. Hyrje  

Në fillim definohen qartë qëllimet dhe sferat të cilat i përfshin ky sesion. 

Sesioni fokusohet në sferat vijuese: 

 Komunikimet me partnerët e jashtëm dhe të brenshëm  

 Llojet e ndryshme të komunikimit 

 Rëndësia e intelegjencës emocionale në krijimin e komunikimit 

kualitativ                                          

2. Prezantimi  

Procesi i komunikimit. Komunikimi është i rëndësishëm për menaxherat dhe 

për anëtarët tjerë të një organizate sepse ai paraqet proces nëpërmjet të cilit 

realizohet planifikimi, organizimi, udhëheqja dhe kontrolli. Komunikimi është 

aktivitet të cilit njerëzit i kushtojnë një pjesë mjaft të madhe të kohës së tyre. 

Poashtu, komunikimi luan rol kyç në punën e menaxhera, edhe atë: 

 Në pjesën e marrëdhënieve ndërnjerzore; 

 Në pjesën e informimit; 

 Në pjesën e vendimmarrjes. 
 

Sot, fjala “komunikim” simbolizon transferimin e informatave, ideve, 

mesazheve ose sinjaleve.  

Komunikimi mund të definohet sipas mënyrës në vijim: 

 Ndarja e informatave ose përvojave në mes njerëzve me anë të përdorimit 
të mesazheve simbolike. 

 
Me komunikim kualitativ ndërtojmë marrëdhënie të barabarta, të ndërsjella 
për arritjen e qëllimit të përbashkët.                                                                                                                              
 
Komunikimi paraqet: 
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• Proces i shkëmbimit të mesazheve (verbale ose joverbale), në mes të më 
së paku dy personave me qëllim ose synim të caktuar 

• Secili shkëmbim zhvillohet në kuadër të ndonjë situate – kontekstit të 
komunikimit 

• Për komunikim të suksesshëm, është e domosdoshme të ekziston 
përshtatje e të gjithë pjesëmarrësve në situatat e shumëllojshme të 
komunikimit 

Ekzistojnë më shumë lloje të komunikimit afarist: 

• Komunikim gojor 

• Komunikim i shkruar 

• Komunikim telefonik 

• Komunikim elektronik 

• Komunikimi me mediumet 

Komunikimi gojor është i rëndësishëm sepse: 

• Fjalimi i mirë mund të ketë efekt posaçërisht të fuqishëm 

• Të mbahet në kohën e vërtetë dhe nga ana e folëst të vërtetë  

Kumunikimi i shkruar është shpeshëherë medium i përdorur në 

komunikimin afarist dhe duhet të jetë i përdorur si tekst i kuptuar lehtë si 

dhe të jetë i qartë. Format më të përdorura të komunikimit të shkruar në 

komunikin afarist janë: 

• Letra afariste 

• Lajmërim për përdorim të brendshëm                                                                       

• Lajmërim për opinionin                                                    

Komunikimi me anë të telefonit paraqet mënyrë të shpejtë të komunikimit 

ku ekziston qasje e lehtë deri te informatat.  

Kultura e komunikimit me anë të telefonit nënkupton që: 

- ta theksoni emrin e saktë dhe titullin e personit të cilin e kërkoni 

 - të jeni të saktë se çka dëshironi (informatë, shpjegim...)                                     

 - të prezantoheni  
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 - të tregoni se çka kërkoni konkretisht 

 - të bëni pauza për të fituar përgjigje   

 - të merrini shënime për atë që është thënë                                                            

 - të pyetni se a mund të paraqiteni përsëri 

Komunikimi me anë të internetit është mjeti më dinamik për komunikim sot. 

Një shkollë, me qëllim të hapet drejt botës dhe të komunikojë pa pengesa, 

duhet që të shfrytëzojë: 

• Postë elektronike                                        

• Internet faqe të shkollës 

• Rrjetet sociale (bllogje, Facebook, Twitter) 

• Gazetë elektronike                              

Еtika në komunikimin afarist paraqitеt si rezultat i tentimeve që në mënyrë 

kritike të mendohet sjellja e personit në kuadër të organizatës, vlerën dhe 

mundësitë e saja, si dhe principet mbi të cilat pushojnë marrëdhëniet 

ndërnjerzore në vetë organizatën.  

Etika përfshin mësimin e asaj se çka është e drejtë, e çka e gabuar. Etika është 

përmbledhje e rregullave të cilat çojnë në kahje të sjelljes së lartë morale dhe të 

cilat paraqiten si bazë për ruajtjen e mënyrës së organizuar të jetës së individëve, 

ndërsa secili person ka nëvojë për rregulla të cilat do të jenë korniza e sjelljes. 

3.  Diskutim  

Në këtë pjesë, pjesëmarrësve iu jepet hapsirë të bisedojnë lirisht për definimin e 

partnerëve të jashtë dhe të brendshëm. Pas diskutimit të shkurtë pjesëmarrësve iu 

prezantohet rradhitje e partnerëve (edhe të brenshmit edhe të jashtmit, por jo të 

ndarë) dhe sëbashku me grupin kufizohen njërit prej tjerëve. 

4.  Prezantimi                                                                                                      

Kjo pjesë e prezantimit fokusohet në rëndësinë të themelimit të komunikimit me 

partnerët. Komunikimi me partnerët përfshin: 
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• Nxitja e bashkpunimit 

• Ndërtimi i besimit 

• Respektimi i dallimeve                                                                                                             

• Shprehja e mendimit personal       

• Dëgjimi i mendimit të tjerëve 

• Respektimi i principeve të barabartësisë 

• Zhvillimi i aftësive për ndërtimin e marrëdhënieve interpersonale 

• Krijimi i strategjisë globale për bashkpunim me bashkësinë lokale                

• Qëndrueshmëri e marrëdhënieve në të gjitha situatat jetësore                                                                              

• Ndërtimi i rrjeteve për bashkpunim dhe përkrahje në shtigje të gjata    

Për komunikimin me partnerët e brendshëm është e rëndësishme: 

• Nxitja e lojal 

• itetit ndaj shkollës - Ne/Neve/E jona 

• E ndarë – përgjegjësia NE 

• Ne punojmë sëbashku për shkak të: 

- arritjes së qëllimeve të përbashkëta 

- ballafaqimit me dallimet 

- përmirsimit të statusit tonë 

Për komunikimin me partnerët e jashtëm është e rëndësishme: 

• Transmetimi i mesazhit të qartë 

• Përgjegjësi NE – e ndarë                           

• Krijimi i mundësive për shpjegim         

• Ndërtimi i mundësisë për përfitim të ndërsjellë 

• Marrëdhënie të shëndosha interpersonale 

• Mungesë e çdo lloji të dominimit 

Intelegjenca e zhvilluar emocionale është shumë e rëndësishme në ndërtimin e 

komunikimit kualitativ, sepse paraqet: 
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• Aftësi e personit që me sukses të menaxhojë me ndjenjat e veta  

• Aftësi që të përgjigjet në mënyrë përkatëse ndaj ndjenjave të 

bashkëbiseduesve të tyre    

 

 

 

 

Shprehjet TI Shprehjet UNË 

E shkele marrëveshjen tonë Ndjehem (i/e mërzitur, lënduar) sepse 

e shkele marrëveshjen tonë 

Ti nuk je person për t’i besuar Jam i/e habitur, nuk e di më në çka të 

besoj 

Nuk më respekton Ndjehem i/e lënduar sepse…                

Ti më hidhërove Kur e zbuloj se ___________ me të 

vërtetë hidhërohem                           

Nuk e kupton se…                                     Ne kemi problem rreth 

kuptimit______________. 

Asnjëherë nuk brengosesh         Ajo e cila mua më mugon është që të 

shoh se a kujdesesh vërtetë për… 

                                                                                                                        

 

5. Puna në grupe                          

Për këtë aktivitet pjesëmarrësit duhet të ndahen në dy grupe. Më mirë është që 
grupet të përbëhen prej pjesëmarrësve të zgjedhur rastësisht, ndërsa detyrat e secilit 
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grup duhet të shpjegohen para se të bëhet formimi i vetë grupeve. Shkaku për të cilin 
bëhet përzierja e grupeve është që të vendosen pjesëmarrësit në situatë për të 
bashkpunuar njëri me tjetrin.  

