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DREJTIMI INSTRUKTIV – PERCEPTIME 

DHE PËRVOJA NGA SHKOLLA E DREJTORËVE 

TË IAPU NË SHQIPËRI

Robert GJEDIA
Universiteti Marin Barleti Tiranë

E-mail: ieb@umb.edu.al

Migena KAPLLANAJ
Universiteti Marin Barleti Tiranë
E-mail: m.kapllanaj@umb.edu.al

Semiha LOCA
Universiteti Marin Barleti Tiranë
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Përmbledhje

Drejtimi instruktiv është një temë kryesore kur analizohet menaxhimi dhe administrimi i 
shkollës. Studimet tregojnë se drejtimi instruktiv në shkollë, në 50 vitet e fundit, ka pasur 
ndikimin më të madh në arritjet akademike të nxënësve, në krahasim me modelet e tjera 
konkurruese të drejtimit të shkollës. Disa studiues argumentojnë se drejtuesit instruktiv janë 
më të fokusuar në cilësinë dhe ndikimin në mësimdhënie në shkollë dhe në krijimin e një 
klime besimi, ku nxënësit ndjehen të sigurt. Në këtë hulumtim është analizuar forma që merr 
lidershipi instruktiv në kontekstin shqiptar. Fokusi ynë ka qenë matja e veçorive të lidershipi 
instruktiv, të drejtorëve dhe aspirantëve për drejtorë që kanë ndjekur Shkollën e Drejtorëve të 
IAPU në Shqipëri, duke përdorur Shkallën e Vlerësimit të Drejtimit Instruktiv të Drejtorëve 
- PIMRS dhe duke i krahasuar ato me drejtorët e tjerë të shkollave që nuk kanë ndjekur 
Shkollën e Drejtorëve. Është përdorur metodologjia “Census” duke i dhënë të njëjtin shans 
përzgjedhjeje çdo drejtori shkolle në Shqipëri. Ky hulumtim është i rëndësishëm sepse vetëm 
tre grupe të drejtorëve të shkollave dhe aspirantëve për drejtorë shkollash kanë ndjekur deri 
tani trajnimin për drejtues të shkollave. Gjetjet e këtij hulumtimi do t’i ndihmojnë të gjithë 
aktorët të përmirësojnë veprimet e tyre bazuar në këto rezultate. Fakti që ky studim është 
ndër kërkimet e para që trajtojnë aftësitë e lidershipit instruktiv në Shqipëri dhe, gjithashtu, si 
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Drejtuesi në arsim mund të luajë 
një rol integral në krijimin e një 
kulture pozitive në shkollë si dhe 

ndikon në rezultatet e të nxënit. Drejtuesi 
efektiv i shkollës shihet gjithnjë e më shumë 
si çelësi i transformimit të gjerë arsimor. Me 
qasjen e duhur të lidershipit, drejtuesit e 
shkollave mund ta transformojnë një shkollë 
nga mesatare në një shkollë të suksesshme. 
Ndikimi i stilit të drejtimit është i dukshëm. 
Në historinë e menaxhimit të shkollave janë 
evidentuar një numër i konsiderueshëm stile 
lidershipi, por vitet e fundit theksi vihet te 
drejtuesi instruktiv, dhe jo pa qëllim.

Roli i drejtuesit instruktiv/didaktik 
është një koncept relativisht i ri që u shfaq 
në fillim të viteve ‘80, i ndikuar kryesisht 
nga kërkimet në shkolla, të cilat theksuan 
rëndësinë e këtij lloji drejtuesi në këtë fushë 
(Brookover & Lezotte, 1982). 

Kur merr në konsideratë elementet 
dhe veprimtaritë e çdo aspekti të jetës 
shkollore, drejtuesi i shkollës kryen rolet 
si një edukator, administrator, trajner dhe 
mentor. Roli i drejtorit ka evoluar me 
kalimin e kohës. Nga një autoritet i vetëm 
nga lart-poshtë, i ngarkuar me menaxhimin 

ose me shpëtimin e shkollave të rrezikuara 
nga dështimi, drejtori nënkuptohet si një 
administrator i efektshëm që inkurajon cilësi, 
qëndrime, vlera dhe aftësi, sipas kërkesave 
të kurrikulës tek nxënësit dhe mësuesit. 
Nga ana tjetër drejtuesit e shkollë synojnë 
që mësuesit, me veprimtaritë e tyre të të 
nxënit, të dalin dhe jashtë kufijve të klasës 
dhe lëndës së tyre, në mënyrë që shkolla të 
transformohet nga një vend pune në një 
mjedis të nxëni. (Hallinger, 2005). Ka vite 
që mësuesit dhe madje nëndrejtorët nuk 
marin role të mirëfillta, drejtuese në shkollë, 
sepse për nga rëndësia, këto dukeshin 
se i takonin vetëm drejtorit të shkollës. 
Zakonisht përgjegjësitë e një drejtori 
ishin të natyrës menaxheriale, politike dhe 
udhëzuese dhe rolet ishin të ndara. Tani, 
shumë drejtues po përjetojnë një ulje të 
kompetencave dhe roleve menaxheriale e 
politike, të cilat po shkojnë në favor të rritjes 
së përparësive të drejtimit të orientuar rreth 
të të nxënit të fëmijëve-nxënës, gjë që tregon 
se rolet e drejtuesve janë më të ndërlidhura 
(Hallinger, 2005).

Në të vërtetë drejtori i shkollës ende 
mbetet përgjegjësi kryesor i drejtimit 

studimi i parë me drejtorë që kanë ndjekur tashmë programin për drejtues shkolle, e bën këtë 
punim me shumë interes. Rezultatet janë të vlefshme për pedagogët-trajnerë të programit nga 
të katër universitetet ofruese të programit të shkollës së drejtorëve në Shqipëri, për drejtuesit 
e shkollave, si dhe për vendimmarrësit e politikave arsimore.
Fjalë kyçe: Drejtues instruktiv, shkollë, menaxhim, perceptime, instrument standard (PIRMS)

Robert GJEDIA është Profesor i Asociuar në shkencat e edukimit dhe Përgjegjës i Departamentit të 
Shkencave të Edukimit në Universitetin Marin Barleti, Tiranë. Fusha e tij kërkimore lidhet me zhvillimin 
e kurrikulës, mësimdhënien dhe të nxënit, drejtimin në arsim etj. Ai ka shumë artikuj dhe monografi të 
botuara në revista shkencore brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Migena KAPLLANAJ është Doktore e Shkencave, pedagoge pranë Departamentit të Shkencave të 
Sjelljes dhe Shëndetit pranë Universitetin Marin Barleti, Tiranë. Fusha e saj e kërkimit lidhet me çështjet 
sociale, me të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve si dhe por çështje të tjera në fushën e edukimit. Ajo ka 
marrë pjesë në shumë konferenca shkencore në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar si dhe ka botuar disa 
artikuj në revista shkencore brenda dhe jashtë Shqipërisë. 

