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Në vend të hyrjes…

Në një takim me drejtues të shkollave 9-vjeçare dhe ato të mesme të Tiranës, në të cilin po
zhvillohej një diskutim mjaft i ndezur dhe i gjallë lidhur me praktika bashkëkohore dhe ide të
frytshme për drejtimin e shkollës, papritur moderatori i takimit pyeti:

-A hartoni ju plane disavjeçare për zhvillimin e shkollës tuaj?
Pjesëmarrësit, të cilët ishin që të gjithë drejtues shkollash, por edhe specialistë të arsimit nga

Drejtoria Arsimore, u përgjigjën në mënyra të ndryshme, të tilla si:

- “Tani po e dëgjoj për herë të parë se planifikohet dhe për shumë vite pune!”, -”Unë punoj

me plan vjetor dhe nuk e kam menduar më parë këtë gjë!”. -”Unë nuk di të ketë ndonjë koleg

me plan të tillë. Pastaj, se mos do të jemi drejtues për katër vite! Nuk është çudi, që pas një viti

të mos jem më drejtues shkolle.”,-”Si ide më duket interesante, por do të doja të dija më

shumë rreth këtij plani”.-”Kam marrë pjesë në një trajnim për një plan të tillë, por mendoj se

kjo kërkon shumë përgatitje dhe një bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë Arsimore, por në

mënyrë të veçantë me bordin e shkollës.”.- “Kam menduar dhe kam diskutuar me kolegët për

të përgatitur një planifikim të tillë, pasi kam patur mundësi të kem një strukturë për këtë plan,

por pata shumë vështirësi, të cilat vinin nga mungesa e punës në grup të mësuesve të shkollës.

Por jo vetëm kaq; një planifikim i tillë kërkonte analiza të thella, prioritete dhe objektiva, të

cilat duhej të përfshinin një afat prej 4 vitesh, gjë të cilën nuk mundesha ta bëja e vetme.”. -

”Përse duhet të bëj një plan për katër vjet? Drejtoria Arsimore nuk na e ka kërkuar një planifikim

të tillë.”, -”Mua ky plan po më kujton planet e dikurshme pesëvjeçare të kohës së monizmit!”.-

“E dini kolegë që më duket vërtet një ide shumë profesionale kjo e planit 4-vjeçar! Ne në

shkollë kemi shumë probleme që lidhen me çështje të drejtimit të shkollës, me vështirësitë e

përhershme për zhvillimin e kurrikulës, me nevoja të përhershme për praktika të reja për të

nxënët dhe mësimdhënien, me forma të bashkëpunimit me komunitetin dhe institucionet eprore

të varësisë, me probleme që tashmë ka krijuar përvoja dyvjeçare e maturës shtetërore lidhur

me arritjet e nxënësve, me zhvillimin profesional të mësuesve, sidomos tani, kur reforma e re

sapo ka nisur. Ndaj, nëse do të isha për 4 vjet drejtuese në një shkollë, mendoj se është një

mundësi e mirë për të planifikuar dhe për të arritur ndryshime dhe përmirësime në fund të

katër viteve.Përse mos ta praktikojmë një praktikë të tillë? Një vit është pak për ta bërë shkollën

efektive dhe vërtet një institucion profesional, dhe me arritje cilësore.Po më ngacmon shumë

pyetja e drejtuesit të takimit!”.
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Mjafton që të analizosh këto përgjigje të sinqerta të drejtuesve të shkollave, që të kuptosh
gjendjen dhe nevojat e shumta që kanë drejtuesit e shkollës për të drejtuar dhe menaxhuar në
mënyrë të frytshme shkollat e tyre.

Për t’i ardhur në ndihmë pikërisht problemeve të menaxhimit të shkollës, po sjellim për ju,
drejtues të shkollave, këtë libër, si një përpjekje për të trajtuar, paraqitur në mënyrë të qartë, në
formën e një udhëzuesi, parimet, etapat dhe strukturën e përgatitjes së planit 4 - vjeçar të shkollës
ose, ndryshe, do ta quajmë së bashku “Plani Afatmesëm i Shkollës” (PASH).

Ne, si autorë të këtij libri, mendojmë që shumë ide dhe praktika që ju do të ndeshni dhe lexoni
në këtë material, mund t’ju duken sfiduese për gjendjen në të cilën është shkolla dhe mësuesit
tuaj, por çdo gjë e ka një fillim. Instalimi i punës me plane afatmesme në shkollë, për t’u kuptuar
saktë, ka nevojë për kohë, në mënyrë që të bëhet pronë e punës tuaj profesionale.Ndaj, si hap i
parë është të kuptuarit e tij.

Të punuarit me plane afatmesme sot konsiderohet një praktikë bashkëkohore e menaxhimit
cilësor të shkollës. Këto plane kanë siguruar cilësi dhe përmirësime të dukshme në shkollat e
vendeve ku zbatohen. Një praktikë e tillë është pjesë e punës së shkollave në shumë vende
perëndimore. Përpjekja jonë ka qenë maksimale, për të paraqitur para jush një plan afatmesëm për
shkollën shqiptare. Është e lehtë të përkthesh modele të tilla, të huaja, të planeve për shkollën.
Nuk e kemi menduar dhe nuk e kemi bërë këtë gjë. Natyrisht, ne kemi gërmuar në praktikat e
vendeve të tjera, jemi përpjekur të përzgjedhim ata elementë që përafrohen me kontekstin e shkollës
tonë, duke u munduar për të bërë sa më shumë lidhje midis praktikave tona të drejtimit të shkollës
me punën që bëjnë drejtuesit e shkollave të vendeve të tjera, lidhur me planin afatmesëm të
zhvillimit.

Pikërisht, rreth këtyre problematikave në këtë libër ju mund të merrni përgjigje për çështje të
tilla, si:

- Pse është i nevojshëm një plan afatmesëm zhvillimi për shkollën?

- Ç’rol ka drejtori i shkollës, bordi i shkollës apo dhe drejtoritë dhe zyrat arsimore në hartimin e këtij

plani?

- Cilat janë parimet dhe etapat mbi të cilat ndërtohet dhe zbatohet plani afatmesëm i zhvillimit të shkollës?

- Struktura e një plani afatmesëm zhvillimi, e shoqëruar kjo dhe me shumë instrumente pune, që i nevojiten

shkollës dhe drejtuesve të saj për të identifikuar problemet më prioritare të saj, për ta përgatitur saktë

planin, për të zhvilluar dhe për të vlerësuar arritjet, pas përfundimit të zbatimit të tij.

Duke shpresuar në mirëkuptimin profesional të drejtuesve të shkollave, por dhe të atyre
mësuesve që aspirojnë për t’u bërë drejtues shkolle, le të mundësojmë së bashku atë që ne synojmë:
Plani afatmesëm i shkollës të jetë shumë shpejt një praktikë e suksesshme profesionale

në shkollat tona.
Ndaj, jeni të lutur që të mos hezitoni për të dërguar sugjerimet dhe vërejtjet tuaja te ne. Në

mbyllje, në fakt, jo për në fund, por më shumë për të qenë të sigurtë se në këto rreshta ka vërtet
kuptim, një falënderim të ngrohtë për fondacionin “Save dhe Children”, e cila mbështeti dhe
mundësoi këtë botim.

 A U T O R I
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I. PËRSE NJË PLAN AFATMESËM

PËR ZHVILLIMIN E SHKOLLËS?

Konceptet dhe mendimet rreth planifikimit në arsim kanë ndryshuar ndjeshëm, sidomos gjatë
dhjetëvjeçarit të fundit, në vendet e zhvilluara perëndimore. Një nga veçoritë më themelore të
këtij ndryshimi është planifikimi me pjesëmarrje të gjerë të aktorëve dhe të grupeve, të cilët në
mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo janë të lidhur me të. Ky është dhe një nga treguesit më domethënës
të decentralizimit si parim dhe praktikë në arsim, sepse nëpërmjet tij janë vetë institucionet dhe
në rastin tonë shkollat, që duhet të planifikojnë punën e tyre dhe zhvillimin progresiv të shkollës
së tyre. Tregues tjetër i decentralizimit në këtë rast është se përgjegjësia e menaxhimit të këtyre
planeve në shkollë kalon tek ata që e realizojnë atë.

Një element domethënës dhe në fakt një dëshmi e decentralizimit, i cili ka zënë vend në
planifikimin e punës së shkollës, është plani afatmesëm i shkollës. Ky plan është një praktikë pune
profesionale dhe ka sjellë shumë përmirësime, dhe ndryshime pozitive atje ku është planifikuar
dhe zbatuar me përkushtim. Shembujt dhe praktikat janë të bollshme, por nuk kemi qëllim t’i
identifikojmë dhe t’i paraqesim ato. Por diçka është vërtet e rëndësishme, një plan i tillë konsiderohet
i domosdoshëm dhe mjaft efektiv për ecurinë progresive të shkollës.

Ka shumë përcaktime ose përkufizime për konceptin plan afatmesëm të shkollës, të tilla si:

- “Plani afatmesëm i shkollës është një proces intelektual dhe krijues, i cili bazohet në njohje e në kërkime

të përhershme dhe të kombinuara të nevojave të vetë shkollës në përshtatje me politikat rajonale dhe të

komunitetit, mundësive dhe interesave të tij, drejt një zhvillimi sa më real dhe progresiv.”.

- “Plani afatmesëm i shkollës është një proces sistematik dhe i vazhdueshëm, në të cilin njerëzit marrin

vendime për të ardhmen e shkollës së tyre.”.

- ”Plani afatmesëm i shkollës është një mjet i fuqishëm, me anë të të cilit shkolla rikrijon vetveten për të

arritur synimet e paravendosura.”.

- ”Plani afatmesëm i shkollës është një cikël sistematik i veprimtarive, që e ndihmojnë shkollën për të

kuptuar sa më mirë çështjet e edukimit, për të përcaktuar politikat më të mira për veten, si dhe për të

përcaktuar prioritetet më të rëndësishme për veprim.”.

- “Plani afatmesëm i shkollës është një udhëzues i cili bazohet në ato që janë bërë dhe në ato që duhen bërë

për të ardhmen.”.

- “Plani afatmesëm i shkollës parashikon veprimtari për t’u zbatuar për 3-4 vite shkollimi, gjatë së cilës

duhet të ndodhin realisht ndryshime cilësore.”.
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Një nga përcaktimet që e bën planin afatmesëm të shkollës shumë të nevojshëm është ai që
thekson se:

- “Plani afatmesëm i shkollës ka si qëllim ta zhvillojë profesionalisht shkollën, por më e rëndësishmja

shërben për pasurimin e përvojave të të nxënit për nxënësit.”.

Nga përvojat e shkollave tona është e lehtë të dallosh që, zakonisht, planifikimi i punës së saj
bëhet vetëm për një vit shkollor. Sado pozitivë qofshin treguesit që arrin një shkollë brenda një viti,
është fare pak për të përmirësuar të gjitha problemet dhe vështirësitë që ka shkolla në punën e saj.

- A është e mundur që të gjithë mësuesit e një shkolle të mund të aftësohen për të përdorur
forma të larmishme dhe rezultative për të nxënët vetëm me një vit?

- A është e mundur që brenda një viti shkolla të mund të eliminojë braktisjen e saj nga shumë
fëmijë, sidomos në zonat rurale, por ky fenomen është i ndjeshëm dhe në zonat urbane ?Aq
më shumë kur punojmë për “braktisjen e fshehtë”, mendoni se sa kohë është e nevojshme?

- A është e mundur që brenda një viti shkolla të sigurojë një mjedis të përshtatshëm për të
nxënët në shkollë ?

- A është e mundur që shkolla brenda një vitit të zbusë kalueshmërinë dhe cilësinë që shfaqen
te fëmijët, të cilët kalojnë nga cikli fillor në atë të mesëm të ulët të shkollës 9-vjeçare?

- A është e mundur që shkolla të sigurojë një përqindje të lartë për krijimin e aftësive të
synuara për të lexuarit dhe të shkruarit, sidomos kur ky problem është mjaft i mprehtë te
moshat e vogla?

- A është e mundur që vetëm për një vit shkolla të mund të eliminojë defektet që kanë treguar
nxënësit në përballjen me provimet e maturës shtetërore?

- A është e mundur që shkolla brenda një viti të planifikojë dhe të menaxhojë me frytshmëri
kurrikulën jo vetëm për aspektin e detyrueshëm të saj, por dhe për atë përqindje kohe dhe
tematike që e ka në dorë të saj? Po kur kemi raste të reformave të shpeshta kurrikulare, a
mund të zgjidhet kjo me një vit?

- A mund të pretendohet krijimi i aftësive të mendimit kritik, reflektiv dhe problemzgjidhës
te nxënësit vetëm me një vit?

- A mund të krijohet një bashkëpunim i efektshëm me komunitetin e shkollës, me qeverisjen
lokale vetëm me një vit?

 Kësaj liste të gjatë me pyetje mund t’i shtonim pafund problematika të tjera, që lidhen me
shkollën, së cilës, për vetë specifikat dhe veçantitë që ka si institucion kompleks, vërtet këto
probleme nuk i mbarojnë. Nuk është kjo ajo që duam të evidentojmë. Ajo që na intereson, në fakt,
janë përgjigjet e këtyre pyetjeve, të cilat në mënyrë të natyrshme kërkojnë shumë vite pune për
çështjet e mësipërme.

 Në këtë rast ideja e një planifikimi për disa vite, me anë të të cilit mund të përmbushen me
profesionalizëm problematikat dhe nevojat për përmirësim të shkollës, do patjetër më shumë vite
pune dhe planifikimi. Në këtë kuptim, plani afatmesëm i shkollës, si një koncept dhe me synimin
për ta patur praktikë rezultative në shkollë, mbetet një domosdoshmëri dhe nevojë reale për shkollën
shqiptare.

 Për sa vite është e nevojshme që të hartojmë plane të zhvillimit afatmesëm të shkollës?
 Nga përvojat e huaja mund të identifikohet lehtë që këto plane variojnë nga 3 deri në 4 vite

kohë pune. Ata mund të jenë dhe të hartuar në bazë të vitit kalendarik, pra nga janari deri në
dhjetor, por zotëruese në shumicën e planeve të vëzhguara janë planifikimet e ndërtuara, duke u
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bazuar në kohën e planifikuar për studimet gjatë vitit shkollor. Kështu, planet fillojnë me shtatorin
dhe përfundojnë në shtatorin e vitit të ardhshëm.Plani afatmesëm i zhvillimit ndahet në plan
veprimtarish sipas viteve përbërës të tij. Sasia e viteve të planit afatmesëm të zhvillimit është e
diskutueshme: të jenë 3 apo 4 vite për shkollën tonë.

 Ne sugjerojmë dhe i qëndrojmë variantit me 4 vite në planin afatmesëm për vetë kontekstin
dhe problematikat e shkollës tonë, bazuar dhe në arsyet e mëposhtme:

1. Shkolla jonë ka nevojë për një reformim të thellë.Kjo në kuadër të krijimit të një shkolle 9-
vjeçare efektive, por me strukturën dhe përmbajtjen e re që po parashtron MASH-i për
shkollën e mesme si të përgjithshme edhe atë profesionale, ky problem është mjaft delikat
dhe ka nevojë për kohën e mjaftueshme për rinovimin e saj.

2. 4 vite janë të nevojshme për çdo kategori shkolle, duke patur parasysh nivelin e secilës
shkollë, treguesit e saj, si për shkollat e fshatit dhe të qytetit, për të krijuar ndryshime dhe
përmirësime të krahasueshme brenda sistemit arsimor.

3. Reforma e zhvillimit profesional të drejtuesve të shkollave të sistemit parauniversitar, e cila
shumë shpejt do të jetë pjesë e natyrshme e kulturës së drejtimit të shkollës, i jep të drejtë
çdo mësuesi që të fitojë, nëpërmjet një sistemi trajnimi dhe me anë të testimeve, një licencë
për drejtimin e shkollës për 8 vite. 4 vitet e para si drejtues shkolle janë një sprovë e vërtetë
profesionale. A ka më mirë sesa plani afatmesëm i zhvillimit të shkollës për t’i garantuar një
të drejtë të dytë si drejtues shkolle ?Tashmë janë treguesit që shkolla do të arrijë pas 4
vitesh, ata që e dëshmojnë edhe punën drejtuese të shkollës. A nuk përkon kjo dhe me idenë
e 4 viteve në një plan afatmesëm për shkollën?

4. Problemet e të nxënit dhe të mësimdhënies, aq më shumë kur kurrikulat e reja sot synojnë
krijimin e aftësive të mendimit kritik, problemzgjidhjes etj., kërkojnë kohën e nevojshme që
mësuesit të përdorin mënyra dhe forma pune të frytshme, për të nxitur dhe motivuar të
nxënët e fëmijëve dhe të rinjve. Kështu që katër vite janë të pranueshme për të mbështetur
problemet e kurrikulës.

5. Shkolla është një mjedis social dhe si i tillë ai është vendi i të drejtave dhe përgjegjësive për
fëmijët dhe të rinjtë.Shkolla është përballja e kulturave të ndryshme, për sa i takon racave,
gjinive, statuseve të ndryshme familjare, ekonomike, shoqërore, i origjinave të
ndryshme.Shkolla është vendi i niveleve të ndryshme të nxënësve, i fëmijëve dhe të rinjve
me interesa, me aftësi fizike dhe mendore të ndryshme.A mjafton vetëm një vit për t’u
marrë me këto probleme? Është e pamundur, kështu që planifikimi për 4 vite pune është i
domosdoshëm.

6. Problemet e kalimit nga një cikël në një tjetër, sidomos nga klasa e pestë në të gjashtën në
arsimin 9-vjeçar ose kalimi nga arsimi i detyrueshëm në shkollën e mesme ka paraqitur një
sërë problematikash, që lidhen me cilësinë dhe aftësitë e nxënësve.
Mendojmë se duhen disa vite që një shkollë të punojë për zbutjen e kësaj dukurie të njohur
në sistemin tonë arsimor. Një mundësi për ta zbutur këtë dukuri është nëpërmjet planifikimit
afatmesëm.

7. Përgjithësisht, kultura e punës së mësuesve në shkollat tona është individualiste. Pak punohet
në ekip. Përmes një plani veprimtarish gjatë 4 viteve të planit afatmesëm, është e mundur
që të krijohen aftësitë e të punuarit në ekipe të ndryshme dhe të larmishme, si: ekipe sipas
profilit, ekipe për vetëvlerësimin e shkollës, ekipe për identifikimin, përpunimin dhe analizën
e nevojave për trajnimin e mësuesve etj., ekipe sipas rastit dhe objektivave të paravendosura
në planin e zhvillimit të shkollës.
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8. Vëzhgimi, vlerësimi dhe monitorimi i shkollës do të përfshihet në një reformë të thellë,
duke përdorur standarde vëzhgimi dhe vlerësimi, të cilat do të bazohen jo vetëm në përvojën
e shkollës tonë, por dhe në atë bashkëkohore, duke mundësuar vlerësime të bazuara në
instrumenta vëzhgimi të njëjta, në nivele të ndryshme të inspektimit të shkollës.Sipas
statistikave të inspektimit, në shumicën e vendeve europiane çdo shkollë vëzhgohet dhe
vlerësohet për të gjithë treguesit e saj një herë në katër vjet. Një nga dokumentet më të
rëndësishme në këtë proces vëzhgimi është dhe ecuria dhe zhvillimi i planit afatmësem të
shkollës, i cili është prioritet i punës inspektuese. A nuk është kjo një lehtësi jo vetëm për
inspektimin, por për vetë shkollën, e cila përmes procesit të vetëvlerësimit që realizon gjatë
zbatimit të planit afatmesëm, është kurdoherë e gatshme për të mirëpritur vlerësimin e
jashtëm të shkollës?!Në këtë rast, puna me plan afatmesëm 4-vjeçar përkon më së miri dhe
me vlerësimin e jashtëm të shkollës, një praktikë kjo që patjetër do të instalohet dhe te ne,
duke ndryshuar tërësisht filozofinë, teknikat dhe krejtësisht procesin e vetëvlerësimit
dhevlerësimit të jashtëm të shkollës.

I.1. Disa parakushte që mundësojnë hartimin dhe zhvillimin efektiv
të planit afatmesëm të shkollës

Shkolla, si një institucion edukimi, zbaton dhe zhvillon një politikë të caktuar arsimore, e cila
është e pasqyruar në formën e ligjeve, dispozitave, udhëzimeve, urdhërave apo materialeve
kurrikulare, të cilat duhet të jenë patjetër në çdo shkollë.

Prania dhe të kuptuarit qartë të materialeve të tilla në shkollë është, padyshim, një mundësi për
të lehtësuar hartimin dhe zhvillimin e frytshëm të planit afatmesëm në shkollë.

 Cila është situata konkrete e dokumenteve të tilla në shkollën tonë?

 Së pari, çdo shkollë ka në materialet e saj zyrtare, ligjin “Për Arsimin Parauniversitar”. Në fakt,
ne e kemi një ligj të tillë, i cili pas reformave dhe ideve që janë sot për këtë nivel arsimi, si, p.sh.,
kalimi nga 8 në 9 vite arsim të detyrueshëm, me një përmbajtje të re kurrikulare, që synon njohuri,
aftësi dhe qëndrime të reja për nxënësit, me idetë për ndryshime thelbësore në sistemin arsimor
parauniversitar, është e nevojshme që të pasqyrohen dhe të reflektohen dhe në këtë ligj. Kjo ide
merr shkas për arsye që në tërë dokumentacionin zyrtar arsimor në linjë vertikale nga MASh-
DAR- ZA-Shkollë të ketë koherencë dhe vijueshmëri vizionesh, qëllimesh, synimesh, objektivash
që mbartin të njëjtën filozofi dhe praktikë të sugjeruar.

 Kjo do të ishte vërtet një ndihmë e madhe për shkollën, pasi ky ligj konsiderohet si një finalitet
i arsimit parauniversitar, të cilin jo vetëm ta kenë në shkollë, por në të të bazohen fort ekipet e
mësuesve dhe drejtuesve që punojnë së bashku për të përcaktuar vizionet apo misionet e shkollave
të tyre.

 Së dyti, Dispozitat Normative shërbejnë si një rregullator i marrëdhënieve dhe i komunikimit
zyrtar dhe profesional me të gjithë aktorët e shkollës, që nga drejtuesit e saj, te mësuesit , nxënësit
, prindërit, te komuniteti rreth shkollës, si dhe bashkëpunimet me institucione të tjera jashtë saj.
Është e nevojshme që ky dokument i rëndësishëm për shkollën të pasqyrojë akoma më shumë ide
dhe praktika të planifikimit dhe të menaxhimit të shkollës, duke udhëzuar përdorimin jo vetëm të
planit vjetor të shkollës, por dhe atë të planit afatmesëm. Përfshirja në këtë dokument e ideve,
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praktikave, si dhe e udhëzimeve për punën drejtuese me planifikime disavjeçare, patjetër që është
një mundësi e mirë për të nxitur një menaxhim profesional dhe cilësor në shkollë.

 Së treti, Ministria e Arsimit dhe Shkencës çdo vit dërgon te çdo shkollë udhëzimin për fillimin
e vitit shkollor, një dokument mjaft i rëndësishëm për mbarëvajtjen dhe zhvillimin e suksesshëm
të vitit shkollor.Ky material udhëzon me detaje dhe me qartësi gjithë zhvillimin e veprimtarisë së
shkollës, si për planifikimin kurrikular, ashtu dhe prioritetet që ka MASH-i për këtë vitin shkollor.
Në këtë dokument përfshihen dhe çështje të planifikimit dhe menaxhimit të shkollës, por trajtimi
i posaçëm në të i ideve dhe i planifikimit të punës së shkollës, me anë të një plani afatmesëm,
është dhe në këtë rast një mundësi e mirë për ta motivuar realisht shkollën për arritje cilësore.

Së katërti, kurrikulat ofrojnë një përmbajtje, e cila ka nevojë për kohën e mjaftueshme për t’u
bërë pjesë profesionale dhe e natyrshme e zhvillimit të saj në shkollë.Në fakt, sipas përcaktimeve
më të fundit të kërkuesve në edukim, mes shumë përcaktimeve për kurrikulën, më interesanti
është ai që thotë se:”Kurrikula është gjithçka që ndodh në shkollë”.

Vitet e fundit ka një përpjekje për të sjellë pranë shkollës, sidomos asaj 9-vjeçare, ide dhe një
përmbajtje të re kurrikulare, e cila ofron njohuri, aftësi dhe qëndrime që janë të krahasueshme me
përmbajtjen e shkollave europiane dhe më gjerë, por lipset që elementë të tilla të programeve
lëndore të detajojnë më qartë dhe në forma më udhëzuese problemet kurrikulare, që lidhen me
mësimdhënien dhe proceset e të nxënit, në mënyrë që të lehtësojnë më shumë punën e mësuesve
në këtë drejtim. Plani afatmesëm i zhvillimit të shkollës si prioritet të punës së tij ka pikërisht
zhvillimin e kurrikulës, kështu që materialet kurrikulare jo vetëm duhet që të jenë detyrimisht
prezent në shkollë, por vetë shkolla, duke përdorur zhvillimin e planit afatmesëm, krijon ekipe të
vërteta profesionale për zhvillimin e kurrikulës në mjedisin e saj, duke e përshtatur atë sa më mirë
me interesat e nxënësve, si dhe duke ofruar sipas specifikave dhe mundësive të saj edhe përmbajtje
shtesë në atë përqindje që kurrikula zyrtare ka menduar që të zhvillohet në bazë shkolle.

Së pesti, udhëzimet që qeverisja lokale e arsimit, si Drejtori Arsimore apo Zyra Arsimore përcjellin
herë pas here në shkollë, duhen marrë në konsideratë dhe të zënë vend në planin afatmesëm. Në
këtë mënyrë sigurohet një bashkërendim më i mirë i punës midis institucioneve eprore të arsimit.
Përveç këtij aspekti, shkollat vlerësohen nga inspektorët e DAR-eve, kështu që është e
domosdoshme që të funksionojë një komunikim i ndërsjellë, i cili mund të pasqyrohet dhe në
planin afatmesëm të shkollës.

Së gjashti, shkolla herë pas herë ka nevojë të ketë elementë dhe materiale vlerësuese të
standardizuara, që lidhen me arritjet e nxënësve të saj, me zhvillimin profesional të mësuesve dhe
drejtuesve.Reformat e reja në arsim në thelb të tyre kanë pikërisht arritjet e nxënësve dhe të
mësuesve në punën e shkollës.Kur një shkollë mendon të punojë dhe të planifikojë plane afatmesme
zhvillimi, patjetër që duhet ndihmuar me teste të standardizuara për lëndë, klasa, nivele nxënësish,
të cilat përgatiten nga institucione të specializuara, që bazohen fort në standardet e përmbajtjes
dhe të arritjes që ofron kurrikula. Sado të jetë e trajnuar ose e aftë një shkollë, nuk mund të
përgatisë teste ose instrumente që masin arritjet e nxënësve, për t’i krahasuar jo vetëm në nivel
lokal dhe kombëtar, por dhe në atë global. Prania e këtyre instrumenteve matëse, si teste për
nxënësit për çdo lëndë, sipas niveleve, instrumente të ndryshme vëzhgimi dhe vlerësimi për
mësimdhënien dhe të nxënit duhet që të jenë në çdo shkollë.Ato lehtësojnë zhvillimin e frytshëm
të një plani afatmesëm të shkollës.Nëse është e pamundur për arsye menaxhimi, për çdo vit mësimor
dhe për çdo lëndë e klasë, të paktën një herë në katër vjet secila shkollë duhet të matë arritjet e
nxënësve dhe mësuesve të saj me të tilla instrumente.Natyrisht, këtu shkolla ndihmohet shumë
nga përvoja e re e maturës shtetërore apo dhe reforma që tashmë do të përgjithësohet në vlerësimin
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e arritjeve të nxënësve në përfundim të arsimit 9-vjeçar përmes provimeve të standardizuara.
Së shtati, shkollat që aspirojnë të bëhen realisht efektive dhe me arritje cilësore, duhet që të

shikojnë mundësitë për të krijuar lidhje profesionale dhe për t’i mbajtuar ato në vijimësi jo vetëm
me zyrat e trajnim-këshillimit në DAR dhe ZA, por dhe me institucione të specializuara, si Instituti
i Kurrikulës dhe i Trajnimit (IKT), si dhe Agjencia e Vlerësimit të Arritjeve (AVA), te të cilët
mund të gjeni materiale të dobishme për punën tuaj, si dhe mund të paraqisni përvojat tuaja të
suksesshme në botimet e tyre.

Përveç këtyre institucioneve, padyshim që dhe universitetet që përgatisin mësues, shkolla të
ndryshme të suksesshme të identifikuara apo organizata të ndryshme nga shoqëria civile në fushëm
e edukimit, individë të shquar të arsimit, të cilët me materialet e tyre profesionale, tashmë të
akredituara dhe të miratuara nga Ministria e Arsimit, mund të lehtësojnë punën e shkollës në
realizimin e planeve afatmesme.

Nëse shkolla juaj ka vendosur të planifikojë zhvillimin e vet me plane afatmesme, mbani
parasysh që të keni këto materiale dhe bashkëpunime, si më poshtë:

1. Ligji “Për Arsimin Parauniversitar”.

2. Dispozitat Normative të Arsimit Parauniversitar.

3. Udhëzimet dhe urdhërat e ndryshme të MASH-it.

4. Kurrikulat lëndore sipas cikleve dhe viteve të shkollimit.

5. Udhëzimet e DAR-it dhe ZA-së.

6. Instrumente matjeje të standardizuara, si teste për arritjet e nxënësve apo instrumente të

tjera për vëzhgimin e mësimdhënies dhe të nxënët, apo pyetësorë për prindër, mësues,

nxënës, drejtues shkolle etj.

7. Bashkëpunime të vijueshme jo vetëm me qeverisjen lokale arsimore dhe MASH-in, por, në

mënyrë të veçantë, me IKT-në, AVA-në, universitete, shkolla të afirmuara në punën me

plane afatmesme zhvillimi, me organizata jofitimprurëse që punojnë në fushën e edukimit,

me grupime ose individë të shquar në fushën e arsimit, që punojnë me materiale profesionale

të miratuara dhe të akredituara nga MASH-i.

I.2. Disa parime mbi të cilat mbështetet procesi i hartimit
të planit afatmesëm të shkollës

Një shkollë që e planifikon punën e saj zhvillimore me plane afatmesme, pra me një planifikim
disavjeçar, lipset që të mbështetet mbi disa parime të cilat e orientojnë dhe e lehtësojnë një planifikim
të tillë.Drejtuesit dhe të gjithë mësuesit e shkollës është e nevojshme që të ndërgjegjësohen dhe të
bëhen sa më të ndjeshëm për këtë formë të re të drejtimit dhe zhvillimit të saj.

Kështu, së pari, planifikimi afatmesëm i shkollës kërkon një pjesëmarrje të gjerë të aktorëve të
ndryshëm si brenda dhe jashtë shkollës.

Së dyti, ky plan duhet të marrë parasysh që të mos mbetet vetëm në letër, por të mundësojë një
zbatim të frytshëm dhe real. Ky plan bëhet i tillë atëherë kur ai konceptohet përmes parimeve të
tilla dhe përmes një procesi intelektual dhe krijues, që bazohet në:
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• Njohje

Shkollat, përmes ekipeve të tyre, duhet të identifikojnë dhe të njohin mirë gjendjen e shkollës
së tyre lidhur me prurjet e nxënësve, klasifikimin e tyre sipas niveleve dhe arritjeve, njohjen e
statusit ekonomik, shoqëror të familjeve dhe të komunitetit që rrethon shkollën.Njohja
nënkupton edhe zbatimin e ligjshmërisë, gjendjet e mjediseve të të nxënit në shkollë, situatën
e kualifikimit të mësuesve dhe mundësitë që kanë ata për të zhvilluar kurrikulën në shkollë.

Treguesi më i qartë për këtë parim mbetet shkalla e profesionalizmit, që vetë shkolla dhe
ekipet e saj kanë për të paraqitur pikat e forta dhe të dobëta të shkollës, për të përmbledhur
besimin që jo vetëm mësuesit e shkollës kanë te vetja dhe shkolla e tyre për të ecur përpara, por
për t’i sintetizuar ato në emër të shkollës. Kjo dhe për çështje të tjera, si misioni apo vizionet që
shkolla ka për veten e saj.

• Kërkime

Një plan afatmesëm si në fazën e hartimit të saj, por dhe gjatë zhvillimit, ka nevojë për aftësitë
profesionale si të mësuesve ashtu edhe të drejtuesve që lidhen me kërkimin shkencor. Kështu, të gjithë
aktorët e përfshirë në hartimin dhe realizimin e planit kanë mundësi që të përdorin instrumente të
ndryshme vëzhgimi, vlerësimi, të cilat do të jenë objekt i përpunimit të analizës së tyre dhe nxjerrjen e
të dhënave, sipas objektivave që ka vendosur shkolla. P.sh., analiza që mësuesit do të bëjnë për arritjen
e nxënësve në teste të ndryshme të standardizuara, përpunimet e pyetësorëve të plotësuara nga nxënësit,
prindërit, mësuesit etj., ose intervistat që mund t’u bëhen prindërve për çështje të shkollës etj.