Njëra prej mënyrave për t’u realizuar përzierja e pjesëmarrësve në grupe, është të 
numërohen. Duke filluar nga cilado anë e hapësirës pjesëmarrësit numërohen me 
„një“ ose „dy“. Kështu, i pari është „një“, tjetri pranë tij është „dy“, i ardhëshmi 
është „një“ dhe kështu me rradhë derisa nuk kalohen të gjithë pjesëmarrësit. Të 
gjithë ata të cilët janë „një“ e përbëjnë njërin prej grupeve, ndërsa të gjithë ata të 
cilët kanë mbetur (ata që janë „dy“) e përbëjnë grupin e dytë. Principi i njejtë mund 
të zbatohet për ndarjen e rastësishme të pjesëmarrësve në 3, 4 ose 5 grupe.  

Grupi 1: Detyra e grupit të parë është që t’i definon mënyrat pozitive dhe negative të 

shprehjeve në komunikim me partnerët e brendshëm. Mënyrat do të shënohen në 

letër flip çart. Grupi do të zgjedh vetë një përfaqësues i cili do ta realizojë 

prezantimin para pjesëmarrësve tjerë. 

Grupi 2: Detyra e grupit të parë është që t’i definon mënyrat pozitive dhe negative të 

shprehjeve në komunikim me partnerët e jashtëm. Mënyrat do të shënohen në letër 

flip çart. Grupi do të zgjedh vetë një përfaqësues i cili do ta realizojë prezantimin 

para pjesëmarrësve tjerë. 

 

6. Përfundimi i Sesionit  

Në fund të këtij sesioni është e rëndësishme të kontrollohet se a ka ndihmuar ky sesion 

që të fitohet një fotografi më e qartë për komunikimet. Me 2-3 fjali bëhet një 

reflektim në sesionin paraprak dhe hyrje në sesionin e ardhshëm i cili mban titullin 

Marrëdhëniet publike.                                                    
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Sesioni 4 

Marrëdhëniet publike  

Qëllimi Njohtimi i pjesëmarrësve me rëndësinë e themelimit të 

marrëdhënieve kualitative publike. 

Pritjet Pjesëmarrësit do të njohtohen me qasjet e ndryshme për 

krijimin e marrëdhënieve publike. 

 

 

Hapat 
 

1. Hyrje dhe diskutim  

2. Prezantimi   

3. Puna në grupe  

4. Përfundimi i Sesionit  
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1. Hyrje dhe diskutim   

Është mirë që në fillim të këtij sesioni të shqyrtohen asociacionet e lidhura me 
termin Marrëdhëniet publike dhe rëndësia e tyre në punën e Këshillit të 
shkollës. 

Komentet e parafrazuara nga pjesëmarrësit duhet të shënohen në flip çart. 

2. Prezantimi  

Prezantimi do t’i përfshijë temat në vijim:  

 Çka sigurojnë marrëdhëniet publike për shkollën 

 Ndërtimi i imixhit 

 Zhvillimi i planit për за Marrëdhëniet publike 

 Sigurimi i kontakteve 

 Bashkpunimi me sektorin joqeveritar 

Marrëdhëniet publike janë të rëndësishme për: 

• T’u themeluar proces i komunikimit në dy kahje 

• Të fitohen informata kthyese 

• Të shikohet se si na perceptojnë tjerët  

• Kritikat dhe dëshirat e opinionit të jenë korigjues të sjelljes tonë 

Marrëdhëniet publike janë të përbëra nga të gjitha format e komunikimit të 
planifikuar, si dhe të komunikimit të brenshëm dhe të jashtëm, në mes të 
shkollës dhe opinionit të saj, për arritjen e qëllimeve specifike, të cilat janë 
me interes të përbashkët. 

Marrëdhëniet publike nëpërmjet të planifikimit dhe komunikimit strategjik, në 
shtigje të gjata sigurojnë: 

• Ndikim                                                                                           

• Besim 
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• Reputacion 

• Imixh të përmirsuar publik  

• Trajtim të përshtatshëm nga ana e mediumeve                                      

 Plani për narrëdhëniet publike bazohet në: 

• Analizë e organizimit të shkollës (ku gjindet, ku dëshiron të arrijë) 

• Analizë e opinionit (cilat janë grupet në shënjestër, cilat janë intereset, 
mundesitë e tyre)  

• Definimi i meshazhit kyç (të sublimohet esenca e qëllimit tonë, çka do 
të jetë pjesë e çdo komunikimi)                                                             

• Krijimi i strategjisë / plan për Marrëdhëniet publike 

• Formimi i ekipit Marrëdhënie publike 

• Formimi i sekcionit shkollor 

• Përgatitja dhe botimi i gaztës shkollore, broshura 

• Kontakt me mediumet 

Me qëllim që të themelohet kontakt i suksesshëm me opinionin, duhet të 
sigurohet:                                           

• Listë me kontakte të mediumeve 

 -  televizione lokale/nacionale – Këshilli i radiodifuzionit 

 -  gazeta ditore/javore/mujore – Shoqata e gazetarëve 

 -  publikime tjera – Biblioteka Universitare  

• Listë me kontakte të ogranizatave joqeveritare (qytetare)              

  -  Adresari i Qendrës maqedonase për bashkpunim ndërkombëtar 
(MCMS)                                                                       

• Listë me kontakte nga bashkësia e biznesit 

• Listë e personave kyç nga pushteti lokal  

 - gazeta e komunës, informatori 

Qëllimet i Marrëdhënieve publike të një shkollë janë: 

• Prezantimi i rezultateve të ndonjë ankete 

• Ndarja ose fitimi i çmimeve 
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• Promovimi i nxënësve dhe/ose arsimtarëve të shpërblyer 

• Eveniment për mbledhjen e donacioneve, renovim ose hapje e objekteve 
të reja 

• Organizimi i “Ditëve të dyerve të hapura”                            

• Aksione humanitare dhe ekologjike 

• Të “paketohet” storje e mirë                                 

- të jetë interesim aktual për opinionin 

- t’i studjoni mediumet dhe ta dini se kujt do t’ja ofroni storjen 

- storja të ketë elemente emocionale ose ndonjë të vërtetë univerzale, që 
ta prekni opinionin 

3. Puna në grupe  

Aktiviteti i këtij sesioni është paramenduar në mënyrë që pjesëmarrësit do të 

jenë të ndarë në tri grupe do të mund të shfrytëzohet teknika e lartpërmendur 

për formimin e grupeve. Është me rëndësi që ata të jenë të përzier dhe 

instruksionet për detyrën t’ju prezantohen para se të bëhet  ndarja e 

pjesëmarrësve në grupe.  

Secili prej tri grupeve do të ketë detyrë të ndryshme. 

Grupi 1: Të përgatitet fjalim 

Grupi 2: Të përgatitet letër oficiale 

Grupi 3: Të përgatitet deklaratë për publikun (opinionin)  

Pasiqë secili grup do ta përgatitën detyrën, përfaqësuesi i grupit le ta 

prezantojë para pjesëmarrësve tjerë. Pasi do të mbarojnë të tri prezantimet 

atëherë vijon nxitja e diskutimit për prezantimet gjatë së cilit bëhet evaluimi i 

tyre. Pas mbarimit të prezantimeve, pjesëmarrësit fitojnë materjale 

plotësuese të cilat do t’ju ndihmojnë që në të ardhmen t’i realizojnë detyrat e 

njejta me sukses më të madh. 

5. Përfundimi   
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Në fund të këtij sesioni me anë të disa fjalive sublimohen temat dhe qëllimet e 

arritura si dhe të kuptuarit e pjesëmarrësve për rëndësinë e marrëdhënieve 

publike në punën e KSH-së. Në fund bëhet hyrje prezantuese për temën e 

rradhës e cila e mban titullin Lobimi. 
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Sesioni 5 

Lobimi                                                 

Qëllimi                                                                          Të caktohen bazat e lobimit dhe të aftësohen pjesëmarrësit 

të kryejnë lobim të suksesshëm për shkollën e tyre. 

Pritjet Njohtimi me rregullat e lobimit dhe mundësi për hasjen e 

njohurisë për aftësitë personale për kyçje në procesin e 

lobimit                                                  

 

 

Hapat 
 

1. Hyrje   

2. Puna në grupe  

3. Prezantimi   

4. Përfundimi   
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1. Hyrje në prezantim  

Prezantimi do t’i përfshijë përmbajtjet në vijim:  

 Pse bëhet lobim 

 Lobimi direkt 

 Rregulla për lobimin                                                                             

 Lobistët 

Në diskutimin hyrës, jepet definicion për atë se çka paraqet lobimi: 

• Arti i bindjes                                                

• Teknika e krijimit të strategjive 

• Ndikim mbi ata me ndikim 

• Tentim për individ ose grup të ndikojë mbi vendimin e qeverisë 

2. Puna në grupe                                                                                                                                  

Detyra është të jepet definicion për secilën prej tri temave në vijim:  

1. Nevoja për lobim 

2. Strategjitë për lobim 

3. Sferat e lobimit  

Edhe këtë herë vlejnë rregullat e njejta për realizimin e ushtrimit si në situatat 

paraprake: instruksionet të shpallen para se të fillojë formimi i grupeve, ndërsa 

ata të jenë të përbëra nga ana e pjesëmarrësve të zgjedhur me vendim të 

rastit. 