Semiha LOCA është Profesor i Asociuar ne shkencat ekonomike, Zv.Rektor për Çështjet Akademike 
pranë Universitetin Marin Barleti, Tiranë.  Fusha e saj e kërkimit lidhet me marketingun, menaxhimin, 
arsimin e lartë etj. dhe konkretizohet në publikime të artikujve dhe pjesëmarrje në konferenca shkencore 
kombëtare e ndërkombëtare.
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dhe menaxhimit të institucionit, por 
sot, menaxhimi shpërndahet tek ekipi i 
shkollës, tek mësuesit në varësi të situatave. 
Kjo mënyrë, tashmë është shndërruar si 
“një model ndikimi me shumë lojtarë” që 
nënkupton se shkolla drejtohet nga drejtuesit 
dhe nga stafi dhe i ngjan një orkestre të 
madhe me shumë instrumente, ku secili 
instrumentist ka rolin dhe detyrat e veta, 
të cilat i drejton dhe zbaton me aktorë të 
ndryshëm, si nxënës, mësues, prindër dhe 
grupe interesi të shkollës. Nga ana tjetër 
roli i efektshëm i një drejtori shkolle në 
këtë mënyrë menaxhimi nënkupton forcën 
e tij, profesionale për të ndikuar se si ky 
funksionim i orkestrës promovon të nxënit, e 
bën shkollën një mjedis të nxëni dhe të sigurt 
për të gjithë, gjë që kërkon angazhimin 
dhe mirëqenien e të gjithë nxënësve, për 
rrjedhojë drejtimi i shkollës nuk është më 
punë e një personi të vetëm.

Drejtuesi e ka të nevojshme për të 
menaxhuar në mënyrë efektive shkollën, 
për të përmbushur objektivat që të delegojë 
një pjesë të përgjegjësive të tij. Delegimi i 
përgjegjësive të drejtimit nuk do të thotë 
që drejtuesi ua lë në dorë përgjegjësinë të 
tjerëve dhe mbetet larg asaj që po ndodh 
në mjediset e të nxënit, por ai përfshihet 
dhe bashkëvepron aktivisht me mësuesit 
për zhvillimin e materialeve, për zbatimin e 
rregullave dhe për funksionimin e strukturave 
përkatëse që shkolla ka me synimin parësor 
nxitjen për të nxënit (Timperley, 2011). 
Studimet në këtë fushë, gjatë 25 viteve të 
fundit, kanë treguar se efektet e drejtorit të 
shkollës mbi të nxënit në klasa, mundësohen 
më shumë përmes krijimit të një kulture të 
nxëni në shkollë nëpërmjet mbikëqyrjes dhe 
vlerësimit të drejtpërdrejtë të mësimdhënies 
në orë mësimore, në klasa dhe në çdo mjedis 
tjetër, të nxëni. 

Në gjysmën e parë të viteve ’90-të të 
shekullit të kaluar, vëmendja ndaj drejtimit 
instruktiv duket se u lëkund, duke u 
zhvendosur drejt diskutimeve të drejtorit si 
menaxher dhe lehtësues (Lashway, 2002). 

Kohët e fundit, duket qartë se drejtimi i 
shkollës ka vendosur në fokus arritjen e 
standardeve të larta, akademike dhe synojnë 
ta bëjnë shkollën që të jetë më e përgjegjshme 
ndaj të nxënit. Kjo pasi, drejtimi instruktiv 
është bërë gjithnjë e më i pranuar globalisht 
si një pritshmëri normative në drejtimin e 
shkollës. Edhe pse, siç e përmendëm më 
lart janë konsideruar dhe aplikuar stile të 
ndryshme të drejtimit bazuar te teoritë e 
menaxhimit, drejtimi instruktiv mbetet më 
i përqasuri.

Shqyrtimi i literaturës

Kuptimi për drejtuesin instruktiv, 
rolin dhe përgjegjësitë

Nga vitet 1960 deri në vitet 1980 kur 
u shfaq për herë të parë lidershipi instruktiv, 
disa studiues vunë në dyshim rëndësinë e 
tij praktike si një metaforë udhëzuese për 
drejtimin e shkollës. Disa dekada më vonë, 
drejtimi instruktiv u bë gjerësisht i pranuar 
nga politikëbërësit dhe praktikuesit në 
shumë pjesë të botës si një element thelbësor 
i praktikës së menaxhimit në shkolla. Kjo 
solli rritjen e interesit të studiuesve për të 
kuptuar mënyrat sesi drejtuesit e shkollave 
kontribuojnë në përmirësimin e shkollës dhe 
të nxënit e nxënësve.

Hulumtimet  ndërkombëtare  u 
përqendruan gjithnjë e më shumë në 
identifikimin e kontributit të drejtuesit të 
shkollës në përmirësimet në mësimdhënie 
dhe të nxënit  në shkol la.  Rrit ja  e 
konsiderueshme e këtyre studimeve me të 
dhëna empirike mundësoi shfaqjen e një 
fenomeni të ri, pikërisht të analizave me 
bazë të gjerë të dhënash të njohur si meta-
analiza, që konsideronte sintezat e kërkimeve 
të mëparshme

Hal l inger  (2013)  duke  c i tuar 
Leithwood dhe Sun 2012; Robinson et 
al. 2008; Witziers et al. 2003, nënvizon se 
këto meta-analiza të literaturës së drejtimit 
të shkollës aplikuan teknika sasiore për 
integrimin e rezultateve të studimeve të 
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shumta që kishin hetuar efektet e drejtimit 
të shkollës në të nxënit.

Madje, sipas Robinson et al. (2008) 
meta-analiza u organizua në mënyrë 
eksplicite për t’iu përgjigjur pyetjes: cili lloj 
lidershipi prodhon efektet më të mëdha në të 
nxënit e nxënësve?

Ndaj, natyrshëm shtrohet pyetja çfarë 
nënkupton drejtuesi instruktiv, cilat janë 
aftësitë dhe kompetencat që e karakterizojnë 
një drejtues të tillë.

De Lima (2008), e ka përkufizuar 
lidershipin instruktiv si aftësia për të 
përfshirë kolegët në mënyrë bashkëpunuese 
në mësimdhënie dhe zhvillimin e ndërsjellë, 
me qëllimin kryesor përmirësimin e 
mësimdhënies dhe të nxënit.

Autorë të tjerë e kanë përkufizuar si 
lidership për të nxënit. Ai përcaktohet nga 
përparësia e të nxënit të nxënësve në të gjitha 
vendimet, duke ofruar zhvillim profesional 
për mësuesit për të rritur aftësitë e tyre në 
mësimdhënie dhe krijimin e një strukture 
brenda shkollave që promovon mbi të gjitha 
të nxënit e nxënësve.

Shoqata Kombëtare e Drejtorëve të 
Shkollave në SHBA (2001) përcaktoi rolin 
dhe përgjegjësitë e drejtorit instruktiv si 
domethënës për shndërrimin e shkollës si 
organizatë të nxëni. Roli parësor i drejtorit 
instruktiv është që: takohet vazhdimisht me 
stafin mësimor; bashkëpunon me ta për të 
zgjidhur problemet; reflekton mbi punën 
e stafit; merr përgjegjësi për të nxënit e 
nxënësve; shndërron edukimin e të rriturve/të 
stafit në përparësi; vendos pritshmëri të larta 
për arritjet e nxënësve dhe shkollës; krijon një 
kulturë të nxëni që siguron sukses për shkollën.