 Përdorimi i këtyre instrumenteve ka në themel kërkimin dhe aftësitë që duhen për të nxjerrë
të dhëna për to.Një tregues tjetër domethënës është dhe aftësia e ekipeve të shkollës për të
analizuar gjendjen e shkollës nëpërmjet teknikës “SWOT”, e cila bazohet fort në aftësitë
kërkimore dhe njohëse.

• Nevoja reale

Plani afatmesëm i shkollës duhet të marrë parasysh nevojat reale të nxënësve të saj. Tek e
fundit, vetë qëllimi i vërtetë i saj janë arritjet e nxënësve. Për këtë arsye, shkolla duhet t’i
plotësojë këto nevoja jo vetëm me anë të zbatimit të kurrikulës zyrtare, por mund të ofrojë dhe
përmbajtje të tjera, të ndryshme, të cilat të jenë në përputhje me nevojat që kanë nxënësit.
P.sh., sot të rinjtë pëlqejnë shumë përdorimin e mjeteve teknike, si kompjuterit, përmes
programeve të shumta të tij, ose mësimin e gjuhëve të huaja etj.Në këtë rast, shkolla duhet të
mendojë për këtë gjë edhe kur s’ka mundësi. Programimi i punës së shkollës për katër vite
është një mundësi që shkolla t’i plotësojë nevojat e nxënësve.

Ekipet e hartimit dhe zhvillimit të planit afatmesëm duhet t’i identifikojnë saktë nevojat e
nxënësve dhe duhet të jenë të aftë profesionalisht. Ata duhet që të përdorin instrumente të
ndryshme, si pyetësorë, intervista, takime biseda me nxënësit, për të përcaktuar qartë nevojat
e tyre.Një vend këtu zënë, padyshim, dhe nevojat e fëmijëve me vështirësi mendore dhe fizike,
të cilët po integrohen në shkollat e zakonshme publike.Ekipet e shkollës para hartimit të planit
afatmesëm, duhet që të takohen dhe të bisedojnë me ta.

Kur kemi përcaktuar saktë nevojat reale të nxënësve, atëherë mundësojmë realisht një progres
dhe arritje cilësore të tyre, në përfundim të zbatimit të planit.
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• Përshtatje me politikat kombëtare dhe rajonale për arsimin

Plani afatmesëm i shkollës duhet të bazohet në dokumentet e politikës kombëtare arsimore.
Kështu, njohja dhe mbështetja në dokumente të tilla të politikës arsimore, si: ligji “Për Arsimin
Parauniversitar”, Dispozitat Normative, përmbajtja zyrtare që ofron kurrikula e miratuar nga
MASH-i, udhëzimet e MASH-it, DAR-it, ZA-së etj., dokumente me të cilat punojnë shkollat,
duhet që të pasqyrohen dhe të mos bien ndesh me planifikimin afatmesëm të shkollës.

P.sh., nëse MASH-i ka si prioritet në punën e shkollës përcaktimin e objektivave minimalë
të domosdoshëm të arritjes së nxënësve, kjo patjetër duhet reflektuar në planin afatmesëm.

Kjo kërkon që ekipet që do të punojnë për hartimin e planit, të mbajnë parasysh politikën
arsimore si kombëtare, por të mundësojnë dhe kërkesat që kanë DAR-i dhe ZA-ja.

Një tregues domethënës në këtë rast është momenti që DAR-i apo ZA-ja lajmërohen nga
shkollat, të cilat kanë vendosur që të punojnë me plane afatmesme, duke marrë patjetër miratim
nga to, në mënyrë që të ketë koherencë dhe përshtatje me politikën arsimore në nivele të
ndryshme të saj.

• Prioritete, synime dhe objektiva që sjellin progres të qartë

Në strukturën e planit afatmesëm të shkollës vendin më të rëndësishëm e zënë padyshim
prioritetet, synimet, objektivat dhe planet e veprimit për përmbushjen e tyre. Ekipet e shkollës
që do të punojnë për këtë përbërës domethënës të PASH-it, duhet të mbajnë parasysh që të
përzgjedhin ndër prioritetet e shumta që ka shkolla, ato më të rëndësishmet, që lidhen ngushtë
me politikën arsimore, me synimet e kurrikulës etj. Këto prioritete përvijohen në synime, të
cilat përmbledhin arritjet përfundimtare për katër vitet e parashikuara në plan. Më tutje, këto
synime vijojnë me objektiva, të cilët në mënyrë të natyrshme duhet të jenë të matshëm dhe
lehtësisht të vëzhgueshëm.

Tregues efektiv në këtë rast mbetet aftësia e ekipeve të shkollës për të identifikuar, hartuar
dhe zbatuar prioritete, synime dhe objektiva që sjellin realisht progres, ndryshim, përmirësim
te nxënësit dhe shkolla e tyre.

• Mundësi për të përfshirë komunitetin e shkollës

Plani afatmesëm i shkollës duhet të mendojë për të përfshirë në hartimin dhe zbatimin e tij
dhe prindërit që përfaqësojnë komunitetin e shkollës.Ky përfaqësim është i zyrtarizuar dhe në
bordin e shkollës, i cili e lejon dhe e miraton një plan të tillë, por nuk duhet mjaftuar me kaq.
Realizimi i planit duhet vëzhguar dhe vlerësuar dhe nga prindërit. Kështu, intervistat dhe takimet
me prindër apo pyetësorët që ata plotësojnë, shërbejnë për të vjelë informacion të nevojshëm
se cili është opinioni i komunitetit për shkollën ose cili është niveli i komunikimit dhe
bashkëpunimit shkollë-komunitet.

Një drejtim, që sot konsiderohet i frytshëm, i marrëdhënieve shkollë-komunitet është
përfshirja e prindërve në mënyrë aktive në procesin mësimor në shkollë. Prindërit mund të
ndihmojnë nxënësit në klasë, sidomos moshat e vogla, për t’i motivuar ata që të nxënë akoma
më shumë, ndërsa për të rinjtë, prindërit mund të marrin pjesë në veprimtaritë e ndryshme
letrare, sportive, artistike, shkencore të shkollës etj.

Një kontribut të vlefshëm prindërit mund të japin duke i bërë pjesë të ekipeve të hartimit të
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planeve afatmesme, të raportimeve të ndryshme se si është zhvilluar plani apo si janë përmbushur
objektivat e synuara. Një drejtim me vlerë për shkollën është përfshirja e prindërve në paraqitjen
e sukseseve dhe arritjeve të shkollës, në përfundim të planit afatmesëm, te komuniteti i shkollës,
si dhe në median lokale.

• Interesat e komunitetit të shkollës

Plani afatmesëm i shkollës jo vetëm që synon përfshirjen e prindërve në procesin e hartimit,
zbatimit dhe vlerësimit të tij, por duhet të marrë në konsideratë dhe interesat e komunitetit
përreth shkollës. Është e njohur thënia që: “Shkollat sot shërbejnë dhe si qendra komunitare”.
A e mundëson shkolla këtë gjë për komunitetin e saj? A i merr parasysh nevojat dhe interesat që
ka komuniteti? A i lejohet shkollës tonë të ofrojë shërbime për komunitetin? A mund të lehtësojë
shkolla, nëpërmjet mjedisit të saj dhe bazës materiale, p.sh., kurse formimi në kompjuter për
persona të interesuar të komunitetit, të cilët janë të identifikuar si prindër ose të afërm të nxënësve
të shkollës? A mund të ofrojë shkolla kurse formimi, sipas mundësive të saj, për nevoja të
komunitetit në aftësim profesional, si: rrobaqepësi, dizenjim etj.? Shkolla mund të ofrojë mjediset
e saj sportive për veprimtaritë argëtuese dhe çlodhëse për komunitetin.Ekzistojnë shumë ide dhe
forma të këtij bashkëpunimi, të cilat secila shkollë i pasuron sipas mundësive që ka.

Me rëndësi në planin afatmesëm është që shkolla duhet të parashtrojë realisht situatën e
komunitetit që e rrethon, si dhe interesat që ai ka, të cilat burojnë nga konteksti ekonomik,
shoqëror dhe kulturor mbi të cilin ai është ndërtuar, duke patur parasysh këtu bizneset, industrinë,
tregëtinë, turizmin, artin, kulturën, pikturën, veshjet tradicionale, festat lokale, prodhimet
bujqësore etj., fusha ekonomike, kulturore dhe shoqërore që lidhen me një komunitet të
caktuar.Plani nuk duhet të mjaftohet vetëm me një paraqitje të interesave të komunitetit, por
duhet të mundësojë dhe ndonjë përmirësim apo sukses në përmbushjen e interesave të
komunitetit të saj.

• Përfshirja e Qeverisë së Nxënësve në këtë proces.

Plani afatmesëm i shkollës hartohet me idenë që të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies,
duke synuar një shkollë gjithëpërfshirëse, ku nxënësit vlerësohen dhe trajtohen në mënyrë te
barabartë. Në këtë kontekst përfshirja e Qeverisë së Nxënësve si një strukturë e pavarur brenda
shkollës, e sanksionuar edhe në Dispozitat Normative në të gjithë fazat e hartimit të planit
afatmesëm të shkollës, është shumë e rëndësishme. Nxënësit e shkollës, nëpërmjet përfaqësuesve
të tyre të zgjedhur me procedurë të rregullt në Qeverinë e Nxënësve, duhet të ndjehen pjesë e
proceseve vendimmarrëse dhe aktorë aktivë për të gjitha problemet shkollore që lidhen me ta.
Gjithashtu, ata duhet të konsiderohen pjesë e arritjeve dhe progresit të shkollës, nëpërmjet
përfshirjes së tyre në proceset vetëvlerësuese.

• Mundësi për t’u zhvilluar sa më realisht dhe në mënyrë të frytshme

Plani afatmesëm i shkollës duhet të jetë i besueshëm, ç’ka do të thotë që ai mbështetet fort
në besime, në vizione dhe në objektiva realë, të cilat janë të lidhur ngushtë me situatën dhe
problemet e shkollës. Një shkollë nuk mund të zhvillohet realisht, kur nuk përcakton saktë
prioritetet e vërteta të saj për përmirësim, por merret me probleme anësore dhe jo të mprehta të
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saj. P.sh., nëse shkolla ka në një përqindje të lartë problem braktisjen e saj nga nxënësit, nuk ka
se si të jetë prioritet cilësia e lartë e arritjeve për nxënësit, ose nëse shkolla ka mësues të
patrajnuar me nevoja të shumta në këtë drejtim, nuk mund të fiksohet si prioritet kryesor
përdorimi i metodave ndërvepruese për të nxënët.
Kjo do të thotë që ekipet që punojnë për hartimin e PASH-it të identifikojnë dhe analizojnë në

mënyrë objektive situatën e shkollës, si dhe të përcaktojnë një plan veprimi të besueshëm për
ecurinë e saj, në mënyrë që ajo të ketë vërtet pëmirësime pas katër vitesh. Kjo do ta bënte PASH-
in një dokument të vërtetë, që sjell zhvillim të shkollës.

• Mundësi për ta zbatuar planin afatmesëm nëpërmjet planeve vjetore të zhvillimit të

shkollës

Ky është një parim, i cili bazohet shumë në përvojën tonë të drejtimit të shkollës. Kështu,
plani afatmesëm do të mund të përmbushë synimet e tij, përmes objektivave që i takojnë
planeve vjetore të shkollës. Plani vjetor i shkollës tashmë është një përvojë e instaluar në
shkollat tona.Nëse shkolla punon me plan afatmesëm, në funksion të tij do të vihet plani
vjetor, i cili duhet të marrë parasysh synimet, objektivat dhe planin e veprimit të planit afatmesëm,
duke i detajuar më hollësisht për një vit. Zakonisht tematikat e përzgjedhura në planin
afatmesëm ezaurohen brenda një viti, por dhe për dy deri në katër vjet.

Kur mundësohet një shkrirje e natyrshme e planit afatmesëm përmes planeve vjetore, atëherë
ky është një tregues i qartë i harmonizimit midis të dy planeve, si dhe mundësi e mirë për të
përmbushur planin afatmesëm.

• Përgjegjësitë e realizuesve të planit afatmesëm

Një nga karakteristikat dalluese të planit afatmesëm është dhe paraqitja tek ai i gjithë ekipeve,
grupeve dhe individëve që janë përgjegjës për problematika dhe pjesë të planit të veprimit të
planit afatmesëm.Në plan duhen përfshirë të gjithë aktorët e shkollës, duke i bërë që të gjithë
“pronarë” në këtë proces  katërvjeçar. Ekipet drejtuese të hartimit dhe zhvillimit të këtij plani,
duhet të njohin mirë aftësitë e mësuesve të shkollës, në mënyrë që ata të përfshihen në ekipe
ku mund të kontribuojnë në mënyrë profesionale për zhvillimin e shkollës.

Të gjitha parimet e mësipërme nuk mund të shihen të shkëputura, kur punohet për planin
afatmesëm, përkundrazi ato janë të lidhura ngushtë dhe plotësojnë njëra-tjetrën.P.sh., nëse flasim
për njohje të problemeve dhe të nevojave të shkollës, nuk mund ta kemi atë pa kërkimin dhe
analizën e gjendjes së shkollës dhe anasjelltas.

E rëndësishme është që shkolla, përmes planit afatmesëm, duhet të arrijë patjetër ndryshime,
rinovime, përmirësime, por më e rëndësishmja një përtëritje morale të komunitetit brenda dhe
jashtë saj.

Plani afatmesëm i shkollës duhet të trajtojë, në radhë të parë, problemet e nxënësve dhe procesin
e mësimdhënies, dhe të të nxënit në shkollë. Ai duhet të krijojë patjetër mundësinë që të përfshijë
nxënësit dhe komunitetin rreth shkollës në zbatimin e tij. Ai duhet rishikuar çdo vit, sepse mund
të krijohen situata të reja dhe mund të paraqiten prioritete të tjera, që kërkojnë ndryshime specifike
në plan.
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I.3. Hapat që duhet të ndjekë shkolla deri në hartimin e planit afatmesëm

Një mundësi e mirë për të hartuar një plan afatmesëm të shkollës janë patjetër dhe hapat që
duhet të kryejë çdo shkollë përpara përpilimit të tij.

Këto hapa mund të përmblidhen në këto drejtime, të tilla si:

1. Marrja e një vendimi për hartimin dhe përpilimin e PASH-it.

2. Formimi i ekipit që do të përgatisë planin.

3. Trajnimi i ekipit.

4. Identifikimi i nevojave të komunitetit brenda dhe jashtë shkollës.

5. Ku jemi dhe cilat janë mundësitë tona?

6. Ku dëshirojmë të shkojmë në të ardhmen, pas katër vitesh?

7. Cilat janë mënyrat më të mira për të shkuar, për të arritur, për të lëvizur në drejtimin e

paracaktuar?

8. Si duhen vlerësuar ndryshimet të cilat i zbatojmë?

Hapi 1 . Marrja e një vendimi për hartimin dhe përpilimin e PASH-it.

Çasti i marrjes së një vendimi për hartimin e PASH-it është shumë i rëndësishëm në shkollë.Në
përvojën tonë shkollore, nuk praktikohet një formë e tillë vendimmarrje, sepse ato planifikojnë
dhe punojnë me plan vjetor, i cili realisht duhet konsideruar si një pjesë përbërëse e planit afatmesëm
dhe që shërben për të përmbushur objektivat e planit afatmesëm.Kështu, vendimmarrja për fillimin
e punës për hartimin e PASH-it duhet të jetë objekt i një bashkërendimi të punës midis bordit të
shkollës dhe këshillit të mësuesve të shkollës.

Një shkollë, pasi ka informuar DAR-in dhe ZA-në e rajonit të saj, si dhe ka marrë një miratim nga
ata, mbledh bordin e shkollës dhe paraqet idenë dhe arsyet se përse dëshirojnë të punojnë me plan
katërvjeçar.Nëse bordi i shkollës e miraton punën me plan afatmesëm, plotësohet instrumenti i mëpo-
shëm, të cilin çdo shkollë që punon me plan afatmesëm, duhet ta ketë si hap të parë në këtë proces.

Instrumenti 1: Vendimi për hartimin e PASH-it

VENDIM

Neni 1

Këshilli i Mësuesve të shkollës, bazuar dhe në miratimin e Bordit të shkollës, më datë
________________, në takimin e tij të radhës, mori vendimin për hartimin e planit afatmesëm
të shkollës (PASH) për periudhën______________________ .

Neni 2

Për përgatitjen, zbatimin dhe vlerësimin e zbatimit të planit do të përkujdeset ekipi, në
përbërje të të cilit do të jenë :
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1._____________________________ drejtues i ekipit
2._____________________________ sekretar i ekipit
3._____________________________ anëtar
4._____________________________ anëtar
5._____________________________ anëtar

Neni 3

Ekipi për hartimin e PASH-it do t’i nënshtrohet një trajnimi triditor.Shpenzimet e këtij
trajnimi do të mbulohen nga buxheti i shkollës.

Neni 4

Drejtuesi i ekipit ka për detyrë që deri më datë _____________________ të hartojë një
plan pune për përpilimin e PASH-it.

Neni 5

Ekipi i PASH-it deri më datë __________________ ka për detyrë që të formojë grupet e
rishikimit të punës së deritanishme në shkollë, duke u bazuar në objektivat e mëparmë.

Neni 6

Drafti i parë i PASH-it duhet të përfundojë jo më parë se data ________________ .

Neni 7

Ekipi i PASH-it ka për detyrë që të organizojë debate, diskutime, tryeza të rrumbullakëta,
të bëjë intervista, të shpërndajë pyetësorë apo instrumente të ndryshme që lidhen me synimet,
me objektivat, me planin e veprimit të shkollës, me probleme të procesit të të nxënit dhe
mësimdhënies, me personelin e shkollës, me nxënës ( Qeverinë e Nxënësve), me prindër, me
pjesëtarë të qeverisjes lokale, si dhe të qeverisjes lokale arsimore.

Neni 8

Bordi i shkollës dhe Këshilli i Mësuesve pas shqyrtimit të PASH-it, do ta miratojë atë jo më
vonë se data __________________.Pas miratimit të PASH-it, ekipi i tij do të krijojë menjëherë
grupet dhe nëngrupet përkatëse për zhvillimin e planit të veprimtarive sipas objektivave, jo
më vonë se data ________________________.

Për Bordin dhe  Këshillin e Mësuesve të shkollës

         Kryetari i Bordit                                               Drejtori i shkollës

       ________________                                         ______________________
          ( nënshkrimi )                                            (nënshkrimi dhe vula e shkollës)

Data _____________________
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Hapi 2.Formimi i ekipit që do të përgatisë planin.

Për fillimin e menjëhershëm të punës, drejtoria e shkollës paraqet te bordi i shkollës ekipin që do
të punojë për përgatitjen e planit afatmesëm. Më pare, drejtoria e shkollës ka krijuar ekipin e mësuesve
që do të përfshihen fillimisht në këtë proces. Ky ekip zakonisht përbëhet nga 5 vetë, përkatësisht nga
drejtuesi, sekretari dhe 3 anëtarë të ekipit. Në përzgjedhjen e tyre, drejtoria e shkollës merr parasysh
aftësitë profesionale të mësuesve, të cilët mund ta përballojnë me sukses këtë proces. Mësuesit e
përzgjedhur duhet që ta pranojnë me dëshirë këtë detyrë. Në rastet kur ka më shumë se 5 veta që
janë të interesuar për t’u përfshirë në këtë ekip, drejtoria e shkollës bën një përzgjedhje, e cila duhet
të marrë patjetër miratim në këshillin e mësuesve. Në rastet kur ka kundërshtime, mund të kalohet
dhe në votim të fshehtë, për të caktuar mësuesit pjesëmarrës në këtë ekip.

Pas zgjedhjes së ekipit, është vetë ky grup që zgjedh drejtuesin dhe sekretarin e tij.
Disa kritere orientuese, mbi të cilat drejtoria e shkollës mund të mbështetet për përzgjedhjen e

anëtarëve të këtij ekipi, janë:

1. Të jenë mësues që janë të identifikuar si të suksesshëm në punën planifikuese vjetore të shkollës.

2. Të kenë aftësi për të organizuar, koordinuar dhe vlerësuar veprimtari profesionale, që

lidhen me zhvillimin e shkollës, si brenda dhe jashtë saj.

3. Të jenë mësues që kanë aftësi për të punuar në grup.

4. Të përfshihen dhe mësues të rinj, të cilët shërbejnë dhe si burime njerëzore të trajnuara

për këtë çështje në të ardhmen, duke harmonizuar sa më mirë marrëdhëniet e mësuesve

me përvojë me mësuesit e rinj.

5. Të kenë aftësi për të kërkuar, për të identifikuar, për të përpunuar dhe analizuar të dhëna

të nevojshme për shkollën, si dhe aftësi kompjuterike.

6. Të jenë komunikues dhe që kanë dëshmuar aftësi bashkëpunimi me të gjithë personelin e

shkollës, por dhe me komunitetin e saj.

7. Njëri nga anëtarët mund të jetë dhe një prind, i cili ka qenë i përfshirë aktivisht në problemet

e shkollës dhe njeh mirë problemet e saj.

8. Mësuesit e zgjedhur duhet të përfaqësojnë të dyja ciklet e arsimit të shkollës 9-vjeçare,

ndërsa në shkollën e mesme mund të merret në konsideratë që mësuesit e përfshirë të

përfaqësojnë të gjitha nivelet e shkollimit, sipas klasave.

9. Të kenë aftësi për të përgatitur raporte vlerësimi.

10. Të kenë aftësi për të paraqitur arritjet e planit afatmesëm më komunitetin rreth shkollës,

por dhe në media.

Hapi 3. Trajnimi i ekipit.

Ekipi i përzgjedhur dhe i miratuar nga bordi i shkollës dhe këshilli i mësuesve ka nevojë që të
trajnohet për procesin e hartimit dhe zhvillimit të planit afatmesëm të shkollës. Për këtë, drejtoria
e shkollës duhet të identifikojë organizmat, grupimet ose individët që kanë kontribute të njohura
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si në rajonin e tyre  edhe në nivel kombëtar, lidhur me trajnimin e mësuesve për planin
afatmesëm.Vlen të theksohet se plani afatmesëm i shkollës është pjesë e standardeve të zhvillimit
profesional të drejtuesve të shkollës dhe, në këtë mënyrë, të gjithë mësuesit që aspirojnë për
drejtues në shkolla, do ta kenë këtë tematikë të detyrueshme në trajnimet e tyre. Përveç këtij
aspekti, pikësynim duhet të jetë grumbullimi i botimeve të cilat lidhen me planin afatmesëm, që
do të ishte mirë që shkolla t’i kishte pronë të saj profesionale.

Shkolla, pas identifikimit të burimeve njerëzore në fushën e trajnimit për  planin afatmesëm,
duhet të hyjë në lidhje me ta, të përcaktojë kohën e duhur për trajnim, të paraqesë nevojat e ekipit
të shkollës për trajnimin lidhur me planin afatmesëm.Në kohë dhe në ekipe të ndryshme patjetër
mund të ketë nevoja të ndryshme për trajnim.Kështu, kur shkolla fillon për herë të parë punën me
plan afatmesëm, ekipi duhet trajnuar për një kohë më të gjatë, sepse nevojat janë të shumta.Kur
krijohet një grup i trajnuar në shkollë, me vonë ai mund të trajnohet sipas nevojave të specifikuara,
p.sh., për përdorimin e teknikave të identifikimit të nevojave ose për procesin e vlerësimit të
zhvillimit të planit dhe mënyrave të raportimit për ecurinë e tij etj.

Në mënyrë që ekipi i shkollës që do të punojë për hartimin e planit afatmesëm të jetë i aftë
profesionalisht, drejtoria e shkollës duhet të ndjekë këto hapa:

• Identifikimi i burimeve më të mira njerëzore dhe profesionale, që ofrojnë   trajnime lidhur

me planin afatmesëm, të cilët duhet të jenë të miratuar nga MASH-i.

• Krijimi i lidhjeve me organizatat, grupimet ose individët që e ofrojnë këtë shërbim duke

nënshkruar një kontratë, e cila paraqet kushtet e ofrimit të shërbimit trajnues si në planin

profesional, ashtu dhe në atë financiar, si dhe detyrimet dhe të drejtat përkatëse për të

dyja palët.

• Paraqitja e nevojave për trajnim te trajneri/ët e planit afatmesëm.

• Hartimi i programit të trajnimit.

• Sigurimi i mjedisit të trajnimit të nevojshëm dhe lehtësimi i trajnimit me materiale, si fletë

të bardha, materiale të fotokopjuara, dosje, blloqe, stilolapsa, botime që lidhen me

tematikën, ngjitëse, markera etj.

• Caktimi i një kohe të përshtatshme si për përmbushjen e trajnimit,  edhe për mundësitë e

anëtarëve të ekipit të shkollës.

• Zhvillimi i trajnimit (zakonisht, sipas përvojave të studiuara,  ky trajnim  zgjat 3-4 ditë,

atëherë kur ekipi i shkollës është fillestar në këtë proces ose ka nevoja të shumta për të

njohur dhe hartuar planin afatmesëm).

• Vlerësimi i trajnimit ( vlerësimi bëhet si nga drejtoria e shkollës, edhe nga trajnerët,  me

anë të instrumenteve të tyre të vlerësimit).

• Çertifikimi i mësuesve të trajnuar ( gjithsej 5 mësues).

• Ky trajnim mund të vlerësohet dhe nga institucione të specializuara, si zyrat e trajnim-

këshillimit në nivel rajoni, por dhe nga Instituti i Kurrikulës dhe Trajnimit( më parë drejtoria

e shkollës ka njoftuar DAR-in, ZA-në dhe IKT-në për këtë trajnim).



PLANI AFATMESËM I SHKOLLËS

21UDHËZUES PËR DREJTUESIT E SHKOLLAVE

Hapi 4. Punë parapërgatitore për hartimin e PASH-it.

Pasi ekipi është trajnuar, ai tashmë duhet të jetë në gjendje që të përballojë procesin e hartimit
të planit afatmesëm.Përpara se të përpilohet PASH-i, ekipi së bashku me personelin e shkollës
duhet të ketë analizuar disa çështje, për arsye se të dhënat që nxirren nga to, do të jenë pjesë e
hartimit të planit afatmesëm.

Këto çështje janë:
· Identifikimi i nevojave të nxënësve dhe i komunitetit jashtë shkollës.

· Ku jemi dhe cilat janë mundësitë tona?

· Ku dëshirojmë të shkojmë në të ardhmen, pas katër vitesh?

· Cilat janë mënyrat më të mira për të shkuar, për të arritur, për të lëvizur në drejtimin e paracaktuar?

· Si duhen vlerësuar ndryshimet të cilat mendojmë që t’i zbatojmë?

Këto çështje nuk mund të zgjidhen dhe të trajtohen vetëm nga ekipi.Një nga rolet, që mund të
quhet më i rëndësishmi i tij, është përfshirja dhe organizimi i të gjithë mësuesve dhe nxënësve,
nëpërmjet Qeverisë së Nxënësve, në këtë proces në analizën dhe nxjerrjen e ideve dhe të dhënave
për to. Ky është dhe çasti më i rëndësishëm për të parapërgatitur të gjitha mjetet e nevojshme deri
në përpilimin e plotë të planit.Ky proces kërkon kohën e vet për të zhvilluar analiza të vërteta dhe
për të planifikuar për të ecur përpara. Nëse ekipi i tij, së bashku me mësuesit, do të mund ta
përballojnë profesionalisht këtë fazë, atëherë realisht kemi mundësuar hartimin e një plani real
dhe të zbatueshëm.

 Në të vërtetë analizat që do të bëjnë paraprakisht ekipet e ndryshme, si gjendja e shkollës,
pikat e forta dhe të dobëta të saj, përcaktimi i prioriteteve për të cilat duhet punuar, në fakt janë
vetë plani, sepse ato do të shërbejnë më vonë në plotësimin e strukturës së planit, i cili mbetet
vetëm për t’u formuluar.

Më konkretisht, ç’duhet të bëjë në këtë fazë ekipi i shkollës?

• Krijon grupe pune me mësues me 4- 5 veta, numri i të cilëve bazohet dhe te numri i

përgjithshëm i mësuesve në shkollë. Këto grupe do të punojnë me tematika të paracaktuara

nga ekipi i planit afatmesëm.Këto tematika përfshijnë:

• Cilat janë pikat e forta dhe të dobëta në shkollën tonë?

• Si është gjendja e nxënësve në të lexuar, në të shkruar, në matematikë, në shkencat

shoqërore, në zhvillimin teknologjik, në aftësitë e mendimit krijues dhe kritik dhe të

problemzgjidhjes?

• Pse besojmë se ne mund të ndryshojmë dhe të përmirësojmë problemet që ka shkolla?

• Cilat problematika konsiderohen si prioritare për t'u përfshirë në planin afatmesëm të

shkollës? Përse?

• Cilat janë nevojat më të domosdoshme të nxënësve?

• A e planifikon dhe zhvillon shkolla në mënyrë të frytshme kurrikulën zyrtare?

• Cilat janë nevojat e mësuesve për të përmirësuar cilësinë e mësimdhënies dhe të të nxënit?

• A përdor shkolla teste të standardizuara për matjen reale të nxënësve, në përputhje me

standardet zyrtare të përmbajtjes dhe të arritjes?
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• Cilat janë nevojat që paraqet komuniteti arsimor përreth shkollës për të lehtësuar të nxënët

e fëmijëve ose të rinjve në shkollë?

• Çfarë mangësish ka në mjedisin e të nxënit në shkollë ose në lidhje me mjetet mësimore?

• Çfarë mundësish dhe shërbimesh mund të ofrojë shkolla për të bashkëpunuar dhe ndihmuar

komunitetin e shkollës?

• Si bashkëpunon shkolla me institucionet shtetërore ose joshtetërore?

• Sa mundësi financiare ka shkolla për të mbështetur nevojat e saj qofshin njerëzore, por

dhe materiale?

• Si është kultura e bashkëpunimit dhe e drejtimit në shkollë?

• Ç'tregues arritje ka shkolla, p.sh., në provimet e lirimit,  në maturën shtetërore, në olimpiadat

dhe inspektimet e ndryshme në shkallë rajoni dhe kombëtare? Si mund t'i përmirësojmë

këta tregues?

Grupet e punës që krijohen, duhen orientuar për të analizuar problematikat e mësipërme, ku
rëndësi parësore kanë pikat e forta e të dobëta të shkollës, besimi që mësuesit dëshmojnë se mund
të përmirësojnë treguesit e shkollës, prioritetet që ata vendosin sipas rëndësisë që i japin, në
mënyrë që problemet e identifikuara nga vetë ata, të përfshihen në PASH.

Grupet e punës, nën koordinimin e ekipit të PASH-it, duhet të zhvillojnë shumë veprimtari, të
cilat duhen bazuar në njohje reale të problemeve, në kërkime, në përpunime të dhënash, në analiza,
në gjykime, në vlerësime sintetizime dhe, në fund, t'i paraqesin me shkrim të dhënat përfundimtare
në emër të grupit, për tematikën që kanë patur në ngarkim për të trajtuar, tek ekipi i PASH-it.

Në këtë fazë grupet e punës duhet ta zhvillojnë punën e tyre sipas veprimtarive të sugjeruara,
si:

• Hartimi i një plani veprimi sipas tematikës së caktuar për secilin grup pune.

• Përdorimi i instrumenteve të ndryshme për të vëzhguar, vlerësuar gjendjen sipas tematikave

të secilit grup. Instrumentet mund të jenë standard, të hartuara dhe të rekomanduara nga

institucione të specializuara, por mund të hartohen dhe nga mësuesit dhe grupet e punës,

të cilët kanë patur mundësi që të trajnohen për fusha të caktuara.

• Zhvillimi i intervistave me 3-4 pyetje esenciale, të cilat duhet të lidhen ngushtë me

tematikat e punës së grupeve. Këto intervista zhvillohen me grupet e interesit dhe, më

pas, kalohet në përpunimin e të dhënave të vjelura.

• Zhvillimi i takimeve të hapura me prindër, me mësues ose zhvillimi i tryezave të

rrumbullakëta me diskutime të lira, sipas një tematike të paracaktuar, e cila lidhet ngushtë

me tematikën e punës së grupit. Në këto veprimtari duhen mbajtur patjetër shënim të

gjitha idetë dhe pikëpamjet e pjesëmarrësve, nga anëtarët e grupeve të punës.

• Debati dhe analiza e problemeve të konstatuara nga secili grup pune për të identifikuar

dhe analizuar gjendjen, duke analizuar të dhënat e mbledhura.

• Hartimi dhe përgatitja e raportit për ekipin e PASH-it me të dhënat përmbledhëse.
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Për të lehtësuar sa më mirë procesin e hartimit të PASH-it, duke u bazuar dhe në përvojat e
huaja, zakonisht në shkollë punojnë 5 grupe sipas tematikave të mëposhtme, të cilat mund të
kenë objekt identifikimi dhe analize, çështje të marra në tabelën e mësipërme, si:

Grupet

Grupi 1

Grupi 2

Grupi 3

Tematika

Identifikimi i nevojave

të nxënësve dhe i

komunitetit jashtë

shkollës.

Ku jemi, në çfarë

besojmë dhe cilat janë

mundësitë tona?

Cilat probleme duhen

konsideruar prioritare

per t'u përfshirë në

PASH?