Këta tema janë të shkruara prej më parë në fletë flip çart хартија dhe secili 

grup fiton nga një flip çart në të cilin duhet të duhet ta shënojë definicionin e 

vet për temën përkatëse. Pasiqë grupi të mbarojë me flip çartin e parë ia 

dorëzon grupit tjetër dhe pranë vehtes merr flip çart me pyetje të re. Secili 
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grup duhet t’ju përgjigjet tri temave dhe t’i shënojë në secilën prej tri flip çart 

letrave. Një përfaqësues i grupit i prezanton përgjigjet e shkruara në fletën flip 

çart në të cilën i fundit ka shkryar grupi në të cilin është anëtar. 

3. Prezantimi   

Pse bëhet lobimi: 

• Njerëzit që punojnë sëbashku dhe të cilët mund të bëjnë dallim 

• Njerëzit mund t’i ndryshojnë ligjet                                                                                                                                                                                               

• Lobimi është traditë demokratike 

• Lobimi ndihmon të gjinden zgjidhje reale                                 

• Kreatorëve të politikës iu nevojitet profesionalizmi juaj 

Lobimi paraqet proces me të cilin ndikohet në rezultatet e ndonjë politike, në 

miratimin e ndonjë ligji ose në sjelljen e ndonjë vendimi. Me lobim mund të 

avancohet kauza si dhe të ndërtohet besim publik. Lobimin mund ta kuptojmë 

si lloj të tregtisë, ku shiten ide, por vendimi për blerje varet prej mënyrës në 

të cilën do të prezantohet idea. 

Nën lobim direkt nënkuptohet: 

• Mbledhjee me njerëz mbi të cilët duhet të ndikohet 

• Sigurimi i informatave të mjaftueshme për qëllimet e lobimit                          

• Dëshmimi i rregullshmërisë të asaj e cila përfaqësohet                                            

• Negociata me lobi grupe tjera 

Rregullat e lobimit janë siç vijojnë: 

• Të ndahet personat prej problemeve 

• Të vendoset fokusi mbi intereset, e jo mbi pozitat 

• Të gjinden më shumë opcione para se të vendoset se çka të bëhet     

• Të insistohet që rezultati të bazohet mbi standarde objektive 

Lobistët: 
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• Janë me vetbesim, plot me dituri dhe përvojë 

• Janë të vetëdijshëm për ndikimin personal mbi të tjerët                                      

• Mund t’i identifikojnë anët e forta dhe të dobëta të tjerëve  

• Kanë stil të mirë të sjelljeve dhe të komunikimit 

• Angazhohen për zgjidhje të drejta               

• Janë të pjekur dhe të vendosshëm në çdo situatë    

Personat e njohur publik mund të ndihmojnë në procesin e lobimit. 

Këshilla praktike të cilat mund të shfrytëzohen gjatë lobimit janë të dhëna në 

vijim: 

1. Caktoni agjendën tuaj dhe qëllimet tuaja 

 Saktë duhet të dini se cilën temë do ta merrni parasysh. Mos e teproni 
me temat – përmbajuni në dy deri në tre tema. 

 Vendosni se çka do të kishit dashur të fitoni nga vizita, respektivisht 
angazhimi për t’u votuar në temën tuaj, udhëheqshmëria për temën ose 
ndoshta vizita juaj do të jetë thjesht infomative. 

 Nga fundi ndani kohë për bisëde, por mos e teproni. Mbani mend, ajo 
është vizita juaj. 

 Nëse është vizitë grupore, zgjedhni se kush do ta fillojë diskutimin dhe 
vendoseni agjendën tuaj në tavolinë. 

2. Caktoni mbledhje me grupin tuaj në shënjestër 

3. Dëgjoni me kujdes 

 Pjesa më e madhe e lobimit përbëhet prej dëgjimit, kërkimit të 
treguesve për këndvështrimin e bashkëbiseduesit tuaj dhe gjetja e 
mundësive për sigurimin e informatave të mira. 

 Nëse takoheni me “person të heshtur” kyçeni atë me anë të 
parashtrimit të pyetjeve.                                                                                                   

 Nëse ballafaqohen me “person llafazan”, kërkoni mundësi që ta ktheni 
në temë. 

4. Duhet të jeni të informuar dhe të përgatitur mirë 

 Shumica e bashkëbiseduesve përgjithsojnë, si edhe shumica prej nesh. 
Punoni detyrën tuaj të shtëpisë, por mos ndjeni se duhet ta dini edhe 
detajin më të vogël në lidhje me pyëtjen. Shprehni ndjenjat tuaja 
personale çdoherë kur është përshtatshëm për ta bërë këtë. Lidheni me 
brengën e shokëve tuaj dhe më anëtarët e bashkësisë. 
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 Dijeni kur duhet të pranoni “nuk e di” dhe të ofroni dorëzimin e 
informatave të mëtutjeshme. 

 Bëhuni të hapur për kundër-argumente, por mos u “ngjitni” për ata. 
Mos u bëni argumentues ose me disponim konfrontues.                                                       

5. Mos flisni shumë gjatë 

 Tentoni që ta rrethoni temën. Nëse e dëgjoni atë për të cilën keni 
shpresuar, shprehni faleminderimin tuaj dhe shkoni. 
Nëse hyni në “rrugë-qorre”, faleminderohuni atij/asaj, edhe në situatë 
kur jeni të dëshpruar nga takimi, por tregojeni këtë. Braktiseni 
hapësirën që të mund të vazhdoni me diskutimin ndonjëherë tjetër. 

6. Mbledhja e parë është që ta ndërtoni kontaktin 

 Nëse bashkëbiseduesi është i mirë për temën në të cilën jeni të kyçur 
edhe vetë ose e ka përkrahur pozitën tuaj në të kaluarën, gjatë vizitës 
tregoni se e respektoni atë.                                  

 Nëse bëhet fjalë për të kundërtën, kujtohuni në shprehjen “nuk ka miq 
të përhershëm, e as nuk ka armiq të përhershëm”. Një ditë për ndonjë 
temë e cila do të jetë e rëndësishme, ndoshta ai/ajo do t’ju përkrah. 
Në ndërkohë, vizita juaj mund ta parandalojë bashkëbiseduesin të 
bëhet kundërshtar aktiv. Me fjalë tjera, ndoshta do të ndihmojë që ta 
ndalni vrullin nga ana tjetër. 

7. Mirëmbajtja e kontaktit është shumë e rëndësishme 

 Pas vizitës, përcjellni mesazhin me të cilin do të shprehni 
faleminderimin tuaj. Nëse në mbledhjen janë bërë përpjekje, 
përsëriteni edhe njëherë se si i keni kuptuar ju. Nëse kanë qenë prezent 
edhe njerëz tjerë të personelit, poashtu shkruani edhe atyre. Ata 
shpeshëherë mund të jenë aleatët tuaj. 
 

4. Përfundimi i Sesionit:                                                                          

Ky sesion si dhe ata paraprak duhet të mbarojë me përmbledhjen e 

konkludimeve më të rëndësishme për komponentat e lobimit. Gjatë kësaj 

duhet të kontrollohet sa prej asaj që është thënë dhe konkluduar e kanë 

kuptuar pjesëmarrësit.  
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Sesioni 6 

Konkludimi dhe Evaluimi  

Qëllimi Përmbledhja e të gjitha sesioneve, hapat e ardhshme, detyra 

për mbledhje mentoriale dhe evaluimi i puntorisë.                                                                       

Pritjet Definohet dhe shpjegohet detyra e cila do të punohet në 

mënyrë të pavarur dhe gjatë sesioneve mentoriale. Në fund 

të sesionit bëhet edhe evaluimi i cili do të jep informatë 

kthyese për kualitetin e puntorisë. 

 

 

Hapat 
 

1. Konkludime  

2. Detyra  

3. Evaluimi   
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1. Konkludime   

Në fund të trajnimit duhet të diskutohen sesionet dhe bashkarisht të arrihet 
deri në konkludimet. 

2. Detyra  

Pjesë e rëndësishme e secilit trajnim është preazntimi i qartë i detyrës për 
takimin e mentorëve. Gjatë kësaj duhet të theksohet rëndësia e tij për 
zbatimin e duhur të asaj që është mësuar prej trajnimit.  

Detyrën duhet ta punojnë sëbashku të gjithë pjesëmarrësit e puntorisë. 