Drejtori instruktiv kryen shumë 
veprimtari, si: vëzhgon orë mësimi dhe 
veprimtari të nxëni, bën sugjerime, bën 
reagim, modelon shembuj, udhëzon në 
mënyrë të frytshme, kërkon opinione/
mendime, mbledh/përpunon të dhëna, 
bashkëpunon, ofron mundësi për zhvillim 
profesional, siguron cilësi/sukses, bën 
lavdërime për mësimdhënie efektive.

Aftësitë e drejtuesit instruktiv
Aftësitë themelore të drejtorit instruktiv 

sipas (Lashway, 2002), kanë të bëjnë me: 
  aftësitë ndërpersonale 
  aftësitë e planifikimit; 
  aftësitë e vëzhgimit të procesit mësimor; 
  aftësitë kërkimore dhe vlerësuese 

Aftësitë ndërpersonale krijojnë besimin, 
nxisin motivimin, japin fuqi dhe rrisin 
kolegjial itetin. Marrëdhëniet midis 
profesionistëve ( drejtues shkolle-mësues) 
ndërtohen mbi besimin reciprok gjë që sjell 
përmbushjen e detyrave të secilit mësues, 
rrit motivimin dhe fuqizon mësuesit në 
veprimtaritë e tij të punës, si: planifikimi, 
hartimi, zbatimi dhe vlerësimi i programeve 
lëndore. Fuqizimi i mësuesit çon në një 
pronësim profesional dhe angazhim të mirë, 
sepse mësuesit me ndihmën e drejtuesit 
instruktiv identifikojnë problemet dhe 
nevojat për përmirësim, si dhe hartojnë 
e zbatojnë strategji për përmirësime të 
mëtejshme (Brewer, 2001).

Aftësitë planifikuese. Planifikimi fillon me 
identifikimin e qartë të qëllimeve ose një vizioni 
për të punuar drejt tij, si dhe për të nxitur 
angazhimin dhe entuziazmin. Hapi tjetër është 
të vlerësoni se çfarë ndryshimesh duhet të 
ndodhin dhe cilat mund të arrihen duke pyetur 
stafin e përfshirë, duke lexuar dokumente 
dhe duke vëzhguar se çfarë po ndodh brenda 
një shkolle. Qëllimi si administrator është të 
planifikosh veprimtaritë për realizim dhe më 
pas krijimi i një ndjenje të përbashkët për 
përmbushjen e misioni të shkollës. 

Aftësitë e vëzhgimit të procesit mësimor. 
Qëllimi i vëzhgimit mësimor (mbikëqyrja) 
është t’u sigurojë mësuesve informacione 
të domosdoshme që ata t’i marrin në 
konsideratë dhe të reflektojnë. Drejtuesit 
efektivë për vëzhgimin e mësimdhënies dhe 
të të nxënit jo vetëm që mund të ndihmojnë 
në instruktimin e mësimit në klasë përmes 
mbikëqyrjes, por ata mund të luajnë një rol 
parësor në përmirësimin e tij. Kjo është një 
nga detyrat e preferuara të drejtuesit didaktik/
instruktiv, sepse jep një mundësi për t’u 
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përfshirë më tej në elemente të identifikimit, 
trajtimit dhe përmirësimit të metodologjisë 
së mësimdhënies dhe të të nxënit, të fuqizimit 
të ndërveprimit aktiv, si dhe të arritjeve të 
nxënësve në përfundim të orës mësimore. Kjo 
duhet të jetë pjesë e përditshme e shkollës.

Aftësitë e kërkimit dhe vlerësimit janë të 
nevojshme për të vënë në dyshim, në mënyrë 
kritike, suksesin e programeve mësimore 
dhe një nga këto aftësi është kërkimi në 
veprim. Përmes hulumtimit dhe vlerësimit 
të programeve, drejtuesit instruktiv të 
mësimdhënies mund të pajisen me një bollëk 
informacioni dhe mund të marrin vendime 
që bazohen në gjetje dhe rekomandime 
shumë profesionale, të cilat rrisin cilësinë e 
mësimdhënies dhe të të nxënit në shkollat 
e tyre. Për shembull, një herë një mësuese 
donte të zbatonte një metodë të re që lidhej 
me aftësinë e “të dëgjuarit” në mësimin e 
gjuhës. Si një drejtues instruktiv kishte bërë 
kërkime për përdorimin e kësaj metode 
dhe ishte i mirinformuar se nuk ishte një 
metodë aq efikase. Ia tregoi mendimet e tij 
për metodën dhe i kërkoi ta zbatonte atë në 
klasë për 3-4 orë mësimore. Pas realizimit 
të këtyre orëve, mësuesja nuk ishte më e 
entuziazmuar për programin. Përfundimisht, 
u gjet një një mirëkuptim që e donte drejtuesi 
dhe mësuesja.

Drejtuesit instruktiv duhet të dinë se 
çfarë po ndodh në klasë. Pa këtë njohje, ata 
nuk janë në gjendje të vlerësojnë disa nga 
problemet që hasin mësuesit dhe nxënësit. 
Drejtuesit instruktiv duhet të punojnë 
ngushtë me nxënësit, duke zhvilluar teknika 
dhe metoda që nxitin të nxënit, si një mjet për 
të kuptuar perspektivat e mësuesve dhe për 
të krijuar një bazë mbi të cilën do të marrin 
vendime rreth zbatimit të kurrikulës.

Njohuritë dhe kompetencat që lidhen 
me drejtimin instruktiv

Është diskutuar dhe shkruar shumë 
lidhur me formimin e drejtuesve instruktiv/
didaktik të shkollës. Ekzistojnë shumë 
programe formimi, trajnimi, por dhe 

studime të ciklit master në drejtim të 
formimit dhe certifikimit si një drejtues 
instruktiv në universitetet perëndimorë, apo 
nga institucione trajnimi që ofrojnë shërbime 
për drejtuesit e shkollave. Këto programe 
ofrojnë një formim teorik dhe shumë 
praktik që lidhen me aftësitë themelore 
të drejtuesit instruktiv, ku sipas Whitaker 
(1997) identifikojmë katër aftësi thelbësore 
për drejtuesin instruktiv, si: 

Drejtuesit instruktiv të mësimdhënies 
duhet të jenë ofrues të burimeve: Nuk mjafton 
që drejtuesit të dinë pikat e forta dhe të 
dobëta të aftësive të mësuesve, por ata 
gjithashtu duhet të njohin dëshirat e 
mësuesve për t’u zhvilluar apo përmirësuar, 
si dhe për t’i vlerësuar ata për një punë 
të kryer mirë. Nga përvojat e drejtuesve 
instruktiv, mësuesit nuk kanë nevoja dhe nuk 
kërkojnë vetëm kafshata të vogla lavdërimi 
dhe siguri, por më shumë kanë nevojë që 
një drejtor instruktiv, pas vëzhgimit dhe 
vlerësimit të tyre, t’i mbështesë ata dhe 
duke u ofruar burime të ndryshme për 
kurruikulën që ata zbatojnë në çdo përbërës 
të saj (planifikim, metodologjitë me në 
qendër të nxënit, vlerësim, mjete didaktike, 
përdorim të TIK, etj etj. Drejtuesit instruktiv 
të mësimdhënies duhet të jenë burim për të 
nxënit. Mësuesit mbështeten tek drejtuesit 
e tyre dhe shpesh kërkojnë nga ata burime 
informacioni mbi tendencat aktuale dhe 
praktikat e efektshme për të nxënit. 