Çështje për analizë

- Si është gjendja e nxënësve në të lexuar, në të
shkruar, në matematikë, në shkencat shoqërore,
në zhvillimin teknologjik, në aftësitë e mendimit
krijues dhe kritik dhe të  problemzgjidhjes?

- Ç'tregues arritje ka shkolla, p.sh., në provimet e
lirimit, në maturën shtetërore, në olimpiadat dhe
inspektimet e ndryshme në shkallë rajoni dhe
kombëtare? Si mund t'i përmirësojmë këta
tregues?

- Cilat janë nevojat më të domosdoshme të nxënësve?
- Çfarë mundësish dhe shërbimesh mund të ofrojë

shkolla për të bashkëpunuar dhe ndihmuar
komunitetin e shkollës?

- Cilat janë pikat e forta dhe të dobëta në shkollën
tonë?

- Pse besojmë se ne mund të ndryshojmë dhe të
përmirësojmë problemet që ka shkolla?

- Si bashkëpunon shkolla me institucionet
shtetërore ose joshtetërore?

- Sa mundësi financiare ka shkolla për të
mbështetur nevojat  e saj qofshin njerëzore, por
dhe materiale?

- Si është kultura e bashkëpunimit dhe e drejtimit
në shkollë?

- Cilat problematika konsiderohen si prioritare për
t'u përfshirë në planin afatmesëm të shkollës?
Përse?

- A e planifikon dhe zhvillon shkolla në mënyrë
të frytshme kurrikulën zyrtare?

- Cilat janë nevojat e mësuesve për të përmirësuar
cilësinë e mësimdhënies dhe të të nxënit?

- A përdor shkolla teste të standardizuara për
matjen reale të nxënësve në përputhje me
standardet zyrtare të përmbajtjes dhe të arritjes?

- Çfarë mangësish ka në mjedisin e të nxënit në
shkollë ose në lidhje me mjetet mësimore?
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Grupet

Grupi 5

Tematika

Çfarë rrugësh duhen

ndjekur për të arritur te

më e mira që synojmë?

Çështje për analizë

- Vëzhgimet, vlerësimet e ndryshme të nxënësve
dhe  mësuesve.

- Kërkime dhe nxjerrje të dhënash.
- Takime dhe tryeza pune.
- Punë me grupe.
- Planifikim me veprimtari dhe objektiva të matshëm.
- Bashkëpunim me të gjitha grupet e interesit të

shkollës.
- Trajnim dhe mbështetje e vazhdueshme për

personelin e shkollës.
- Përmirësimi i mjedisit fizik dhe sigurimi i mjeteve

mësimore të shkollës në funksion të të nxënit.

Pasi grupet e punës kanë përgatitur materialin përfundimtar, duhet zhvilluar medoemos një
takim me të gjitha grupet e punës, në të cilin paraqiten të gjitha gjetjet, sipas tematikave të
mëposhtme:

- Pikat e forta dhe të dobëta të shkollës.

- Në çfarë besojmë dhe mundësitë tona për përmirësim.

- Nevojat e nxënësve, të mësuesve dhe të komunitetit.

- Prioritetet me të cilat duhet të merret shkolla.

- Rrugët që konsiderohen si më të frytshmet për të përmbushur prioritetet e

përcaktuara.

Analizat, diskutimi dhe debatet në këtë takim janë të vlefshme dhe të gjitha idetë dhe mendimet
duhen mbajtuar nga sekretari i ekipit të PASH-it. Ky takim bëhet edhe më profesional, atëherë
kur materialet e secilit grup pune janë lexuar më parë nga të gjitha grupet.

Kjo veprimtari duhet vlerësuar shumë, pasi të dhënat dhe analiza që i është bërë shkollës
kushtëzojnë përpilimin e PASH-it.Tashmë ka ardhur koha për hartimin e planit afatmesëm. Ekipi
i tij duhet të hedhë në letër planin, sipas një strukture me të cilën ata duhet të jenë të familjarizuar.
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II. STRUKTURA E PLANIT AFATMESËM TË SHKOLLËS

DHE PROCESI I HARTIMIT TË TIJ

II.1-KREDOJA  (Misioni, besimet dhe vizionet e shkollës)

Një plan afatmesëm ka në hyrje kredon. Një bashkësi njerëzish, që e kanë mbledhur mendjen
të rrinë e të punojnë bashkë, do të dukej si një shportë me karravidhe po qe se nuk njësojnë
besimet më të thella. Grupi i punës që është marrë me pikat e  forta dhe të dobëta të shkollës,
tashmë  ka paraqitur besimet dhe idetë se ku shkolla dëshiron të shkojë përpara. Është puna më e
vështirë, por edhe më e domosdoshmja dhe i takon vetëm drejtorit të shkollës, askujt tjetër, që ta
ngjizë këtë themel të përbashkët bindjesh më të thella, i cili ka marrë dhe mendimin e shumicës së
mësuesve të shkollës, ndërsa bordit të shkollës i takon edhe ta miratojë, edhe të vigjëlojë në
mishërimin e saj në çdo hap të shkollës. Drejtorit, nga ana e tij, i bie një barrë e dyfishtë: Të
drejtojë hartimin e planeve që mbijnë mbi dheun e kredos dhe të menaxhojë realizimin e këtyre
planeve. Herë pas here do të shtrëngohet të djersijë para bordit të shkollës për vënien në jetë të
këtyre parimeve themelore.

Kredoja e shkollës përbëhet nga tre elementë: misioni, besimet dhe vizionet e shkollës.

• Misioni i shkollës

Misioni i shkollës është elementi i parë i kredos.Misioni duhet të përmbledhë në pak rreshta
arritjen përfundimtare që ka shkolla në përfundimin e katër viteve për fëmijët dhe të rinjtë.

Për formulimin e misionit, ekipet që hartojnë PASH-in, duhet të bazohen te disa dokumente
te tilla, si:
- Ligji “Për Arsimin Parauniversitar”.
- Qëllimet e arsimit.
- Standardet e përmbajtjes dhe të arritjes sipas cikleve të shkollimit që synon kurrikula.
- Nevojat, interesat e komunitetit arsimor brenda dhe jashtë shkollës.
- Filozofitë  bashkëkohore, të cilat sugjerojnë që nxënësit e sotëm, kudo qofshin dhe atje ku

edukohen, duhet të përvetësojnë dhe të formojnë njohuri, aftësi dhe qëndrime të nevojshme
për të përballuar të jetuarit jo vetëm në  mjedisin  e tyre lokal, por akoma më gjerë në
mjediset rajonale, kombëtare dhe ato globale.
Misioni si element i planit afatmesëm është i lidhur thellësisht me arritjet dhe rezultatet

përfundimtare të shkollës nga fëmijët dhe të rinjtë.Në këtë mënyrë ai ngërthen brenda vetes
arritjet përfundimtare që ka një shkollë në misionin e saj.

Misioni duhet të jetë sa më i shkurtër në formulim. Ai mund të paraqitet në 3-4 rreshta,
duke përmbledhur brenda filozofinë që shkolla mbart dhe synon të përmbushë për fëmijët dhe
të rinjtë gjatë viteve të studimit në të.
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Shembuj të misionit në një plan afatmesëm:

Shembulli 1

Shkolla jonë është e përkushtuar për të siguruar një mjedis edukues dhe të sigurtë, i cili do
t’i rrisë dhe do t’i zhvillojë fëmijët me një personalitet të plotësuar.Shkolla jonë do t’i edukojë
fëmijët dhe të rinjtë me aftësi për të nxënë gjatë gjithë jetës.Në përfundim të shkollës ata do të
jenë qytetarë të përgjegjshëm, për të përballuar të jetuarit në demokraci.

Shembulli 2

Shkolla jonë është e përkushtuar për të siguruar përvoja arsimore cilësore, në mënyrë që t'i
aftësojë nxënësit e saj për të arritur një zhvillim të plotë fizik, intelektual, emocional, shoqëror,
kulturor dhe moral.Ne pranojmë që secili fëmijë dhe i ri/ e re duhet të arrijë në shkollë një
plotësim të kënaqshëm të vetvetes, në mënyrë që të jetë i përgjegjshëm dhe të japë kontribut
si anëtar i një shoqërie demokratike.

• Besimi i shkollës

Pas formulimit të misionit të shkollës, në mënyrë të natyrshme, në planin afatmesëm duhet
pasqyruar besimi i shkollës për të përmbushur misionin e saj, si element i dytë i kredos.

Kështu, besimi që ka shkolla lidhet me potencialet njerëzore, profesionale, bashkëpunuese
për të cilat shkolla beson dhe mendon se duke u mbështetur te to, do të përmbushë misionin e
saj.Besimet nuk mund të jenë individuale, ato mbështeten te besimet e secilit mësues të shkollës.
Ato duhen mbledhur dhe analizuar, përpunuar nga grupet e punës.Në fund, ajo çka mbetet
janë vërtet besimet që shkolla formulon në emër të saj.Në këtë mënyrë ekipet që punojnë për
përpilimin e PASH-it, duhet të identifikojnë të gjitha potencialet e mundshme të shkollës.Besimi
ka të bëjë me një sërë faktorësh, të cilët duhen pasqyruar në PASH, të tillë si:
• Besimi ndaj të nxënësve.

• Besimi ndaj procesit të të nxënit.

• Besimi ndaj mësuesve.

• Besimi ndaj procesit të mësimdhënies.

• Besimi ndaj shkollës.

• Besimi ndaj prindërve .

Besimi në planin afatmesëm duhet të pasqyrojë në mënyrë të qartë dhe të detajuar të gjitha
mundësitë që ka shkolla sipas drejtimeve të mësipërme, të cilat pasi të identifikohen, diskutohen
dhe gjejnë vend realisht në PASH.Besimi, nga ana tjetër, është një motiv i fortë për të ecur
përpara.Në këtë kontekst ai duhet të jetë real, i mbështetur fort në gjendjen dhe mundësitë e
shkollës.Vetëm në këtë mënyrë ne mund të sigurojmë ecuri dhe zhvillim të frytshëm të PASH-
it.Nëse do të vendosnim në plan formulime për besimin, të cilat nuk bazohen tek e vërteta ose,
akoma më keq, nuk ekzistojnë fare në shkollë, që këtu ne kemi dështuar për të ecur përpara në
përmbushjen e misionit të shkollës.Pra, mund të themi mjaft prerë që besimet që shkolla ka tek
vetja e saj, duhet patjetër të jenë të vërteta, të jenë pjesë e shkollës, të jenë prezente në punën
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e saj të përditshme dhe kjo është një bazë e mirë për katër vitet e zhvillimit të PASH-it.

Shembuj të besimit në planin afatmesëm

Shembulli 1

Ne besojmë që nxënësit:
• Kanë gjithmonë stile të ndryshme të nxëni dhe, natyrisht, edhe nevoja të ndryshme për

të mësuar.
• Kanë nevojë të edukohen jo vetëm nga kopshti deri në klasën e 12-të, por dhe më tutje.
• Të gjithë duhet të rriten dhe të zhvillohen me një personalitet të plotësuar.

Ne besojmë që të nxënit:

• Është një proces që vazhdon gjatë gjithë jetës.
• Është më rezultativ, kur zhvillohet në një mjedis pozitiv të nxëni.
• Duhet të jetë motivues, i larmishëm dhe që merr parasysh nevojat individuale të

nxënësve.

Ne besojmë që mësuesit:

• Përpiqen të japin një edukim për nxënësit, i cili, natyrisht, bazohet dhe ka një përfundim
bazuar në vite studimi dhe cikle shkollore.

• Duhet të vazhdojnë të nxënë, të rriten dhe të zhvillohen edhe ata profesionalisht  nga
bashkëveprimi me nxënësit e tyre.

• Duhet të mbajnë dhe të freskojnë vazhdimisht stilet e tyre të frytshme të mësimdhënies
dhe të të nxënit.

Ne besojmë që mësimdhënia :

• Siguron përvoja që nxitin dhe sigurojnë rritje dhe i aftësojnë nxënësit për të përmbushur
plotësht personalitetin e tyre.

• Është gjithmonë një sfidë për mësuesit, të cilët kërkojnë cilësi të lartë arritjeje te
nxënësit.

• Është përherë e mirëplanifikuar, duke siguruar kështu mundësi për një zhvillim të
frytshëm të saj.

Ne besojmë që shkolla:

• Kujdeset për rritjen dhe zhvillimin e nxënësve.
• Bazohet dhe e zhvillon veprimtarinë e saj duke bashkëpunuar me komunitetin brenda

dhe jashtë shkollës.
• Siguron materiale dhe mjedise të përshtatshme për të nxënit.
• Është e interesuar për interesat më të mira të nxënësve të saj.

Ne besojmë që prindërit :

• Luajnë një rol të rëndësishëm si partnerë në procesin e edukimit në shkollë.
• Janë përgjegjës për nxitjen e fëmijëve, në mënyrë që ata të përgatiten në vijimësi para se

të vijnë në shkollë, por dhe për të ushqyerit dhe veshjen e tyre.
• Janë të përfshirë në mënyrë aktive në veprimtaritë dhe programet e shkollës, por në

mënyrë të veçantë me mësuesit e fëmijëve të tyre.
• Janë të vetëdijshëm për rolin e tyre në edukimin e fëmijëve të tyre.
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Shembulli 2

Ne besojmë se nxënësit:

• Janë një burim i çmuar dhe duhen edukuar.
• Kanë një aspiratë të qëndrueshme për të mësuar.
• Kanë nevoja të dallueshme dhe stile të ndryshme për të nxënë.
• Kanë ndryshime individuale, të tilla si:

- intelektuale,
- sociale,
- emocionale,
- fizike.

• Kanë kushte familjare të ndryshme, të cilat duhen marrë në konsideratë.

Ne besojmë se mësimdhënia:

• Është e mirëplanifikuar, në mënyrë që të lehtësojë procesin e të nxënit, si dhe të
mundësojë shkëmbimet e ideve dhe bashkëpunimin e nxënësve.

• Siguron përvoja të nxëni, duke nxitur qëndrime pozitive, vetëvlerësim dhe mundësi për
të gjithë nxënësit për të mësuar me dinjitet.

• I pajis nxënësit me njohuri të thella, si dhe me aftësi që do t'u vlejnë kur të rriten dhe të
dalin në jetë, si anëtarë të shoqërisë.

Ne besojmë se prindërit:

• Luajnë një rol domethënës në të gjitha nivelet e arsimit, që nga kopshti deri në shkollën
e mesme.

• Janë bashkëpunues dhe mbështetës të mësuesve dhe nxënësve .
• Janë të vetëdijshëm për rolin e tyre në procesin e edukimit të fëmijëve dhe përfshihen

me përgjegjësi në këtë proces.
• Janë të përgjegjshëm për t'u krijuar siguri fëmijëve të tyre, si dhe për t'iu përgjigjur atyre

me kushtet e nevojshme për t'u përgatitur për shkollë ( librat, materalet e të nxënit,
veshjen, ushqimin, udhëtimin e fëmijëve etj.).

• Janë të hapur për një komunikim të rregullt me shkollën.

Ne besojmë se mësuesit:

• Përmirësojnë, përmes zhvillimit profesional, aftësitë e tyre mësimdhënëse duke përdorur
vazhdimisht mjete dhe strategji të frytshme për procesin mësimor.

• Janë lehtësues dhe e drejtojnë procesin mësimor te të nxënit me në qendër nxënësin.
• Përpiqen ta zhvillojnë kurrikulën në një mënyrë motivuese për të gjithë nxënësit.
• Janë të përgjegjshëm për objektivat që hartojnë për tema dhe orë mësimore.
• Janë përgjegjës për arritjet e nxënësve.

Ne besojmë se të nxënit:

• Zhvillohet gjatë gjithë jetës.
• Është një proces aktiv, i cili është produktiv vetëm në një mjedis pozitiv të nxëni.
• Është pjesë përbërëse e çdo individi dhe, si i tillë,  është:

- progresiv,
- motivues,
- stimulues,
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- i larmishëm,
- ndërveprues.

• Duhet të mbështetë ndryshimet individuale.

Ne besojmë që shkolla:

• Siguron një mjedis të shëndetshëm dhe stimulues.
• Edukon dhe kujdeset për rritjen dhe zhvillimin e nxënësve.
• Është një mjedis i sigurtë për nxënësit.
• Nxit prindërit për t'u përfshirë aktivisht në veprimtaritë mësimore të shkollës.
• Mbështet zhvillimin profesional të mësuesve.
• Vendos rregulla për ndihmën dhe lehtësimin e nxënësve dhe mësuesve.
• Siguron materiale mësimore dhe situata cilësore për të nxënit.
• Nxit nxënësit për të bërë më të mirën e tyre të mundshme.
• Përpiqet të zhvillojë një fëmijë si një personalitet të plotësuar.

Duken si parrulla dhe, sapo ngjasin me to, sakaq na bie erë demagogji, si të mësuar nga dikur të
dëgjonim pohime pompoze, në të cilat fjala ishte e ndarë nga e vërteta. Sot sfida është të mos
ndahet fjala nga veprimi. Besimet së bashku formojnë një si kushtetutë morale të personelit të një
shkolle.

• Vizioni i shkollës

Si element i fundit te kredoja në planin afatmesëm paraqitet dhe vizioni i shkollës.Pasi është
përcaktuar misioni i shkollës dhe është identifikuar qartë se në çfarë shkolla beson te vetja e
saj, duhet që të formulohet dhe vizioni i shkollës.

Vizioni i shkollës paraqitet në formën e arritjeve, idealeve, aspiratave, shpresave, dëshirave,
përfytyrimeve që shkolla mendon për veten e saj, por, në radhë të parë, atë që synojmë të arrijë
shkolla dhe kryesisht nxënësit pas katër vitesh. Duke rimarrë herë pas here idetë e misionit dhe
duke përmendur besimet që shkolla ka te burimet njerëzore dhe materialet e saj, paraqitet një
vizion i saj.Vizioni nuk është asnjëherë i matshëm ose i parashikuar në mënyrë të saktë.Vlera e
tij më e rëndësishme është se ai shërben për të përcaktuar prioritetet që shkolla duhet të vendosë
për punën e saj katërvjeçare, ndaj shpesh në formulime të vizionit hasim qëndrime, synime të
përgjithshme që bazohen tek elementet e shkollës, si kurrikula, mësimdhënia dhe të nxënët, te
mundësitë që shkolla ka për t’i përmirësuar arritjet e nxënësve, të mësuesve etj.

Në fund të fundit vizioni shpreh besimin e shkollës, të përkthyer në synime dhe në arritje
disavjeçare.E thënë më shkurt, vizioni paraqet aspiratën katërvjeçare të një shkolle.

Ekipi i PASH-it, në hartimin e vizionit, duhet të mbështetet fort jo vetëm te misioni dhe
besimi i shkollës, por dhe në synimet dhe objektivat e kurrikulës, te qëllimet kombëtare të
arsimit, te standardet e përmbajtjes dhe të arritjes, si dhe në udhëzime të ndryshme nga
institucionet eprore të arsimit në nivel rajonal dhe kombëtar.  Në këto materiale, ekipi mund të
hulumtojë ide dhe praktika që paraqesin vizionet e shkollës shqiptare.

Një punë me vlera e ekipit në këtë rast është hartimi i një vizioni për shkollën e tyre, i cili të
jetë i mbështetur në specifikat dhe kushtet konkrete të shkollës, pra vizioni mos të jetë i
përgjithshëm, në sensin që s’ka lidhje me problemet e shkollës, por paraqet vetëm aspiratat që
dëshirojmë.Aspiratat dhe synimet që duam, duhen bazuar në një realitet konkret të shkollës.
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Në këtë rast, ai duhet të jetë i lidhur ngushtë me problemet e shkollës, me mundësitë e saj, me
besimet që shkolla ka te vetja.Në këtë mënyrë ne mundësojmë caktimin e prioriteteve të vërteta
për zhvillim, të cilat sigurojnë një përmirësim cilësor të shkollës.Nëse kemi formuluar një vizion
të qartë, të besueshëm, ne i kemi krijuar shkollës mundësi për të ecur përpara.

Në përvoja të ndryshme, vizioni i shkollës, zakonisht, paraqitet me një faqe formati A.4,
me anë të disa paragrafëve që variojnë nga 6- 8 të tillë, sipas problematikave që ekipi i PASH-
it i ka menduar si vizion të shkollës. Kjo është një e dhënë më shumë teknike sesa
profesionale.Shkollat vetë, sipas ideve dhe mendimeve që duan  të paraqesin te vizioni i tyre,
mund të mos e marrin parasysh këtë të dhënë teknike, por gjithsesi vizioni duhet formuluar me
anë të fjalive të qarta, që përmbledhin sa më shkurt të jetë e mundur, gjithë problematikën që
shkolla realisht e ka shumë komplekse, në formën e synimeve dhe aspiratave që ne dëshirojmë
për shkollën.

Duke qenë se shkolla ka një mori problemesh, të cilat duhen trajtuar si vizione, po
rekomandojmë një listë çështjesh, për të cilat jemi bazuar në modele të kohës, tek të cilat
duhet të përqendrohen hartuesit e vizionit dhe ta formulojnë atë.Këto tematika janë gjithnjë
orientuese dhe mund të pasurohen nga shkollat;ato  mund të mos përfshihen të gjitha , doemos,
te vizioni i shkollës, sepse ndonjëra nuk ka nevojë që të jetë.Një mundësi tjetër është shkrirja
e 2-3 tematikave në një të vetme te vizioni, pasi shumë ide dhe pikëpamje gjejnë shumë pika
takimi midis tyre.Gjithsesi, ekipi i PASH-it ka nevojë për një kohë të caktuar që të mendojë për
përcaktimin e vizioneve, pasi për misionin dhe besimet, ata kanë marrë të dhënat e nevojshme
nga grupet e punës, të cila kanë punuar paraprakisht.Është e nevojshme që pas formulimit të
vizionit, ai të diskutohet para këshillit të mësuesve dhe të marrë miratimin e bordit të shkollës.

Lista e tematikave që mund të përfshijë vizioni:

1- Shkolla si mjedis dhe komunitet të nxëni.

2- Puna e përbashkët mësues dhe drejtues shkolle.

3- Kushtet e shkollës.

4- Zhvillimi i kurrikulës, zhvillimi profesional i mësuesve, mësimdhënia dhe të nxënit.

5- Modele mësimore që janë prioritare.

6- Matjet e arritjeve të nxënësve.

7- Bashkëpunimi me komunitetin dhe prindërit.

8- Kalimi nga një cikël më i ulët arsimimi në një cikël më të lartë, si dhe nxënësit me

nevoja të veçanta.

9- Përqëndrimi te të rejat në edukim, në mësimdhënie, në të nxënë etj.
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Shembuj të vizionit në një plan afatmesëm

Shembulli 1

Vizioni i shkollës:

Shkolla jonë është një komunitet të nxëni, ku të gjithë mësuesit kanë në fokus të nxënit, me
besimin tek arritje të larta të fëmijëve, të rinjve dhe të mësuesve.Nxënësit tanë janë një burim
i çmuar dhe si të tillë ata duhen edukuar në mënyrë që të zhvillohen me një personalitet të
plotësuar.Ne shpresojmë që nxënësit tanë të zhvillojnë aftësi të forta sociale dhe ndërpersonale,
duke u mbështetur fort në më të mirën që ata mund të bëjnë si në anën intelektuale, edhe në
drejtim të sjelljes së tyre.Nxënësit tanë do të jenë krenarë për shkollën, pasi ajo do t’u mëndësojë
atyre zhvillim social dhe akademik. Shkolla jonë do të vazhdojë të jetë gjithnjë e vetëdijshme
për stilet dhe mënyrat e ndryshme për të nxënit e secilit nxënës, duke marrë parasysh veçoritë
e tyre intelektuale, sociale, emocionale, si dhe ndryshimet fizike.

Ne e përfytyrojmë stafin e shkollës tonë dhe drejtuesit e saj duke punuar efektivisht dhe
duke bashkëpunuar së bashku për të siguruar një klimë dhe mjedis arritjesh, një mjedis të
sigurtë, i cili lehtëson të nxënit e fëmijëve dhe të rinjve.Praktikat mësimore të mësuesve tanë
do të jenë në koherencë me objektivat e kurrikulës dhe drejtuesit tanë do të mbështesin, do të
mbikëqyrin dhe do të nxitin punën me objektiva, në mënyrë që të arrihen objektivat e dëshiruara.

Shkolla jonë do të vazhdojë të ofrojë për të nxënit një kurrikulë të hapur, ku përveç anës
detyruese të saj, do të mundësojë nevojat dhe interesat e nxënësve me anë të veprimtarive
kros dhe ekstrakurrikulare.Mësuesit tanë do të vazhdojnë të shkëmbejnë me njëri-tjetrin përvojat
e tyre të sukesshme, si dhe iniciativat e tyre të reja. Mësuesit do të bashkëpunojnë për të
hartuar dhe zhvilluar një mësimdhënie të planifikuar mirë dhe të bazuar në modele të avancuara,
që lehtësojnë të nxënit dhe krijojnë mundësi për të shkëmbyer informacione dhe ide, si dhe do
të mundësojnë një mjedis pozitiv dhe krijues të nxëni. Mësuesit do të përdorin teknika të reja
mësimore, duke u mbështetur mbi strategji të suksesshme, por dhe në përdorimin e teknikave
dhe metodave të reja në funksion të të nxënit.

Ne i vlerësojmë përvojat e komunitetit si ndihmë të madhe për shkollën, sepse ato ofrojnë
mbështetje për edukimin e nxënësve.Prindërit do të vazhdojnë të luajnë një rol shumë
domethënës dhe të rëndësishëm në mbështetjen e edukimit të fëmijëve si në shtëpi edhe në
shkollë.Prindërit do ta kuptojnë që mbajtja e një linje të rregullt komunikimi dypalësh,  do të
bëjë të mundur një zhvillim  të plotë të fëmijës si në arritjet akademike edhe në ato sociale.Për
këtë, shkolla jonë do të jetë e hapur për bashkëpunimin me prindërit, të cilët do të jenë të
përfshirë aktivisht në veprimtaritë mësimore dhe edukative të shkollës.

Shkolla jonë do të zbusë ndjeshëm problemet dhe vështirësitë që shfaqin nxënësit kur kalojnë
nga njëri cikël në një cikël më të lartë arsimimi.Nga ana tjetër, një program i posaçëm mbështetës
do të zhvillohet për nxënësit me nevoja të veçanta, për të lehtësuar kalimin e tyre në një cikël
më të lartë shkollimi.

Ne do të vazhdojmë të mbështetemi te përvojat tona të kaluara, më të mirat e tyre, si dhe
do të jemi në korent të ideve dhe praktikave të suksesshme në edukim, ku, së pari, do të
fokusohemi më shumë te përdorimi i teknologjive të reja të edukimit, përmes të nxënit me anë
të kompjuterit.
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Shembulli 2

Vizioni i shkollës:

 Shkolla jonë është një vend i dashur për nxënësit, e cila konsideron si veprimtari thelbësore
të mësuarit e nxënësve, si dhe respektimin e tyre.Nxënësit janë të përfshirë aktivisht në
veprimtaritë e të nxënit në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme.

Nxënësit janë komunikues të mirë dhe kanë aftësi të mira në zgjidhjen e problemeve, në
mendimin kritik, në të shkruar dhe në të lexuar.

Mësuesit e shkollës tonë ndjehen krenarë që punojnë në këtë shkollë.Ata respektojnë njëri-
tjetrin, nxënësit, drejtuesit. Ata janë të trajnuar dhe janë individë profesionistë, që punojnë së
bashku, si një ekip, dhe janë të hapur për idetë dhe pikëpamjet e kundërta të të tjerëve.

 Drejtuesit e shkollës janë mbështetës shumë të mirë të mësuesve dhe nxënësve.Ata janë
vërtet udhëheqës, të cilët theksojnë vazhdimisht anët pozitive dhe i udhëzojnë vazhdimisht
ata. Ata ndjekin në vijimësi arritjet e nxënësve dhe të mësuesve.Kjo ka ndihmuar në krijimin
e një klime pozitive në shkollë.Në të gjitha veprimtaritë e shkollës, drejtuesit tanë janë të
përfshirë aktivisht dhe në mënyrë të dukshme.

Shkolla jonë është krenare për përfshirjen prindërore në shkollë.Prindërit janë mbështetës
të saj. Ata kanë të gjitha mundësitë për të shprehur idetë dhe pikëpamjet e tyre mbi shkollën,
duke patur, kështu, një rol madhor në procesin e vendimmarrjes së shkollës.Ata shpeshherë
janë të përfshirë në veprimtaritë kros dhe ekstrakurrikulare.

Shkolla jonë ka një mjedis motivues, të pastër, me ujë, të freskët dhe me klasa të ndriçuara.
Nxënësit mësojnë lehtësisht në këtë mjedis të cilin e respektojnë.Ne u kemi krijuar mundësinë
nxënësve që të zhvillojnë interesat e tyre në fusha të tilla, si kompjuter, muzikë, dramë etj.Kurrikula
që zbatojmë është në përputhje të plotë me kërkesat e kurrikulës zyrtare, por trajton dhe çështje
aktuale, ku më e rëndësishmja është nxitja e mendimit kritik dhe reflektiv te nxënësit.

Të nxënët bashkëpunues, përfshirja aktive në proceset e të nxënit, si dhe mësimdhënia e
bazuar në burime të reja, që lidhen me metodat dhe strategjitë mësimore, përdoren rëndom në
klasat tona.Mësuesit përpiqen të provojnë dhe të përdorin strategji mësimore, dhe ata janë të
hapur për ide të reja progresiste.

Pavarësia në të nxënë stimulohet për të gjithë nxënësit.

Shkolla jonë përdor dhe burime të nxëni jashtë shkollës, duke shkuar shpesh jashtë saj, në
mjedise që shërbejnë si burime për të nxënit.

Nxënësit tanë, në mbarim të shkollës, janë qytetarë të përgjegjshëm.Ata janë të aftë të marrin
pjesë në grupe të ndryshme, të marrin përgjegjësitë e tyre, si dhe të ndërmarrin veprime në jetë.

Përdorimi i testeve të standardizuara për matjen e arritjeve të nxënësve, sidomos në klasat
e ciklit të mesëm të ulët dhe në shkollën e mesme, si dhe informimi i prindërve dhe i komunitetit
të shkollës rreth rezultateve janë një praktikë e punës tonë.

Shkolla jonë i mëshon më shumë edukimit të vlerave qytetare demokratike për nxënësit e
saj.Nxënësit tanë kanë dëshmuar se janë të suksesshëm dhe kanë kontribuar në mënyrë të
dobishme si anëtarë të shoqërisë, kur kanë dalë në jetë.
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II.2 -ANALIZA E GJENDJES

Një element i domosdoshëm në planin afatmesëm është dhe rubrika që lidhet me analizën e
gjendjes.Në përvojat e huaja, analiza e gjendjes merr përsipër që të paraqesë të dhëna të detajuara
për çështje të tilla, si: lehtësitë që ofron shkolla për të nxënët, bashkëpunimet e shkollës me
institucione të tjera, kushtet sociale dhe ekonomike, të dhëna për komunitetin e shkollës, të dhëna
për financat e shkollës dhe, në fund, pikat e forta dhe të dobëta të shkollës.

Kush ka hartuar projekte për t’i aplikuar në fondacione, e di mirë se gjithmonë duhet paraqitur
një analizë e situatës për atë çka propozohet.

1.  Lehtësitë që ofron shkolla për të nxënit

Paraqitja në planin afatmesëm e lehtësive që shkolla ofron për të nxënit, ka të bëjë me dhënien
e informacionit të nevojshëm, përkatës, i cili lidhet me:

- Të dhëna për ndërtesën shkollore, kur është ndërtuar ose rikonstruktuar, sa kate ka, cilësia
e saj si ndërtesë që mban parasysh sa vite ka që ekziston si shkollë, sa mjedise ka ajo për
klasa, laboratorë, për cikle të ndryshme ,si  arsimi parashkollor, cikli fillor, cikli i mesëm i
ulët, arsimi i mesëm.

- Të dhëna për sistemet e ngrohjes, të ftohjes, për ndriçimin, për banjot, për mjediset çlodhëse.
- Të dhëna për mjediset e administratës së shkollës, për mjediset e mësuesve, për mundësitë

që ka shkolla për të patur mjedise për trajnime, takime, këshillime etj.
- Të dhëna për shkollën që lidhen me mjediset për këshillime psikologjike, për trajtim të

posaçëm të fëmijëve me vështirësi në të nxënë, të fëmijëve me aftësi të kufizuara, këshillime
për orientimin shkollor etj.

- Të dhëna për bibliotekën e shkollës, për salla kompjuterash, si dhe hapësirat e mundshme
që nxënësit kanë për të studiuar në shkollë, jashtë procesit mësimor.