Ekipi duhet të organizojë eveniment për mbledhjen e mjeteve plotësuese dhe 

të përgatitën plan për realizimin e të njejtit (qëllimi, grupe në shënjestër, 

organizimi i evenimentit, ndarja e detyrave, kontakt me partnerët e 

brendshëm dhe të jashtëm, raportet me mediumet) 

Këshilli më i suksesshëm i shkollës do të fitojë shpërblim nga ana e PEP-it. 
Suksesi do të vlerësohet sipas më shumë kritereve (për shembull, kush do të 
përfshijë më shumë nxënës, do të mbledhë më shumë mjete, do të ketë 
përfaqësim më të madh në mediume etj.).                                                                                                                                                                                     

Pjesëmarrësit duhet për takimin e mëntorëve të përgatisin plan për 
organizimin e evenimentit, ndërsa mbajtja e evenimentit duhet të bëhet më 
vonë deri në fund të vitit shkollor. Kjo duhet që në mënyrë gojore t’ju 
lajmërohet pjesëmarrësve.  

3. Evaluimi  

Në fund të trajnimit pjesëmarrësve ju ipen formulare për evaluim, gjatë 
mplotësimit të së cilëve është shumë me rëndësi që ata të jenë të sinqertë dhe 
objektiv në përgjigjet e tyre për t’u përmirsuar kualiteti i puntorive të 
ardhshme.  
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Аneksi 1 

Rendi i ditës  

 

KOMUNIKIMET 

 

10:00-10:30 

10:30-11:30 

11:30-11:45 

11:45-12:55 

12:55-13:10 

13:10-14:20 

14:20-14:35 

14:35-15:45 

15:45-16:00 

Hyrje  

Mbledhjet  

Kafe pauzë 

Komunikimet me partnerët e jashtëm dhe të brendshëm 

Pauzë 

Marrëdhëniet publike 

Kafe pauzë 

Lobimi 

Konkludime dhe evaluimi 

16:00-16:45 Dreka 
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Aneksi 2 

Ushtrimi 1 

Теst për anët e forta dhe të dobëta në komunikim 

Më poshtë janë dy kolona me fjalë të cilat kanë kuptime të kundërta. Me shënimin e 

„X“ në katrorët tregoni sjelljen tuaj më të shpeshtë gjatë bisedës jooficiale: a është 

përgjigjja juaj më afër njërës apo tjetrës anë? 

Кur flas në bisedë jooficiale, unë jam...    

i qetë dhe i përmbajtur       nervoz dhe lehtë shqetësohem 

kam vetëbesim, i pavarur dhe i sigurtë       i pasigurtë dhe i frikësuar 

i orientuar kah partneri       autoritativ 

i orientuar kah qëllimi       jostabil (i ndryshueshëm) 

i matur, i këndshëm       i pakënaqur, i padisponuar, agresiv 

objektiv, i paanueshëm       subjektiv, i anueshëm 

i durueshëm       i padurueshëm 

miqësisht i orientuar       armiqësisht i orientuar 

rivendos kontakt       u ik kontakteve sy në sy, i lëviz sytë, shikoj poshtë 

dëgjues i mirë       ndërpres, nuk jam i koncentruar 

fleksibil       jofleksibil 

i kuptueshëm, empatik       sipërfaqësor, i cekët 

i rezervuar       joserioz, flas në emër të tjetrit 

dëshiroj t’i lëvdoj të tjerër        nuk kam dëshirë t’i lëvdoj të tjerët 

i aftë për t’i zgjidhur problemet       I paaftë për t’i zgjidhur problemet 

 

Pasi t’u përgjigjeni të gjitha pyetjeve me një vijë bëni lidhjen e fushave, të cilat i 

keni shënuar me „X“. 
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MODULI 4: 

LEGJISLATIVA DHE SIGURIMI I 
KUALITETIT 
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Sesioni 1 

 

Hyrje 

Qëllimi Njohtimi me rendin e ditës dhe krijimi i atmosferës punuese 

Pritjet Njohtimi me qëllimet e trajnimit, rendin e ditës dhe me 

mënyrën e realizimit të puntorisë.                                       

 

 

Hapat 
 

 

1. Hyrje  

2. Shqyrtimi i qëllimeve dhe i rendit të ditës  
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1. Hyrje       

Qëllimi i hyrjes është që të shprehet kënaqësia për punën e përbashkët e cila 
vijon, si dhe të prezantohen qëllimet dhe temat në modulin Legjislativa dhe 
sigurimi i kualitetit (trajnimi i katërt për përforcimin e kapaciteteve të 
këshillave të shkollave). 

 

2. Shqyrtimi i qëllimeve dhe i rendit të ditës                           

Në vetë fillimin duhet të theksohet se cili është qëllimi i përgjithshëm i 
modulit, ndërsa pastaj edhe qëllimet konkrete të cilat duhet të arrihen. Më 
tutje, jepet shqyrtimi dhe shpjegohet se si do të realizohen qëllimet e 
trajnimit. 

A. Qëllimi i përgjithshëm 

Qëllimi i përgjithshëm i puntorisë është përforcimi i kapaciteteve të KSH-ve nga 

aspekti i njohjes dhe përcjelljes së rregullativës ligjore dhe marrjes së përgjegjësisë 

për sigurimin e kualitetit në punën e shkollës. 

B. Qëllimet konkrete                                

 Njohtimi me nocionet themelore të rregullativës juridike 

 Njohtimi me pjesët thelbësore të Ligjit për arsim themelor          

 Njohtimi me mënyrat për vendosjen e sistemit mirëmbajtës për përcjelljen dhe 
respektimin e rregullativës ligjore                                                                  

 Aftësimi për zgjidhjen e situatave problematike     

 Njohtimi me nevojën për marrjen e përgjegjësisë në sigurimin e kualitetit të 
punës së shkollës 

 

C. Rendi i ditës 

Shkurtimisht, prezantohet rendi i ditës, sesion pas sesioni.                           

Përfitim real prej kësaj puntorie për këshillin e shkollës është që bashkarisht ta 
kalojnë ditën duke menduar për pyetjet në lidhje me Legjislativën dhe 
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sigurimin e kualitetit dhe rëndësinë e tyre në punën e këshillit të shkollës, me 
qëllim që ajo t’i ndihmojë gjatë realizimit të kompetencave të tyre. 

Nga ana e pjesëmarrësve pritet që ta përcjellin trajnimin me sukses, ta 
respektojnë rendin e ditës dhe kornizën kohore. 
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Sesioni 2 

Kahjet e përgjithshme të legjislativës 

Qëllimi Njohtimi me nivelet të rregullativës ligjore në drejtim të 

vendosjes së sistemit i cili paraqet kornizë të rregullave dhe 

përgjegjësive në punën e institucioneve 

Pritjet Njohja e niveleve të rregullativës ligjore në drejtim të 

sistemit i cili paraqet kornizë të rregullave dhe përgjegjësive 

në punën e institucioneve 

 

 

Hapat 
 

1. Hyrje   

2. Prezantim   

3. Konkludim i prezantimit   

4. Detyrë  

5. Konkludim i sesionit  
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1. Hyrje   

Qëllimi i këtij sesioni është njohtimi me temat në vijim:  

 Nivelet e rregullativës juridike në Republikën e Maqedonisë               

 Mënyrë e sigurimit të informatave për ndryshimet e rregullativës 
juridike e cila është në interes të shkollës  

2. Prezantimi                                                                                                                                     

 

Kushtetuta është akti më i lartë juridik shtetëror. Ajo paraqet kornizë për 
sjelljen e ligjeve. Fjala KUSHTETUTË, do të thotë kufizim. Pikërisht kjo është 
edhe roli i saj, ta kufizojë rregullativën juridike në një shtet.  

Legjislacioni në shtet është Kuvendi, respektivisht Parlamenti. Ai e sjell 
rregullativën ligjore e cila mund të ndahet në dhjetëra sfera. Ajo që është në 
fokus të interesit tonë është sfera “Shërbimet publike”, të cilën mund ta 
ndajmë në 8 (tetë) sfera të tjera. Shërbimet publike e kanë për qëllim, që në 
mënyrë ligjore ta rregullojnë atë që shteti duhet t’ja sigurojë qytetarëve për 
funksionimin e tyre të përditshëm. Në sferën SHËRBIMET PUBLIKE është edhe 
arsimi, ndërsa në këtë pjesë janë sjellur 16 (gjashtëmbëdhjetë) ligje.       

 Ligji për mbrojtjen e fëmijëve: me këtë ligj rregullohet sistemi, 
organizimi dhe mënyra e sigurimit të mbrojtjes së fëmijëve.                