Drejtuesit instruktiv janë gjithnjë të 
përshtatur me çështjet që lidhen me kurrikulën, 
strategjitë e mësimdhënies efektive dhe 
vlerësimin: Marrëdhëniet drejtues-mësues 
duhet të jenë të atilla që demonstrojnë një 
ndërveprim profesional përtej çështjeve të 
vëzhgimit, të vlerësimit që orientohet dhe 
nga normat dhe kriteret zyrtare. Takimet e 
shpeshta midis tyre duhet të shkojnë deri 
aty ku, p.sh, mësuesit shkojnë lirshëm te 
zyra e drejtuesit intruktiv për të kërkuar 
sugjerime mbi mënyrën më të mirë për 
të arritur tek një fëmijë që nuk i kupton 
konceptet. Kjo kërkon që drejtues të tillë të 
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jenë gjithnjë në koherencë me ndryshimet 
kurrikulare, me elementet e rinj të saj, me 
sugjerimet didaktike që udhëzohen, me 
tekstet shkollore, etj. 

Drejtuesit duhet të jenë komunikues të 
mirë: Ata duhet të komunikojnë qartë atë 
që besojnë dhe që është thelbësore në lidhje 
me të nxënit, ku bindja se të gjithë fëmijët-
nxënës mund të nxënë është parësore. 

Drejtuesit e efektshëm, instruktiv duhet 
të krijojnë një prani të dukshme: Drejtuesit 
instruktiv duhet të jenë të pranishëm çdo 
ditë në shkollë. Kjo prani nënkupton 
përqendrimin në rezultatet e të nxënit, 
modelimin e sjelljeve të të nxënit në çdo 
mjedis të shkollës, si dhe në hartimin e 
programeve dhe veprimtarive të përditshme, 
mësimore në shkollë.

Një tjetër qasje e formimit të drejtuesit 
instruktiv sugjeron se drejtues të tillë kanë 
nevojë të kenë njohuri të përditësuara mbi 
tre fusha, si: kurrikula, mësimdhënia dhe të 
nxënit, vlerësimi (DuFour, 2002). 

Kurrikula.
Drejtuesit duhet të dinë për konceptet 

në ndryshim të kurrikulës, filozofitë dhe 
besimet arsimore, burimet dhe problemet 
e kurrikulës, vlerësimin dhe përmirësimin 
e kurrikulës. 

Mësimdhënia dhe të nxënit
Udhëzues dhe instruktor. Drejtorët 

duhet të jenë të informuar rreth modeleve të 
ndryshme, të suksesshme të mësimdhënies dhe 
të nxënit, të argumentojnë arsyet teorike për 
miratimin e një modeli të veçantë mësimor, 
ku në themel të mjedisit të të nxënit të jetë të 
nxënit bazuar në përdorimin e teknologjive të 
infromacionit dhe komunikimit.

Vlerësimi
Drejtorët instruktiv duhet të dinë për 

parimet e vlerësimit të nxënësve, procedurat 
e vlerësimit me theks mbi metodat alternative 
të vlerësimit dhe vlerësimin që synon të 
përmirësojë të nxënit e fëmijëve-nxënës. 

Historik i shkurtër në lidhje me drejtuesin 
instruktiv në arsimin shqiptar

Në sistemin arsimor, parauniversitar 
ekzistojnë elemente thelbësore të shërbimit 
instruktiv të drejtuesit të shkollës. Më poshtë, 
të grupuara dhe shumë të përmbledhura, 
gjenden përvoja të tri periudhave të 
rëndësishme të historisë së Shqipërisë që 
përkojnë dhe me tre realitete arsimore, 
përkatëse. Të dhënat e mëposhtme janë pjesë 
e dokumenteve historike dhe udhëzuesve që 
dëshmojnë drejtimin instruktiv të shkollës.

Drejtori didaktik/instruktiv në periudhën 
1925-1938

Drejtori i shkollës gjatë vëzhgimeve të 
orëve mësimore i jepte përgjigje pyetjeve të 
mëposhtme që ishin standarde në punën e 
tij dhe siguronin informacionin e nevojshm 
për vlerësimin e mësuesit.

Brumi mësimor që kishte të bënte me 
vlerësimin e procedimeve didaktike të 
mësuesit në klasë duke u bazuar në kërkesat 
e mëposhtme si: 
  A u tregua qëllimi i mësimit?
  Metoda (veprimet mësimore)
  A u paraqitën qartë e me mjetet e 

nevojshme, ushtrimet?
  A u ndal në çështjet kryesore, si bëhej 

kontrolli, mënyrat e të pyeturit të 
nxënësve?

Vehtësia e mësuesit 
Në këtë pjesë shtrohen kërkesa për vlerat 

morale dhe për aftësitë psikopedagogjike në 
organizimin e mësimit, siç janë:
  A ishte sjellja e mësuesit në mësim e 

tillë që të mos sillte mërzitje?
  A e bënte mësimin të gjallë e të 

këndshëm?
  A dinte të shtinte në punë gjithë klasën?
  A dinte të tërhiqte vëmendjen dhe 

interesin e nxënësve në shkallë të lartë?

Drejtori didaktik/instruktiv në periudhën 
1945-1990

Drejtuesi i shkollës orientohej në 
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procesin e vëzhgimit dhe vlerësimit të 
orës mësimore, duke u bazuar në pyetjet e 
zakonshme, si më poshtë:
  A u zhvillua kontrolli frontal në fillim 

të orës mësimore?
  A u pyetën dhe u vlerësuan 3-4 nxënës 

në mësim? 
  A u shpjegua mësimi i ri saktë nga 

ana shkencore dhe i kuptueshëm për 
nxënësit? 

  A u sqaruan koncepte që janë të vështira 
dhe që nuk janë kuptuar mirë nga 
nxënësit 

  A u bë një përmbledhje e orës mësimore?
  A u dhanë detyra shtëpie dhe u 

shpjeguan ato? 

Pas viteve ’90 dhe deri më sot kemi 
një hapje të madhe të arsimit ndaj shumë 
familjeve, modeleve të mësimdhënies dhe 
të të nxënit nga përvojat perëndimore. Janë 
iniciuar dhe zbatuar projekte të shumta 
për vlerësimin e shkollës, për formimin 
e drejtuesve të shkollës, ku elementet e 
drejtuesit instruktiv janë tashmë prezent 
dhe kërkesa për ta. Në vitin 2011 kemi 
udhëzuesit e parë, zyrtar, ku në to gjenden 
instrumente standard për vëzhgimin dhe 
vlerësimin e orës mësimore, të cilat janë 
përditësuar në vitin 2020, në të cilat 
drejtuesit orientohen qartësisht drejt 
shërbimit instruktiv. Krijimi i Shkollës së 
Drejtorëve në vitin 2018 ishte një iniciativë 
e mirë që fokusohet shumë në formimin 
e një drejtuesi instruktiv. Filozofia e kësaj 
shkolle bazuar në “Experiential learning”, 
në një raport shumë të balancuar midis 
formimit teorik dhe praktikës “reale” 
në shkollë , por dhe 4 module nga 9 
gjithsej të këtij programi, si: Moduli: 
“Mësimdhënia dhe të nxënit”, Moduli: 
“Diagnostikimi i shkollës”, Moduli: 
“Vëzhgimi dhe feedback/ mekanizma për 
avancimin e mësuesve”, Moduli: “Modeli i 
zhvillimit profesional për veten dhe stafin” 
mundësojnë një formim të vlefshme për një 
drejtues instruktiv. 