Një analizë me vlerë në këtë rast është paraqitja e saktë dhe e llogaritur mirë, e cila ka të bëjë me
sipërfaqet që ka secili nxënës për të nxënë, për të punuar në laborator, në bibliotekë, etj. Bazuar në
standardet europiane të ndërtesave shkollore, për të bërë një analizë të saktë për gjendjen fizike të saj,
mund të shfrytëzohen standardet e mëposhtme, parë gjithmonë në funksion të të nxënit, të tilla si:

Standarde për sipërfaqen që i duhet një nxënësi në klasë:
• për çdo nxënës të grupmoshës nga 6 –10 vjeç, minimumi 1,4 m²;
• për çdo nxënës të grupmoshës nga 10 – 14 vjeç, minimumi 1,5 m²;
• për çdo nxënës të grupmoshës nga 14 –18 vjeç, minimumi 1,6 m².
Standarde për sipërfaqen që i duhet një nxënësi në laborator:
• për çdo nxënës të moshës së arsimit 9-vjeçar dhe atij të mesëm është i nevojshme 2.2 m² për

punë në laboratorët e shkencave dhe të kompjuterit.
Për mjedise për të lexuar, që lidhen me bibliotekën, duhen mundësuar këto standarde:
• për çdo nxënës të arsimit 9-vjeçar, 0.1 m²;
• për çdo nxënës të shkollës së mesme 0.2 m².
Duhet mbajtur parasysh që në vendet europiane, bazuar dhe në treguesit e OECD-së, standardi i

numrit të nxënësve për një klasë varion nga 27-32 nxënës për klasë, për arsimin bazë dhe atë të mesëm.
Këto të dhëna nxirren lehtë nga ekipi i PASH-it dhe janë një mundësi e mirë për të paraqitur

situatën reale të mjedisit të shkollës dhe mundësitë reale që ka shkolla për të lehtësuar të nxënit.Nga
ana tjetër, çdo drejtori shkolle e interesuar për të bërë analiza akoma më të detajuara për godinën
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e saj dhe sesa e vlefshme është ajo në funksion të të nxënit, mund të shqyrtojë materialin e quajtur
“Standardet e normave dhe të projektimit të shkollave”, sipas treguesve europiane, të cilin mund
ta gjeni në MASH dhe IKT.

Mbështetur në këto standarde, ju mund të nxirrni të dhëna të matshme, të sakta dhe të plota
rreth situatës së ndriçimit në shkollë, mjediseve çlodhëse, argëtuese, kushteve të banjove, të sistemit
të freskimit, të mjedisve sportive, si dhe të sistemeve elektrike, të ajrimit etj., të cilat ju mundësojnë
një tabllo të plotë të kushteve të shkollës.

Shembulli 1

Shkolla Nr.1 është hapur për herë të parë në shtator të vitit 1975. Ajo është e vendosur
midis lagjeve 3 dhe 4 të qytetit. Shkolla është rikonstruktuar tri herë dhe ka patur mjaft ndërhyrje
në rrjetin e brendshëm hidraulik dhe elektrik.Shkolla është 9-vjeçare dhe në të zhvillojnë
procesin mësimor 24 klasa, me nga 30-35 nxënës për klasë. Klasat e arsimit fillor, përkatësisht
12 klasa, ndodhen në katin e parë, ndërsa ato të ciklit të lartë të mesëm, përkatësisht 12 klasa,
janë në katin e dytë.Shkolla ka mjedise të përshtatshme për zhvillimin e mësimit, ku spikasin
mjediset për laboratorët e shkencës, laboratorin e kompjuterit dhe atë të gjuhëve të
huaja.Mjediset e të nxënit mbajnë parasysh standardet përkatëse për të nxënit dhe sipërfaqen
për secilin nxënës në laboratore, e cila është 2.2 m2 për secilin nxënës.Problem mbetet gjithmonë
mungesa dhe pamjaftueshmëria e mjedisit për të patur një bibliotekë të përshtatshme dhe që
shfrytëzohet në mënyrë të frytshme nga nxënësit.Të gjitha mjediset mbështetëse për shkollën,
si banjo, korridore, janë mjedise të sigurta për fëmijët jo vetëm me parmakët anës shkallëve,
por dhe me një sistem elektrik dhe hidraulik të përshtatshëm.Shkolla ka të instaluar dhe një
sistem ngrohës, që funksionon zakonisht gjatë dimrit.Shkolla ka të montuar në secilin kat dhe
pajisjet për rastet e mundshme, kur mund të bjerë zjarr.Shkolla ka dhe zyrat e nevojshme për
drejtorinë dhe administratën e saj, por ndjehet nevoja e mungesës së një mjedisi për mësuesit,
i cili mund të mbështesë zhvillimin e tyre profesional.Në shkollë kemi dhe një dhomë të vogël,
e cila shërben si qendër burimore me literaturë për edukimin e të drejtave të fëmijës, por dhe
në shumë raste shërben dhe si një mjedis për këshillimin psikologjik të tyre. Shkolla ka pajisje
të domosdoshme, si tryeza, karrike, tabela të zeza për mësuesit, si dhe mjaft mjete didaktike të
nevojshme. Sasia e librave për punë jashtëshkollore është 400 copë, literaturë e përzgjedhur
sipas kritereve që ka përcaktuar Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Shkolla nuk ka palestër, por oborri i saj është i bollshëm për të zhvilluar veprimtari
sportive.Ajo disponon një sasi prej 15 kompjuterash, e cila nuk mundëson një edukim të plotë
dhe efektiv për të gjithë fëmijët e shkollës për këtë fushë.Korridoret e shkollës duhej të ishin
më të gjera, në mënyrë që kalimi në to të jetë i lirshëm për nxënësit kur transferohen nga një
laborator në tjetrin.Do të ishte mirë që shkolla të kishte një mjedis të brendshëm të bollshëm,
për të zhvilluar veprimtari artistike ose veprimtari të tjera për edukimin e fëmijëve.

Mund të themi se mjedisi i shkollës është në gjendje të lehtësojë procesin e mësimdhënies
dhe të të nxënit, por nëse mësuesit do të jenë të aftë ta shfrytëzojnë atë në mënyrë të frytshme,
kjo shërben padyshim në përmbushjen e  qëllimeve dhe objektivave që shkolla ka paravendosur
për 4 vitet e planit afatmesëm të zhvillimit.
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2.  Bashkëpunimet e shkollës me organizma të tjerë

Shkolla si institucion ka lidhje dhe bashkëpunon, në radhë të parë, me Drejtorinë Arsimore, me
zyrat e arsimit sipas zonës ku ndodhet, por dhe me qeverisjen vendore, bashki apo komunë.Ky
bashkëpunim gjithmonë duhet të karakterizohet nga mbështetja reciproke për mbarëvajtjen e
procesit mësimor dhe arritjen e synimeve dhe objektivave të shkollës.Në rastin e planit afatmesëm,
kjo linjë ka të bëjë me paraqitjen në këtë plan të bashkëpunimeve që shkolla ka me institucione të
tjera, të cilat e lehtësojnë punën e saj. Kështu, p.sh., janë shoqatat dhe organizatat e ndryshme
jofitimprurëse që veprojnë në fushën e edukimit, por dhe binjakëzimet me shkolla analoge. Në
përvojat e shkollave perëndimore identifikon lehtë që bashkëpunimet e saj me institucione të
tjera shihet kryesisht me drejtime të tilla, si:

- Mbështetjen e fëmijëve me vështirësi në të nxënë, si dhe me aftësi të kufizuara mendore dhe
fizike.

- Bashkëpunimin me organizata që ofrojnë shërbime në mësimin e kompjuterit.
- Bashkëpunimet me organizata të ndryshme rinore për nxitjen e procesit të vendimmarrjes së

të rinjve në jetën e tyre.
- Binjakëzimet me shkolla analoge brenda dhe jashtë vendit, si dhe zhvillimi i veprimtarive të

përbashkëta me përfitim reciprok.
Në përvojën shqiptare ka ekzistuar një bashkëpunim i frytshëm i shkollave në kuadër të

projekteve të edukimit, që janë mbështetur në harkun kohor 1994 e deri më sot nga institucione të
tilla jofitimprurëse, si Fondacioni “Soros”, UNICEF-i,”Save the Children”, “Qendra Shqiptare
për të Drejtat e Njeriut”, “Qendra për Edukim Demokratik”, “Zhvillimi i edukimit”, REC-i,
IOM-i, “Adrif ”, “Kryqi i Kuq”, “Shis”, si dhe mjaft organizata të huaja, si USAID-i, PNUD-i etj.
Nuk përjashtohen këtu dhe mjaft organizata të tjera, si vendore dhe të huaja, që kanë vepruar në
shkolla nëpër qytete dhe fshatra të ndryshme të vendit.

Pikërisht, për këto lloj bashkëpunimesh bëhet fjalë dhe në rastin kur përgatitet plani afatmesëm
i shkollës, në të cilin duhen paraqitur me saktësi bashkëpunimet e saj dhe ndikimi që ky
bashkëpunim ka në mjedisin fizik apo profesional të shkollës, gjë e cila mundëson arritjen e
synimeve të saj.

Zakonisht, në planin afatmesëm shkruhen të gjitha bashkëpunimet e shkollës, duke filluar që
nga bashkëpunimet më afatgjata deri tek ato të shkurtërat, por që patjetër kanë lënë gjurmë në
shkollë.

Shembulli 1

Shkolla Nr.1 ka patur dhe vazhdon të bashkëpunojë në mënyrë të frytshme  me disa
institucione të shoqërisë civile, gjë që ka lehtësuar mjaft probleme të saj.Kështu, ky partneritet
është si më poshtë:

1- Bashkëpunimi me UNICEF -in me anë të një projekti në fushën e mësimdhënies, i cili ka
ndikuar në përmirësimin e aftësive profesionale të mësuesve.Nga ky bashkëpunim është
trajnuar i gjithë personeli mësimdhënës dhe shkolla ka përfituar 5 kompjutera dhe një
fotokopjues.

2- Bashkëpunimi i vazhdueshëm me fondacionin"Save the Children", përmes krijimit të
rrjetit të trajnerëve të shkollave, ka ndikuar mjaft në përmirësimin e cilësisë së të nxënit,
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po kështu ka nxitur proceset e vendimmarrjes së nxënësve në qeveritë e tyre, si dhe janë
pajisur me literaturë profesionale të gjithë mësuesit.Ky bashkëpunim vazhdon ende, pasi
ky fondacion çmon shumë vlerat e krijuara nga bashkëpunimi me të, sidomos kur kjo
marrëdhënie jep rezultat dhe ruan tregues të njëjtë pozitivë për shkollën.

3- Bashkëpunimi me shoqatën "Zhvillimi i Edukimit" në kuadër të projektit "Braktisja e
fshehtë", i cili ka mundësuar cilësi në përvetësimin e njohurive, duke krijuar shanse të
barabarta për të gjithë fëmijët.Puna me objektivat minimalë të arritjes ka mundësuar që
mësuesit të jenë krijues dhe realistë në procesin e zhvillimit të kurrikulës në
shkollë.Trajnimet e vazhdueshme, si dhe aftësimi i mësuesve për të përdorur një
metodologji pune që siguron cilësi dhe gjithëpërfshirje të të gjithë fëmijëve në të nxënit,
janë pjesë natyrale e punës së mësuesve tanë.

Janë këto bashkëpunime, të cilat kanë krijuar burime njerëzore dhe materiale të
domosdoshme në shkollë dhe që ndihmojnë në arritjen e synimeve të paravendosura në planin
afatmesëm.

Problem mbetet bashkëpunimi me organizma që ofrojnë mësimin e kompjuterit përmes
programeve të tij, gjë që është e domosdoshme dhe mbulon nevojat e nxënësve tanë.

3. Të dhëna sociale dhe ekonomike për familjet e nxënësve, si dhe

për komunitetin rreth shkollës

      Në këtë rubrikë është e nevojshme të paraqiten të dhëna të sakta për numrin e familjeve që
lidhen me nxënësit e shkollës.Këtu paraqiten dhe  kulturat e ndryshme që përfaqësojnë komunitetin
rreth shkollës.Një e dhënë me interes mund të jetë dhe se kur ky komunitet ka ardhur për të jetuar
në zonën ku ndodhet shkolla.Shkolla vetë mund të bëjë një klasifikim, sipas kontekstit të
komunitetit, se sa mund të jetë në përqindje numri i familjeve të pasura, të mesme dhe të
varfëra.Gjithmonë është e gabueshme që të bëhet një klasifikim i tillë, pasi duhen marrë parasysh
të dhëna të sakta financiare për të nxjerrë varfërinë absolute dhe atë relative.Në këtë rubrikë paraqiten
dhe të dhëna se sa është popullsia që mbulon kjo shkollë, me çfarë jeton kryesisht komuniteti  i
shkollës, me çfarë biznesesh  merren, cila është e veçantë në jetën e këtij komuniteti, natyrisht nëse
ka, si, p.sh., turizmi, blegtoria, artizanatet ose dhe zhvillimet  shoqërore që kanë të bëjnë me institucione
me rëndësi, që ndodhen në këtë komunitet.Me interes mund të jetë edhe paraqitja në PASH e
mundësive që mjedisi natyror rreth shkollës ofron për rritjen dhe edukimin e nxënësve.Këto mund të
lidhen me burime natyrore, si liqene, dete ose përshtatje që komuniteti ka bërë në mjedisin e tij, për
të rritur mirëqënien sociale dhe sigurimin e një jete të qetë e me zhvillim të qëndrueshëm për ta,
p.sh., pishinat, mjediset sportive, bibliotekat e lagjeve, rrjetet e shërbimeve të kompjuterave dhe të
internetit etj.Kur mjedisi i komunitetit përfaqëson një mjedis historik kulturor specifik, kjo është një
pasuri e madhe për edukimin dhe mbështetjen e qëllimeve të shkollës.

Larmia është e madhe, por mjeshtëria e hartuesve të PASH-it qëndron në atë se çfarë ka
interesante ky komunitet për të ndihmuar shkollën në përmbushjen e synimeve të planit katërvjeçar.
Është i nevojshëm një bashkëpunim me zyrat e gjendjes civile, pasi aty mund të merren të dhëna
të detajuara për numrin e popullsisë, origjinën e nxënësve etj., sipas interesave që ka shkolla.Ky
bashkëpunim duhet të jetë institucional dhe drejtori i shkollës duhet të kontribuojë fuqishëm në
këtë rast.
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Shembulli 1

Shkolla Nr.1 ndodhet në mes të një komuniteti që arrin deri në 15.000 mijë banorë, nga të
cilët  7.500 prej tyre janë të lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë me
shkollën, pasi 750 nxënësit e shkollës përfaqësojnë po të njëjtin numër familjesh, ku numri i
pjesëtarëve arrin rreth 5000 vetë.

Komuniteti rreth shkollës përfaqëson kultura të ndryshme të vendit, pasi banorët janë nga
zona të ndryshme, si ato veriore, jugore, të Shqipërisë së mesme dhe lindore.Ky komunitet është
shtuar sidomos pas viteve '90, atëherë kur migrimi i brendshëm mori përmasa të mëdha zhvillimi
dhe një pjesë e tij akoma nuk janë të legalizuar dhe janë të paligjëruar si banorë.Komuniteti rreth
shkollës përgjithësisht është i varfër. Ai jeton me mesatarisht 100 $ në muaj dhe 12 % e familjeve
janë me ndihmë ekonomike.Familjet punojnë në punëra shtetërore, si në arsim, shëndetësi,
qeverisjen vendore, por dhe në veprimtari private ekonomike, kryesisht në biznese të vogla, si
bare, restorante, minimarkete etj. Në lagjet e komunitetit përreth shkollës nuk ka institucione të
rëndësishme, si zyrat e bashkisë etj., por ekzistojnë institucione të nevojshme, si ambulanca,
farmaci etj.Kjo zonë nuk shquhet për ndonjë veçanti në aspektin tregtar dhe historik.Është një
mjedis relativisht i ri, i zgjeruar sidomos vitet e fundit.Mjedisi natyror është i sistemuar dhe ka
një infrastrukturë modeste, e cila është mbështetur nga donacionet e qeverisjes vendore. Një
pjesë e të rinjve të familjeve janë emigrantë ne Greqi, Itali dhe Angli. Ata i ndihmojnë financiarisht
të afërmit.Vijnë rregullisht në familjet e tyre dhe shpeshherë shprehin dëshirën për të ndihmuar
edhe shkollën ku kanë qenë nxënës.Ata me raste janë përfshirë në takime me mësues dhe nxënës,
duke treguar përvojat e shkollave nga vendet ku jetojnë, gjë e cila ka qenë vërtet interesante dhe
ka ngjallur debate pozitive.Familjet japin kontribute financiare modeste për shkollën, të cilat
përdoren sipas një plani dhe miratimi nga bordi i shkollës.Mjedisi ku jeton komuniteti i shkollës
është i gjelbëruar dhe ka një vend ku zhvillohen veprimtari argëtuese dhe sportive.Nga gjithë
këto të dhëna për komunitetin rreth shkollës, në zhvillimin e objektivave të PASH-it do të
mbajmë parasysh gatishmërinë që ka komuniteti për të ndihmuar shkollën, shfrytëzimin e mjediseve
natyrore të zonës për edukimin e fëmijëve, si dhe sigurimin e një mbështetje më të frytshme nga
emigrantët e interesuar për të mbështetur shkollën, ku ata kanë kryer studimet.

4.  Të dhëna  financiare për shkollën

Në plane zhvillimi të shkollave perëndimore identifikon lehtësisht dhe rubrikën me të dhëna
financiare për shkollën.Kjo, ngaqë atje parimet e decentralizimit dhe të funksionimit të shkollës,
me kohë janë zbatuar dhe kanë krijuar përvojën e tyre në kontekstin shoqëror, ekonomik përkatës.

Kur bie puna për shkollën tonë, paraqiten një sërë problemesh të drejtpërdrejta.
Kështu, shkolla ende nuk ka një numër llogarie të vetën. Ajo menaxhohet financiarisht nga

qeverisja vendore dhe nga Drejtoria Arsimore, një varësi kjo e dyfishtë që shpeshherë e pengon
zhvillimin normal të shkollës.

Ndonëse ka nisma për ta vënë shkollën në një menaxhim financiar, ato mbeten përsëri të
vakëta dhe me probleme. Drejtime të tilla, si:

- një buxhet për secilën shkollë për të blerë literaturë artistike për të,
- një buxhet për secilën shkollë për të blerë mjete didaktike, - janë vërtet nisma inkurajuese

për këtë drejtim.
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Po ashtu, vetë shkollat mbledhin dhe sigurojnë një buxhet të konsiderueshëm në raste të veçanta
nga komuniteti ( kjo varet nga numri i nxënësve dhe familjeve të tyre), i cili  në rastet më të mira
menaxhohet nga bordi i shkollës, i cili përgatit një plan veprimtarish, që miratohet nga ky bord.

Pra, në të vërtetë ka të dhëna që mund të shkruajmë për shkollën në PASH. Këto të dhëna
mund të trajtojnë shpenzime për pajisje, për trajnime të mësuesve në bashkëpunim me qeverisjen
vendore dhe Drejtorinë Arsimore ose Zyrën Arsimore.

Një zë financiar mund të jenë të ardhurat që krijohen nga bashkëpunimi me familjet e nxënësve,
nga shfrytëzimi me qera i mjediseve të shkollës për veprimtari të ndryshme shërbimi, si dhe përfitimet
financiare që merr shkolla nga bashkëpunimet me OJF-të që punojnë në fushën e edukimit.

E rëndësishme është që parashikimi financiar në PASH të jetë në përputhje me synimet dhe
objektivat e planit dhe shkolla, sa të jetë e mundur, të vendosë saktësisht financat që mendon për
progresin e saj. Natyrisht, është e vështirë në kontekstin tonë, kur shkolla s’ ka mundësi për të
patur llogarinë e saj , por mund të vendosen në PASH.

Shkolla i siguron të dhënat financiare që janë menduar për të nga bashkia apo komuna ose nga
Drejtoria Arsimore dhe i vendos në PASH, në mënyrë që ky buxhet të lehtësojë zhvillimin e planit
afatmesëm, sipas objektivave përkatëse.

Shembulli 1

Shkolla Nr.1 gjatë katër viteve të zhvillimit të planit të saj afatmesëm do të ketë në dispozicion
këtë buxhet financiar:

1- buxheti përkatës i shkollës në komunë apo bashki, i detajuar, shkruhet në planin afatmesëm
të zhvillimit;

2- buxheti që DAR-i ose ZA-ja ka menduar për shpenzime të ndryshme lidhur me shkollën;

3- buxheti që shkolla siguron nga komuniteti dhe familjet e nxënësve të saj;

4- buxheti që shkolla siguron nga bashkëpunimi me OJF-të;

5- buxheti që shkolla siguron nga fitimet e ndryshme , duke përdorur mjediset e saj;

6- të tjera mundësi financiare që shkolla mund të sigurojë bazuar në kontekstin e shkollës
dhe komunitetin që e rrethon.

Përveç burimeve financiare, duhen paraqitur dhe të dhëna për burimet materiale që  shkolla
parashikon të përfitojë gjatë periudhës 4-vjeçare të planit.

Një pjesë e mirë e buxhetit ( duke nxjerrë një kosto totale sipas të dhënave të mësipërme),
mbështetur dhe në përvojat e huaja, përdoret për të mbështetur kryesisht veprimtaritë më të
rëndësishme, sipas objektivave të planit afatmesëm të zhvillimit.

Kështu, nesë është prioritet trajnimi i mësuesve për përdorimin e metodave ndërvepruese
ose për përdorimin e teknologjisë në klasë, atëherë buxheti do të mbulojë këto shpenzime.

Pra, pikënisja gjithmonë do të jetë prioriteti i caktuar në PASH.

Lipset që ky buxhet të detajohet sipas viteve të PASH-it dhe të mbështesë veprimtaritë
sipas rëndësisë që u japin prioritetet dhe objektivat e paravendosura në plan.Ky është kriteri
që duhet mbajtur parasysh kur shkruhet kjo rubrikë në planin afatmesëm të zhvillimit të shkollës.

Gjithmonë mbetet me rëndësi që planifikimi financiar të jetë i besueshëm, realist dhe i
mundshëm për t'u realizuar për planin e shkollës.
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Formati i detajimit financiar për planin afatmesëm të zhvillimit të shkollës

Nr.

P.sh.,

prioriteti:

Trajnimi i mësuesve për

metodat ndërvepruese

të mësimdhënies.

Objektivi:

Në fund të 4 viteve

-mësuesit e shkollës do

të përdorin në mënyrë

të frytshme metoda

ndërvepruese në

planifikimet dhe

procesin mësimor.

P.sh.,

prioriteti:

Përmirësimi i aftësive të

të lexuarit të nxënësve

në arsimin fillor.

Objektivi:

Në fund të katër viteve

60 % e nxënësve të

arsimit fillor do të

lexojnë shumë mirë.

- Nr. i mësuesve që do

të trajnohen;

-shpenzimet për

shpenzim trajnimi;

-shpenzime kancelarie;

-shpenzime udhëtimi;

-shpenzime materialesh

trajnimi;

-fotokopje;

-etj.

-Nr. i klasave;

-nr. i nxënësve;

-nr. i mësuesve;

-shpenzime për

materiale leximi;

-shpenzime për trajnim

të mësuesve ( i detajuar

si në shembullin më

lart);

-shpenzime për orë

shtesë të mësuesve;

-shpenzime për

përgatitje testesh të

standardizuara;

-shpenzime për

vlerësimin e arritjeve në

raportin;

-shpenzime për

intervistat dhe

pyetësorët, si dhe

përpunimin e tyre për

nxënës dhe mësues;

-pagesë për

fotokopjimin e

materialeve;

-shpenzime për

publikimin e arritjeve.

Viti I

Buxheti

Viti II

Buxheti

Viti III

Buxheti

Viti IV

Buxheti

Buxheti i

parashikuar/ i

detajuar

Sa parashi-

kohet të

shpen-

zohet në

vitin 1.

Sa buxhet

mendohet

vitin i ( i

detajuar)

për secilin

zë

Prioriteti/

objektivat

1

2

Sa parashi-

kohet të

shpen-

zohet në

vitin 2.

Sa buxhet

mendohet

vitin i ( i

detajuar)

për secilin

zë

Sa parashi-

kohet të

shpen-

zohet në

vitin 3.

Sa buxhet

mendohet

vitin i ( i

detajuar)

për secilin

zë

Sa parashi-

kohet të

shpen-

zohet në

vitin 4.

Sa buxhet

mendohet

vitin i ( i

detajuar)

për secilin

zë
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5. Pikat e dobëta dhe të forta të shkollës

Një rubrikë e posaçme dhe realisht një nga më të rëndësishmet që trajton plani afatmesëm,
janë pikat e dobëta dhe të forta të shkollës.

Çfarë duhet të përmbajë analiza për pikat e dobëta dhe të forta të shkollës? Për të patur një
realitet të pikave të forta dhe të dobëta të shkollës, ekipi i hartimit të PASH-it duhet të mbështetet
në tri parime.

Parimi 1: Identifikimi i pikave të dobëta dhe të forta ka në qendër nxënësin.

Kjo do të thotë se çdo pjesë e pikave të dobëta dhe të forta orientohet nga nxënësi. A janë këto
kushte të shkollës aq të mira, sa të sigurohen arritje të mira të nxënësve?

Parimi 2: Identifikimi i pikave të dobëta dhe të forta nuk përfshin të gjitha aspektet

e shkollës.

Kjo do të thotë se pikat e forta dhe të dobëta nuk përfaqësojnë  “inventar tërësor” të problemeve
që ka shkolla.

Parimi 3: Identifikimi i pikave të dobëta dhe të forta që ka për 4 vite të zhvillimit

të planit afatmesëm.

D.m.th., kjo analizë është  “punë e brendshme e familjes/shkollës”.
Ka disa mënyra për të identifikuar pikat e forta dhe të dobëta të shkollës.
Teknika e parë është “Stuhia e mendimeve”, të cilën shumë mësues e përdorin  rëndom në orët

e tyre mësimore.Moderatorë të kësaj veprimtarie mund të jenë anëtarët e ekipit që hartojnë PASH-
in. Një anëtar i ekipit të PASH-it mund ta organizojë këtë shqyrtim të thelluar të përzgjedhjes së
anëve të forta dhe dobëta, duke përdorur dy vegla hetimi. Njërën mund ta emërojmë “stuhia”,
duke imituar, kështu, një fjalë angleze, “brainstorming”, që përkthehet besnikërisht “stuhi në tru”
ose “stuhi mendimesh”, kurse tjetrën po e quajmë “balona”.

Këto dy teknika menaxhimi mund të përdoren kështu:
Mësuesit janë mbledhur që të gjithë dhe një moderator, në këtë rast anëtar i ekipit të PASH-it,

krijon “stuhinë”. Secili pjesëmarrës thotë një anë të fortë për mësuesit e shkollës. Këto shkruhen
diku, në një tabelë të zezë. Moderatori nuk përgëzon kërkënd, kur merr një përgjigje që i duket e
qëlluar, as nuk rrudh hundën, kur dikush këput një të trashë. Ai thjesht falënderon dhe i dhuron
nga një buzëqeshje të barabartë secilit. Pse kështu? Sepse nuk është e hijshme që edhe ta ftosh
dikë të japë mendimin e vet, edhe ta përçmosh kur e jep atë. Mos prit pastaj që të marrë më pjesë.

Nëse kështu “stuhia” zgjatet shumë, moderatori e organizon ndryshe. I ndan pjesëmarrësit në
grupe me nga një moderator dhe secilit grup i lë për detyrë të zhbirojë njërin bllok. Dikujt “ndjekja
e shkollës”, tjetrit “infrastruktura” e kështu me radhë.

Cilët  duhet të jenë pjesëmarrësit e “stuhisë”? Jo vetëm mësuesit. Në asnjë mënyrë vetëm ata.
Edhe përfaqësues nga këshillat e prindërve, doemos nga qeveria e nxënësve, edhe më mirë po të
jenë ftuar persona të mirënjohur në komunitetin e shkollës. Është e tepërt të përmendim pjesëmarrës
nga bota e biznesit, sepse nuk na ka rënë në sy ndonjë shkollë që i harron këta. Shtoni po qe se
keni nevojë për dikë tjetër, por mos hiqni asnjërin nga këta.

Po përse gjithë këta? Për dy arsye.
Arsyeja e parë: Po të dëshirojmë një analizë shterruese, duhet kqyrur nga disa pika vrojtimi,
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d.m.th. nga këndvështrimi i mësuesit, i nxënësit, i prindit, i intelektualit.
Arsyeja e dytë: Pikat e forta dhe të dobëta identifikohen më gjerë dhe më saktë, në mënyrë që

të vendosen qartë në PASH dhe kjo analizë e thellë jep shumë mundësi për të arritur rezultate në
fund të 4 viteve. Kjo teknikë bëhet dhe për pikët e dobëta.

Me anë “të stuhisë “ mblidhen një grumbull anësh të forta por edhe të dobëta. Tani na duhet të
përzgjedhim dy prej tyre. Kjo bëhet me teknikën e dytë, që është “balona”.

Secila anë e fortë “peshon një kilogram” dhe të gjitha ato janë ngarkuar në një balonë që ngjitet
lart. Papritur, balona fillon të humbasë lartësi dhe, që të shpëtojmë rrëzimin, duhet të hedhim
“njëkilogramëshin” e parë.Në fund të kësaj teknike duhet të mbeten vetëm pikat e forta, që realisht
janë të tilla dhe që janë një mundësi e mirë për t’u mbështetur, në mënyrë që të realizohen synimet
e PASH-it. Kjo do të thotë se duhet të mbeten ato pika të forta që janë të lidhura ngushtë me
prioritetet, objektivat dhe veprimtaritë e PASH-it.

Të njëjtën teknikë, pra “balonën”, e përdorim dhe për pikat e dobëta, të cilat janë të listuara,
veçse ato peshojnë më rëndë, sepse janë si një barrë e madhe për shkollën.Në fund, në balonë
duhet të mbeten ato pika të dobëta, te të cilat duhet ndërhyrë urgjentisht për t’i përmirësuar dhe
që janë të lidhura ngushtë me prioritetet, objektivat dhe veprimtaritë e PASH-it.

Zhvillimi i teknikës së balonës mund të krijojë debate të ashpra, si dhe duhet të mundësojë
shkëmbim të argumenteve dhe kundërargumenteve në mes të pjesëmarrësve, por jo përleshje deri
në hatërmbetje, siç edhe ndodh nganjëherë. Kjo punë e hedhjes së peshës së pikave të forta dhe të
dobëta është një proces që kërkon konsensus dhe maturi.

Një tjetër mënyrë për të identifikuar pikat e dobët dhe të forta është dhe teknika”SWOT”.
Kjo teknikë krijon mundësi që secili, në mënyrë të pavarur, të identifikojë pikat e forta, pikat

e  dobëta, mundësitë që ka secili për të ecur përpara dhe për të kontribuar në prioritetet e shkollës,
por dhe në rreziqet ose mangësitë që ekzistojnë te secili për të përmbushur objektivat e PASH-it.
Kjo teknikë mund të konsiderohet dhe kofidenciale, kur secili mësues e bën për veten e tij dhe,
më tutje, anëtarët e ekipit të PASH-it nxjerrin të dhënat e kërkuara nga të gjitha fletët, që secili
mësues ka plotësuar në mënyrë individuale dhe anonime.

Modeli i teknikës “SWOT” mund të bëhet përmes kësaj tabele, si më poshtë:

PIKAT E FORTA PIKAT E DOBËTA

   MUNDËSITË       RREZIQET

Plotësimi i kësaj tabele nga secili mësues i frymëzon ata për punën dhe nxit interesat që lidhen
me punën e tyre, me mundësitë reale që kanë, si dhe tregon rreziqet dhe pengesat që ekzistojnë
për të patur rezultate pozitive dhe cilësore në shkollë.Kjo teknikë duhet bërë kryesisht për të
nxjerrë në pah pikat e dobëta dhe të forta, por dhe për të nxjerrë të dhëna të gjithë gjetjeve për të
katër drejtimet e përcaktuara në “SWOT”.
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Ekipi i PASH-it duhet t’i mbledhë të gjitha këto fletë të plotësuara nga mësuesit dhe me një
analizë të hollësishme të të katër ideve të shprehura në tabelë, përpunon të dhënat dhe nxjerr
pikat e forta dhe të dobëta, mundësitë dhe rreziqet për gjithë shkollën.

Kjo mund të konsiderohet si një teknikë e frytshme, kur përdoret dhe për gjëra të vogla në
shkollë. P.sh., nëse duam të nxjerrim të dhëna se përse nxënësit në ciklin fillor nuk përvetësojnë
në një masë rreth 35% zbritjen brenda 20-shes. Një analizë e tillë nxjerr të dhëna për ngarkesën e
programeve lëndore, për mënyrën e trajtimit në tekst të konceptit të zbritjes, për aftësitë e fëmijëve
për këtë koncept, për metodat dhe teknikat e përdorura nga mësuesi për zhvillimin dhe trajtimin
e këtij koncepti në klasë, për format e bashkëpunimit me prindërit, si dhe për mjetet didaktike të
nevojshme ose mangësitë që mund të ekzistojnë.

Të gjitha këto të dhëna janë një analizë mjaft e detajuar dhe u mundëson ekipeve të PASH-it të
identifikojnë sa më realisht pikat e forta dhe të dobëta të shkollës.