 Ligji për arsim fillor: Me këtë ligj rregullohet arsimi fillor i domosdoshëm 
i cili realizohet në shkollat fillore, si dhe veprimtaria e arsimit fillor si 
pjesë e sistemit të vetëm edukativo-arsimor. 

 Ligji për arsim të mesëm: Me këtë ligj rregullohet organizimi, 

funksionimi dhe menaxhimi në arsimin e mesëm, si pjesë e sistemit të 

edukimit dhe arsimit.                    

– Ligji për arsim profesional dhe trajnim është pjesë e arsimit të mesëm 
që mundëson hasje fillestare me nivel të parë, të dytë ose të tretë të 
kualifikimeve profesionale, dhe është pjesë e post-arsimit të mesëm dhe 
trajnimit që mundëson personat të cilët kanë fituar arsim të mesëm të 
fitojnë nivelin e katërt të kualifikimeve profesionale.  
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– Ligji për arsim sipëror: me këtë ligj rregullohen autonomia e 
univerzitetit dhe liria akademike, kushtet dhe procedurat për 
themelimin dhe mbylljen e qendrave të arsimit sipëror, sistemi për 
sigurimin dhe notimin e kualitetit të arsimit sipëror, bazat për 
organizim, menaxhim, zhvillim dhe financim të veprimtarisë të arsimit 
sipëror. 

– Ligji për arsimin e të rriturve: me këtë ligj rregullohet organizimi, 
struktura, financimi dhe menaxhimi i sistemit për arsimin e të rriturve 
që është pjesë e sistemit të vetëm për arsim në R.M.  

– Ligji për Bironë për zhvillimin e arsimit – Biroja është kompetente për 
përcjelljen, hulumtimin, avancimin dhe zhvillimin e veprimtarisë 
edukativo-arsimore në sferat e arsimit parashkollor, fillor, gjimnazist, të 
mesëm profesional dhe te specializuar, arsimin e fëmijëve me nevoja të 
posaçme arsimore, arsimit për të rritur, konvikteve për nxënësit, si dhe 
për arsimin e fëmijëve të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë jashtë 
vendit, për mësimin e gjuhës dhe kulturës amtare.                                     

– Ligji për Inspekcionin arsimor – vëzhgim i zbatimit të ligjeve dhe notimi i 
kualitetit të punës së institucioneve edukativo-arsimore.                            

– Ligji për standardet e nxënësve dhe të studentëve – nën standard të 
nxënësit dhe studentit, në kuptim të këtij ligji, nënkuptohet sigurimi i 
vendosjes, ushqimit, sigurimit shëndetsor, librave, transportit, 
stipendioneve dhe kredive, si dhe plotësimin e nevojave të punës, 
kulturore, edukativo-arsimore, informatike, sportivo-rekreative dhe 
nevojave tjera të përbashkëta të nxënësve dhe studentëve. 

– Ligji për Shërbimin pedagogjik – Shërbimi pedagogjik është organ i 
drejtorisë shtetërore në përbërje të Ministrisë për arsim dhe shkencë e 
cila për avancimin e zhvillimit personal, psikologjik, social, kulturor dhe 
atij edukativo-arsimor të fëmijëve dhe nxënësve, zbaton metoda 
profesionale shkencore dhe profesionale.  

– Ligji për Qendrën shtetërore të provimeve – kompetenca për notim të 
jashtëm, matura shtetërore dhe shkollore, dhe përgatitja e rang listave 
të arsimtarëve. 

– Ligji për librat në arsimin fillor dhe të mesëm – sigurimi i librave 
shkollorë falas për arsimin fillor dhe të mesëm.                                                               

– Ligji për pranimin e kualifikimeve profesionale: me këtë ligj rregullohet 
procedura dhe organet kompetente për pranimin e kualifikimeve 
profesionale për profesionet e rregulluara të pranuara me anë të 
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principit për automatizëm, si dhe procedura dhe organet kompetente 
për pranimin e kualifikimeve profesionale për profesionet e rregullta të 
cilat hyjnë në sistemin e përgjithshëm të Republikës së Maqedonisë. 

– Ligji për themelimin e agjensionit nacional për programe arsimore 
evropiane dhe mobilitet – për realizimin e Programit për mësim të 
përjetshëm 2007-2013 dhe Programi për të Rinjtë në aksion 2007-2013. 

– Ligji për institucionet sipërore të bashkësive fetare. 

– Ligje për themelimin e institucioneve për arsim sipëror. 

 

Arsimi fillor 

– Ligji i parë për arsim fillor në Republikën e Maqedonisë është 
sjellur në vitin 1995. Deri në vitin 2008 janë bërë 19 korigjime 
(ndryshime, plotësime, vendime të Gjykatës Kushtetuese). Ligj i ri 
është sjellur më datë 19.08.2008. Deri tani janë bërë edhe 7 
korigjime, prej të cilave 3 me vendim të Gjykatës Kushtetuese të 
cilat kanë të bëjnë me kyçjen e mësimit fetar. 

 

3. Konkludim i Prezantimit  

Karakteristikat kyçe të ligjeve në R.M. janë:  

– Ndryshime të shpeshta 

– Jokonsistenca 

– Dispozicioni i pamjaftueshëm (qasje më e madhe)  

Ndryshimet e shpeshta ndikojnë negativisht në zbatimin dhe respektimin e 
ligjeve. Sidoqoftë, si shtet relativisht i ri, ballafaqohemi me nevojën për 
rregullimin e sferave të cilat janë me interes vendimtar per zhvillim, por nga 
ana tjetër edhe për shkak të afrimit të Rregullativës Evropiane si vend i cili ka 
status të kandidatit. Kjo don të thotë se është e domosdoshme përshtatje e 
rregullativës tonë me atë evropiane. 

Nga ana tjetër, gjatë viteve të fundit është arritur përparim në afrimin dhe 
dispozicionin e ligjeve. Të gjitha botimet e Gazetës zyrtare janë në dispozicion 
deri në 31 dhjetor të vitit 2010, ndërsa në www.pravo.org.mk, vazhdimisht dhe 

http://www.pravo.org.mk/
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me rregull postohen të gjitha ligjet. Rregullativa nënligjore mund të gjindet në 
ueb faqet e ministrive dhe organeve tjera shtetërore.  

 

Detyrë                                                                                                                

Detyrа është të jepen:                                                      

• Mënyrat se si shkolla i përcjell ndryshimet e rregullativës ligjore dhe 

nënligjore në shkollë 

• Mënyra të informimit të të punësuarve në shkollë për rregullativën 

ligjore dhe nënligjore  

• Mënyra të kryerjes së kontrollimit të njohurive dhe respektimit të 

rregullativave ligjore dhe nënligjore  

Për këtë aktivitet pjesëmarrësit duhet të jenë të ndarë në tri grupe. Më së miri është 
që grupet të përbëhen nga presëmarrës të zgjedhur me anë të zgjedhjes së 
rastësishme, ndërsa detyrat e secilit grup të shpjegohen para se të formohen grupet. 
Shkaku për të cilin bëhet përzierja e grupeve është që të vendosen pjesëmarrësit në 
situatë që të gjithë të punojnë njëri me tjetrin.  

Prej kur secili prej grupeve do të diskutojë rreth asaj se kush janë ata, 

përgjigjet duhet të shënohen në fletë flip çart. Pastaj një përfaqësues prej 

secilit grup do të duhet që t’i prezantojë përgjigjet para tjerëve. 

Për përgatitjen e prezantimit jepen 10 minuta, ndërsa për prezantimin 5 

minuta. 

Qëllimi i detyrës është që të arrihet deri te idea e përbashkët se në shkollë 
duhet të formohet ekip i cili do të ketë për detyrë ta përcjellë rregullativën 
ligjore dhe nënligjore. Gjatë kësaj, t’i shfrytëzojë burimet e informatave që 
janë paraprakisht të përmendura. Ekipi do të ketë për detyrë që në pika të 
shkurta t’i informojë të punësuarit (në takime të përbashkëta, këshillin a 
arsimtarëve, takimin e sidikatës ose në takimet speciale). Drejtori i shkollës ka 
për detyrë, në pajtim me kompetencat e tija, gjatë përcjelljes së punës të 
punësuarve të shkikojë se sa respektohet rregullativa ligjore dhe të jep 
udhëzime për përmirësimin e gjendjes.  
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5. Konkludim i sesionit:                                                 

Në fund duhet të bëhet refleksion që të shihet se a ka dhënë dhe deri në çfarë 

mase ka dhënë ky sesion fotografi më të qartë për ligjet dhe nevojën për 

respektimin e tyre. Në 2-3 fjali duhet të konkludohet sesioni dhe të bëhet hyrje 

në sesionin e ardhshëm të rradhës i cili është i fokusuar në Kompetencat, të 

drejtat dhe obligimet sipas Ligjit për arsimin fillor.  
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Sesioni 3 

LIGJI PËR ARSIMIN FILLOR – KOMPETENCAT, 

TË DREJTAT DHE OBLIGIMET 

Qëllimi Njohtimi me kompetencat, të drejtat dhe obligimet e KSH-

së, drejtorit, arsimtarit dhe prindërve  

Pritjet Të kuptohet rëndësia e njohjes së kompetencave, të 

drejtave dhe obligimeve 

 

 

Hapat 
 

 

1. Hyrje   

2. Prezantim   

3. Studim i rastit  

4. Prezantim   

5. Konkludim i sesionit  
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1. Hyrje  

Krejt fillon me njohtimin me qëllimet dhe sferat të cilat i përfshin ky sesion. 