Metodologjia e kërkimit

Sipas Hallinger (2013) gjetjet nga 
gjenerata më e fundit e kërkimeve mbi 
drejtimin e shkollës dhe të nxënit nxjerrin 
në pah tre rrugë kryesore përmes të 
cilave studiuesit propozojnë që lidershipi 
kontribuon në të nxënit: (1) përcakton 
misionin dhe qëllimet e shkollës; (2) 
harton strukturat dhe proceset akademike; 
(3) zhvillon njerëzit. Struktura e modelit 
të ofruar prej tij përfshin tre dimensione, 
apo fusha të sipërcituar dhe mbi bazë të 
tyre u përcaktuan më tej në 10 funksione 
të drejtimit instruktiv (shih figura 1).

Bazuar në këtë model, qëllimi i 
këtij punimi është vlerësimi i aftësive të 
drejtuesve të shkollave lidhur me drejtimin 
instruktiv. Mbështetur në instrumentin e 
përpunuar nga Philip Hallinger (2013) 
u pyetën nëpërmjet google forms 199 
drejtues shkollash në 38 ZVAP të vendit. 
Të dhënat u përpunuan me SPSS.

Kampionimi, instrumenti dhe analiza e 
të dhënave

Pjesëmarrësit
Nga shkolla e drejtorëve u hartua 

një listë me drejtuesit e shkollave që 
kishin ndjekur apo ishin duke ndjekur 
programin e shkollës së drejtorëve që 
ofrohet nga shkolla e drejtorëve. Të gjithë 
pjesëmarrësve ju dërgua një email dhe 
199 prej tyre pranuan të merrnin pjesë 
në studim. 

Instrumenti
Instrumenti  i  përzgjedhur për 

vlerësimin e aftësive të drejtuesit instruktiv 
është përpunuar nga Philip Hallinger 
(2013) Principal Instructional Management 
Rating Scale (PIMRS). Instrumenti 
përbëhet nga 50 pyetje për 10 funksione 
të punës së drejtuesit të grupuara në tre 
grupe funksionesh. 
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1. Përcaktimi i misionit të shkollës  
  Përcaktimi i synimeve/objektivave 

vjetorë të shkollës 
  Komunikimi i synimeve/ objektivave 

vjetorë të shkollës 

2. Menaxhimi i kurrikulës 
  M b i k ë q y r j a  d h e  v l e r ë s i m i  i 

mësimdhënies 
  Monitorimi i progresit të nxënësve 
  Koordinimi i zbatimit të kurrikulës në 

shkollë 

3. Zhvillimi i klimës së të mësuarit  
  Respektimi i kohës së procesit mësimor 
  Nxitje për mësuesit
  Nxitje për të nxënit
  Mbikëqyrje e vazhdueshme 
  Promovimi i zhvillimit profesional

Instrumenti është përdorur në mbi 200 
studime në 25 vende të ndryshme të botës. 
Fillimisht instrumenti u përkthye në shqip 
dhe më pas u pilotua për një rishikim cilësor 
të tij me 10 drejtues shkollash.

Instrumenti është i ndërtuar nga dy 
pjese, ku pjesa e parë siguron të dhëna për 
llojin e shkollës, që drejton, ZVAP ku bën 
pjesë, për numrin e viteve të shkollës që jeni 
qenë drejtor në këtë shkollë. Pjesa e dytë 
përbëhet nga 50 pyetje që kërkojnë përgjigje, 
të cilat përshkruajnë praktikat dhe sjelljet 
kryesore të drejtuesit në një shkallë nga 1-5 
si më poshtë: 

5= Ju përfaqëson pothuajse gjithmonë 
4= Ju përfaqëson shpesh 
3= Ju përfaqëson ndonjëherë 
2= Ju përfaqëson rrallë
1= Ju përfaqëson pothuajse asnjëherë 

Figura 1: Struktura konceptuale e PIMRS (Hallinger & Wang, fq. 28)
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Analiza e të dhënave
Analiza është e natyrës përshkruese dhe 

paraqiten kryesisht frekuencat dhe vlerat 
mesatare të variableve të marrë në analizë. 
Për të krahasuar të dhënat sipas viteve 
të përvojës si drejtues u përdor analiza e 
variancës ANOVA. Të dhënat u përpunuan 
në SPSS 20.0

Gjetje dhe përfundime 
Pjesa dërrmuese e pjesëmarrësve në 

studim, 93% (n=180), kanë më pak se 10 
vite përvojë si drejtues shkolle. Drejtuesit 
pjesëmarrës kanë mesatarisht M= 5.3 DS= 
±3.8 vite përvojë si drejtues shkolle në një 
rend nga 1 në 20 vite. (Tabela a).

69% (n=138) e drejtuesve janë nga 
shkollat e arsimit bazë klasa 1-9, 23% 

(n=46) vijnë nga shkollat e arsimit të mesëm 
të lartë, klasat 10-12, gjimnaz. 5 drejtuesit 
e tjerë vijnë nga gjimnaz gjihësor (n=1), 
shkollë artistike (n=1), shkollë fillore (n=1) 
dhe shkollë profesionale (n=2). (Tabela b).

Rezultatet nga instrumenti
Më poshtë paraqesim të dhënat lidhur 

me përcaktimin e misionit të shkollës për 
të cilin janë parashikuar dy komponentë 
në instrument (1) përcaktimi i objektivave 
vjetorë të shkollës dhe (2) komunikimi i 
objektivave vjetorë të shkollës. Të dy këto 
komponentë vlerësojnë së pari mënyrën 
se si përcaktohen objektivat dhe më pas 
mënyrat se si komunikohen ato. Duke qenë 
se bëhet fjalë për një vetëvlerësim, të gjitha 
vlerësimet janë të larta edhe vlerat mesatare 

Numri i viteve drejtues shkolle Nr. %

1 deri 2 vite drejtues 42 21.6

3-5 vite drejtues 71 36.6

6-10 vite drejtues 67 34.5

11+ vite drejtues 14 7.2

Total 194 100.0

Tabela a. 