Në tabelat e mëposhtme paraqiten drejtimet për të përcaktuar pikat e forta dhe të dobëta të
shkollës :

1-NXËNËSI

NDJEKJA E SHKOLLËS

• Numri i të gjithë nxënësve të shkollës në vitin e pritshëm shkollor.
• Numri i klasave dhe sipas paraleleve në vitin e pritshëm shkollor.
• Përqindja e braktisjes së shkollës në vitin e sapokaluar.
• Përqindja e mungesave të nxënësve kundrejt të gjitha orëve mësimore në vitin e sapokaluar.
ARRITJE LËNDORE

• Mesatarja e notës vjetore.
• Përqindja e kalueshmërisë së semestrit të parë.
• Përqindja e kalueshmërisë vjetore.
• Përqindja e kalueshmërisë pas provimeve të vjeshtës.
• Rendimenti mesatar i kapitullit.
• Rezultate në teste të standardizuara.
• Për shkollat nëntëvjeçare: përqindja e nxënësve që vazhdojnë shkollat e mesme kundrejt

nxënësve të klasave të teta.
• Për shkollat e mesme: përqindja e maturantëve që janë pranuar në shkollat e larta.
• Renditja e shkollës në veprimtaritë lokale lëndore.
• Renditja e shkollës në veprimtaritë kombëtare lëndore.
ARRITJE TË SJELLJES

• Tregues (të mundshëm).
• Pikat e forta, pikat dobëta (të detyrueshme).

2-KUSHTET E TË NXËNIT

MËSUESI

• Numri i mësuesve.
• Përqindja e mësuesve pa arsimin përkatës.
• Përqindja e orëve mësimore të munguara nga mësuesit, kundrejt të gjitha orëve mësimore.
• Rendimenti mesatar i orës së mësimit.
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INFRASTRUKTURA

• Gjendja e godinës shkollore.
• Numri mesatar i nxënësve për klasë.
• Raporti nxënës/mësues.
• Gjendja e pajisjeve shkollore.
• Gjendja e laboratorëve.
• Gjendja e mjeteve mësimore.
FAMILJA

• Kushtet ekonomike:
- papunësia.

• Kushtet sociale:
- pa të dy prindërit,
- me një prind,
- nën kujdestarinë e joprindërve.

• Kushtet kulturore:
- romë ose egjiptianë.

• Të sapoardhur nga krahina të tjera.
KOMUNITETI

• Kontributi i komunitetit në lekë.
• Kontributi i komunitetit në materiale.
• Kontributi i komunitetit me punë vullnetare.

3-ARRITJET LËNDORE

• Mesatarja e notës së semestrit të parë.
• Mesatarja e notës vjetore.
• Përqindja e kalueshmërisë së semestrit të parë.
• Përqindja e kalueshmërisë vjetore.
• Përqindja e kalueshmërisë pas provimeve të vjeshtës.
• Rendimenti mesatar i kapitullit.
• Rezultate në teste të standardizuara.
• Për shkollat nëntëvjeçare: përqindja e nxënësve që vazhdojnë shkollat e mesme, kundrejt

nxënësve të klasave të teta.
• Për shkollat e mesme: përqindja e maturantëve që janë pranuar në shkollat e larta.
• Renditja e shkollës në veprimtaritë vendore lëndore.1

• Renditja e shkollës në veprimtaritë kombëtare lëndore.2

1 Nëse nuk ka patur të tilla veprimtari shënohet: “Nuk ka patur”.
2 Nëse shkolla nuk ka marrë pjesë në të këtilla veprimtari, shënohet: “Nuk ka marrë pjesë në …”, përmenden të gjitha

veprimtaritë e kryera.

Pas kësaj analize të pikave të dobëta dhe të forta, mund të listohen, si më poshtë, gjetjet të cilat
i takojnë, tashmë, pikave të forta dhe nevojave. Nevojat, në këtë rast, përfshijnë rreziqet dhe
mundësitë që ka shkolla për të përmbushur synimet e saj.
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Shembulli 2: Përvojat e mësimdhënies

Pikat e forta

• Mësuesit marrin shpesh pjesë në trajnime

që ofrohen nga agjenci të ndryshme.

• Mësuesit përdorin literaturë profesionale.

• Stafi i mësuesve zhvillon takime sipas një

grafiku të caktuar.

• Mësuesit lexojnë gazetën e tyre.

• Mësuesit kanë grupet dhe komisionet  e tyre

për shkëmbimin e ideve profesionale.

Nevojat

• Nuk ka kohë të mjaftueshme që mësuesit

të shkëmbejnë idetë me njëri-tjetrin.

• Nuk ka kohë të mjaftueshme për të përdorur

kompjuterin në shkollë.

• Nuk ka kohë për të punuar së bashku për

planet lëndore dhe përgatitjet ditore.

• Këkohet një plan zhvillimi profesional për

trajnimin e mësuesve në hartimin, zhvillimin

dhe vlerësimin e arritjeve të nxënësve me

anë të testeve të standardizuara.

Shembulli 3: Marrëdhëniet me komunitetin

Pikat e forta

• Shkolla i përgjigjet nevojave të komunitetit

dhe mban lidhje të vazhdueshme me të.

• Mësuesit dhe drejtuesit e shkollës janë

mbështetës të prindërve dhe komunitetit në

përgjithësi.

• Shkolla përdor burimet e komunitetit në

mbarëvajtjen e programeve mësimore dhe

kjo është e vazhdueshme.

• Shkolla ka një marrëdhënie pozitive me kom-

unitetin dhe, anasjelltas, komuniteti mbështet

shkollën me aktivitetet e saj të rëndësishme.

Nevojat

• Ne kemi nevojë të ndajmë më shumë

opinionet tona dhe të komunikojmë me

prindërit për rezultatet e nxënësve në testet

e standardizuara.

• Ne kemi nevojë të përdorim median për të

promovuar shkollën dhe gjërat e mira që

bëjmë.

• Ne duhet t'i përfshijmë më shumë prindërit

në veprimtaritë e shkollës, p.sh., në këshillat

e disiplinës, në grupet e komunikimit apo

në grupe për përdorimin e teknologjisë.

Shembulli 1: Drejtimi i shkollës

Pikat e forta

• Shkolla është e informuar se çfarë ngjet në

të.

• Janë krijuar shumë mundësi që nxënësit, por

dhe prindërit të përfshihen në veprimtaritë

mësimore.

• Shkolla shpenzon para nga buxheti i saj, për

të përmbushur interesat e nxënësve.

• Shkolla siguron mundësi që nxënësit e saj

të demonstrojnë aftësi drejtuese.

Nevojat

• Plani afatmesëm i shkollës duhet rishikuar

në mënyrë të vazhdueshme.

• Nxënësve u duhet siguruar më shumë

mundësi në përdorimin e kompjuterit dhe

bibliotekës në shkollë.

• Duhet nxitur një përmirësim i përdorimit të

buxhetit të shkollës edhe nga ana e qeverisë

së nxënësve.

• Duhet të ketë një shërbim të vazhdueshëm

për kujdesin ndaj pajisjeve teknologjike në

shkollë.
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Shembulli 4: Klima dhe kultura në shkollë

Pikat e forta

• Nxënësit e shkollës demonstrojnë qëndrime

etike dhe një kod sjellje të përshtatshëm.

• Stafi i shkollës ka krijuar marrëdhënie të

respektueshme me nxënësit e saj.

• Shkolla organizon ceremoni lavdëruese për

arritjet e nxënësve të saj.

• Shkolla mbështet punën në grupe dhe

bashkëpunimin.

• Nxënësit shprehin kënaqësinë e tyre për për-

vojat e të nxënit që ofrojnë mësuesit në klasë.

Nevojat

• Duhen mbikëqyrur rregullisht programet dhe

praktikat e mësimit, për të mbështetur vazh-

dimisht nevojat e ndryshme të nxënësve.

• Duhet ruajtur gjithmonë niveli i suksesit të

nxënësve.

• Duhen zhvilluar programe të posaçme

trajnimi për bashkëpunimin midis nxënësve

që përfaqësojnë kultura të ndryshme.
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III-PRIORITETET  DHE OBJEKTIVAT E SHKOLLES

1. Si caktohen prioritetet e shkollës

Tashmë shkolla ka kredon e saj që paraqitet në PASH përmes vizioneve, besimeve dhe misionit,
por aq më shumë ajo ka bërë një analizë të thellë të gjendjes së saj, duke përcaktuar pikat e forta
dhe të dobëta që ka. Për punën e saj ka ardhur një çast shumë domethënës. Tani duhet menduar
mirë për të fiksuar se cilat gjëra do të ketë si përparësi shkolla gjatë këtyre viteve të zhvillimit të
planit afatmesëm.

Ka disa pikënisje:
- Duhet të caktojmë si përparësi çështje që krijojnë lidhje midis qëllimeve të arsimit, që shprehen

dhe në dokumentet zyrtare, të ardhura në rrugë vertikale nga MASH-DAR-ZA-Shkollë,
duke i kombinuar me situatën reale të shkollës.

- Do të vendosim prioritete ato qëllime që politika arsimore i ka për të gjitha shkollat.
- Do të mbajmë si pikënisje vetëm analizën e gjendjes që i është bërë shkollës. Natyrisht kjo

nuk është aq e thjeshtë. Rruga më e frytshme është që të merremi me përmirësimin e pikave
të dobëta, të cilat kanë nevojë urgjente ose të thellë për të ndërhyrë, por nuk mjafton kaq.
Është e nevojshme që të mbajmë koherencë me kërkesat dhe ndryshimet që ndodhin në
arsim.Kur shkolla ka mundësi dhe tregues pozitivë, kjo është një anë e mirë, por plani
afatmesëm i zhvillimit mund të ndeshë në probleme akute, me probleme të tilla, si
analfabetizmi, braktisja e drejpërdrejtë apo dhe e fshehtë shkollës, me mësues pa arsim
përkatës, me mjedise shpeshherë të papërshtatshme ose dhe me mungesa të mjeteve didaktike.
Atëherë çfarë duhet të caktojmë si prioritete?

Në këtë rast duhet një analizë e thellë. Ka shumë mënyra mbi të cilat duhet të mbështetet stafi
i PASH-it, për përcaktimin e prioriteteve të shkollës për katër vitet e ardhshme të punës së saj.

- Si fillim, ekipi i PASH-it paraqet para shkollës besimin që ka ajo, analizën e pikave të forta
dhe të dobëta, që tashmë është bërë, gjë e cila ka pasqyruar dhe reflektuar gjithë
bashkëpunimin e mësuesve, prindërve dhe bashkëpunëtorëve të saj.

- Më tutje, ekipi i PASH-it paraqet synimet dhe qëllimet për shkollën, të pasqyruara në
dokumentet e fundit të saj, që kanë ardhur nga MASH-i apo DAR-i.

- Si hap të tretë, një moderator i ekipit të PASH-it shtron pyetjen para gjithë mësuesve se cilat
gjëra do të kemi si përparësi gjatë katër viteve. Cilat do të jenë prioritetet tona?

Një gjë i bashkon prioritetet që do të caktojmë, ato duhet të fokusohen tek arritjet e nxënësve, te
formimi i duhur i njohurive, i aftësive dhe i qëndrimeve të tyre.Kjo duhet të shikohet e lidhur
ngushtë me synimet dhe kërkesat që ka MASH-i për nxënësit.Prioritetet duhet të mundësojnë një
plan të gjerë zhvillimi; ato nuk kanë parasysh gjëra dhe probleme të vogla, por marrin përsipër të
kthehen në plane katërvjeçare, atëherë kur kanë në qendër të tyre problemet më madhore, që i
takojnë shumicës së nxënësve dhe mësuesve, që prekin shumë elementë të shkollës.Pra, prioritet
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mund të jetë një drejtim i caktuar, i cili krijon mundësi që shkolla të arrijë vërtet ndryshime cilësore
dhe progres në fund të katër viteve. Nga shqyrtimi i planeve afatmesme të shkollave të huaja, identi-
fikohen lehtë se ata konsiderojnë, në shumicën e rasteve, si prioritete tematikat e mëposhtme, si:

- Të lexuarit.
- Të shkruarit.
- Aftësitë për të zgjidhur probleme në situata të ndryshme.
- Aftësitë e të menduarit kritik dhe krijues.
- Zhvillimi matematik i nxënësve.
- Përdorimi i teknologjisë në klasë.
- Zhvillimi profesional i mësuesve dhe drejtuesve.
Mësuesit mund të punojnë në mënyrë individuale, por dhe në grupe, duke përdorur teknikën e

mëposhtme, ku secili ose një grup shkruan prioritetet që ata mendojnë se duhen trajtuar.

Secili mësues ose grup punon në hapin e parë, duke identifikuar deri në pesë prioritete, të cilat
do të jenë objekt i hapave të mëtejshëm.

Më tutje, për të arritur deri në prioritetet finale, me të cilat vërtet duhet të merret shkolla,
kërkohet patjetër punë në grupe të vogla, për të diskutuar dhe për t'i klasifikuar ato sipas rëndësisë
që u japin vetë mësuesit.

Në këtë rast, mund të diskutohet dhe të plotësohet tabela e mëposhtme, e cila është një mundësi
e mirë për të bërë një klasifikim të prioriteteve të përzgjedhura nga mësuesit.Pra, është e nevojshme
që të gjitha prioritetet e secilit mësues ose dhe të grupeve të punës të jenë të listuara në tabelën e
mëposhtme dhe pastaj të gjithë mësuesit i klasifikojnë vetë.

Shembulli 2

Nr.   Emërtimi i prioritetit              Madhësia e prioritetit

I vogël I mesëm I madh

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

Shembulli 1

Nr.            Emërtimi i prioritetit

  1

  2

  3

  4

  5
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Pas plotësimit të kësaj tabele, e cila i klasifikon prioritetet në tri shkallë, sipas rëndësisë së tyre,
mësuesit pas debateve dhe diskutimeve të gjalla, të cilat shpeshherë mund të jenë dhe kundërshtuese,
me konsensus duhet të përcaktojnë prioritetet e mëdha ose, ndryshe, ato të duhurat që i nevojiten
planit afatmesëm të shkollës.Këto shkruhen në listën e fundit të prioriteteve, që plotësohet në
tabelën e mëposhtme:

Zakonisht, në përvojat e shkollave të vendeve të tjera, të cilat zhvillojnë plane afatmesme,
përzgjidhen 2-3 prioritete për PASH-in, por kjo nuk është standarde.Në kushtet kur shkolla jonë
përballet me reforma tërësore, si matura shtetërore, reforma altertekst, refoma të trajnimit të
mësuesve dhe drejtuesve, por dhe me probleme të shumta sociale, ekonomike, probleme që lidhen
me rikonstruksionin e tyre etj., mundet që në shkolla të caktuara , për vetë specifikat dhe
vështirësitë që ato kanë, të kenë dhe më shumë prioritete, të cilat ndikojnë në përmirësimin e tyre
gjatë zbatimit katërvjeçar përmes planit afatmesëm.

Tashmë, jemi në fazën ku kemi përcaktuar prioritetet që shkolla ka zgjedhur vetë. Një hap me
rëndësi tani është shpërndarja e prioriteteve gjatë katër viteve të zhvillimit të PASH-it, që do të
thotë se sa shtrirje kohore është e nevojshme  për të zhvilluar prioritetet e caktuara. Për këtë, ekipi
i PASH-it diskuton dhe vendos se për  prioritete mund të punohet që në vitin e parë, një prioritet
tjetër mund të jetë objekt i punës për katër vite, ndërsa tjetri dhe për 2 vite.

Për të lehtësuar punën e ekipit të PASH-it, mund të përdoret tabela e mëposhtme:

2.Objektivat

Procesi i përcaktimit të prioriteteve kërkon kohën e vet, por nuk mjafton me kaq.Që prioritetet
të jenë pjesë e punës katërvjeçare, lipset që ato të shkruhen në formën e objektivave, të cilat
duhet të jenë të matshme, të arritshme dhe që krijojnë motivim, nxitje dhe një proces gjithëpërfshirës
për mësuesit, nxënësit, prindërit dhe të gjithë të interesuarit për të ndihmuar zhvillimin e shkollës.

Objektivat që do të hartohen nga ekipi i PASH-it, pas këtij procesi, duhen konsultuar me të
gjithë mësuesit, të cilët tani grupohen sipas lidhjeve që mund të kenë me prioritetet e fiksuara.

Është diskutuar shumë për procesin dhe profesionalizmin e objektivave.Është e njëjta procedurë
siç hartohen objektivat specifikë nga mësuesit ose përvoja, tashmë e krijuar, për hartimin e
objektivave minimalë të domosdoshëm.Në rastin e planit afatmesëm, këto objektiva edhe mund

Shembulli 3

Nr.             Prioritetet e shkollës për 4 vitet e ardhshme

  1

  2

  3

Shembulli 3

Nr Prioriteti 2008 2009    2010     2011

  1 P.sh., të lexuarit    X    X      X
  2 p.sh., të menduarit kritik      X       X
  3 p.sh., përdorimi i metodave

ndërvepruese në klasë    X    X      X       X
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të mos i marrin krejtësisht parasysh kërkesat e hartimit të një objektivi, pra ata mund të jenë dhe
të përgjithshëm, por ajo që është e domosdoshme mbetet që objektivi të sigurojë tregues pozitivë,
përmirësues, progresivë, arritje të mira për nxënësit e për shkollën në përputhje me prioritetin e
caktuar.Pra, objektivat duhet të sjellin patjetër një ndryshim, i cili të jetë i dukshëm dhe i matshëm.Më
poshtë po japim disa shembuj të objektivave që janë hartuar në përputhje me prioritetet, të cilat
përdoren në formate të ndryshme të PASH-it.

Kjo mënyrë të shkruari e objektivave i ngjan më shumë objektivave të përgjithshme. Ato
orientojnë ndryshime, por gjithsesi këto janë të pamatshme.Për të mbështetur përmbushjen e
këtyre objektivave që burojnë nga prioritetet, në këtë rast vlen shkrimi i saktë i objektivave të
matshëm dhe të vëzhgueshëm të planit vjetor.Kjo është dhe një pikëlidhje e fortë midis planit
afatmesëm të zhvillimit dhe planit vjetor, që hartohen dhe janë përvoja të pranishme në shkollat
tona.Kjo do të thotë që këto objektiva të prioriteteve do të jenë më të detajuara dhe të matshme,
kur pasqyrohen në planin vjetor.

Në kërkimet tona brenda modeleve të ndryshme të planeve afatmesme të zhvillimit, mund të
identifikosh dhe mënyra të tjera të shkrimit të objektivave të PASH-it, të cilat burojnë nga PASH-i.
Më poshtë kemi një shembull tjetër.

Shembulli 1

Një ndër prioritetet më të identifikuara në përvojat e huaja mbetet: Arritjet e nxënësve.

Në tabelën e mëposhtme ky prioritet është transformuar në disa objektiva, të cilat duhet të
përmbushen në fund të katër viteve të zhvillimit të planit afatmesëm.

Prioriteti

Arritjet e nxënësve

Objektivat

• Të përmirësojë arritjet e nxënëve në drejtim të

mendimit kritik, zgjidhjes së  problemeve dhe

aftësive për të marrë vendime.

• Të përmirësojë arritjet e nxënësve në të shkruar.

• Të rrisë arritjet e nxënësve në matematikë.

• Të rrisë arritjet e nxënësve përmes testeve të

standardizuara.

• Të përmirësojë aftësitë e nxënësve për të kërkuar

të pavarur, si dhe duke përdorur burime literature

dhe referenca për të nxënët e tij.

• Të rrisë aftësitë në të lexuar të nxënësve.

Shembulli 2

Prioriteti

Përdorimi i teknologjisë

Objektivat

• Të rritë aftësitë teknologjike të  nxënësve.

• Të rrisë përdorimin e mjediseve  me kompjutera

në shkollë.

• Të përmirësojë aftësitë e mësuesve përmes

trajnimit në fushën e teknologjisë.

• Të rrisë përdorimin e bibliotekës në shkollë
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Shembulli 3

Prioriteti

Arritjet e nxënësve

Objektivat që burojnë nga prioriteti

• Të rritë aftësitë e të lexuarit të nxënësve.

• Në fund të vitit të katërt të PASH-it, pas

plotësimit të testit të standardizuar për të lexuarit,

60 % e nxënësve të ciklit fillor do të kenë rezultate

shumë të mira.

Kjo është një formë tjetër e paraqitjes së objektivave, të cilat janë të lidhur ngushtë, por që
janë të matshëm dhe shumë të precizuar në arritjen që synohet.

Por akoma më shumë e vlefshme për përmbushjen e prioritetit është puna që bëhet më tutje
për të përmbushur këto objektiva, të cilët janë të matshëm.Në shembullin më poshtë ju mund të
dalloni qartë që objektivi i matshëm arrihet përmes stërhollimit të tij në objektiva të tjerë të
detajuar dhe të saktë, që duhet të jenë pjesë e planeve vjetore të zhvillimit të shkollës.

Shembulli 4

Objektivi që buron nga

prioriteti

• Të përmirësojë aftësitë e

nxënësve në të lexuar.

• Në fund të vitit të katërt të

PASH-it, pas plotësimit të

testit të standardizuar për të

lexuarit, 60 % e nxënësve

të ciklit fillor do të kenë

rezultate shumë të mira.

Objektiva plotësues që i takojnë planit vjetor të

zhvillimit të shkollës

• Të paraqiten te prindërit strategjitë e reja, që do të sigurojnë

një zhvillim cilësor të të lexuarit të nxënësve.

• Të pajisen nxënësit me libra jashtëshkollorë, që do të

ndihmojnë dhe do të stimulojnë të lexuarit.

• Të mbështetet procesi i të lexuarit në mënyrë

individuale përmes programeve të posaçme dhe në shtëpi.

• Të përdoren nga nxënësit aftësi të posaçme për të lexuarit,

për të plotësuar detyra të caktuara në shtëpi.

• Të përdoren nga nxënësit në mënyrë vullnetare dhe mundësi të

tjera për të lexuar libra të ndryshëm, që mbështesin këtë proces

• Të zbatohen nga nxënësit strategji për të lexuarit që lidhen

me forma të ndryshme leximi, por dhe mbajtje e  pauzave

gjatë këtij procesi.

• Të përdorin nxënësit strategji dhe teknika të ndryshme për

të lexuarit që lidhen me nivele të ndryshme të tij.

• Të përdorin nxënësit programe në kompjuter që nxitin të lexuarit.

• Të përdorin më shpesh librat e bibliotekës së shkollës si në

mëngjes, në drekë, gjatë qëndrimit në shkollë.

• Të mbështeten fëmijët me aftësi të kufizuara në drejtim të

të lexuarit.

• Të demonstrojnë shpejtësi në leximin e fjalëve dhe fjalive

sipas standardeve të kurrikulës.

• Të përdoren formate të ndryshme të testeve të standardi-

zuara për të lexuarit.
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• Të anëtarësohen në bibliotekat e zonës ku jetojnë, të qytetit

apo fshatit, dhe të vijojnë rregullisht leximin aty.

• Të plotësojnë testin e standardizuar një herë në vit, të hartuar

nga institucionet e specializuara.

Shembulli 5

Objektivi që buron nga

prioriteti

• Të përmirësojë aftësitë e

nxënësve në të të shkruar.

• Në fund të vitit të katërt të

PASH-it, pas plotësimit të

testit të standardizuar, 60%

e nxënësve do të kenë arritje

mesatare në të shkruar.

Objektiva plotësues që i takojnë planit vjetor të

zhvillimit të shkollës

• Të analizohen nga mësuesit objektivat e arritjes që sugjeron

kurrikula për të shkruarit, duke i identifikuar për çdo klasë.

• Të përgatitet një material, i cili paraqet tërësinë e aftësive

që nxënësit duhet të kenë për të shkruarit nga klasa në klasë.

• Mësuesit të përgatisin një listë kontrolli të aftësive për

secilën klasë, lidhur me të shkruarit .

• Mësuesit krijojnë lidhje midis të lexuarit dhe të shkruarit,

sidomos kur punojnë me mosha shumë të vogla.

• Nxënësit duhet të paraqesin hapat e punës që bëjnë kur

shkruajnë një shkrim të pavarur.

• Të përdoret dhe koha, si element vlerësimi për nxënësit, se

sa fjalë mund të shkruajnë saktë përgjatë një minute.

• Të përfshihen dhe prindërit për të mbështetur fëmijët e tyre

në detyrat e shtëpisë, që lidhen me të shkruarit.

• Mësuesit dhe nxënësit duhet të jenë të familjarizuar me testet

e standardizuara për të shkruarit.

• Të sigurohet mbështetje shtesë dhe këshillim për nxënës të

veçantë, të interesuar për të shkruarit.

• Të trajnohen mësuesit për zhvillimin profesional të tyre në

fushën e të shkruarit dhe të gjuhës.

• Të identifikohen dhe të mblidhen burime materiale të

vlefshme për të shkruarit si nga komuniteti, por dhe nga

biblioteka e zonës apo qytetit.

• Të plotësojnë testin e standardizuar të hartuar nga

institucionet e specializuara një herë në vit.

Shembulli 6

Objektivi që buron nga

prioriteti

• Të rrisë aftësitë e nxënësve

në matematikë.

Objektiva plotësues që i takojnë planit vjetor të

zhvillimit të shkollës

• Të rishikohet planifikimi i veprimtarive në kuadër të PASH-

it për të ndërhyrë në mënyrë që të mbështeten aftësitë në

matematikë të nxënësve.

• Të përdoret nga mësuesit një shumëllojshmëri metodash

mësimore, si dhe materiale burimore të cilat integrojnë
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Objektivi që buron nga

prioriteti

• Në fund të vitit të katërt të

PASH-it, pas plotësimit të

testit të standardizuar, 60%

e nxënësve do të kenë arri-

tje mesatare në matematikë.

Objektiva plotësues që i takojnë planit vjetor të

zhvillimit të shkollës

natyrshëm aftësitë për të zgjidhur probleme përmes zbatimit

të kurrikulës.

• Të përdoret një minimum prej 60 minutash për të krijuar

mundësi që të gjithë nxënësit të zgjidhin probleme relativisht

të vështira në matematikë.

• Të familjarizohen nxënësit në përdorimin e testeve të

standardizuara për vlerësim.

• Mësuesit duhet të identifikojnë të gjithë vështirësitë që ka

kurrikula, në mënyrë që ajo të përshtatet sa më mirë për

nxënësit me aftësi të kufizuara.

• Të mbështeten nxënësit e talentuar në matematikë përmes

punës së diferencuar dhe shpërblimeve materiale, por dhe

me anë të pjesëmarrjes në olimpiada në nivel shkolle, rajoni

dhe në ato kombëtare.

• Të trajnohen mësuesit për zhvillimin profesional dhe në

mbështetje të aftësive të fëmijëve në matematikë.

• Shkolla, përmes burimeve financiare, do të mbështesë

zhvillimin profesional të mësuesve në matematikë, përmes

trajnimeve me ekspertë të fushës.

• Të identifikohen të gjitha burimet e vlefshme për matema-

tikën, që mund të jenë në bibliotekën e zonës apo qytetit.

• Të diskutohen dhe të zgjidhen ushtrime të ndryshme nga

literatura e përzgjedhur me nxënësit e të gjitha klasave.

• Të identifikohen përvoja të mira në mësimdhënien e

matematikës në shkollat e zonës .

• Të vihet në dispozicion një mjedis i posaçëm me kompjutera,

me CD dhe softe të ndryshme për  matematikën, i cili do të

shfrytëzohet me anë të një grafiku nga të gjithë nxënësit.

• Një mbështetje e drejtuar do të jetë nga ana e mësuesve për

fëmijët me nevoja, por dhe për ata të talentuarit.

• Të mbahen dhe të ruhen vazhdimisht në praktikën e

mësimdhënies arritjet pozitive, që lidhen me përvetësimin

e koncepteve matematikore.

• Të informohen nxënësit dhe prindërit me një dosje me

materiale matematikore, si dhe me veprimtari të kësaj fushe

që përfshijnë dhe problemzgjidhjen, e cila përdoret në

shkollë dhe në shtëpi.

• Të plotësohet testi i standardizuar, i hartuar nga institucionet

e specializuara, një herë në vit.

• Të bashkëpunohet me Drejtorinë Arsimore ose Zyrën

Arsimore për të vlerësuar arritjet e shkollës në matematikë
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Kur përfundon procesi i hartimit të objektivave, të cilat duhen arritur dhe përmbushur gjatë
katër viteve, është e domosdoshme që për secilin objektiv të hartohet plani përkatës së bashku me
veprimtaritë që do të zhvillohen gjatë 1,2,3 apo dhe gjatë 4 viteve. Disa objektiva mund të realizohen
në 1 vit, disa të tjerë kërkojnë 2 apo më shumë vite.E rëndësishme është që planifikimi që do të
hartohet nga ekipi i PASH-it të jetë i besueshëm, të jetë i lidhur ngushtë me përmbajtjen e
objektivave, në mënyrë që të lehtësojë përmbushjen e tyre.Për këtë, ekipi i PASH-it punon në
grup dhe përcakton veprimtari të detajuara për secilin nga objektivat, për të cilat do të punohet.Në
këtë rast është e nevojshme një analizë e thellë e asaj që kërkon objektivi, për të menduar, më pas,
se çfarë veprimtarish mund të bëjmë për arritjen e tyre.

Tabela e mëposhtme është një instrument lehtësues për të bërë një lidhje të harmonizuar midis
prioritetit, objektivave dhe planit të veprimtarive, i cili përmbush objektivat dhe, si rrjedhojë, dhe
prioritetin që shkolla ka vendosur.Nga ana tjetër, plani i veprimtarive duhet të jetë gjithëpërfshirës,
pasi ai duhet të mbajë në konsideratë përfshirjen e gjithë mësuesve në procesin e zbatimit të tij.Kjo
bëhet e detyrueshme atëherë kur është e domosdoshme që, p.sh., për të lexuarit dhe të shkruarit të
jenë të parët mësuesit e gjuhëve, por dhe mësues të tjerë.Për problemzgjidhjen mund të jenë në fillim
mësuesit e matematikës, fizikës, por dhe mësues të tjerë.Sipas objektivave shikohen dhe mundësitë
e përfshirjeve të mësuesve në zbatimin e planit.Një kriter është i nevojshëm dhe mbahet gjithmonë
në konsideratë, plani duhet të krijojë hapësirë për këdo që është i interesuar të punojë për zbatimin
e tij.Këta mund të jenë mësues, prindër , por dhe të tjerë bashkëpunëtorë të shkollës.

IV. PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI I VEPRIMTARIVE

SIPAS OBJEKTIVAVE

Shembulli 1

Prioriteti: Të shkruarit

Objektivi: Në fund të katër viteve të planit afatmesëm, 60% e nxënëve në ciklin
                  fillor do të lexojnë shumë mirë në përputhje me standardet zyrtare.

1

Nr Objektivat Planifikimi për

 vitin e parë

Planifikimi për

 vitin e parë

Planifikimi për

vitin e tretë

Planifikimi për

vitin e katërt

-Të paraqiten te
prindërit strategjitë e
reja që do të
sigurojnë një
zhvillim cilësor të të
lexuarit të nxënësve.

-Hartimi i materialit
për të trajnuar
prindërit;
-caktimi i një
grafiku për takimin
me prindërit;
-zhvillimi i
trajnimeve.

    -      - -Analizë me
prindërit e
rezultateve të
nxënësve, pas testit
të standardizuar.



PLANI AFATMESËM I SHKOLLËS

54 UDHËZUES PËR DREJTUESIT E SHKOLLAVE

2

3

4

5

6

Nr Objektivat Planifikimi për

 vitin e parë

Planifikimi për

 vitin e parë

Planifikimi për

vitin e tretë

Planifikimi për

vitin e katërt

-Të pajisen nxënësit
me libra
jashtëshkollorë, që
do të ndihmojnë
dhe do të stimulojnë
të lexuarit.

-Të mbështetet
procesi i të lexuarit
në mënyrë
individuale, përmes
programeve të
posaçme dhe në
shtëpi.

-Të përdoren nga
nxënësit aftësi të
posaçme për të
lexuarit, kur
plotësojnë detyra të
caktuara në shtëpi.

-Të përdoren nga
nxënësit në mënyrë
vullnetare dhe
mundësi të tjera, për
të lexuar libra të
ndryshëm që
mbështesin këtë
proces.

-Të zbatohen nga
nxënësit strategji për
të lexuarit që lidhen
me forma të
ndryshme leximi,
por dhe për mbajtjen
e  pauzave gjatë këtij
procesi.

-Hartimi i listës me
libra të preferuar
ose të vlerësuar;
-blerja e librave;
-shpërndarja te
nxënësit;
-pajisja e biblio-
tekës me libra.

-Hartimi i pro-
grameve shtesë për
zhvillimin e të lexu-
arit për nxënësit me
nevoja dhe ata të
interesuar;
-pajisja e prindërve
dhe nxënësve me
secilin program;
-instruktimi i
prindërve për
programin.

-Identifikimi i
nxënësve me prirje
në të lexuar;
-hartimi i një liste
me detyra specifike
që mund të kryhen
për të lexuarit.

-Caktimi i një liste
me 10 tituj librash,
të cilët do të lexo-
hen jashtë klase;
-krijimi i një grupi
prej 20 nxënësish
që do të lexojnë
këta libra.

-

-Identifikimi dhe
blerja e librave më
të mirë;
-pasurimi i biblio-
tekës së shkollës;
-pasurimi i
bibliotekës perso-
nale të nxënësve.

-Tryezë e
rrumbullakët me
nxënësit që të
tregojnë librat e
lexuar;
-paraqitja e
përmbledhjeve të
librave të lexuar.

-Punë e pavarur në
shtëpi nga nxënësit
e talentuar në të
lexuar;
-mbikëqyrja e
procesit të të
lexuarit në shtëpi
me anë të
instrumentave
vëzhgues.