Sesioni fokusohen në sferat vijuese: 

 Kompetencat, të drejtat dhe obligimet e KSH-së                                                         

 Kompetencat, të drejtat dhe obligimet e drejtorit të SH.F.-së 

 Zgjidhje e detyrës problematike 

 Të drejtat dhe obligimet e prindërve 

 Të drejtat dhe obligimet e arsimtarëve                                   

 

2. Prezantim  

KOMPETENCAT E KSH-së 

• Përbërja  

• Mandat – tri vjet, ndërsa për prindërit është për periudhë deri në 

mbarimin e arsimit fillor për fëmijën e tyre, por jo më gjatë se tri vjet. 

• Kryetari i KSH-së zgjidhet me anë të votimit sekret                                         

• Vendimet e KSH-së sjellen me shumicën e votave nga numri i 

përgjithshëm i anëtarëve. 

• Përfaqësuesit në KSH nga shkolla zgjedhen drejtpërdrejtë dhe fshehtë 

nga ana e Këshillit të arsimtarëve. 

• Përfaqësuesit e prindërve i zgjedh Këshilli i prindërve në drejtpërdrejtë 

dhe në mënyrë sekrete.                                                                     

• Procedura për zgjedhjen e përfaqësuesve të të punësuarve në shkollën 

fillore dhe prindërit në në këshillin e shkollës të asaj shkolle vërtetohet 

me statutin e shkollës. 
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• Këshilli i shkollës në shkollën fillore: 

- sjell statutin, programin vjetor dhe raport për punën e shkollës                   

- sjell programin për zhvillim të shkollës dhe program për vendosjen e 

standardeve më të larta dhe programe tjera, 

- propozon plan financiar deri te themeluesi dhe llogari përmbyllëse deri 

të themeluesi, 

 - e zbaton procedurën për zgjedhjen e drejtorit 

 - jep mendim deri te drejtori për zgjedhjen e arsimtarëve 

- parashtron propozim deri te drejtori për ndaljen e marrëdhënies së 

punës të arsimtarëve të cilët nuk tregojnë rezultate të pritura                                          

 - vendos për ankesat dhe komentet e të punësuarve  

 - vendos për ankesat e nxënësve dhe prindërve 

 - kryen edhe punë tjera të caktuara me statutin     

- KSH për ankesat e parashtruara duhet të vendosë në afat kohor prej 15 

ditëve prej ditës së parashtrimit të kërkesës. 

KOMPETENCAT E DREJTORIT TË SH.F.-së                          

• Drejtori është përgjegjës për ligjshmërinë e punës edhe për punën 

materjalo-financiare të shkollës. 

• Kushtet për drejtor të SH.F.-së     

• Mandati i drejtorit zgjat katër vjet, me mundësi edhe për një mandat. 

• Drejtori i kryen punët në vijim: 

- e përfaqëson dhe prezanton shkollën dhe është përgjegjës për punën 

ligjshme, 

 - e organizon, planifikon dhe udhëheq punën e shkollës fillore, 

 - përgatit programin për zhvillim të shkollës, 
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- përgatit propozim tw programit vjetor për punë dhe është përgjegjës 

për realizimin e tij,                                                                             

 - është përgjegjës për realizimin e të drejtave dhe obligimeve të 

nxënësve,   

- kryen zgjedhjen, renditjen dhe vendos për ndaljen e marrëdhënies për 

punë të arsimtarëve, bashkpuntorëve profesional, edukatorëve dhe 

kuadrit tjetër administrativo-teknik në pajtim me ligjin, marrëveshjen 

kolektive dhe aktet e shkollës, 

- nxit aftësim profesional dhe përsosje të arsmitarëve, bashkpuntorëve 

profesional dhe edukator,                                   

- formon dhe udhëheq me komisionin e shkollës për notim të jashtëm, 

 - kujdeset për bashkpunim me prindërit, 

 - siguron zbatimin e vendimeve të këshillit të shkollës,           

 - sjell sistematizim në vendet e punës, 

- fillon procedurë për përgjegjësi disciplinore të arsimtarëve, 

bashkpuntorëve profesional dhe edukatorëve                                          

 - kryen punë tjera në pajtueshmëri me ligjin dhe statutin e shkollës. 

 

3.  Studim i rastit                                                                                                                            

Për këtë aktivitet pjesëmarrësit duhet të jenë të ndarë në tri grupe. Më së miri është 
që grupet të jenë të përbëra prej pjesëmarrësve sipas zgjedhjes së rastit, ndërsa 
detyrat e secilit grup duhet të shpjegohen para se të formohen grupet. Shkaku për të 
cili bëhet përzierja është që pjesëmarrësit të vendosen në situatë që të gjithë të 
bashkpunojnë njëri me tjetrin.                                

Njëra prej mënyrave për t’u realizuar përzierja e pjesëmarrësve në grupe është me 
anë të numërimit. Duke filluar nga cilado anë e hapësirës, pjesëmarrësit numërohen 
me “një”, “dy” ose “tre”. Të gjithë ata të cilët janë “nji” e përbëjnë njërin prej 
grupeve, të gjithë ata të cilët janë “dy” e përbëjnë grupin e dytë ndërsa të tjerët që 
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mbeten (ata me numrin”tre”) e përbëjnë grupin e tretë. Principi i njejtë mund të 
zbatohet për ndarjen e pjesëmarrësve edhe në 4, 5 ose 6 grupe.                                                                                                                            

Në vetë fillimin paraqitet shembulli i nxënësit Agim Agimi. Së pari duhet të 

lexohet vendimi i drejtorit për largimin e nxënësit Agim Agimi nga shkolla. 

Pastaj lexohet vendimi i inspektorit. 

Detyra e secilit grup është: 

• Të gjindet zgjidhje për rastin duke e shfrytëzuar rregullativën ligjore. 

• Të caktohen pasojat nëse nuk zgjidhet rasti. 

 

Pas diskutimit të shkurtë në kuadër të grupit sipas drejtimeve të dhëna, një 

përfaqësues i grupit duhet që t’i prezanton përgjigjet para tjerëve. 

Për përgatitjen e prezantimit janë dhënë 20 minuta, ndërsa për prezantimin 5 

minuta. 

Qëllimi i studimit të rastit është që pjesëmarrësit të vijnë vetë deri te zgjidhja, 

respektivisht të sjellin vendim me të cilin do ta kushtëzojnë drejtorin e shkollës që ta 

tërheqën vendimin për largimin e nxënësit nga shkolla. KSH-ja e ka për obligim të 

veprojë në këtë mënyrë, ndërsa në të kundërtën duhet të ketë parasysh se pasojat 

janë shkarkimi i drejtorit nga ana e kryetarit si dhe shkarkimi i tyre nga ana e 

themeluesit.  