Mesatarja 5.3

Devijimi standard 3.8

Minimumi 1

Maksimumi 20

Lloji i shkollës suaj Nr. %

gjimnaz gjuhësor 1 0.5

shkollë artistike 1 0.5

shkollë e arsimit bazë klasat- 1-9 138 69.3

shkollë e arsimit të mesëm të lartë- klasat 10-12, gjimnaz 46 23.1

shkollë e arsimit të mesëm të ulët-klasat 6-9 10 5.0

shkollë fillore -klasat 1-5 1 0.5

shkollë profesionale 2 1.0

Total 199 100.0

Tabela b. 
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gjithashtu. Megjithatë diferencat mes vlerave 
mesatare paraqesin modele përgjigjesh me 
interes për t’u analizuar. Për përcaktimin 
e objektivave drejtuesit mbështetën më 
shumë në të dhënat për arritjet e nxënësve, 
M= 4,79, më pas në objektiva që gjejnë 
mirëkuptimin M=4.56. Të dy këto teknika 
i përkasin metodave klasike që shkollat 
përgjithësisht përdorin për përcaktimin e 
misionit dhe objektivave të shkollës, referuar 
diskutimeve gjatë moduleve në shkollën e 
drejtorëve. Drejtuesit përdorin mesatarisht 
më pak tre metodat e tjera më bashkëkohore 
që synojnë përfshirjen më të gjerë të stafit 
dhe nxënësve nëpërmjet metodave formale 
dhe joformale dhe fokus grupeve. Drejtuesit 

duhet të punojnë akoma më shumë lidhur 
me përdorimin e fokus grupeve, M= 4.40, 
në ndarjen e detyrave dhe përcaktimin e 
përgjegjësive të stafit, M= 4.42, si dhe 
përdorimin e metodave të ndryshme, 
formale dhe joformale, M= 4.42, për 
vlerësimin e nevojave, ku të përfshihet gjithë 
stafi, lidhur me përmbushjen e synimeve/
objektivave vjetore të shkollës.

Menaxhimi i kurrikulës
Fusha e dytë e vlerësimit ka të bëjë me 

menaxhimin dhe zbatimin e kurrikulës. Tre 
janë komponentët kryesorë të kësaj fushe 
(1) koordinimi i zbatimit të kurrikulës, (2) 
monitorimi i progresit të nxënësve dhe (3) 

Përcaktimi i misionit të shkollës M 1 2 3 4 5

Përcaktimi i synimeve/objektivave vjetorë të shkollës

Zhvilloni fokus-grupe për të përcaktuar synimet/objektivat 
vjetore të shkollës 4.40 3(1.5) 23(11.6) 64(32.3) 108(54.5)

Përcaktoni përgjegjësitë e stafit lidhur me përmbushjen e 
synimeve/objektivave vjetore të shkollës 4.42 5(2.5) 10(5.1) 80(40.4) 103(52.0)

Përdorni vlerësimin e nevojave ose metoda të ndryshme 
(formale dhe joformale) që përfshijnë gjithë stafin për të 
përmbushur synimet/objektivat vjetore të shkollës.

4.42 1(0.5) 13(6.5) 85(42.7) 100(50.3)

Bazoheni te të dhënat e arritjeve të nxënësve, kur përcaktoni 
synimet/objektivat e shkollës 4.79 1(0.5) 2(1.0) 33(16.6) 163(81.9)

Përcaktoni synime/objektiva që gjejnë mirëkuptim dhe 
mundësojnë veprimtari që zbatohen lehtësisht nga mësuesit 
në shkollë

4.56 1(0.5) 6(3.0) 72(36.5) 118(59.9)

Komunikoni misionin e shkollës në mënyrë të frytshme/
efektive tek anëtarët e komunitetit shkollor 4.54 3(1.5) 13(6.5) 57(28.6) 126(63.3)

Komunikimi i synimeve/ objektivave vjetorë të shkollës

Diskutoni synimet/objektivat vjetore të shkollës me mësuesit 
në takimet me Këshillin e mësuesve apo me ekipet lëndore 4.68 1(0.5) 2(1.0) 7(3.6) 38(19.5) 147(75.4)

I referoheni synimeve/objektivave vjetore të shkollës kur 
merrni vendime lidhur me zbatimin e kurrikulës nga 
mësuesit

4.53 11(5.5) 71(35.7) 117(58.8)

Mundësoni që synimet/objektivat vjetore të shkollës të 
pasqyrohen në vende shumë të dukshme në shkollë (p.sh. 
me postera, tabela njoftimi në mjediset e hapura të shkollës, 
në website të shkollës)

4.67 3(1.5) 10(5.0) 37(18.6) 149(74.9)

I referoheni synimeve /obektivave vjetorë ose misionit të 
shkollës në takimet me nxënësit ose stafin (p.sh., në Këshillin 
e mësuesve, në organizmat e shkollës, me komunitetin 
prindëror ose në diskutime të ndryshme)

4.45 1(0.5) 2(1.0) 12(6.0) 75(37.7) 109(54.8)

Tabela 1. Përcaktimi i misionit të shkollës
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Mbikëqyrja dhe vlerësimi i mësimdhënies M 1 2 3 4 5

Siguroni që rezultatet e të nxënit të orës mësimore, që hartojnë 
mësuesit, janë në përputhje me synimet/objektivat vjetore të 
shkollës dhe me drejtimin e shkollës

4.21 4(2.0) 4(2.0) 20(10.1) 90(45.2) 81(40.7)

I shikoni produktet e punës së nxënësve, kur vlerësoni procesin e 
mësimdhënies në klasa 4.54 1(0.5) 8(4.0) 72(36.4) 117(59.1)

Kryeni vëzhgime dhe të pa paralajmëruara rregullisht në klasa 
(vëzhgimet e paparalajmëruara zgjasin të paktën 5 minuta 
dhe mund ose nuk mund të përfshijnë reagime me shkrim ose 
komunikime zyrtare midis drejtorit dhe mësuesit)

4.03 7(3.5) 6(3.0) 36(18.1) 76(38.2) 74(37.2)

U tregoni pikat e forta mësuesve që lidhen me praktikat e tyre të 
mësimdhënies pas vëzhgimit dhe reagimit (këto reagime mund 
të jenë biseda pune me vlerësime me shkrim lidhur me procesin 
mësimor)

4.64 2(1.0) 6(3.0) 53(26.6) 138(69.3)

U vini në dukje nevojat për përmirësim mësuesve lidhur me 
dobësitë që ata demonstrojnë në praktikat e tyre të mësimdhënies 
pas vëzhgimit dhe reagimit (këto reagime mund të jenë biseda pune 
me vlerësime me shkrim lidhur me procesin mësimor)

4.53 2(1.0) 9(4.5) 69(34.8) 118(59.6)

Koordinimi i zbatimit të kurrikulës në shkollë

I bëni të qartë stafit të shkollës se kush është përgjegjës për 
koordinimin e zbatimit të kurrikulës në të gjitha nivelet dhe 
klasat e shkollës (p.sh., drejtori, zëvendës drejtori ose drejtuesit 
e mësuesve)

4.58 1(0.5) 11(5.5) 58(29.1) 129(64.8)

Mbështeteni te rezultatet e nxënëse, pas provimeve përfundimtare, 
kur merrni vendime për zbatimin e kurrikulës në shkollë 4.53 2(1.0) 9(4.6) 67(34.2) 118(60.2)

Monitoroni zbatimin e kurrikulës në klasa, për të parë nëse ajo 
bazohet te objektivat e kurrikulës në nivel shkolle 4.56 1(0.5) 6(3.0) 71(35.7) 121(60.8)

Vlerësoni gjithnjë nëse ka mbivendosje/ndryshime midis 
objektivave kurrikulare të shkollës dhe provimeve përfundimtare 
të arritjeve të shkollës