-Paraqitja në klasa e
përmbledhjeve të
librave të lexuar.

-Trajnimi i
mësuesve për
teknikat e reja për të
lexuarit;
-zbatimi në klasë i
teknikave të reja.

-Panair i librit në
shkollë me libra të
fëmijëve.

-Konkursi i
krijimeve më të
mira me tematikë
nga librat e lexuar;
-teste për secilin
nxënës për arritjet
lidhur me
programet
individuale.

-Organizimi i ditës
së të lexuarit, ku
nxënësit e përfshirë
në këtë proces
paraqesin punimet
e tyre.

-Shpallja e librave
më të pëlqyer dhe e
nxënësve më aktivë
në këtë proces.

-Vëzhgime në klasa
ku nxënësit
përdorin teknika të
ndryshme të lexuari
gjatë recitimeve,
dramatizimeve.

     -

-Shpallja e
rezultateve dhe
analiza e tyre me
anë të një raporti.

    -

    -

-Dita e recitimit dhe
e dramës.
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7

8

9

10

11

12

Nr Objektivat Planifikimi për

 vitin e parë

Planifikimi për

 vitin e parë

Planifikimi për

vitin e tretë

Planifikimi për

vitin e katërt

-Të përdorin
nxënësit strategji dhe
teknika të ndryshme
për të lexuarit që
lidhen me nivele të
ndryshme të tij.

-Të përdorin
nxënësit programe
në kompjuter që
nxitin të lexuarit.

-Të përdorin më
shpesh librat e
bibliotekës së
shkollës si në
mëngjes, në drekë,
gjatë qëndrimit në
shkollë.

-Të mbështeten
fëmijët me aftësi të
kufizuara në drejtim
të të lexuarit.

-Të demonstrojnë
shpejtësi në leximin
e fjalëve dhe fjalive
sipas standardeve të
kurrikulës.

-Të përdoren
formate të ndryshme
të testeve të
standardizuara për të
lexuarit.

-Identifikimi dhe
grupimi në një listë
i aftësive të
nxënësve në të
lexuar, sipas
niveleve që synon
kurrikula;
-zhvillimi i detyrave
të kontrollit.

-Caktimi i një
grafiku për
përdorimin  e
kompjuterit për të
lexuar nga nxënësit;
-sigurimi i CD-së
ose mjeteve të tjera
që kanë materiale
për të lexuarit të
përshtatshme për
nxënësit.

-Njoftime për
përdorimin e
bibliotekës së
shkollës;
-caktimi i orareve
për bibliotekën.

-Krijimi i grupeve
mikse, ku ka fëmijë
me aftësi të
kufizuara;
-të lexuar në grup.

-Matja e shpejtësisë
së të lexuarit për
fjalë/minutë për
nxënësit.

-Njohja e nxënësve
me testin e
standardizuar.

-Ushtrime në klasa
të ndryshme për
rritjen e shpejtësisë
së të lexuarit;
-shpallja e arritjeve
të nxënësve që kanë
progres.

-Lexime të pavarura
në kompjuter nga
nxënësit;
-shkrim në
kompjuter i
përmbledhjeve të
shkrimeve të
lexuara.

-Ndjekja e
përdorimit të
bibliotekës.

-Zhvillimi në klasa i
programeve speciale
për fëmijët me
aftësi të kufizuara;
-lidhja e vazhdue-
shme me prindërit.

     -

-Zhvillimi i një testi
të standardizuar.

-Përdorimi i
teknikave të të
lexuarit në situata të
ndryshme
në klasë.

-Takime me
nxënës, mësues
dhe prindër, ku
shpallen treguesit
pozitivë në të
lexuar me anë të
kompjuterit.

-Të dhëna
statistikore për
punën në
bibliotekë.

-Motivimi dhe
shpërblimi për
arritjet e këtyre
fëmijëve.

    -

-Analiza dhe
përpunimi i të
dhënave.

-Takim me nxënësit
që kanë arritur
rezultate të larta në
të lexuar, si dhe
dhurata pë ta.

    -

-Shpallja e nxënësve
më të mirë si
frekuentues të
bibliotekës, si dhe
shpërblimi me një
libër të njohur.

   -

Matja e shpejtësisë
së të lexuarit për
fjalë/minutë.

-Zhvillimi i testit të
dytë të standar-
dizuar;
-analiza e të
dhënave duke e
krahasuar me
prioritetin.
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13

14

Nr Objektivat Planifikimi për

 vitin e parë

Planifikimi për

 vitin e parë

Planifikimi për

vitin e tretë

Planifikimi për

vitin e katërt

- Të anëtarësohen në
bibliotekat e zonës
ku jetojnë, të qytetit
apo fshatit, dhe të
vijojnë rregullisht
leximin aty.

-Të plotësojnë testin
e standardizuar një
herë në vit, të hartuar
nga institucionet e
specializuara.

-Identifikimi i
institucioneve që
kanë libra në zonën
rreth shkollës apo
në qytete.

    -

-Regjistrimi i
familjeve dhe
nxënësve në
bibliotekën e
qytetit.

    -

-Nxjerrja e të
dhënave statistikore
për numrin e fami-
ljeve dhe nxënësve
të regjistruar në
bibliotekë.

    -

-Shpallja e më të
mirëve si anëtarë të
bibliotekave të tjera.

-Testi përfundimtar
pas 4 viteve;
-shpallja e
rezultateve;
-përgatitja e një
raporti për arritjet
në të lexuar.

Shembulli 2

Prioriteti: Matematikë

Objektivi: Në fund të katër viteve të planit afatmesëm, 60% e nxënëve në ciklin e mesëm
       të lartë do të kenë arritje mesatare në përputhje me standardet zyrtare.

1

2

3

Nr Objektivat Planifikimi për

 vitin e parë

Planifikimi për

 vitin e parë

Planifikimi për

vitin e tretë

Planifikimi për

vitin e katërt

Të përdoret nga
mësuesit një shumë-
llojshmëri metodash
mësimore, si dhe
materiale burimore,
të cilat integrojnë
natyrshëm aftësitë
për të zgjidhur pro-
bleme përmes zbati-
mit të kurrikulës.

-Të familjarizohen
nxënësit në përdori-
min e testeve të
standardizuara për
vlerësim.

-Mësuesit duhet të
identifikojnë të gjithë
vështirësitë që ka
kurrikula, në mënyrë
që ajo të përshtatet sa
më mirë për nxënësit
me aftësi të
kufizuara.

-Punë në ekip e
mësuesve të
matematikës për
metodat mësimore;
-identifikimi i
nevojave për
trajnim.

-Njohja e nxënësve
me testin e
standardizuar.

-Punë në ekip për
përmbajtjen e
programeve
lëndore.

-Trajnim i
vazhdueshëm
brenda shkollës.

-Testi i parë i
standardizuar;
-analiza e të
dhënave.

-Konceptet e
vështira dhe
kurrikula e lirë.

-Orë mësimi  të
hapura në shkollë.

-Përgatitja e një
raporti për arritjet
dhe diskutimi me
prindërit.

-Krijimi i
materialeve për të
mbështetur
nxënësit me aftësi
të kufizuara.

-Përgatitja  e një
materiali
profesional me
përvojat konkrete
të mësuesve

-

-
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4

5

6

7

8

9

Nr Objektivat Planifikimi për

 vitin e parë

Planifikimi për

 vitin e parë

Planifikimi për

vitin e tretë

Planifikimi për

vitin e katërt

-Të mbështeten
nxënësit e talentuar
në matematikë
përmes punës së
diferencuar dhe
shpërblimeve mate-
riale, por dhe me anë
të pjesëmarrjes në
olimpiada në nivel
shkolle, rajoni dhe
në ato kombëtare.

-Të trajnohen
mësuesit për
zhvillimin
profesional dhe në
mbështetje të
aftësive të fëmijëve
në matematikë.

-Shkolla përmes
burimeve financiare
do të mbështesë
zhvillimin
profesional të
mësuesve në
matematikës përmes
trajnimeve me
ekspertë të fushës.

-Të identifikohen të
gjitha burimet e
vlefshme për
matematikën, që
mund të jenë në
bibliotekën e zonës
apo qytetit.

-Të diskutohen dhe
të zgjidhen ushtrime
të ndryshme nga
literatura e përzgje-
dhur me nxënësit e
të gjitha klasave.

-Të identifikohen
përvoja të mira në
mësimdhënien e
matematikës në
shkollat e zonës.

-Identifikimi i
nxënësve të
talentuar në
matematikë.

-Përcaktimi i
nevojave për
trajnim;
-trajnimi i
mësuesve nga
specialistë.

-Sigurimi i fondeve
financiare për
trajnimin e
mësuesve.

-Identifikimi i
institucioneve që
ofrojnë literaturë
matematikore.

-

-Lidhja me ekipe të
mësuesve të
matematikës nga
shkollat e tjera.

-Pjesëmarrja në
olimpiadat e
shkollës, të qytetit
dhe të vendit;
-motivimi i
fituesve.

-Pasqyrimi në
mësimdhënie i
njohurive të fituara.

-Lidhja me ekspertë
të njohur të
matematikës .

-Regjistrimi i
nxënësve dhe
familjeve në
bibliotekë, shtëpi
botuese të librit etj.

-Përzgjedhja e
literaturës.

-Shkëmbime
profesionale midis
ekipeve.

-Pjesëmarrje në
olimpiada.

-Vëzhgime të orëve
mësimore.

-Trajnim i stafit.

-Ndjekja e këtij
procesi.

-Punë individuale
dhe në grupe për
zgjidhje
ushtrimesh
matematikore.

-Trajnime të
përbashkëta.

-Shkëmbimi i
përvojës së krijuar
me shkollat e tjera.

-Raport për
procesin mësimor
në matematikë.

-Rezultatet e
mësimdhënies në
raportin që do të
përgatitet.

-Nxjerrja dhe për-
punimi statistikor i
bashkëpunimit të
nxënësve me këto
institucione,si dhe
shpallja e më të
mirëve.

-Shpallja e
zgjidhjeve më të
mira dhe dhurata
për nxënësit më të
mirë.

-Botim i një
materiali konkret
me përvojat më të
mira të
mësimdhënies.
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Në shembujt e mësipërm u trajtuan dy çështje madhore për shkollën, siç janë të shkruarit dhe
matematika, të cilat realisht janë prioritare dhe në shkolla të huaja,  por  shkollat tona sipas
kontekstit të tyre, sipas prioriteteve që vendosin, mund të trajtojnë çështje të mësimdhënies dhe
mësimnxënies, të përmirësimit të infrastrukturës së saj, të aftësive vendimmarrëse të nxënësve, të
jetës institucionale të shkollës, që ka të bëjë me qeverinë e nxënësve, me funksionimin e bordeve

10

11

13

14

15

Nr Objektivat Planifikimi për

 vitin e parë

Planifikimi për

 vitin e parë

Planifikimi për

vitin e tretë

Planifikimi për

vitin e katërt

-Të vihet në dispo-
zicion një mjedis i
posacëm me kom-
pjutera, me CD dhe
softe të ndryshme
për  matematikën, i
cili do të shfrytëzo-
het me anë të një
grafiku nga të gjithë
nxënësit.

- Të mbahen dhe të
ruhen vazhdimisht
në praktikën e
mësimdhënies
arritjet pozitive që
lidhen me përvetë-
simin e koncepteve
matematikore.

- Të informohen
nxënësit dhe prin-
dërit me një dosje
me materiale mate-
matikore, si dhe me
veprimtari të kësaj
fushe, që përfshijnë
dhe problemzgji-
dhjen e cila përdoret
në shkollë dhe në
shtëpi.

-Të plotësohet testi i
standardizuar një
herë në vit, i hartuar
nga institucionet e
specializuara.

- Të bashkëpunohet
me Drejtorinë
Arsimore ose Zyrën
Arsimore për të
vlerësuar arritjet e
shkollës në
matematikë.

-Sigurimi i një
mjedisi në shkollë
për përdorimin e
kompjuterit;
-hartimi i një
grafiku për
përdorimin e
kompjuterave.

-

-Përgatitja e një
dosjeje me
materiale
matematikore për
nxënësit.

-

-

-Zgjidhje
ushtrimesh
matematikore në
kompjuter;
-përdorimi i
disketave dhe CD-
ve me ushtrime dhe
probleme
matematikore.

-

-Informimi i
prindërve me këto
materiale.

-Test i
standardizuar;
-analizë e arritjeve.

-

-Punë individuale
dhe në grupe për
zgjidhje të
problemeve dhe
ushtrimeve në
vijimësi.

-Identifikimi i
koncepteve
matematikore për
të cilat ka arritje
pozitive dhe ruajtja
e këtij niveli në
vijimësi.

-Përdorimi i tyre në
shtëpi nga nxënësit
e interesuar.

-

-Krijimi i një ekipi
vlerësues për
matematikën me
DAR-in ose ZA-në.

-Shpallja e më të
mirëve në
kompjuter dhe
matematikë.

-Debat profesional
për këtë tematikë.

-Shpallja e më të
mirëve për
zgjidhjen e
ushtrimeve dhe
problemeve
matematikore në
shtëpi.

-Testi përfundimtar
dhe përgatitja e një
raporti me të
dhëna, duke i
krahasuar me
prioritetin.

-Vlerësimi i
shkollës për
matematikën dhe
përgatitja e raportit
vlerësues.
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dhe këshillave të ndryshëm, të bashkëpunimit me komunitetin etj.
Puna për të hartuar planin me veprimtaritë përkatëse, të cilat duhet të jenë të lidhura ngushtë

me objektivat, kërkon kohën e duhur.Kjo duhet menduar mirë  nga ekipi i PASH-it, në mënyrë që
të krijojë një mozaik veprimesh harmonike me të njëjtin tonalitet dhe ritëm pune, duke mundësuar
realisht një fushatë profesionale katërvjeçare për përmbushjen e prioritetit dhe objektivave që
shkolla i ka vënë vetes.

Por ky planifikim nuk mbaron këtu.Tashmë kemi objektivat dhe planin e veprimtarive, sipas
viteve të planit afatmesëm.Por ky plan merr jetë kur kemi përgjegjësit e zbatimit të tij.Atëherë,
cilët janë ata që do të merren me zbatimin e planit? Si duhet organizuar plani në afate javore,
mujore, simestrale apo vjetore? Një gjë është e qartë, që një vit shkollor realisht përmbledh 9-10
muaj shkollë dhe grafiku kohor përfshin këtë pjesë të vitit. Ata që do të merren me zbatimin e
planeve sipas objektivave, duhet të mendojnë thellë për t’i bërë ato veprime aktive në bashkëpunim
me nxënësit, mësuesit dhe prindërit. Tashmë plani katërvjeçar do të zbatohet vit pas viti dhe në
këtë moment përvoja jonë e vlefshme e punës me plane vjetore gjen pikën më të fortë të takimit
për të punuar dhe zhvilluar planin afatmesëm të zhvillimit të shkollës.Të gjitha objektivat e PASH-
it duhet që të jenë pjesë e planeve vjetore dhe sipas veprimtarive që janë përcaktuar hartohet dhe
plani me personat përgjegjës.Ne do t’i mbahemi formatit të PASH-it dhe në këtë pikë, por shkollat
tashmë janë të lira të përdorin  formatet e planeve të tyre vjetore.Nuk po japim ndonjë model të
planeve vjetore të shkollave, por po ruajmë mënyrën e zbërthimit të PASH-it në formate vjetore,
sipas propozimit tonë.

Tabela e mëposhtme mundëson zbatimin e planit sipas përgjegjësve të tyre, si dhe me afate
kohore të përcaktuara qartë, i cili hartohet çdo fillimviti, duke u bazuar në objektivat dhe
veprimtaritë përkatëse të PASH-it. Dora-dorës, në fillim të secilit vit kjo punë bëhet paraprakisht
për gjithë grafikun e veprimtarive dhe planit përkatës.

-Trajnimi i
prindërve.

-Pajisja e
bibliotekës me
librat e rinj.

Shembulli 3

Plani i zhvillimit të veprimtarive për vitin e parë të PASH-it

1

2

Nr Objektivat sipas

PASH-it

Planifikimi për

vitin e parë

Semestri I

shtator-dhjetor

-Të paraqiten te
prindërit strategjitë e
reja që do të
sigurojnë një
zhvillim cilësor të të
lexuarit të nxënësve.

-Të pajisen nxënësit
me libra jashtëshko-
llorë, që do të ndih-
mojnë dhe do të sti-
mulojnë të lexuarit.

-Hartimi i materialit
për të trajnuar
prindërit;
-caktimi i një
grafiku për takimin
me prindërit;
-zhvillimi i
trajnimeve.

-Hartimi i listës me
libra të preferuar
ose të vlerësuar;
-blerja e librave;
-shpërndarja te
nxënësit;
-pajisja e biblio-
tekës me libra.

-Hartimi i
materialit
për të trajnuar
prindërit.

-Identifikimi i
librave më të
mirë;
-hartimi i listës
përkatëse.

Caktimi i
grafikut të
trajnimeve.

-Sigurimi i
fondeve nga
komuniteti,
nga OJF-të etj.;
-blerja e librave
dhe shpër-
ndarja e librave
te nxënësit.

-2 mësues të
gjuhës
shqipe.

-Përgjegjësi i
bibliotekës
së shkollës;
-një prind.

Semestri II

janar -mars

Semestri III

prill-qershor

Ekipi

përgjegjës
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3

4

5

6

7

Nr Objektivat sipas

PASH-it

Planifikimi për

vitin e parë

Semestri I

shtator-dhjetor

-Të mbështetet
procesi i të lexuarit në
mënyrë  individuale,
përmes programeve
të posaçme dhe në
shtëpi.

-Të përdoren nga
nxënësit aftësi të
posaçme për të
lexuarit, kur
plotësojnë detyra të
caktuara në shtëpi.

-Të përdoren nga
nxënësit në mënyrë
vullnetare dhe
mundësi të tjera për
të lexuar libra të
ndryshëm, që
mbështesin këtë
proces.

-Të përdorin nxënësit
strategji dhe teknika
të ndryshme për të
lexuarit, që lidhen
me nivele të
ndryshme të tij.

-Të përdorin nxënësit
programe në
kompjuter, që nxitin
të lexuarit.

-Hartimi i progra-
meve shtesë për
zhvillimin e të
lexuarit për nxë-
nësit me nevoja
dhe ata të
interesuar;
-pajisja e prindërve
dhe nxënësve me
secilin program;
-instruktimi i
prindërve për
programin.

-Identifikimi i
nxënësve me prirje
në të lexuar;
-hartimi i një liste
me detyra specifike
që mund të kryhen
për të lexuarit.

-Caktimi i një liste
me 10 tituj librash,
të cilët do të lexo-
hen jashtë klase;
-krijimi i një grupi
prej 20 nxënësish
që do të lexojnë
këta libra.

-Identifikimi dhe
grupimi në një listë
i aftësive të nxë-
nësve në të lexuar
sipas niveleve që
synon kurrikula;
-zhvillimi i detyrave
të kontrollit.

-Caktimi i një
grafiku për
përdorimin  e
kompjuterit për të
lexuar nga nxënësit;
-sigurimi i CD-ve
ose mjeteve të tjera
që kanë materiale
për të lexuarit të
përshtatshëm për
nxënësit.

-Hartimi i
programeve
për të lexuarit
shtator-nëntor;
-pajisja e
prindërve
Dhjetor.

-Testimi dhe
identifikimi i
nxënësve me
prirje në të
lexuar.

-Caktimi i listës
me 10 tituj.

-Identifikimi
dhe grupimi i
nxënësve sipas
niveleve të
arritjes
mbështetur në
kurrikul.

-Sigurimi i një
mjedisi me
kompjutera.

-Instruktimi i
prindërve.

-Hartimi i një
liste me detyra
specifike, që
mund të
kryhen për të
lexuarit.

-Krijimi i një
grupi prej 20
vetësh për të
lexuar këta
libra.

-Detyra
kontrolli.

-Punë me
kompjuterat.

-

-

-Takim i 20
nxënësve për të
paraqitur
reagimet për
leximin e
librave.

-Detyra
kontrolli.

-Përdorimi i
CD-ve në
kompjuter.

-Një mësues
dhe një prind.

-Një mësues
leximi;
-një prind.

-1 mësues
leximi dhe një
prind.

-Mësuesit e
gjuhës amtare.

-Një mësues
kompjuteri
ose
matematike;
-një prind.

Semestri II

janar -mars

Semestri III

prill-qershor

Ekipi

përgjegjës
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8

9

10

11

12

Nr Objektivat sipas

PASH-it

Planifikimi për

vitin e parë

Semestri I

shtator-dhjetor

-Të përdorin më
shpesh librat e
bibliotekës së
shkollës si në
mëngjes, në drekë
gjatë qëndrimit në
shkollë.

-Të mbështeten
fëmijët me aftësi të
kufizuara në drejtim
të të lexuarit.

-Të demonstrojnë
shpejtësi në leximin e
fjalëve dhe fjalive
sipas standardeve të
kurrikulës.

-Të përdoren formate
të ndryshme të tes-
teve të standardizuara
për të lexuarit.

- Të anëtarësohen në
bibliotekat e zonës
ku jetojnë, të qytetit
apo fshatit, dhe të
vijojnë rregullisht
leximin aty.

-Njoftime për
përdorimin e
bibliotekës së
shkollës;
-caktimi i orareve
për bibliotekën.

-Krijimi i grupeve
mikse, ku ka fëmijë
me aftësi të
kufizuara;
-të lexuarit në grup.

-Matja e shpejtësisë
së të lexuarit për
fjalë/minutë për
nxënësit.

-Njohja e nxënësve
me testin e
standardizuar.

-Identifikimi i
institucioneve që
kanë libra në zonën
rreth shkollës apo
në qytet.

-

-Identifikimi i
fëmijëve me
aftësi të
kufizuara.

-Matja e
shpejtësisë së
të lexuarit
Tetor.

-

-

-Funksionimi
normal i
bibliotekës;
-caktimi i një
grafiku.

-Punë në grupe
për të lexuarit.

-

-

-

-Përpunim të
dhënash rreth
frekuentimit të
bibliotekës dhe
librave të
marrë.

-Veprimtari
ekstrakurriku-
lare për fëmijët
me aftësi të
kufizuara.

-

-Njihen nxë-
nësit me
formate të
ndryshme të
testeve të
standardizuara.

-Identifikimi i
bibliotekës dhe
qendrave të
tjera me libra.

-Përgjegjësi i
bibliotekës;
-një prind.

-2 mësues
leximi.

-2 mësues
matematike.

-2 mësues të
gjuhës amtare.

-2 prindër.

Semestri II

janar -mars

Semestri III

prill-qershor

Ekipi

përgjegjës

Ky format mund të quhet ndryshe dhe një hartë pune, sepse orienton zhvillimin e veprimtarive
në përputhje me objektivat dhe paraqet dhe personat përgjegjës për zbatimin e tij.Kjo është vetëm
për vitin e parë.Për vitin e dytë, të tretë dhe të katërt hartohet përsëri i njëjti format, por duhen
parë dhe njëherë me kujdes veprimtaritë e planifikuara nga ekipi i PASH-it në planin katërvjeçar,
pasi mund të ketë dhe objektiva që s’janë për vitin e parë.Kjo është një mënyrë për të siguruar
vijimësi dhe plotësim të saktë të objektivave të synuara.Çdo vit ekipi i PASH-it cakton personat
përgjegjës për zhvillimin e veprimtarive sipas objektivave dhe u kërkon atyre të hartojnë planin
për zhvillimin njëvjeçar të veprimtarive.Siç dhe e keni parë në tabelën më sipër, të gjitha objektivat
dhe planet do të kenë përgjegjës një ekip, i cili minimalisht ka  dy veta, por mund të ketë dhe më
shumë, sipas numrit të mësuesve dhe bashkëpunëtorëve që ka shkolla. E rëndësishme mbetet
gjithmonë ideja e drejtimit dhe zhvillimit të planit nga ekipi dhe puna në grup.

Për të finalizuar një zhvillim të saktë të planit me anë të ekipeve përgjegjëse, tabela e mëposhtme
mund t’u shërbejë ekipeve përgjegjëse në mënyrë që ato të kenë vetëm planin e veprimtarive që u
takon atyre.Ky plan i ekipeve është rrjedhojë e planit njëvjeçar dhe i shërben vetëm ekipeve që
janë përgjegjëse për një objektiv të caktuar.Në shkolla me numër të vogël mësuesish, mundet që
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një ekip të marrë disa objektiva për të realizuar planin e tyre, por nuk duhen harruar asnjëherë
bashkëpunëtorët e shkollës dhe prindërit.

Këtë format të mbushur duhet ta ketë secili ekip përgjegjës.Theksojmë dhe njëherë që ai është
rrjedhojë e objektivave dhe veprimtarive të paraqitura në shembullin 3, më sipër. Ekipi i PASH-it
duhet t'jua kërkojë këtë plan çdo fillim viti, ekipeve që ka caktuar si përgjegjës.Nëse ekipet
përgjegjëse do të kenë planin e tyre të vitit, si dhe do t'i realizojnë më së miri veprimtaritë e
paracaktuara, atëherë e gjithë harta e objektivave dhe e veprimtarive e paraqitur në shembujt
1,2,3, më sipër, funksionon si një ansambël ose si një orkestër që ka shumë instrumente, shumë
zëra, shumë melodi, të cilat në mbyllje krijojnë një harmoni të plotë, që mundëson, padyshim,
arritjen e objektivave të synuara. Për këtë qëllim, organizohet dhe zhvillohet puna me plane. Për
këtë arsye, duhet të punojmë me plane një dhe katërvjeçare.

Shembulli 4

Plani njëvjeçar i zhvillimit të shkollës

Objektivi: Të paraqiten te prindërit strategjitë e reja, të cilat do të sigurojnë një
                  zhvillim cilësor të të lexuarit të nxënësve.

1

Nr Veprimtaritë për

   vitin e parë

Semestri I

shtator-dhjetor

Semestri II

janar-mars

Semestri III

prill-qershor

Ekipi

përgjegjës

-Hartimi i materialit
për të trajnuar
prindërit.

-Caktimi i një grafiku
për takimin me
prindërit.

-Zhvillimi i
trajnimeve.

-Hartimi i materialit
për të trajnuar
prindërit.

- Caktimi i grafikut
të trajnimeve.

-Trajnimi i
prindërve.

- 2 mësues të
gjuhës shqipe.
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V. MBIKËQYRJA DHE RAPORTIMI

PËR ZHVILLIMIN E VEPRIMTARIVE

Në përvojat e suksesshme të planeve të zhvillimit të shkollës mund të shikosh lehtë se ato
zbatohen gjithmonë nën një mbikëqyrje të vazhdueshme dhe me raportime të herëpashershme.Kjo
nënkupton që të gjitha veprimtaritë e PASH-it që zhvillohen, janë nën një vëzhgim të përhershëm
dhe një ekip i caktuar i shkollës, i cili do të punojë për këtë drejtim, duhet trajnuar më parë; kështu,
ata duhet ta marrin seriozisht këtë detyrë.Ky ekip miratohet që në fillim të procesit të hartimit të
PASH-it dhe duhet të përbëhet nga 3-4 veta.Ky ekip mund të ketë mësues, prindër, por kriteri i
vetëm është që këta anëtarë nuk duhet të jenë pjesëmarrës aktivë dhe zhvillues të PASH-it.

Mbikëqyrja dhe raportimi për ecurinë e planit afatmesëm të shkollës nuk bëhet për qëllim më
vete ose për qëllime të mirëfillta kontrolli. Përkundrazi, ky është një proces mbështetës, lehtësues,
nxitës dhe motivues.Në momentet kur raportet e përgatitura për mbikëqyrjen informojnë për ecurinë
e zhvillimit të planit dhe paraqesin përveç anëve pozitive dhe ato objektiva dhe veprimtari që nuk
kanë ecuri të mirë, ky është vërtet një çast mobilizimi për ekipet përgjegjëse, në mënyrë që puna të
jetë më e frytshme, mësuesit dhe nxënësit të “shkunden”nga rutina e përditshme dhe të punohet me
ngulm për arritjen e objektivave. Në përvojat e shkollave ndodh rëndom që mësuesit e ngadalësojnë
“hovin” dhe “vrullin” dhe bien pre e “dembelisë”, por mjeshtëria e mbikëqyrësve të PASH-it duhet
të shfaqet pikërisht në këtë çast. Ata patjetër duhet të ndikojnë në mënyra të ndryshme, për të nxitur
dhe motivuar ekipet përgjegjëse për të zbatuar planet e paravendosura. Nga kjo kuptohet lehtë që
mbikëqyrja dhe raportimi lidhur me zhvillimin e PASH-it nuk është tendencë kontrolli për mësues
apo nxënës të veçantë, përkundrazi, problemet e ndryshme që evidentohen gjithmonë, trajtohen në
përgjithësi dhe nuk përdoren asnjëherë emra mësuesish, drejtuesish apo nxënësish për t’u ndëshkuar
apo për të qenë objekt i ballafaqimit me ecurinë e planeve.

Pasi ekipi i mbikëqyrjes dhe raportimit është trajnuar, ai fillon intensivisht punën për të
mbikëqyrur zhvillimin e planit afatmesëm të shkollës.Ky ekip mund të quhet dhe ekipi i
vetëvlerësimit të shkollës.

Ai përdor, në këtë rast, teknika të ndryshme vëzhgimi dhe raportimi, si intervista, pyetësorë,
formate të raporteve tremujore, gjashtëmujore, njëvjeçare, si dhe raportin e pëgjithshëm katërvjeçar.

Ekipi i vetëvlerësimit të shkollës duhet t’u japë përgjigje pyetjeve të tilla, si:

Shembulli 1

- A u miratua nga drejtoria e shkollës procedura e hartimit të planit afatmesëm të

shkollës?

- A u përzgjodh me kriteret e përcaktuara ekipi i PASH-it?
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- A është e besueshme dhe në përputhje me kontekstin e shkollës dhe përbërjen e

saj kredoja, e cila pasqyrohet me anë të vizioneve, besimeve dhe misionit që shkolla

i ka vendosur vetes?

- A u mundësua përfshirja e të gjithë grupeve të interesit, si nxënës, mësues, prindër

dhe bashkëpunëtorë të komunitetit në procesin e analizës së gjendjes së shkollës?

 - A janë vërtet prezente në shkolla, si pika të forta dhe të dobëta,  ato që janë

identifikuar nga ekipi i PASH-it?

- A janë realisht prioritetet më të rëndësishme të shkollës ato që kanë mbetur në

fund të procesit ?

- A janë objektivat rrjedhojë e prioriteteve dhe a japin mundësi për  të identifikuar

rezultate të matshme?

- A reflekton planifikimi i veprimtarive sipas objektivave, prioritetet e vendosura nga

shkolla?

- A mundëson planifikimi i veprimtarive zbatimin e suksesshëm të planeve vjetore?

- A lejon ky planifikim lirinë profesionale të mësuesve dhe një bashkëpunim të hapur

me prindërit dhe të tjerët e interesuar për shkollën?

- A janë të përfshirë në procesin e zbatimit të PASH - it të gjithë mësuesit e shkollës

përmes ekipeve përgjegjëse për veprimtaritë?

- A ka planifikim financiar për të mbështetur veprimtaritë e shkollës?

- A ka mundësi shkolla të sigurojë të ardhura financiare për zhvillimin e planit?

- A ka përcaktuar PASH-i afate kohore për raportimin e arritjeve në bazë tremujori,

gjashtëmujori, nëntëmujori por dhe për një vit?

Pyetjeve të mësipërme ekipi i vetëvlerësimit u përgjigjet me anë të një raporti, i cili është
dokumenti i parë i mbikëqyrjes së hartimit dhe zhvillimit të PASH-it, që duhet të jetë gati në
përfundim të hartimit të planit afatmesëm të shkollës. Kjo kërkon që ky ekip të ndjekë hap pas
hapi procedurat dhe format e punës që ndiqen nga shkolla për hartimin e planit afatmesëm.Ky
proces monitorimi ka të bëjë vetëm me fazën parapërgatitore të hartimit të PASH-it.

Pjesa e zhvillimit të PASH-it përbën dhe procesin më delikat të mbikëqyrjes.Në këtë fazë, nuk
mund të mjaftohemi vetëm me atë nëse po kryhen të gjitha veprimtaritë sipas planeve të përcaktuara,
të cilat një ekip vlerësimi i identifikon lehtë, por me shumë rëndësi është identifikimi i arritjeve
nga zhvillimi i veprimtarive, që do të thotë se çfarë treguesish kemi në shkollë në përfundim të
tyre. Kjo kërkon që ekipi i vetëvlerësimit të ketë të saktësuara të gjitha afatet kohore të zhvillimit
të veprimtarive, në mënyrë që të identifikojë dhe të analizojë treguesit e mundshëm që janë
arritur.Kjo varet shumë nga prioritetet e vendosura, si dhe nga objektivat e caktuara.

Këto ekipe kanë nevojë që të kenë një bashkësi me instrumente vëzhguese dhe vlerësuese,
përpunimi i të cilave mundëson të dhënat e duhura për arritjet e PASH-it.