 

4.  Prezantimi                                                    

OBLIGIMET E PRINDËRVE 

• Prindi ka obligim  

– ta regjistrojë fëmijën e tij në shkollë, të dorëzojë vërtetim për vakcinat 

e pranuara dhe t’i siguron obligimin për arsim dhe edukim të 

obligueshëm fillor 

– për çdo mungesë të nxënësit prej mësimit ta informojë udhëheqësin e 

paraleles në lidhje me shkaqet e mungesës                                    
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– të paraqitet në këshillim me ftesë nga shkolla 

– të bashkpunon me shkollën 

TË DREJTAT E PRINDËRVE 

• Prindërit kanë të drejtë 

– Të jenë të informuar për të gjitha aktivitetet në të cilat marrinpjesë 

fëmijët e tyre                                                                       

– Të zgjedhin dhe të jenë të zgjedhur në organet dhe strukturat 

– Të marrin pjesë në aktivitetet të cilat i parashikon ligji  

• vetëvlerësimi,  

• procedura për avancimin e arsimtarëve me tituj, 

• procedura për rikontrollimin e aftësisë për punë të arsimtarëve.                                               

OBLIGIMET E ARSIMTARËVE 

• Realizimi i mësimit dhe llojeve tjera të punës së organizuar me nxënësit  

• Përgatitja e mësimit                                                                                               

• Arsimimi dhe edukimi i nxënësve 

• Bashkpunimi me prindërit dhe të punësuarit në shkollën    

• Pjesëmarrje në notim të jashtëm dhe vetëvlerësim 

• Udhëheqje e pjesës adminsitrative të punës 

• Përsosje profesionale 

• Përcjellja e rregullave të vendit të punës 

 

TË DREJTAT E ARSIMTARËVE 

• Të zgjedhin dhe të jenë të zgjedhur në organet dhe strukturat 

• Të përsosen profesionalisht                                                                                         

• Të përgatisin iniciativa 

• Të marrin pjesë në mënyrë aktive në të gjitha nivelet e punës    

• T’i shfrytëzojnë të drejtat e marrëdhënies të punës 
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• Të përparojnë në karierë                           

• Të jenë të zgjedhur në funksione udhëheqëse 

• Të organizohen në mënyrë sindikale 

 

5. Konkludim i sesionit  

Sesioniта mbaron me kërkimin e informatës kthyese prej pjesëmarrësve rreth 

asaj se a ka qenë ky sesion i dobishëm për fitimin e fotografisë më të qartë për 

kompetencat, të drejtat dhe obligimet e rregulluara me anë të Ligjit për arsim 

fillor. 

Në 2-3 fjali theskohen pikat dhe konkludimet kryesore të sesionit dhe tregohet 

se në çka do të fokusohet sesioni i ardhshëm.                                                                                                        
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Sesioni 4 

LIGJE DHE AKTE TJERA 

Qëllimi Njohtimi i pjesëmarrësve me rëndësinë e akteve nënligjore 

dhe të tjera, si dhe ligjet tjeratë cilat janë në interes të 

shkollës. 

Pritjet Kuptimi i rëndësisë i akteve nënligjore dhe akteve tjera si 

dhe ligjeve tjera të cilat janë në interes të shkollës. 

 

 

Hapat 
 

 

1. Hyrje dhe diskutim  

2. Prezantim   

3. Puna në grupe  

4. Konkludim i sesionit  
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1. Hyrje dhe diskutim   

Ky sesioni fokusohet në sferat vijuese: 

 Akte të sjellura nënligjore 

 Akte nënligjore në fazë të punimit 

 Akte tjera programore 

 Të drejtat dhe obligimet e shkollës të cilat dalin prej ligjeve të 

ndryshme  

 Ligje tjera 

2. Prezantimi                                                                                            

AKTE NËNLIGJORE                  

• Rregullore për formën dhe përmbajtjen e evidencës pedagogjike në 

shkollën fillore, si dhe mënyrën e udhëheqjes së tyre                                  

• Rregullore për mënyrën e realizimit të ekskurzioneve të nxënësve dhe 

aktiviteteve tjera të lira të nxënësve prej shkollave fillore 

• Rregullore për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes së dosjes 

profesionale të arsimtarit dhe bashkpuntorit profesional në shkollën 

fillore  

• Rregullore për mënyrën e organizimit dhe zbatimit të kontrollimit të 

jashtëm të nxënësve në shkollat fillore, mënyra e formimit dhe punës së 

komisionit shkollor, fshehtësia e materjalit për kontrollim të jashtëm 

(ekstern), mënyra dhe procedura e kontrollimit të testeve prej 

komisionit shkollor, si dhe forma dhe përmbajtja e raportit 

AKTE NË FAZË TË PËRGATITJES                               

• Mënyra e organizimit të garave 

• Forma dhe përmbajtja e programit vjetor për punën e shkollës 

• Mënyra e përsosjes dhe lajmërimit të masave pedagogjike                                             
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• Programi për këshillimin e prindërve 

• Mënyra e notimit dhe zbatimit të provimeve                                                          

• Mënyra e realizimit të mësimit interaktiv 

• Rregullore për orar të punës                                    

• Program për përsosje profesionale 

• Mënyra e përsosjes profesionale të arsimtarëve në tituj                

• Mënyra dhe sferat e kryerjes së vetëvlerësimit                    

AKTE TJERA 

• Koncepti për arsim fillor nëntëvjeçar 

• Plane dhe programe mësimore                          

• Tregues për kualitetin e punës së shkollave fillore dhe të mesme 

• Hapat drejt arsimit të integruar në sistemin arsimor të RM-së 

• Programi nacional për zhvillimin e arsimit në RM 2005 - 2015 

 

TË DREJTAT DHE OBLIGIMET TJERA TË SHKOLLËS 

Të drejtat dhe obligimet tjera të shkollës janë: 

• Të bashkpunojë me këshilltarët e Byrosë për zhvillimin e arsimit                      

• Të sigurojë mbikqyrje të inspekcionit nga ana e inspektorëve kompetent 

• Të sigurojë kushte për realizimin e të drejtave të nxënësve 

• Të bashkpunojë me Shërbimin predagogjik                           

• Të bashkpunojë me Qendrën shtetërore të provimeve  

• Të bëjë pranimin, ruajtjen, dorëzimin dhe kthimin e librave 

• Të zbatojë masa për realizimin e të drejtave dhe obligimeve të të 

punësuarve                              

• T’i rregullojë marrëdhëniet e brendshme në shkollë 
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• Të ndërmarrë masa të sigurisë dhe shëndetit gjatë punës                                      

• Të ndërmerr masa të sigurisë dhe të shpëtimit 

• Të ndërmerr masa për mbrojtjen e të dhënave personale 

LIGJE TJERA  

• Ligji për veprim me ankesa dhe sugjerime 

• Të ndërmerr masa për mbrojtje nga konsumimi i duhanit 

• Ta organizojë punën e bibliotekës shkollore 

• T’i respektojë festat                                                                            

• Të parandalojë konflikt të intereseve 

 

3. Puna në grupe  

Në fillim duhet që qartë të definohet qëllimi i këtij aktiviteti. Që të sigurohet 

vëmendje prej pjesëmarrësve derisa jepen instruksionet, ndarja e 

pjesëmarrësve në grupe duhet të bëhet PREJ KUR instruksionet janë të dhëna. 

Që të fitohen grupe të përziera të pjesëmarrësve, mund të përdoret ndonjëra 

prej teknikave të zakonshme.                                              

Detyrа e pjesëmarrësve është që të japin drejtim/të numërojnë akte të 

brendshme (interne) të cilat do t’i rregullojnë dhe rreshtojnë marrëdhëniet, të 

drejtat dhe obligimet në shkollë, a të cilat mund t’i sjellën këshilli i shkollës.  

Gjatë realizimit të detyrës duhet t’iu theksohet që të fillojnë prej prioriteteve 

në shkollë të cilat konsiderojnë se duhet të përmirsohen. 

Pasi të diskutojnë në grup, përgjigjet duhet të shkruhen në fletë flip çart. 

Pastaj një përfaqësues prej secilit grup duhet që t’i prezantojë përgjigjet para 

tjerëve. Qëllimin e çdo akti të referuar, prezantuesi duhet ta argumentojë. 

Për përgatitjen e prezantimit janë planifikuar 10 minuta, ndërsа për 

prezantimin 5 minuta. 
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Qëllimi i kësaj detyre është që pjesëmarrësit të identifikojnë një anë të dobët 

të shkollës dhe të tregojnë se me cilin akt të brendshëm do të mund ta 

përmirsojnë anën e dobët. 

5. Konkludim i sesionit  

Në fund të sesionit është e rëndësishme të kontrollohet se a i ka ndihmuar ky 

sesion pjesëmarrësve që të fitojnë fotografi më të qartë në lidhje me 

rëndësinë e akteve nënligjore, akteve të brenshme dhe ligjeve tjera. 

Në konkludimin theksohet nevoja që ekipi në shkollë ta udhëheq aktivitetin për 

përcjelljen dhe njohtimin më me dispozitat ligjore. Gjithsesi për tu punuar 

sipas rregullave, sëpari duhet të mësohen rregullat.                                                                                                 

Në 2-3 fjali shprehen piksynimet e sesionit dhe paralajmërohet tema e sesionit 

të ardhshëm.                                                                                                                                   
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Sesioni 5 

 

SIGURIMI I KUALITETIT 

Qëllimi Njohtimi i pjesëmarrësve me domosdoshmërinë për sigurimin 

e kualitetit në punën e KSH-së dhe shkollës. 