4.27 3(1.5) 27(13.6) 82(41.4) 86(43.4)

Merrni pjesë aktive në veprimtaritë e ekipeve lëndore, të Këshillit 
të mësuesve, të drejtorisë, etj., lidhur me rishikimin e materialeve 
kurrikulare (plane vjetore, plane tremujore, tekste shkollore, plane 
të orës së mësimit, kurrikula me zgjedhje

4.44 3(1.5) 17(8.6) 68(34.3) 110(55.6)

Monitorimi i progresit të nxënësve 

Takoheni individualisht me mësuesit për të diskutuar përparimin 
e nxënësve 4.47 3(1.5) 10(5.1) 76(38.6) 108(54.8)

Diskutoni rezultatet e arritjeve të nxënësve me ekipet lëndore, me 
Këshillin e mësuesve për të identifikuar pikat e forta dhe të dobëta 
që lidhen me përmbajtjen dhe zbatimin e kurrikulës

4.50 1(0.5) 2(1.0) 12(6.1) 64(32.5) 118(59.9)

Kryeni provime si drejtori e shkollës ose forma të tjera të matjes së 
arritjeve për të vlerësuar përparimin e nxënësve drejt përmbushjes 
së qëllimeve/synimeve/objektivave vjetorë të shkollës

4.46 1(0.5) 2(1.0) 11(5.5) 76(38.2) 109(54.8)

Informoni mësuesit për rezultatet e performancës së shkollës 
në formë të shkruar (p.sh., me anë të një raporti të shkruar, me 
një shënim ose në website të shkollës, me e-mail ose në gazetën 
e shkollës)

4.64 9(4.5) 54(27.1) 136(68.3)

Informoni nxënësit për arritjet e shkollës 4.33 1(0.5) 3(1.5) 25(12.6) 69(34.8) 100(50.5)

Tabela 2. Menaxhimi i kurrikulës
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mbikëqyrja dhe vlerësimi i mësimdhënies. 
Edhe në këtë fushë vetëvlerësimet e 
drejtuesve janë mesatarisht të larta. 

Lidhur me mbikëqyrjen dhe vlerësimin 
e mësimdhënies drejtuesit më shpesh i 
tregojnë mësuesve pikat e tyre të forta, 
M=4.64, dhe vlerësojnë procesin e 
mësimdhënies dhe shikojnë produktet e 
punës së nxënësve, M=4.54. Më rrallë 
ata kryejnë vëzhgime të paparalajmëruara, 
M=4.03, dhe sigurohen se rezultatet e të 
nxënit që përcaktojnë mësuesit përputhen 
me objektivat vjetorë të shkollës, M=4.21. 
Vlera mesatare e grupit të pyetjeve lidhur me 
mbikëqyrjen dhe vlerësimin e mësimdhënies 
është më e ulëta brenda fushës së menaxhimit 
të kurrikulës, M=4.39.

Sa i takon koordinimit dhe zbatimit të 
kurrikulës në shkollë drejtuesit shpenzojnë 
më shpesh kohë të qartësojnë stafin e tyre 
se kush është përgjegjës për koordinimin 
dhe zbatimin e kurrikulës, M=4.58 si edhe 
në monitorimin e zbatimit të kurrikulës 
në klasa, M= 4.56, dhe në vlerësimin 
e arritjeve të nxënësve për marrjen e 
vendimeve në vijim M=4.53. 

Drejtuesit shpenzojnë mesatarisht 
më pak kohë për të vlerësuar nëse ka 
mbivendosje mes objektivave kurrikulare 
të shkollës dhe provimeve përfundimtare, 
M=4.27. 

Për monitorimin e progresit të 
nxënësve drejtuesit angazhohen më shpesh 
në informimin e mësuesve për rezultatet 
e performancës së shkollës në formë të 
shkruar M=4.64 dhe diskutimit të arritjeve 
të nxënësve me ekipet lëndore dhe këshillin e 
mësuesve, M=4.50. Më rrallë ata informojnë 
nxënësit M=4.33 dhe kryejnë provime 
apo testime si drejtori për vlerësimin e 
arritjeve të nxënësve, M=4.46 apo takohen 
individualisht me mësuesit për përparimin 
e nxënësve M=4.47.

Në fushën e tretë të instrumentit, 
zhvillimin e kulturës së të nxënit në shkollë 
janë 5 dimensione apo nën fusha (1) 
respektimi i kohës së procesit mësimor, (2) 
nxitje për mësuesit, (3) nxitje për të nxënit, 
(4) mbikëqyrje e vazhdueshme dhe (5) 
promovimi i zhvillimit profesional. Edhe në 
këtë fushë vlerësimet e drejtuesve tentojnë 
drejt vlerave të larta.

Respektimi i kohës së procesit mësimor M 1 2 3 4 5

Minimizoni gjithnjë ndërprerjet e kohës 
së mësimit për shkak të problemeve apo 
njoftimeve që i adresohen komunitetit /
publikut

4.15 15(7.5) 13(6.5) 10(5.0) 51(25.6) 110(55.3)

Siguroni që nxënësit të mos thirren nga 
drejtoria apo nga mësues gjatë kohës 
mësimore

4.56 6(3.0) 2(1.0) 4(2.0) 49(24.6) 138(69.3)

Siguroni që nxënësit që vijnë me vonesë 
apo ata që konsiderohen “të vështirë” të 
mos mbeten prapa në mësime për shkak të 
mungesave në orët mësimore

4.48 1(0.5) 1(0.5) 13(6.5) 71(35.7) 113(56.8)

Inkurajoni mësuesit që të përdorin kohën 
mësimore të mësimdhënies dhe për 
praktikimin e aftësive dhe koncepteve të reja

4.62 1(0.5) 4(2.0) 63(31.8) 130(65.7)

Kufizoni ndërhyrjen e veprimtarive ekstra 
dhe ndërkurrikulare në kohën e orës 
mësimore

3.93 13(6.5) 14(7.0) 24(12.1) 70(35.2) 78(39.2)

Tabela 3. Zhvillimi i klimës së të nxënit; Respektimi i kohës së procesit mësimor
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Mbikëqyrje e vazhdueshme M 1 2 3 4 5

Merrni kohë për të folur në mënyrë 
infomale me nxënësit dhe mësuesit 
gjatë pushimeve midis orëve mësimore

3.97 2(1.0) 13(6.6) 41(20.7) 74(37.4) 68(34.3)

Vizitoni klasat për të diskutuar çështje/
probleme të shkollës me mësuesit dhe 
nxënësit

4.48 4(2.0) 10(5.0) 72(36.2) 113(56.8)

Merrni pjesë në aktivitete ekstra dhe 
ndërkurrikulare 4.36 2(1.0) 1(0.5) 14(7.1) 88(44.4) 93(47.0)

Mbuloni klasat me mësues ose vetë 
derisa të vijë një mësues i vonuar ose 
një zëvendësues

4.72 1(0.5) 1(0.5) 8(4.0) 33(16.7) 155(78.3)

Këshilloni nxënësit ose u jepni 
udhëzime të drejtpërdrejta në klasa 4.56 5(2.5) 13(6.6) 47(23.7) 133(67.2)

Lidhur me respektimin e kohës së 
procesit mësimor vihet re se drejtuesit 
shpenzojnë më shpesh kohë duke inkurajuar 
mësuesit të përdorin aftësi dhe kompetenca 
të reja gjatë mësimit, M=4.62, si edhe 
sigurohen që nxënësit të mos thirren nga 
drejtoria apo mësues të tjerë gjatë kohës 
mësimore. Më rrallë drejtuesit kufizojnë 
ndërhyrjen e veprimtarive ndërkurrikulare 
në orën e mësimit, M=3.93 si edhe 
minimizojnë ndërprerjet e orës mësimore 
për njoftime që i adresohen komunitetit apo 
problemeve të ndryshme, M=4.15.