Kështu, ekipi i vetëvlerësimit ka nevojë të ketë instrumente vëzhgimi për:
- Planifikimin e mësimdhënies dhe të të nxënit, përdorimin e metodologjive të mësimdhënies,

të dhëna nga nxënësit, të dhëna nga prindërit, të dhëna për arritjet e nxënësve, të dhëna për
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kurrikulën që zbatohet në shkollë, të dhëna për trajnimin e mësuesve dhe nevojat e tyre për
trajnim, të dhëna për mjedisin fizik të shkollës, të dhëna për bashkëpunimin me komunitetin
dhe organizata të ndryshme, që veprojnë në fushën e arsimit etj., të dhëna sipas rasteve dhe
specifikave të planeve afatmesme të shkollave.
Në një rubrikë të mëposhtme të këtij libri do të keni mundësinë që të gjeni instrumente të

ndryshme, që lehtësojnë punën e ekipeve të vetëvlerësimit të zhvillimit të planeve afatmesme.
Nuk ka ndonjë format të posaçëm të raportimeve që mund të përdoret nga ekipi i mbikëqyrjes

në fund të tre muajve, gjashtë muajve, nëntë muajve dhe në fund të vitit dhe të katër viteve, por
sugjerojmë formatin e mëposhtëm, i cili mund të pasurohet dhe përpunohet sipas specifikave dhe
realiteteve të ndryshme shkollore.

Shembulli 2

PLANI AFATMESËM I ZHVILLIMIT TË SHKOLLËS

Shkolla __________________

Raport vlerësimi

1. Periudha që mbulon raporti: 01.01.2008-01.04.2008 ( tremujore).*

2. Prioriteti.

3. Planifikimi i veprimtarive sipas objektivave.

4. Veprimtaritë e zhvilluara.

5. Ndërhyrjet dhe rezultatet e arritura.

6. Probleme të identifikuara gjatë zhvillimit të planit.

7. Rekomandime për përmirësime dhe për ecurinë e mëtejshme.

8. Autorët e raportit.

9. Bashkëlidhur shoqërohen kopje të instrumenteve të përdorura për të vjelë të dhënat e
nevojshme.

* Ky format është i vlefshëm dhe për raporte që u takojnë periudhave gjashtëmujore, nëntëmujore, vjetore

dhe katërvjeçare.
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VI.BUXHETI I PARASHIKUAR

Rubrika e fundit e PASH-it mbetet buxheti financiar që parashikohet për zhvillimin e PASH-it.
Është e vërtetë që shkolla ka kufizime në sigurimin dhe përdorimin e mjeteve financiare, por ekipi
i PASH-it duhet të parashikojë fonde për projektin e tyre.Këto buxhete duhet që të marrin në
konsideratë nevojat e mësuesve për t’u trajnuar, nevojat e shkollës për mjetet didaktike, për libra
jashtëshkollorë, për të motivuar nxënësit me rezultate të larta, për shpenzime të anëtarëve të
ekipeve të PASh-it, të ekipeve përgjegjëse ose të ekipeve të vlerësimit, si dhe për materiale të tjera
të nevojshme për zhvillimin e PASH-it.

Ky planifikim buxhetor është e vërtetë që nuk mund të sigurohet në kushtet aktuale të shkollës,
por shkolla duhet të shfrytëzojë çdo lidhje me organizata që ofrojnë shërbime në fushën e arsimit,
si dhe mund të përfitojë grante të ndryshme nga donatorë që financojnë arsimin.

Formati i mëposhtëm, i cili është paraqitur dhe më lart, kërkon që të parashikohet buxhet
vetëm për ato veprimtari ose objektiva, të cilat ekipi i PASH-it i konsideron detyrimisht që duhen
mbështetur me financim.

Shembulli 1

Formati i detajimit financiar për planin afatmesëm të zhvillimit të shkollës

1

2

Nr
Prioriteti/

objektivat

Buxheti i

parashikuar/ i

detajuar

Viti I

Buxheti

P.sh.,
Prioriteti:
Trajnimi i mësuesve
për metodat
ndërvepruese të
mësimdhënies.

Objektivi:
Në fund të 4 viteve:
-mësuesit e shkollës
do të përdorin në
mënyrë të frytshme
metoda
ndërvepruese në
planifikimet dhe
procesin mësimor.

P.sh.,
Prioriteti:

-Nr. i mësuesve që
do të trajnohen;
-shpenzimet për
trajnim;
-shpenzime
kancelarie;
-shpenzime
udhëtimi;
-shpenzime
materialesh
trajnimi;
-fotokopje;
-etj.

-Nr. i klasave;
-nr. i nxënësve;

Sa parashi-
kohet të
shpenzohet në
vitin I.

Sa buxhet
mendohet

“

“

Viti II

Buxheti

Viti III

Buxheti

Viti IV

Buxheti

“

“

“

“
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Këtu mbaron analiza e strukturës së planit afatmesëm të shkollës.Si përmbledhje mund të
themi se ky plan strukturohet si më poshtë:

Përmbajtja:

1- Lista e pjesëmarrësve në hartimin e PASH-it ( këtu shkruhen të gjithë emrat e mësuesve,
prindërve, bashkëpunëtorëve që kanë kontribuar drejtpërdrejt për të mundësuar hartimin
e PASH-it).

2- Kredoja (misioni, besimet dhe vizioni i shkollës).

3- Analiza e gjendjes së shkollës.

4- Prioritetet dhe objektivat.

5- Planifikimi dhe zhvillimi i veprimtarive sipas objektivave.

6- Mbikëqyrja dhe raportimi për zhvillimin e veprimtarive.

7- Buxheti i parashikuar.

8- Ekipi që hartoi PASH-in.

Nr
Prioriteti/

objektivat

Buxheti i

parashikuar/ i

detajuar

Viti I

Buxheti

Përmirësimi i aftësive
të të lexuarit të
nxënësve në arsimin
fillor.

Objektivi:
Në fund të katër
viteve 60 % e
nxënësve të arsimit
fillor do të lexojnë
shumë mirë.

-nr. i mësuesve;
-shpenzime për
materiale leximi;
-shpenzime për
trajnim të mësu-
esve ( i detajuar si
në shembullin më
lart);
-shpenzime për orë
shtesë të mësuesve;
-shpenzime për
përgatitje testesh të
standardizuara;
-shpenzime për
vlerësimin e
arritjeve;
-shpenzime për
intervistat dhe
pyetësorët, si dhe
përpunimin e tyre
për nxënës dhe
mësues;
-pagesë për
fotokopjimin e
materialeve;
-shpenzime për
publikimin e
arritjeve.

vitin I ( i
detajuar) për
secilin zë.

“

Viti II

Buxheti

Viti III

Buxheti

Viti IV

Buxheti

““
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Plani afatmesëm ka nevojë për kohën e duhur të hartimit të tij, në mënyrë që të përgatitet sa më
mirë dhe në përputhje me nevojat e shkollës.Në përvojat e huaja, përgatitja e një plani të tillë
shkon deri në një vit e gjysmë përpara zhvillimit të tij.Kjo kërkon punë të gjatë parapërgatitore,
analiza të thella, caktime reale të prioriteteve dhe objektivave, si dhe të veprimtarive përkatëse, të
cilat mundësojnë një mbikëqyrje dhe raportim të vlefshëm, pa harruar dhe buxhetimet financiare
të tij.

Tabela e mëposhtme paraqet një model të afateve kohore për hartimin e PASH-it.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nr.

Krijimi i ekipit të PASH-it.

Trajnimi i ekipit të PASH -it.

Krijimi i ekipit të mbikëqyrjes.

Trajnimi i ekipit të mbikëqyrjes.

Takimi me të gjithë mësuesit dhe personelin e shkollës.

Caktimi i ekipeve që do të lehtësojnë hartimin e PASH-it.

Takim me gjithë ekipet lehtësuese.

Analiza e gjendjes së shkollës.

Caktimi i prioriteteve.

Hartimi i PASH-it.

Paraqitja e PASH-it te bordi i shkollës.

Miratimi i PASH-it në DAR dhe ZA.

Aprovimi i PASH-it në drejtorinë e shkollës.

Prezantimi i PASH-it te stafi i shkollës.

Fillimi i zbatimit të PASH-it për katër vite.

Hapat që ndiqen për hartimin e PASH-it Afati kohor

Në mes të marsit të vitit shkollor.

Në fund të marsit të vitit shkollor.

Në mes të prillit të vitit shkollor.

Në fund të prillit të vitit shkollor.

Në mes të majit të vitit shkollor.

Në fund të majit të vitit shkollor.

Në mes të qershorit të vitit shkollor.

Në shtator-nëntor të vitit të ri shkollor.

Në dhjetor-janar të vitit të ri shkollor.

Në janar-shkurt të vitit të ri shkollor.

Në fund të shkurtit të vitit të ri shkollor.

Në mars të vitit të ri shkollor.

Në fillim prilli të vitit të ri shkollor.

Në maj të vitit të ri shkollor.

Në shtator të vitit shkollor që vjen.
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VI.SHTOJCË

Në këtë pjesë do të paraqiten disa instrumente, të cilat një shkollë i ka të nevojshme për të
zhvilluar PASH-in. Instrumentet lidhen me mësimdhënien dhe të nxënët, me arritjet e nxënësve,
me bashkëpunimet me prindërit dhe komunitetin etj. Këto instrumente, sipas specifikave të tyre,
ekipet e PASH-it mund t’i përdorin në situata që ata i konsiderojnë të vlefshme dhe që sigurojnë
të dhëna për ecurinë e zhvillimit të PASH-it.Po ashtu, disa prej tyre janë një burim i vlefshëm dhe
për ekipet e vetëvlerësimit të zhvillimit të planit afatmesëm.

Instrumenti 1
Një listë me prioritete që mund të merren në konsideratë nga shkolla.

Duke u mbështetur në përvojat e shkollës tone, si dhe në problematikat reale të saj,
sugjerojmë këtë listë të mëposhtme, e cila mund ta lehtësojë shkollën në përcaktimin e
prioriteteve të saj.

1. Arritjet e nxënësve.

2. Të lexuarit.

3. Të shkruarit.

4. Përdorimi i kompjuterit dhe teknologjisë së kohës në procesin mësimor.

5. Aftësitë kërkimore të nxënësve.

6. Mendimi kritik dhe problemzgjidhja.

7. Formimi i vlerave dhe i qëndrimeve qytetare.

8. Zhvillimi i kurrikulës në nivel shkolle.

9. Veprimtaritë kros dhe ekstrakurrikulare në shkollë.

10. Drejtimi i shkollës.

11. Përdorimi i testeve të standardizuara.

12. Cilësia e mësimdhënies dhe e të nxënit.

13. Zhvillimi profesional i mësuesve.

14. Komunikimi dhe klima e shkollës.

15. Infrastruktura e shkollës.

16. Bashkëpunimi me prindërit dhe komunitetin.

17. Edukimi për dimensionin europian.

18. Edukimi për kompetencën e sipërmarrjes.

19. Vendimmarrja dhe organizmat e shkollës.

20. Mjetet didaktike dhe laboratorët e shkollave.

Kjo listë nuk është shteruese, përkundrazi, vetë shkollat mund të identifikojnë prioritete të
tjera, bazuar në nevojat dhe në situatat e tyre konkrete.
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Instrumenti 2
Një material vëzhgues dhe vlerësues për planifikimin dhe zhvillimin e mësimdhënies.
Ky instrument mund të shërbejë dhe për të identifikuar nevojat e mësuesve për t’u trajnuar.

SHKOLLA __________________________

___________, më ____.____.2008

Mësuesi:___________________   Klasa _________

Lënda:_____________________

Tema mësimore: ___________________________

INSTRUMENT PËR VETËVËZHGIMIN DHE VETËVLERËSIMIN E

PROCESIT MËSIMOR

I

II

Nr

Elementët e

planifikimit

mësimor

Treguesit Sh.mirë

OBJEKTIVAT

MJETET

- A vendos mësuesi/ja objektiva në
planifikimin mësimor?
Qarko   PO  ose  JO.

- A i shpall mësuesi/ja objektivat para klasës
në fillim të orës së mësimit?

- A janë objektivat e hartuara sipas kritereve
përkatëse (folje vepruese e matshme, kriteri
i saktësisë dhe i cilësisë)?

- A janë objektivat e hartuara nga mësuesi/ja
në përputhje me nivelet e njohjes?
(Taksonomia e Blumit)

- A janë objektivat në përputhje me
objektivat e përgjithshëm ose standardet
lëndore të kurrikulës?

- A janë objektivat në përputhje me nivelet e
nxënësve?

- A janë përcaktuar objektivat minimalë për
rezultatin e nxënësve? (Udhëzimi i MASH-it)

- A ka planifikuar mjete didaktike mësuesi në
planifikimin mësimor? Qarko PO ose JO.

- A përdor mësuesi mjete personale
didaktike?

- A përdorin nxënësit mjete didaktike?

- Mjetet që përdoren a janë në përputhje me
objektivat e orës mësimore?

- A përdoren mjete që përgatiten nga
mësuesi dhe nxënësi?

- A ka secili nxënës tekstin përkatës dhe
mjetet më të domosdoshme përkatëse
(stilolaps, fletore, vizore, ngjyra, ngjitës,
laps etj.)?

Mirë Dobët
I pallo-

garitshëm
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II

III

Nr

Elementët e

planifikimit

mësimor

Treguesit Sh.mirë

MJETET

METODO-

LOGJIA

- A përdoret në klasë tabela e mësuesit/es,
shkumësi, markera ose fletë të bardha të
mëdha?

- A përdoret ( nëse ka ) kompjuteri, videoja,
televizori, magnetofoni ose mjete të tjera
audiovizive?

- A janë vendosur në planifikimin mësimor
metoda, teknika dhe strategji për
mësimdhënien dhe të nxënsit?
Qarko PO ose JO.

- Metodat, teknikat, strategjitë e përcaktuara
janë të përshtatshme për zhvillimin e temës
mësimore?

- Mjedisi fizik i klasës a është i përshtatshëm
dhe në funksion të metodave të përzgje-
dhura ( vendosja e bankave, paraqitja e
mjeteve dhe materialeve mësimore)?

- A punojnë nxënësit në mënyrë të pavarur
në klasë?

- A punojnë nxënësit në grupe?

- A punojnë nxënësit në mënyrë individuale?

- A ndjehen nxënësit të lirshëm për të shpre-
hur idetë, mendimet dhe zgjidhjet e tyre?

- A ndjehet secili nxënës i sigurtë për të
shprehur atë që mendon dhe mëson?

- Klima që sundon në klasë a është pozitive,
optimiste?

- Komunikimi mësues-nxënës është
bashkëpunues, jodiskriminues për grupe të
ndryshme fëmijësh në klasë ( fëmijë me
ngjyrë, jetimë, diskriminim nga përkatësia
familjare, nga origjina, nga statusi
ekonomik etj.)?

- A zgjidhen konfliktet në klasë në mënyrë
konstruktive dhe paqësore ( mësues-
nxënës, nxënës-nxënës)?

- Shpjegimi i mësuesit/es është i qartë, i
kuptueshëm dhe i përshtatshëm për
nxënësit?

- Ora mësimore rrjedh natyrshëm, me ritëm
dhe pa shkëputje?

- Ora mësimore është e hapur për
pjesëmarrjen e të interesuarve, si kolegë,
prindër etj.?

- Formati mësimor që mësuesi/ja ka
përzgjedhur është në përshtatje me temën
mësimore dhe klasën ku ai e zhvillon?

- Mësuesi/ja jep detyra shtëpie në fund të
orës së mësimit?

Mirë Dobët
I pallo-

garitshëm
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IV

Nr

Elementët e

planifikimit

mësimor

Treguesit Sh.mirë

VLERËSIMI - A i nxit dhe motivon mësuesi/ja nxënësit
për t'i përfshirë ata në të nxënë?

- A i vetëvlerësojnë nxënësit punët e tyre dhe
të njërit-tjetrit ?

- Mësuesi bën vlerësim me notë në regjistër
për grupe të ndryshme nxënësish?

- Punimet e nxënësve shpallen para klasës
ose në vende të posaçme të saj?

- Mësuesi/ja e bën vlerësimin, duke u bazuar
në objektivat e përcaktuara në planifikimin
mësimor?

- Vlerësimi i bërë nga mësuesi shërben si
shtysë dhe nxitje për të nxënë?

- Përdor mësuesi/ja teknika të ndryshme
vlerësimi, si me fjalë, komente, notë,
shënime, me detyra kontrolli, me kuice, me
teste etj.?

- Ka mësuesi një fletore të veçantë për
vlerësimin e nxënësve? Qarko PO ose JO.

- A bën mësuesi/ja në fund të orës
mësimore një përmbledhje së bashku me
nxënësit  për veprimtaritë mësimore të
zhvilluara gjatë orës mësimore?

Mirë Dobët
I pallo-

garitshëm

Vëzhguesi _______________________________

INSTRUMENT PËR MBLEDHJEN E NEVOJAVE TË MËSUESVE

I- Listoni elementët e procesit mësimor të paraqitura në material, për të cilat

mendoni  se i planifikoni dhe i zbatoni me lehtësi në klasë.

1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________

II-Listoni elementët e procesit mësimor që paraqiten në material, për të cilat

gjykoni se keni nevojë për t’u trajnuar.

1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
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3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________

III-Listoni elementët e procesit mësimor që paraqiten në material, për të cilat

gjykoni se nuk janë të qarta për ju.

1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________

IV- A jeni i gatshëm për t’u vëzhguar?                        Qarko Po     Jo

Instrumenti 3
Ky instrument ndihmon në procesin e vëzhgimit të procesit mësimor për të folurit dhe të

dëgjuarit.

Qëllimi: Të llogarisë kohën që shpenzohet në të folur dhe të dëgjuar në klasë, duke u bazuar
në grupet e veprimtarive.

Metoda: Inçizimi me magnetofon ( mirë do të ishte dhe videoregjistrator).Ju kujtojmë se në
qoftë se nuk ka qetësi në klasë, do të jetë e vështirë të punohet.Zhurma e punës
është e nevojshme.Pothuajse në të gjitha klasat dominon zëri i mësuesit.Interesante
për inçizim do të jenë veprimtaritë e grupeve të vogla të nxënësve.

Pika të rëndësishme për konsideratë:
1. Sa kohë shpenzohet për biseda, kush e realizon atë?

• Llogarisni vlerën totale të kohës që shpenzon mësuesi duke folur.
• Llogarisni kohën e shpenzuar nga të folurit e nxënësve te mësuesi dhe njëri-tjetri.Ka

ndryshime midis djemve/vajzave nga sasia e kohës për të folurit.
2. Për ku është e drejtuar biseda?

• Llogarisni numrin e të folurit ( sa herë mësuesit flet) lidhur me, për çfarë, për ç’arsye?
• Llogarisni numrin e të folurit ( sa herë nxënësit janë duke folur lidhur me, për çfarë,

për ç’arsye?).
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3.Çfarë është duke u biseduar ?
• Llogarisni vlerën e kohës së shpenzuar në diskutimet sociale/personale të nxënësve.
• Llogarisni vlerën e kohës së shpenzuar rreth mjedisit dhe mbikëqyrjes së punës.
• Llogarisni vlerën e kohës mbi diskutimet për problemet kryesore, përmbajtjen lëndore,

qëllimet mësimore etj.

Instrumenti 4

Qëllimi: Të identifikojë aspekte në realizimin e shpjegimeve, kur një mësues
realizon këtë metodë.

Pyetjet e formuluara:

• Mësuesi/ja  kontakton me sy, u jep nxitje, krijon gjallëri dhe vëmendje të lartë, e cila
sjell në fund një feedback?

• Toni i përdorur është i pëlqyeshëm dhe interesant?
• Paraqitja e ideve nxit pjesëmarrje të rregullt në të mësuar?
• Pauzat e përdorura janë të strukturuara për secilën pjesë të shpjegimit?
• Jepen shembuj, përdoren objekte, piktura për të ilustruar pikëpamjet?
• Bëhen gjykime në përputhje me nivelin e kërkesave të njohjes?
• Prezantohet me material të shkruar, ilustrues ose me magnetofon dhe kompjuter të

çështjeve kyç si një guidë, në mënyrë që dëgjuesit të kenë mundësi të ndihmohen për
të kuptuar materialin?

Instrumenti 5

Qëllimi: Të identifikojë se si është i strukturuar një shpjegim.Janë udhëzimet, drejtimet
e përcaktuara, përmbledhjet dhe sqarimet të qarta, konçize dhe koherente?

Ka mësuesi/ja  të parapërgatitur ?

• Çfarë ka planifikuar të thotë?
• Bën të ditur strukturën, skicimin e shpjegimit.

(Prezanton  qëllimet në avancë për t’i arritur ato.)
• Përzgjedh çështje kyç që identifikojnë dhe bëjnë të qarta lidhjet e secilit me njëri-

tjetrin.(P.sh.,janë katër gjëra për të cilat kemi nevojë të mendojmë dhe të punojmë
rreth ……. sepse)

• Vazhdimësia e shpjegimeve thelbësore është e përshtatshme?
• Përdoren fjali të shkurtëra, të thjeshta, shpjegohet fjalori, n.q.s. është i nevojshëm,

jepen shembuj konkretë dhe u kërkohet nxënësve të gjenerojnë idetë e tyre.
• Shënon kur një temë,ide, çështje është trajtuar. (Tani le të shohim të…., gjëja e tretë

që do të vështrojmë është…..)
• Përmbledh çështjet kryesore ose merr përmbledhje nga dëgjuesit.
• Siguron, realizon feedback-un për të kontrolluar të kuptuarin ( për secilën çështje,

nëse është e nevojshme).
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Instrumenti 6

Qëllimi: Të sigurojë të dhëna për analizën e pyetjeve në klasë. Shikoni sa shumë
përdoren pyetjet që mund të dalloni në klasën tuaj:

1.Çështje të pyetjeve psiko-pedagogjike.

• Nxiten anëtarët e druajtur për t'u përfshirë në të mësuar. (P.sh., Zhani, ju keni një
kotele të vogël në shtëpi. Po ju a do të kishit dëshirë të kishit?)

• Prezanton interes në vlerat e për anëtarët e grupit. (Ju keni një ide të mirë, Mira. Do
ta thoni atë?)

• Shpall, demonstron, kontrollin.( Zana, çfarë jeni duke bërë?)
• Siguron ritëm në të mësuar dhe në procedurat e punës. (Nora, mund të më thoni

ndonjë gjë tjetër?)
2.Çështje të pyetjeve pedagogjike.

• Pyetje të mbyllura ( nivel i lartë i kërkesës së njohjes).
• Rithotë informacionin për kontrollin. (Ku është Etiopia?)
• Jep një zgjidhje në lidhje me ? (P.sh.: Sa bëjnë 28:4?  Aplikimi i rregullave të njohura

më parë në ushtrime të reja).
• Nxit analizat - nga të përshkruarit, krahasimi ose klasifikimi, p.sh.: Cili është

ndryshimi midis?
• Pyetje të hapura.

• Identifikon përvetësimin e informacionit nga nxënësit , si dhe idetë e tyre në një
bashkësi përgjigjesh që përfshijnë  arsyetimin, interpretimin, hipotezat, spekulimin,
imagjinatën, shpikjen, sajesën. (P.sh.: Si mendoni ju, si ndihej heroi n.q.s. ?)

• Nxit interesin e informacionit dhe idetë e përqëndruara në kontradikta,
mospërputhje, burime të ndryshme të materialeve.( P.sh.: Çfarë ju mendoni vërtet ? )

• Nxit vlerësimet, vendimmarrjet dhe gjykimet. (A keni ju të drejtë për …?)
• Nxit transferimin e ideve dhe aplikimin e njohurive. (Sa dhe si ne gjejmë rrugët e

përdorimit ?)(Si ta përdorim?)

Instrumenti 7

Qëllimi: Qëllimi: Të vëzhgojë pyetjet e mësuesit brenda shkëmbimeve pyetje-përgjigje.
Metoda: Një magnetofon për një sesion mësimor ose vëzhgim nga marrëveshja me një

koleg. Zgjedhja e tri periudhave pesëminutëshe në procesin mësimor (në fillim, në
mes, në fund), duke shkruar poshtë pyetjet që mësuesi realizon për secilën periudhë.
Do të ishte mirë dhe e mundur të përdoret një sistem shifrimi për adresimin e
pyetjeve. ( P.sh., djem-D, vajza-V, grup djemsh-Dg, grup  vajzash -Vg ose grup i
përzier- Pg etj.Pyetjet duhet të klasifikohen sipas përdorimit: pyetje pedagogjike
ose pyetje praktike sipas listës së paracaktuar më parë.)

Ndjekja: Klasifikimi i pyetjeve duhet të ketë renditje dhe kërkon nivel dhe llojshmëri  të
kërkesave të njohjes që janë bërë.Pyetjet duhet të konsiderohen të tilla, n.q.s.
realizojnë objektivat mësimorë; në të kundërt, duhen planifikuar ndryshime.N.q.s.
dëgjuesit shënojnë, kjo mundëson sigurimin e një analize rreth shpërndarjes së
pyetjeve, marrjes parasysh të ngatërresave dhe përzierjeve të  mundshme.
• Kjo veprimtari mund të zhvillohet për të analizuar pyetjet dhe përgjigjet e

realizuara nga nxënësit.
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Instrumenti 8

Qëllimi: Të vëzhgojë përgjigjet e dhëna të mësuesve dhe nxënësve brenda shkëmbimeve
pyetje-përgjigje.

Metoda : Zgjidhni tri pesëminutëshe, periudha gjatë një sesioni mësimor ( në fillim, në
mes, në fund), për të inçizuar mësuesit dhe nxënësit, se si realizohen pyetjet dhe
përgjigjet në secilën periudhë.Përgjigjet mund të relatohen sipas listës që mësuesi
diskuton në listën e kontrollit.

Ndjekja : Duke analizuar të dhënat, ato mund të ndihmojnë në reflektimin mbi qëllimet e
mësuesit dhe përmbajtjen e tyre. Zë vend, këtu, edhe shkalla e zgjerimit të
përgjigjeve të dëgjuara dhe që nxiten nga mësuesi.Çfarë efektesh mund të jenë
identifikuar, si rezultat, nga rrugë nga të cilat nxënësit kanë dhënë përgjigjet e
tyre.

Instrumenti 9

Qëllimi: Të analizojë dinamikat e diskutimeve të grupit.
Metoda: Magnetofon ose video për një grup diskutimi.Veçoritë e përgjithshme mund të

monitorohen në tabelën e mëposhtme.

Karakteristikat e grupit

1. Kompozimi ose krijimi i grupit
(numri, seksi, aftësitë).

2. Rregullimi i vendit ( skicë e diagramit).

3. Kush është lideri ose shkruesi, sekretari.

4. Është kjo ndarje e pranuar?

5. Ka ndonjë që nuk merr pjesë?
(Si përgjigjen të tjerët?)

6. Në çfarë rrugësh bashkëpunon grupi?

7. Është e nevojshme ndihma?
Është  kërkuar ndihmë?

8. Çfarë ndërhyrje është bërë?

9. Në çfarë rruge qëllimet që synohen janë
të planifikuara dhe sigurojnë sukses?

10. Grupi ndihet i motivuar për të punuar
bashkë përsëri.

Komente

Instrumenti 10

Qëllimi: Të analizojë aftësitë e diskutimit.
Një mësues mund të gjejë të përdorshme dhe të pranueshme  pyetjet e mëposhtme:
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I.    - Pjesëmarrësit kthehen nga njëri-tjetri ose bisedojnë shpesh me njëri-tjetrin, ose dhe e
pengojnë atë?

• Bëjnë ata lavdërime për kontributet, lavdërime indirekte për komente të tjera,
jepen nxitje?

• A e dëgjojnë njëri-tjetrin? Mësojnë nga njëri-tjetri? U përgjigjen dhe reagojnë
ndaj kontributeve të të tjerëve?

• Plotësojnë dëshirat e njëri-tjetrit duke biseduar? ( Pra, ka vazhdimësi në linjën e
tyre të të menduarit.)

• Ka shfaqje të konfliktit ose ka harmoni? ( Është konflikti pozitiv.)
• Nga modifikimi i deklaratave bëhet mirë për të siguruar qetësinë e tyre.
• Nga shpjegimi/llogaritja për kërkesat.

II.   - Pjesëmarrësit i përpunojnë kontributet e tyre?
• Japin detaje të ngjarjeve, njerëzve, ndjenjave?
• Sigurojnë gjykime, shpjegime, shembuj?

- I shtrijnë ata idetë e reja?
• Nga përgjigjet për një informacion të veçantë?
• Nga kërkesat për sqarime?

- Bëjnë analiza, hetime:
• Duke kërkuar alternativa.
• Duke konsideruar, imagjinuar ose hipotezuar për temat e trajtuara.

- Bëjnë vlerësime:
• Idetë e tyre kanë gjetur mirëkuptim dhe ndërpriten gjykimet përpara bërjes së

zgjedhjes?

Instrumenti 11

Qëllimi: Të analizojë të dëgjuarit në klasë.
Metoda: Gjatë një sesioni, një dite mësimore të gjykojnë, të shënojnë më poshtë sa kohë

shpenzon një mësues ose nxënësit për:
• Secilën prej katër tipeve të të dëgjuarit, të përmendura më poshtë.
• Secilën prej katër tipeve të konteksteve të treguara më poshtë.
Rezultatet mund të  shënohen mbi një matricë për secilin sesion ose ditë
mësimore të vëzhguar.

Ndërveprues

Reaktiv

Diskriminues

I vlerësuar, i pëlqyer

Kur?

(drejtohet nga

informal në formal)

Përmbajtja e të dëgjuarit

Si?

(drejtohet nga i njo-

hur tek i panjohur)

Çfarë?

( i familjarizuar tek

i pafamiljarizuar)

Sa ?

(koha sa zgjat të

dëgjuarit)

Tipet e të dëgju-

arit (çështjet)
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Instrumenti 12

Qëllimi: Të vlerësojnë aftësitë e të dëgjuarit të nxënësve.
Metoda: Regjistrimi ose vëzhgimi i një situate dëgjimore të individëve( përfshirë mësuesin)

gjatë një ore mësimore në klasë.
Shënoni tipet e të dëgjuarit por dhe kontekstin.Shënoni, gjithashtu, sjelljet e një
nxënësi që mund të ndikojë që ai të dëgjojë , të kuptojë ose të përgjigjet.P.sh.:
Nxënësi vështron folësin ose vështron përreth, shfaq pranim, u përgjigjet pyetjeve,
ofron sugjerime, prezanton njohjen e nevojave të të tjerëve, kthehet prapa?

Ndjekja : Nga vëzhgimi i vëmendjes së individëve mund të jetë e mundur të kapen me
shumë përafërsi vështirësitë që mund të ketë një nxënës dhe, n.q.s. ajo është e
veçantë, të përcaktohet nga tipet e të dëgjuarit ose kontekstit të tyre.

Instrumenti 13

Qëllimi: Të dallohen nga përgjigjet e nxënësve lloje të ndryshme të përdorimit të gjuhës.
Metoda: Përdorimi i rezultateve të shkallës së krahasimit për qortimin e të dhënave që

mësuesit sigurojnë. Diskutim rezultatesh të krahasimit.

Ndjekja: Ky instrument, pasi të plotësohet dhe përpunohet në klasa, mund të diskutohet
me nxënësit dhe duhet të krijojë një diskutim interesant, i cili nuk është qëllim
në vetvete, por njohja dhe të kuptuarit e këtyre çështjeve është diçka tjetër.
Midis të folurit të gjuhës dhe pjesës së madhe, shumicës, që flet, nuk duhet
përqendruar vëmendja tek injorimi i llojeve të ndryshme të gjuhës, të kulturave
të ndryshme dhe çështjeve sociale të grupeve.

Priren për dakort    Priren për jo

     1         2         3        4         5
1. Dialektet janë forma gramatike të gjuhës, që përdoren

në klasë.
2. Në përgjithësi nxënësit në klasa me nivel mesatar

flasin mirë brenda klasës.
3. Nxënësit duhet të flasin gjuhën standarde në shkollë

dhe gjatë gjithë kohës.
4. Detyra e parë është të mësojnë mirë gjuhën amtare.
5. Piklat e baltës së nxënësve krijojnë një përshtypje të keqe.
6. Të gjithë nxënësit duhet të mësojnë të vlerësojnë një

autor të shquar.
7. Gramatika dhe të folurit duhet të jenë korrekte.
8. Është konfuze për nxënësit kur fliten dy “gjuhë”, dy

a më shumë “dialekte” në shkollë.
9. Nuk duhet të përdoren termat “ngjyrë e zezë” ose “të

metat fizike-mendore”,”origjina”e nxënësve për të
krijuar gjuhë raciste në shkollë.

10. Ne duhet të përdorim libra që prezantojnë njerëz të
ndryshëm nga raca, origjina, si të barabartë.

11. Librat që trajtojnë raste të ndryshme të diversitetit,
duhet të përdoren me kujdes.
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Instrumenti 14

Ky instrument siguron të dhëna për shfrytëzimin e kohës për të mësuar, si dhe mënyra të
jetesës së nxënësve në shkollë.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Merrni pjesë në veprimtari sportive të organizuara?

Zhvilloni lojëra sportive vetëm apo me miqtë tuaj?

Merrni pjesë në veprimtari muzikore/arti/kërcimi?

Bëni mësime të ndryshme jashtë orarit shkollor?

Merrni pjesë në programe dhe veprimtari

jashtëshkollore?

Merrni pjesë në programe, në shoqata apo grupime

të shkollës, apo rinore?

