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SHKOLLA QENDËR  
KOMUNITARE DALLOHET PËR

•  Zhvillimin akademik të fëmijëve dhe të rinjve;
• Angazhimin dhe kontributin qytetar;
• Mbështetjen e familjes;
• Shërbimet sociale me fokus sigurinë dhe Shëndetin 
• Shërbimet komunitare.

Prindërit janë aktorët kryesorë të SHQK 
në zgjidhjen e problemeve të fëmijëve dhe 
në përgjigje të nevojave të tyre

Së bashku për një 
arsimim më të mirë, 
ku zëri dhe nevoja e çdo 
fëmije dëgjohet

Parimet bazë që udhëheqin 
Shkollën si  Qendër Komunitare

• Sigurimi i një arsimi cilësor për çdo nxënës
• Sigurimi i mirëqënies sociale, 
   emocionale  dhe shëndetësore të nxënësve
• Zhvillimi i komunitetit
•  Vendimarrje e përbashkët
• Gjithëpërfshirja dhe respektimi i diversitetit

Koncepti i shkollës si qendër 
komunitare mbështetet në 
Konventën për të  Drejtat e 
Fëmijës dhe paraqet një qasje
gjithëpërfshirëse

Së bashku  të ndihmojmë 
shkollën për të ofruar një 
ambient paqësor për të gjithë. 

ARSIM CILËSOR DHE  
GJITHËPËRFSHIRËS

Institute for the Promotion
of Social & Economic Development

PËR ÇDO FËMIJË

Shkolla Qendër Komunitare



Kjo fletëpalosje prodhohet ne kuadër të projektit “Arsim 
Cilësor dhe Gjithpërfshirës për fëmijët në Shqipëri” 
2016-2018,  i cili mbështetet dhe zbatohet nga Save the 
Children në partneritet me IPSED - Institute for the 
Promotion of Social & Economic Development dhe IZHA - 
Instituti i Zhvillimit të Arsimit.

Për t'u informuar dhe angazhuar për iniciativat si "Shkolla 
Qendër Komunitare" kontaktoni institucionin arsimor më 
afër vendbanimit tuaj.

• Identifikimin e fëmijëve më në nevojë 
  për të patur akses në arsim përmes      
  bashkëpunimit me Bashkitë dhe 
  insitucionet përkatëse.
• Sesione edukimi për prindërit dhe 
  komunitetet, me synimin bazë se si  të 
  mbështetet zhvillimi i  fëmijëve të tyre 
  dhe qasjet pozitive disiplinore.
• Realizimin e takimeve me prindërit për 
  të konsultuar planin e punës për 
  funksionimin e Shkollave si Qendër 
  Komunitare.
• Realizimin e aktiviteteve me prindërit      
  në kuadrin e Planeve të Punës Shkolla si 
  Qendër Komunitare.

• Identifikimin e elementeve që ndikojnë 
  pozitivisht në edukimin gjithpërfshirës 
• Analizë e Qendrave Multidisiplinare,
  ekzistuese në Shqiqëri dhe në botë.
• Hartimi i një udhëzuesi orientues si 
  mund të krijohen dhe si mund të 
  funksionojnë Qendrat Multidisiplinore.
• Ngritjen e kapaciteteve të 
  mësuesve dhe grupeve të interesit në             
  kuadrin e nismës Shkolla Qendër 
  Komunitare.
• Identifikimin ne terren të nevojave të
  mësuesve dhe aktorëve të tjerë sipas      
  fushave të standardeve të SHQK.
• Trajnimin e stafit pedagogjike të      
  kopshteve dhe shkollave me zhvillimet   
  më të fundit në fushën e fëmijërisë së  
  hershme.

Ky projekt 
Do të mbështesë për:

Shkolla si qendër komunitare ofron programe 
dhe shërbime që sigurojnë mbështetje dhe 
zhvillim akademik për nxënësit dhe të rinjtë.

Programet dhe shërbimet që ajo ofron do t’i 
adresohen nevojave të zhvillimit fizik, mendor, 
emocional dhe social të nxënësve. 

Konsideron prindërit si partnerë dhe burim të 
rëndësishëm duke krijuar një klimë pozitive 
bashkëpunimi. 

Bashkëpunon ngushtë me komunitetin dhe 
mundëson  programe, shërbime dhe mbështet-
je për anëtarët e komunitetit. 

Çfarë ofron?
Shkolla Qendër Komunitare