Pritjet Vështrimi domosdoshmërisë për sigurimin e kualitetit në 

punën e KSH-së dhe shkollës.                                                                       

 

 

Hapat 
 

1. Hyrje   

2. Prezantim   

3. Konkludim i sesionit  

                                                                                                               

 

 



� 
� 
 
 
 
 

Зајакнување на капацитетите на училишните одбори 
Проект за основно образование         
ул. Букурешка 91                   Тел: + 389 (0) 2 306-1620                
1000 Скопје                             Факс: + 389 (0) 2 306-1629 
                                        107                                                                                                                                                                                                                         

PRIMARY 

EDUCATION PROJECT 

 

1. Hyrje  

Sesioni i pestë fokusohet në sferat vijuese: 

 Kualiteti i punës së Këshillit të shkollës 

 Kualitet i punës së shkollës 

 Vetëvlerësimi                                                                                                   

 Evaluimi integral 

 

2. Prezantimi   

KUALITET PËR PUNËN E KSH-së 

Për realizimin e kualitetit në punën e KSH-së, është e rëndësishme të 

përmenden qëllimet të cilat ishin të parapara për të gjithë 4 modulet e këtij 

trajnimi. Veçmas shqyrtohen të gjitha qëllimet, analizohen edhe bëhet 

retrospektivë e trajnimit të tërësishëm, duke e akcentuar faktin se krejt që 

është thënë deri tani paraqet ngritjen e kualitetit të punës së KSH-së.  

 

• Planifikimi dhe organizimi i punës së KSH-së - Qëllimet 

– Të detektohen anët e fuqishme dhe anët për përmirësimin e 

këshillit të shkollës;                

– Të ngritet vetëdija publike për arsimin; 

– Të konstatohet domosdoshmëria e planifikimit; 

– Të caktohen dokumentet strategjike të cilat i përgatit shkolla; 

– Të shpjegohet procedura për përgatitjen e dokumenteve 

strategjike.                                                                                             
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• Financat - Qëllimet 

– Të detektohen burimet e financave në shkollat; 

– Të shpjegohet procedura për shpërndarjen e mjeteve financiare 

prej nivelit qendror dhe komunal deri te shkollat; 

– Të caktohen kompetencat e KSH-së sa i përket financave në 

shkollë;                                                                                                                             

– Të caktohen mjetet plotësuese për shkollat prej burimeve të 

vendit dhe të huaja; 

– Të njohtohen me procedurën për përgatitjen e planeve financiare 

për llogari të ndryshme në shkollën;            

– Të shpjegohet procedura për vlerësimin e gjendjes teknike të 

objekteve shkollore dhe përcaktimi i prioriteteve për renovim;       

– Të përgatitet në mënyrë praktike kërkesë për investime për 

projekt konkret prioritativ për renovim.  

 

• Komunikimet – Qëllimet 

– Të përmirësohen aftësitë e organizimit dhe udhëheqjes së 

takimeve efektive dhe efikase, udhëheqje e diskutimit të nxitur; 

– Të përmirësohen aftësitë e kominimit kualitativ në shkollë dhe me 

rrethin;                                                                                                               

– Të ngritet senzitiviteti për rëndësinë e përmirësimit të mënyrës 

së shprehjes në komunikimin me partnerët; 

– Të njohtohen me rëndësinë e marrëdhënieve kualitative publike 

dhe zhvillimi i aftësive për organizimin e aktiviteteve nga kjo 

sferë;                                                                                      

– Të përmirësohen aftësitë e lobimit për shkollën.  
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• Legjislativa dhe sigurimi i kualitetit – Qëllimet 

– Të njohtohen me termet themelore të rregullativës juridike; 

– Të njohtohen me pjesët thelbësore të Ligjit për arsim fillor;                                            

– Të njohtohen mënyrat për themelimin e sistemit të qëndrueshëm 

për përcjelljen dhe respektimin e rregullativës juridike; 

– Të aftësohen për zgjedhjen e situatave problematike; 

– Të njohtohen me nevojën prej ndërmarrjes së përgjegjësisë në 

sigurimin e kualitetit në punën e shkollës.                                                                   

 

KUALITETI I PUNËS SË SHKOLLËS 

Për përmirësimin e kualitetit të shkollës përgjigjen si drejtori ashtu edhe KSH-ja. Për 

këtë shkak, është e domosdoshme të punohet në: 

• Vendosjen e sistemit të përgjegjësive 

• Qasje e barabartë për avancim profesional                                                                           

• Respektimi i rregullativës gjyqësore 

• Mobilitet në zgjidhjen e problemeve dhe situatave 

• Vendosja e inovacioneve                                                                                              

• Ndërtimi i kulturës 

• Vetëvlerësimi 

• Evaluimi integral                                                                                                   
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VETËEVALUMI 

• Vetëvlerësimi është një grumbull aktivitetesh për identifikimin e pavarur dhe 

vlerësimin e gjendjes në shkollë                                  

• Principet themelore të zbatimit të evaluimit: 

– Organizim i mirë 

– Objektivitet i tërësishëm                                                                              

– Тransparencë 

 

EVALUIM INTEGRAL 

• Evaluimin integral e bën Inspektorati shtetëror për arsim, një herë në tri vite 

• Faza e përgatitjes                                                                                         

– Anketa, pyetësor, përpunim i dokumenteve 

• Faza e implementimit 

– Ekip për inspekcion, 3-4 ditë 

• Faza e lajmërimit                                                                                                               

– Draft dhe raport përfundimtar, plan aksionar 

• Mbikqyrje kontrolluese  

– Gjashtë muaj pas planit aksionar. 
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3. Konkludim i sesionit:                                              

Në fund pyeten pjesëmarrësit se a ju ka ndihmuar ky sesion që të fitojnë 

fotografi më të qartë për sigurimin e kualitetit në shkollë.  

Me 2-3 fjali konkludohet qëllimi i sesionit dhe theksohen komponetat më të 

rëndësishme.                                                                                                    
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Sesioni 6 

Konkludim dhe evaluim  

Qëllimi Konkludimi i të gjitha sesioneve, definimi i hapave të 

ardhshme, prezantimi i detyrës në takimin e mentorëve dhe 

evaluimi i puntorisë.                                                                                                         

Pritjet Pjesëmarrësve ju ipet detyrë e cila do të punohet në mënyrë 

të pavarur dhe gjatë sesioneve të mentorëve. Në fund të 

sesionit prej tyre do të pritet që të japin informatë kthyese 

për kualitetin e puntorisë. 

 

 

Hapat 
 

 

1. Konkludimet  

2. Detyrë  

3. Еvaluim i puntorisë     
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1. Konkludimet   

Pjesëmarrësit duhet të përkujtohën në lidhje me atë se çka është diskutuar në 
seminarin dhe sëbashku me trajnuesin të tërheqin konkudime. 

2. Detyra                                                                                     

Pjesë e rëndësishme e çdo trajnimi është prezantimi detyrës për takimin e 
mentorëve. Gjatë kësaj duhet të theksohet rëndësia e saj për zbatimin 
përkatës të asaj që është mësuar në trajnim.  

Detyrën duhet ta përgatisin sëbashku të gjithë pjesëmarrësit në puntorinë.   

3. Еvaluimi                                                                                                                                                                                

Еvaluimi është aktiviteti i fundit i puntorisë. Pjesëmarrësve iu thuhet se qëllimi 
është të bëhet evaluim i shkurtë i modulit të katërt të trajnimit. 

Prej kur pjesëmarrësve do t’ju ndahen formularet për evaluim, ata inkurajohen 
që në mënyrë të lirë dhe të sinqertë t’iu përgjigjen pyetjeve, te japin 
vlerësime/nota dhe të japin komentet e tyre, me qëllim që puntoritë e 
ardhëshme të përmirsohen. 

Në fund, pjesëmarrësve ju shprehet faleminderim për prezencën e tyre dhe 
inkurajohen për ta mbaruar detyrën. Është mirë që në fund të puntorisë të 
caktohet data për takimin e mentorëve në dy javët e ardhëshme dhe 
bashkarisht të arrihet marrëveshje për trajnimin e ardhshëm. 
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Rendi i ditës  

 

Legjislativa dhe sigurimi i kualitetit 

 

 

10:00 – 10:10 

10:10 – 11:15 

11:15 – 11:30 

11:30 – 13:00 

13:00 – 13:20 

13:20 – 14:45 

14:45 – 15:00 

15:00 – 16:00 

16:00 – 16:15 

 

Hyrje 

Kahjet e përgjithshme të legjislativës 

Kafe pauzë 

Ligji për arsimin fillor 

Pauza 

Aktet nënligjore, rregulloret e brendshme dhe ligjet tjera 

Kafe pauzë 

Sigurimi i kualitetit 

Konkudim dhe evaluim 

 

 

 

 

 

 

 