1. Sa herë gjatë ditëve të javës ju:
Asnjë-

herë
1 herë

2-3

herë

4-5

herë

6-7

herë

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Për të bërë detyrat e shtëpisë?

Për të parë televizion?

Për të lexuar libra, revista apo gazeta?

Për të luajtur me kompjuter apo lojra elektronike

(video games)?

Për të përdorur internetin?

Për t'u kujdesur për vëllezërit apo motrat?

Për të qëndruar në shtëpi pa praninë e një të rrituri?

Për të luajtur apo për t'u endur nëpër lagje?

2.
Sa orë në një ditë të zakonshme shkollore

shpenzoni:

3-4

orë

5+

orë

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

5+

5+

5+

5+

5+

5+

5+

5+

2

orë

2

2

2

2

2

2

2

2

1

orë

1

1

1

1

1

1

1

1

30 mi-

nuta

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

Asnjë

orë

0

0

0

0

0

0

0

0

Pyetjet e mëposhtme janë rreth shkollës tuaj.

3. Ju lutemi, rrethoni nëse pohimet e ndryshme janë tërësisht jo të vërteta, jo të vërteta

në shumicën e rasteve, të vërteta në shumicën e rasteve apo përfundimisht të vërteta

për ju:

Tërësisht

jo e

vërtetë

Jo e

vërtetë në

shumicën

e rasteve

E vërtetë

në

shumicën

e rasteve

Përfundi-

misht e

vërtetë

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Më pëlqen shkolla.

Shkolla më krijon mërzi.

Në shumë mëngjese mezi pres të shkoj në shkollë.

Kur jam në shkollë, do të doja të isha diku tjetër.

E urrej shkollën.

Nxënësit shpenzojnë shumë kohë në klasë, vetëm

duke biseduar me njëri-tjetrin.

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4
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Tërësisht

jo e

vërtetë

Jo e

vërtetë në

shumicën

e rasteve

E vërtetë

në

shumicën

e rasteve

Përfundi-

misht e

vërtetë

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

Mësuesit shpenzojnë shumë kohë në klasë, duke u për-

pjekur që nxënësit të sillen mirë, duke mbajtur rregullin.

Ndodhin mjaft grindje midis nxënësve në shkollë

ose rreth saj.

Nxënësit nuk bëjnë atë që u kanë thënë mësuesit.

Nxënësit shpesh vonohen në mësim.

Nxënësit në bisedat midis tyre, kritikojnë ose tallen

mjaft me mësuesit.

Mësuesit shpesh u bërtasin nxënësve.

Unë ndjehem i/e sigurtë në shkollën time.

Unë ndjehem i/e sigurtë gjatë rrugës për në shkollë/

në minibusin e shkollës.

Unë ndjehem i/e sigurtë duke qëndruar para

ndërtesës së shkollës time.

Njerëzit në shkollën tonë i respektojnë nxënësit e

racave të ndryshme.

Unë ndjehem i/e sigurtë në veprimtaritë pas shkollës

që zhvillohen në shkollën time.

Unë ndjehem i/e sigurtë në banjot (WC) e shkollës.

Lajmet e kohëve të fundit në media e TV më

shqetësojnë për sigurinë time në shkollë.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4. Ju lutem, rrethoni nëse pohimet e mëposhtme janë absolutisht jo të vërteta, jo të vërteta

në shumicën e rasteve, të vërteta në shumicën e rasteve, plotësisht të vërteta për ju.

Absolu-

tisht jo e

vërtetë

Jo e

vërtetë në

shumicën

e rasteve

E vërtetë

në

shumicën

e rasteve

Plotë-

sisht e

vërtetë

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Këtë vit më pëlqejnë shumica e mësuesve që kam .

Mësuesit e mi shqetësohen kur unë mungoj në shkollë.

Mësuesit e mi janë të padrejtë.

Mësuesit i ndihmojnë nxënësit.

Shumica e mësuesve të mi e vënë re, kur unë bëj një

punë të mirë dhe ma shprehin këtë.

Mësuesit janë të duruar, kur nxënësit kanë probleme

me mësimet.

Mësuesit nuk i lënë kohë kujdesit dhe vëmendjes

individuale për nxënësit .

Shumica e mësuesve të mi më vënë në dukje vetëm

veprimet/sjelljet e këqija.

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4
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Absolu-

tisht jo e

vërtetë

Jo e

vërtetë në

shumicën

e rasteve

E vërtetë

në

shumicën

e rasteve

Plotë-

sisht e

vërtetë

i.

j.

k.

l.

m.

n.

Është e rëndësishme për mua të kem të paktën

mesataren 9 këtë vit .

Është e rëndësishme për mua të konsiderohem

nxënës i shkëlqyer nga mësuesit.

Është e rëndësishme për mua që të kem opinionin

e nxënësit të mirë nga nxënësit e tjerë.

Unë përpiqem dhe lodhem shumë në shkollë.

Edukimi është kaq i rëndësishëm për mua, saqë ia

vlen të duroj edhe gjërat që nuk i pëlqej.

Mezi pres të mbaroj shkollën.

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Instrumenti 15

Ky instrument mbledh të dhëna se sa të kënaqur janë nxënësit e ciklit fillor nga shkolla.

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

II

21

22

23

Nr. Përvojat e të nxënit PO J O

Zhvillimi intelektual

Unë e pëlqej të lexuarin.

Unë jam mirë në të lexuar.

Unë e pëlqej të shkruarin.

Unë jam mirë në të shkruar.

Unë dëgjoj me vëmendje.

Unë e pëlqej matematikën.

Unë jam i mirë në matematikë.

Unë jam i mirë në përdorimin e kompjuterit.

Unë kam mësuar të zgjidh probleme në matematikë.

Unë jam i mirë në zgjidhjen e problemeve.

Unë e pëlqej diturinë e natyrës.

Unë jam i mirë në dituri natyre .

Unë jam i mrië në edukimin fizik.

Unë e pëlqej edukimin fizik.

Unë e pëlqej muzikën.

Unë jam mirë në muzikë.

Unë e pëlqej edukimin figurativ.

Unë jam i mirë në edukimin figurativ .

Është e rëndësishme që të mësosh gjëra të reja.

Unë kam dëshirë të mësoj gjëra të reja.

Zhvillimi shoqëror

Është e rëndësishme që të jesh përherë i përgatitur .

Është e rëndësishme që të ushqehesh mirë.

Unë i di rregullat e shkollës.
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24

25

26

27

28

29

30

III

31

32

33

IV

34

35

36

37

V

38

39

40

Nr. Përvojat e të nxënit PO J O

Unë i zbatoj rregullat e shkollës.

Unë ndjehem mirë në shkollë .

Unë mund të bëj atë që dua në shkollë.

Unë kam marrëdhënie të mira me shokët/shoqet.

Unë jam vetvetja në shkollë .

Unë mendoj se djemtë dhe vajzat janë njëlloj në shkollë.

Unë kam mësuar që të kërkoj ndihmë në shkollë, kur kam nevojë.

Kushtet e shkollës

Unë e kam klasën të pastër..

Shkolla ime është e pastër brenda dhe jashtë saj.

Shkolla ime ruhet dhe është e sigurtë kur s'jemi aty.

Mësimdhënia dhe të nxënit

Mësuesi/ja më ndihmon mua që të mësoj në mënyra të ndryshme.

Unë bëj gjëra të ndryshme në shkollë.

Unë di të shfrytëzoj bibliotekën e shkollës.

Unë kam dëshirë të frekuentoj bibliotekën.

Siguria

Unë ndjehem i/e sigurtë në shkollë.

Unë ndjehem i/e sigurtë rrugës kur vij për në shkollë.

Unë ndjehem i/e sigurtë kur udhëtoj me autobus për në shkollë.

Instrumenti 16

Ky instrument mbledh të dhëna se sa të kënaqur janë nga shkolla nxënësit e ciklit të mesëm të
ulët të shkollës 9-vjeçare.

I

1

2

3

II

4

5

6

7

Besimi

Mësuesit dhe drejtuesit më nxitin që unë të bëj më të

mirën gjatë punës në shkollë.

Mësimet dhe orët e ndryshme mësimore janë sfiduese.

Mësuesit më nxitin që unë të jem i aftë në të lexuar,

shkruar, të folur dhe të dëgjuar.

Drejtimi i shkollës

Unë mund të flas me drejtorin dhe nëndrejtorin e shkollës

kur kam nevojë.

Drejtori i shkollës i ndihmon mësuesit që  të bëjnë më të

mirën që ata dinë.

Mësuesit, nxënësit, prindërit përfshihen në vendimmarrjen

e shkollës, por dhe në orë të ndryshme mësimi.

Drejtuesit e shkollës e vizitojnë shpeshherë klasën ku

unë mësoj .

Asnjë-

herë

RallëShpesh-

herë

Gjith-

monë
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III

8

9

10

11

12

13

IV

14

15

16

V

17

18

19

VI

20

21

22

23

24

25

Klima mbështetëse dhe optimizmi

Në shkollën time mësuesit, nxënësit drejtuesit e

respektojnë njëri-tjetrin.

Mësuesit në shkollë na zhvillojnë verimtari ku ndjehemi të

sigurtë , kjo dhe për veprimtaritë jashtëshkollore.

Mësuesit mbajnë lidhje me mua dhe i mbrojnë ndjenjat e

mia.

Mësuesit e mi i shikojnë gabimet  e mia në klasë si pjesë

normale e të nxënit.

Mësuesit e mi kërkojnë disiplinë në klasë, por nuk na

keqtrajtojnë për thyerjen e saj.

Në shkollën time njerëzit lavdërohen për gjërat që ata i

bëjnë mirë.

Të nxënit

Mësuesit e mi komunikojnë vlerat e të  nxënit dhe

rëndësinë e edukimit.

Në shkollën time përherë merren vendime që mbëhtetin

të nxënit.

Mësuesit e mi përdorin mënyra të ndryshme

bashkëpunimi me ne në orët mësimore.

Qëllime të qarta

Shkolla ime ka të deklaruara qëllime të qarta për ne lidhur

me sjelljen dhe të nxënit.

Mësuesit, prindërit dhe nxënësit mendojnë se këto qëllime

janë të rëndësishme.

Gjërat që ne bëjmë në shkollë janë të lidhura ngushtë me

qëllimet e shkollës.

Mbikëqyrja dhe feedback-u

Mësuesit e mbikëqyrin punën tonë në klasë, na tregojnë se

çfarë duhet të bëjmë dhe na sugjerojnë se si mund ta

përmirësojmë atë.

Mësuesit përdorin një larmi të rrugëve, në mënyrë që ne të

mësojmë.

Kur mësuesit vlerësojnë punët e mia, përdorin një fjalor pozi-

tiv dhe na ndihmojnë ne që të përmirësojmë gjërat negative.

Mësuesi në mënyrë të qartë na tregon  se çfarë pret nga ne

në fund të orës mësimore, të semestrit, të vitit shkollor për

lëndën e tij.

Mësuesit e vlerësojnë punën tonë dhe na ndihmojnë të

shikojmë se cila mënyrë e të mësuarit është e frytshme.

Mësuesit mbajnë lidhje me familjen time sa herë është e

nevojshme.

Asnjë-

herë

RallëShpesh-

herë

Gjith-

monë
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VII

26

27

28

VIII

29

30

IX

31

32

33

34

X

35

36

37

38

XI

39

40

41

42

Përfshirja e prindërve dhe e komunitetit

Prindër dhe anëtarë të tjerë të komunitetit janë pjesëmarrës

në veprimtaritë e shkollës.

Prindërit kanë zërin e tyre në vendimmarrjet e shkollës.

Shkolla siguron mundësi që prindërit e mi të jenë të

përfshirë në edukimin tim.

Bashkëpunimi

Mësuesit dhe drejtuesit e shkollës tregojnë respekt për

njëri-tjetrin.

Në shkollën time mësuesit ndajnë ide, materiale, punojnë

me njëri-tjetrin dhe në grupe.

Praktika mësimore të frytshme

Mësuesit kërkojnë që unë të jem i përfshirë aktivisht në

procesin e të nxënit.

Në klasë ne mësojmë më shumë gjëra nga ato që kanë

librat tanë.

Mësuesit tanë përdorin metoda të shumta mësimdhënie.

Klasa ku unë mësoj, më jep mundësi që të përdor

kompjuterin.

Mirëqenia personale

Unë ushqehem me një dietë të pasur në shkollë.

Unë jam rregullisht aktiv në jetën e shkollës.

Unë jam i familjarizuar me mjedisin e shkollës.

Unë i respektoj të drejtat e të tjerëve.

Ndërtesa e shkollës

Klasa ime është e pastër.

Shkolla ime ka pajisje dhe mjete të bollshme shkollore.

Ka shumë materiale burimore që unë mund t'i përdor.

Mjedisi jashtë shkollës është i pastër dhe i sigurtë.

Asnjë-

herë

RallëShpesh-

herë

Gjith-

monë

Instrumenti 17

Ky instrument mbledh të dhëna se sa të kënaqur janë prindërit nga shkolla.

I

1

2

3

4

Zhvillimi intelektual

Ne si prindër jemi të kënaqur nga shkolla sepse:

Të nxënit u jep mundësi nxënësve për të lexuar dhe shkruar.

Zhvillohen aftësitë në të shkruar.

Zhvillohen aftësitë matematikore.

Të nxënit u jep mundësi nxënësve të shprehen gojarisht.

Asnjë-

herë

RallëShpesh-

herë

Gjith-

monë
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5

6

7

8

II

9

10

11

12

13

14

III

15

16

17

18

19

20

21

22

IV

23

24

25

26

27

V

28

Të nxënit u jep mundësi nxënësve të shprehin në mënyrë

krijuese veten e tyre.

Të nxënit u jep mundësi nxënësve të zgjidhin probleme

dhe të marrin vetë vendime.

Përdoret axhendë dhe informacion i rregullt, i cili e

ndihmon shkollën për të menaxhuar punën e saj.

Zhvillon aftësitë e përdorimit të kompjuterit.

Zhvillimi shoqëror

Ne si prindër jemi të kënaqur nga shkolla sepse:

Nxënësit janë të përfshirë në veprimtari fizike dhe krijuese.

Mësuesit përdorin veprimtari të larmishme.

Zhvillon një të kuptuar të qartë të çështjeve të sigurisë për

jetën e nxënësve .

Zhvillon aftësi dhe qëndrime qytetare, morale dhe etike te

nxënësit, si bashkëpunimi, zgjidhja paqësore e konflikteve etj.

Edukon respektimin për të gjithë njerëzit.

Edukon aftësi për kujdesin ndaj mjedisit.

Zhvillimi i karrierës

Ne si prindër jemi të kënaqur nga shkolla sepse:

Zhvillon punë profesionale me përkujdesje dhe etikë ndaj

nxënësve.

Zhvillon iniciativën personale të nxënësve.

I mëson nxënësit se si të vendosin qëllime për veten.

I mëson nxënësit se si të planifikojnë dhe të menaxhojnë

kohën në mënyrë të frytshme.

I mëson nxënësit se si të vlerësojnë progresin e tyre.

I mëson nxënësit si të vlerësojnë pikat e tyre të forta.

I mëson nxënësit si të vlerësojnë pikat e tyre të dobëta.

U mundëson nxënësve lloje të ndryshme të punës dhe

nxitje për karrierë.

Mësimdhënia dhe të nxënit

Ne si prindër jemi të kënaqur nga shkolla sepse:

Ajo ofron siguri dhe lehtësira për të nxënit.

Përdoret kompujteri dhe biblioteka e shkollës për të nxënit.

Nxit progresin e nxënësve duke u bazuar tek objektivat që

synohen të përmbushen.

Informon në vijimësi prindërit për progresin e nxënësve.

Mbështet kalimin gradual nga një nivel më i ulët në një më

të lartë.

Drejtimi i shkollës

Ne si prindër jemi të kënaqur nga shkolla sepse:

Komuniteti i shkollës informohet dhe është prezent në

veprimtaritë e saj.

Asnjë-

herë

RallëShpesh-

herë

Gjith-

monë
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29

30

31

32

VI

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

VII

45

46

47

VIII

48

49

50

VIII

51

52

53

54

55

56

57

Nxënësit ndjehen të sigurtë në shkollë.

Prindërit përfshihen në vendimmarrjet e shkollës.

Krijon mundësi për të drejtuar dhe nxënësit ( qeveria e nxënësve).

Një pjesë e mirë e buxhetit të shkollës shkon për të

mbështetur të nxënit.

Kultura dhe klima e shkollës

Ne si prindër jemi të kënaqur nga shkolla sepse:

Shkolla ka tregues të mirë arritjeje.

Shkolla krijon mundësi për të shprehur pikëpamjet dhe

idetë e tyre, si për mësuesit dhe për nxënësit.

Shkolla krijon mundësi për të drejtuar nxënësit probleme

të saj

Shkolla krijon mundësi që nxënësit të kenë këshillat e tyre.

Nxënësit respektojnë mësuesit.

Mësuesit respektojnë nxënësit .

Drejtuesit respektojnë nxënësit.

Shkolla krijon mundësi për punë në grup dhe bashkëpunim.

Shkolla i trajton njëlloj të gjithë nxënësit.

Shkolla siguron mbështetje të lartë për nxënësit me nevoja speciale.

Shkolla mbështet veprimtari të larmishme.

Shkolla herë pas here paraqet arritjet e nxënësve dhe mësuesve.

Bashkëpunimi me komunitetin

Ne si prindër jemi të kënaqur nga shkolla sepse:

Shkolla përfshin ekspertët vendorë dhe talentet e

komunitetit në veprimtaritë e shkollës.

Shkolla komunikon vazhdimisht me prindërit.

Shkolla krijon mundësi për të mbështetur stafin e shkollës.

Përvojat e mësimdhënies

Ne si prindër jemi të kënaqur nga shkolla sepse:

Na mban të informuar për ndryshimet në edukimin e nxënësve.

Mësuesit pranojnë përgjegjësitë personale për të nxënit e nxënësve.

Mësuesit përdorin metoda të reja, të cilat përmirësojnë

cilësinë e mësimdhënies.

Pyetje të përgjithshme

Ne si prindër jemi të kënaqur nga shkolla sepse:

Cilësia e përgjithshme e edukimit është arritur.

Shkolla ka cilësi pozitive në mësimdhënie.

Shkolla siguron mundësi për zhvillim të veprimtarive

ekstrakurrikulare.

Shkolla siguron një drejtim cilësor të saj.

Shkolla krijon mundësi për veprimtari sociale.

Shkolla mundëson një edukim fizik të nxënësve.

Shkolla ka shpirtin e saj.

Asnjë-

herë

RallëShpesh-

herë

Gjith-

monë
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58

59

60

61

62

63

Shkolla zbaton praktika disipline.

Shkolla siguron lehtësira në përgjithësi për mësuesit dhe

nxënësit.

Shkolla ka mjedise jashtë saj të nevojshme për nxënësit.

Ne e ndjejmë se jemi të mirëpritur në shkollë.

Nxënësit ushqehen me ushqime të freskëta.

Shkolla ka një kantinë, ku nxënësit blejnë.

Asnjë-

herë

RallëShpesh-

herë

Gjith-

monë

Instrumenti 18

Ky instrument realizohet në fund të katër viteve të planit afatmesëm dhe siguron të dhëna për
drejtimet e mëposhtme.

1 - Arritjet e nxënësve

1

2

3

4

5

Nr. Drejtime
Çfarë duhet

përmirësuar?

Sa mirë e

kemi bërë?

Çfarë kemi

bërë?

Nxënësit demonstrojnë aftësi të të menduarit

kritik, aftësi për problemzgjidhje dhe

vendimmarrje.

Nxënësit e shprehin veten e tyre përmes të

shkruarit, të folurit, si dhe përmes artit.

Nxënësit kanë mundësi që të vlerësojnë dhe të

përdorin informacionin në mënyrë efektive.

Nxënësit demonstrojnë sukses në përdorimin

e teknologjisë.

Nxënësit demonstrojnë sukses në të gjitha

fushat e kurrikulës.

2 - Zhvillimi social i nxënësve

6

7

8

9

Nr. Drejtime
Çfarë duhet

përmirësuar?

Sa mirë e

kemi bërë?

Çfarë kemi

bërë?

Nxënësit demonstrojnë aftësi në lëndët

kryesore në shkollë.

Nxënësit janë aktivë në veprimtaritë fizike dhe

krijuese në shkollë.

Nxënësit tregojnë respekt për drejtime të tilla,

si barazia, shumëkulturat, të drejtat e fëmijëve

dhe për mjedisin.

Nxënësit zbatojnë një kod moral të pranuar

nga të gjithë.
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3 - Mundësitë për karrierë të nxënësve

10

11

12

13

14

Nr. Drejtime
Çfarë duhet

përmirësuar?

Sa mirë e

kemi bërë?

Çfarë kemi

bërë?

Nxënësit demonstrojnë një punë të drejtuar

etike dhe iniciativë personale.

Nxënësit vendosin qëllime, planifikojnë dhe

menaxhojnë kohën, si dhe vlerësojnë

progresin e tyre.

Nxënësit janë të aftë të zhvillojnë  interesat e tyre,

si dhe të përcaktojnë pikat e forta që ata kanë.

Nxënësit përfshihen në programe efektive për

këshillim karriere.

Shkolla zhvillon programe të posaçme për

zhvillimin e mëtejshëm profesional të

nxënësve me nevoja të veçanta.

4 - Mjedisi i mësimdhënies dhe i të nxënit

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Nr. Drejtime
Çfarë duhet

përmirësuar?

Sa mirë e

kemi bërë?

Çfarë kemi

bërë?

Mësuesit përdorin praktika mësimore,

vlerësimi, të cilat bazohen në filozofitë dhe

objektivat e kurrikulës.

Njohuritë e tyre mësuesit i ndajnë me nxënësit

dhe me prindërit.

Shkolla i informon prindërit për progresin e

nxënësve.

Mësuesit krijojnë mundësi për zhvillimin e

mësimdhënies individuale dhe atë në grup.

Mësuesit përdorin stile të ndryshme mësim-

dhënie, metoda dhe teknika ndërvepruese në

përputhje me objektivat e kurrikulës.

Kompjuteri përdoret në orët mësimore, por

dhe mësohet me kurse të veçanta.

Biblioteka është një mjedis ku zhvillohen prak-

tika mësimore dhe veprimtari për të nxënit.

Shkolla është një mjedis i sigurtë, që mbështet

dhe siguron një mjedis të nxëni.

Shkolla ka politikat e saj për zhvillimin dhe

matjen e progresit të nxënësve.
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5 - Shkolla krijon mundësi që nxënësit të marrin vendime dhe të zgjidhin probleme

24

25

26

27

28

Nr. Drejtime
Çfarë duhet

përmirësuar?

Sa mirë e

kemi bërë?

Çfarë kemi

bërë?

Shkolla ka procedura të qarta për të

mbështetur të nxënit.

Shkolla krijon mundësi që nxënësit të drejtojnë

në shkollë.

Burimet njerëzore në shkollë përdoren

maksimalisht për të zhvilluar të nxënit.

Buxheti i shkollës përdoret në një masë të

konsiderueshme për të mbështetur të nxënit.

Plani afatmesëm i shkollës ka marrë në

konsideratë të dhënat e gjithë komunitetit të

shkollës dhe jashtë saj.

6 -  Shkolla krijon mundësi që nxënësit të formojnë qëndrime pozitive ndaj të

      nxënit dhe arritjeve të tyre

29

30

31

32

Nr. Drejtime
Çfarë duhet

përmirësuar?

Sa mirë e

kemi bërë?

Çfarë kemi

bërë?

Shkolla modelon marrëdhënie respekti,

ndihme dhe pozitive.

Shkolla promovon arritjet e nxënësve dhe të

mësuesve.

Shkolla nxit punën në grup dhe bashkëpunimin.

Nxënësit janë të kënaqur me cilësinë e

përvojave të tyre mësimore.

7 - Përfshirja prindërore në shkollë

33

34

35

Nr. Drejtime
Çfarë duhet

përmirësuar?

Sa mirë e

kemi bërë?

Çfarë kemi

bërë?

Shkolla rregullisht vlerëson nevojat e

prindërve dhe të komunitetit.

Personeli i shkollës është bashkëpunues me

prindërit.

Shkolla mundëson përdorimin e burimeve të

ndryshme në komunitet për zhvillimin e

programeve të saj.
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Fletë pune që siguron të dhëna për komunitetin e shkollës.

A  - Të dhëna gjeografike për komunitetin

(Të dhënat lidhen me kulturat e komuniteteve që banojnë në zonën rreth shkollës, përkatësisht
origjinat e tyre, numri i popullsisë, racat që jetojnë në të, gjuha që përdoret nga banorët,
mosha mesatare e popullsisë, institucionet e edukimit në komunitet, shërbimet sociale dhe
shëndetësore, kulturore, si dhe të dhëna të tjera specifike për komunitetin.)

8 - Perceptimi publik ndaj shkollës

36

37

38

Nr. Drejtime
Çfarë duhet

përmirësuar?

Sa mirë e

kemi bërë?

Çfarë kemi

bërë?

Shkolla komunikon në mënyrë efektive me

prindërit dhe komunitetin e gjerë rreth shkollës.

Prindërit shprehin kënaqësinë e tyre lidhur me

përvojat e të nxënit të nxënësve.

Komuniteti e mbështet shkollën në përpjekjet

e saj arsimore.

9 - Zhvillimi profesional i mësuesve

39

40

Nr. Drejtime
Çfarë duhet

përmirësuar?

Sa mirë e

kemi bërë?

Çfarë kemi

bërë?

Mësuesit marrin pjesë në  zhvillimin e tyre

profesional, lexojnë literaturë dhe reflektojnë

praktika të reja në procesin mësimor.

Zhvillimi profesional i mësuesve planifikohet

dhe zhvillohet në bashkëpunim midis mësuesve

dhe drejtuesve.

Instrumenti 19
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B   - Kushtet ekonomike dhe sociale

(Këtu paraqiten të dhëna të mesatares së jetëgjatësisë, të numrit të të papunëve, të dhëna të
varfërisë absolute dhe relative, të numrit të familjeve me probleme, një përshkrim i shkurtër
i gjendjes sociale të familjeve, ndihma e qeverisjes vendore për familjet me probleme sociale
etj.)

C   - Udhëtimi

( Këtu jepen të dhëna se cilat lloje të mjeteve të udhëtimit janë të zhvilluara në komunitet,
si dhe me çfarë mjetesh vijnë nxënësit në shkollë.Këtu jepen të dhëna se sa nxënës vijnë me
autobus, me taksi, me këmbë. Po ashtu, do të ishte mirë që shkolla të ketë një hartë të zonës
ku ajo ndodhet.)
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VII.Fjalorth

1. Plani afatmesëm i shkollës (PASH)

Plani afatmesëm i shkollës është një iniciativë e shkollës për të programuar zhvillimin e saj
për katër vite, në mënyrë që të arrijë tregues cilësorë sipas prioriteteve që shkolla i cakton.Në
hartimin dhe zhvillimin e tij duhet të përfshihen të gjithë mësuesit e shkollës, prindërit dhe
anëtarë të tjerë të komunitetit, të interesuar për zhvillimin e shkollës.Për këtë nismë merret
leje te DAR-i ose ZA-ja dhe plani i hartuar duhet miratuar më parë te bordi i shkollës.

2. Ekipi i PASH-it

Ekipi i PASH-it është përgjegjës për hartimin dhe zhvillimin e planit për katër vite.Ai caktohet
me konsensusin e mësuesve të shkollës, sipas kritereve të përcaktuara nga vetë shkolla.Ky
ekip ka të drejtë të bashkëpunojë me të gjithë mësuesit, si dhe të organizojë ekipe të ndryshme
për zhvillimin e planit.

3. Ekipi përgjegjës

Ekipi përgjegjës përbëhet nga 2-3 vetë që mund të jenë mësues dhe prindër.Ky ekip zgjidhet
sipas fushës lëndore dhe aftësive të identifikuara të mësuesve, për të kontribuar në përmbushjen
e objektivave të PASH-it. Ky ekip punon kryesisht për zbatimin e objektivave vjetorë.

4. Ekip vetëvlerësues

Për të mbikëqyrur punën e hartimit të PASH-it, si dhe zhvillimin e tij krijohet ekipi i
vetëvlerësimit, i cili ka në përbërje 3-4 veta, si mësues, prindër etj., anëtarë të komunitetit.Ky
ekip nuk duhet të jetë i përfshirë në procesin e hartimit dhe zhvillimit të PASH-it.

5. Kredo

Është një nocion që paraqet besimin, vizionet dhe misionin e shkollës, të cilat përcaktohen
nga gjithë mësuesit e saj.Të tre këta elementë janë shprehje e gjendjes së shkollës, e besimeve,
e vlerave që mësuesit kanë për nxënësit dhe për veten e tyre lidhur me mësimdhënien, me të
nxënit, me arritjet e nxënësve, me bashkëpunimin me prindërit dhe komunitetin, si dhe me
kulturën e drejtimit të shkollës.

6. Mision

Misioni paraqet qëllimet që një shkollë ka për të ndryshuar dhe për të arritur në fund të katër
viteve, duke reflektuar thellë besimet dhe vlerat që institucioni ka.

7. Besimi

Një tërësi vlerash profesionale që lidhen ngushtë me shkollën dhe bazohen tek arritjet e
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nxënësve, te mësuesit, te mësimdhënia dhe të nxënit, te kushtet e shkollës dhe drejtimi i saj,
si dhe te bashkëpunimi me prindërit dhe komunitetin, për të cilat i gjithë personeli i shkollës
mendon se janë pjesë e natyrshme e tyre dhe e shkollës ku punojnë.

8. Vizion

Vizioni është një përmbledhje e asaj që shkolla aspiron të përmbushë në fund të katër viteve
të PASH-it, duke i parë veprimtaritë e zhvilluara në mënyrë të suksesshme dhe të arritura në
mënyrë të plotë.Në mënyrë më të përgjithshme vizioni përmbledh brenda vetes qëllimet,
objektivat dhe strategjitë që shkolla do të zbatojë për të përmbushur treguesit e saj.

9. Analizë gjendje

Është një proces, i cili mundëson një fillim të mbarë dhe mundësi për të përmirësuar dhe për
të arritur cilësi në përfundim të PASH-it.Është hapi më i rëndësishëm dhe profesional i
hartimit të planit afatmesëm, i cili paraqet mundësitë, lehtësitë e shkollës për të ndryshuar
dhe për t’u përmirësuar. Por me përparësi në këtë proces mbetet identifikimi i pikave të
dobëta dhe të forta të shkollës.

10.Prioritet

Është një përparësi që shkolla e përcakton vetëm pasi ka bërë në mënyrë të saktë dhe
profesionale analizën e gjendjes së saj.Prioriteti shpresh nevojat dhe dëshirat e shkollës për
të ndryshuar. Prioritetet janë të vlefshme atëherë kur në procesin e përzgjedhjes së tyre
përfshihen të gjithë mësuesit, drejtuesit, por dhe prindër dhe aktorë të tretë të interesuar për
shkollën.Prioriteti është çelësi i zhvillimit të PASH-it, sepse ai mundëson gjithë hapat e
mëtejshëm të zhvillimit 4-vjeçar të PASH-it.

11.Objektiva

Objektivat janë rrjedhojë e prioriteteve, por veçse ato tashmë duhet që të shkruhen në
formën e fjalive që kanë folje të matshme dhe që tregojnë një  rezultat të pritshëm, i cili
është shumë i saktë.Objektivat në kuadër të PASH-it i kemi të përgjithshëm, kur bëhet fjalë
për një objektiv që duhet përmbushur në fund të katër viteve, por dhe objektiva vjetorë të
cilët janë shumë të vëzhgueshëm dhe të matshëm, që dëshmojnë se janë pika më e fortë e
lidhjes midis planit afatmesëm dhe planit vjetor të zhvillimit të shkollës.

12.Planifikimi dhe zhvillimi i veprimtarive

Është programi i punës për ekipin e PASH-it dhe për ekipet përgjegjëse për të katër vitet. Ai
kthehet lehtësisht dhe në plan vjetor.Është një format që lehtëson zhvillimin e të gjitha
veprimtarive, si dhe e mundëson ekipin e PASH-it të  përmbushë të gjitha veprimtaritë e
parashikuara.Përveç kësaj, ai është një planifikim që lejon fleksibilitet për t’u ndryshuar,
sipas nevojave dhe kushteve që mund të ndryshojnë në shkollë.

13.Mbikëqyrja dhe raportimi

Është një proces që zgjat që nga çasti kur fillon hartimi i PASH-it dhe mbaron pas katër
vjetësh.Është detyrë e ekipit të vetëvlerësimit të merret me këtë proces.
Ai shoqërohet me vëzhgime, përdorim të instrumenteve vlerësuese për zhvillimin e planit,
me raportime tremujore, gjashtëmujore, nëntëmujore, njëvjeçare dhe në fund të katër
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viteve.Ky proces ka si qëllim të nxitë dhe të motivojë zhvillimin e planit, si dhe të ndikojë
në ato momente, kur diçka nuk ecën në zhvillimin e PASH-it. Ky ekip bashkëpunon ngushtë
me të gjithë mësuesit, me ekipin e PASH-it dhe ekipet përgjegjëse, dhe raporton në vijimësi
tek ekipi i PASH-it dhe në drejtorinë e shkollës.
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