Për një mbikëqyrje sa më të mirë të 
procesit mësimor drejtuesit angazhohen 
më shpesh në përpjekje për të mos humbur 
asnjë orë mësimore duke zëvendësuar ata 
që mungojnë me kolegë të tjerë, M=4.72, 
këshillojnë nxënësit ose japin udhëzime të 
drejtpërdrejta në klasa, M=4.56. Më rrallë 
drejtuesit marrin kohë për të diskutuar 
në mënyrë informale me nxënësit dhe 
mësuesit gjatë pushimeve apo midis 
orëve mësimore, M=3.97, si edhe më 
rrallë marrin pjesë në aktivitete ekstra dhe 
ndërkurrikulare M=4.36.

Dy dimensione të tjera lidhur me 
zhvillimin e klimës së të mësuarit në shkollë 
janë edhe nxitja për të nxënë te mësuesit 

dhe te nxënësit. Lidhur me 5 variablet për 
nxitjen e të nxënit te mësuesit drejtuesit 
më shpesh falënderojnë individualisht 
mësuesit për përpjekjet, performancën 
e tyre dhe arritjet e nxënësve, M=4.76, 
promovojnë e vlerësojnë arritjet e larta 
të mësuesve si në takimet me stafin edhe 
në raportet e shkollës, M=4.50, dhe 
vlerësojnë performancën e jashtëzakonshme 
të mësuesve në dokumentet e performancës 
që janë pjesë e dosjes apo portofolit të 
mësuesit, M=4.50. Më rrallë drejtuesit 
krijojnë mundësi për rritjen profesionale të 
mësuesit duke i shpërblyer për kontributet e 
veçanta në shkollë, M=4.01, dhe shpërblim 
jo financiar duke promovuar përpjekjet dhe 
arritjet e tyre tek të tjerët, M=4.29.

Lidhur me nxënësit, drejtuesit më 
shpesh identifikojnë nxënësit që arrijnë 
rezultate të larta dhe i shpërblejnë ata në 
forma të ndryshme si këndi i nderit të 
shkollës, shkrime në gazetën e shkollës 
apo web të shkollës, M=4.65. Drejtuesit 
gjithashtu më shpesh gjejnë mënyra për 
të shpërblyer mësuesit nxënësit e të cilëve 
arrijnë rezultate të larta M=4.52. Më rrallë 
drejtuesit njohin arritjet e nxënëse duke 
vlerësuar në zyrë arritjet e tyre M=4.32 
dhe më rrallë përdorin stafin, prindërit apo 

Tabela 4. Zhvillimi i klimës së të nxënit; Mbikëqyrje e vazhdueshme
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Nxitje për të nxënit M 1 2 3 4 5

Identifikoni nxënësit që arrijnë rezulltate 
të larta dhe i shpërbleni ata në forma të 
ndryshme, zyrtare si: Këndi i nderit të 
shkollës, shkrime në gazetën e shkollës ose në 
website të shkollës, etj.

4.65 1(0.5) 9(4.6) 46(23.4) 141(71.6)

Përdorni stafin e shkollës, komunitetin e prindërve 
për të nderuar nxënësit që kanë arritje të larta në 
të nxënë në nivel shkolle, rajoni, kombëtare apo 
ndërkombëtar, por dhe për sjelljet e tyre në shkollë, 
familje dhe komunitet.

4.35 2(1.0) 22(11.1) 79(39.9) 95(48.0)

Njihni arritjet ose përmirësimet e cilësore të 
nxënësve duke shqyrtuar në zyrë punimet e tyre 4.32 1(0.5) 5(2.5) 18(9.1) 79(39.9) 95(48.0)

Kontaktoni prindërit për t’u komunikuar atyre 
arritjet, performancën, përmirësimet dhe cilësitë 
shembullore të nxënësve

4.47 1(0.5) 4(2.0) 13(6.6) 62(31.3) 118(59.6)

Mbështetni në mënyrë aktive mësuesit duke e bërë të 
njohur kontributin e tyre, profesional në shkollë, por 
dhe duke i shpërblyer për arritjet e larta të nxënësve 
të klasave të tyre

4.52 1(0.5) 1(0.5) 11(5.6) 65(33.0) 119(60.4)

komunitetin e gjerë për të nderuar arritjet e 
nxënësve të shkëlqyer në nivel local rajonal 
apo edhe ndërkombëtar, M=4.35.

Zhvillimi profesional i mësuesve është 

padyshim elementi më i rëndësishëm në 
zhvillimin e klimës së të mësuarit. Mësues 
të zhvilluar profesionalisht përmirësojnë 
procesin mësimor, lehtësojnë të nxënit dhe 

Nxitje për mësuesit M 1 2 3 4 5

Çmoni dhe theksoni arritjet e larta të 
mësuesve në takimet e stafit, në raportet 
e shkollës, në gazetën e shkollës, në 
komunikimet apo shkresat zyrtare të shkollës

4.50 2(1.0) 14(7.0) 65(32.7) 118(59.3)

I falënderoni individualisht mësuesit për 
përpjekjet, performancën e tyre, për arritjet 
e nxënësve

4.76 2(1.0) 1(0.5) 2(1.0) 33(16.6) 161(80.9)

Vlerësoni performancën e jashtëzakonshme 
të mësuesve, duke e shkruar në dokumente 
që janë pjesë e dosjes/portofolit të mësuesve.

4.50 4(2.0) 2(1.0) 13(6.5) 52(26.1) 128(64.3)

Shpërbleni përpjekjet e veçanta të mësuesve 
duke u krijuar mundësi që arritjet e tyre 
profesionale të njihen dhe nga të tjerët

4.29 2(1.0) 6(3.0) 23(11.6) 69(34.8) 98(49.5)

Krijoni mundësi të rritjes profesionale 
për mësuesit duke i shpërblyera ata për 
kontributet e veçanta në shkollë

4.01 4(2.0) 6(3.0) 38(19.2) 86(43.4) 64(32.3)

Tabela 5. Zhvillimi i klimës së të nxënit; Nxitje për mësuesit

Tabela 6. Zhvillimi i klimës së të nxënit; Nxitje për të nxënit
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rrisin pritshmëritë e kualifikimit të nxënësve. 
Në instrument janë 5 variabla lidhur me 
promovimin e zhvillimit profesional të 
mësuesve. Ky dimension ka edhe vlerat më 
të larta mesatare krahasuar me dimensionet e 
tjera brenda kësaj fushe, është një tregues që 
i kushtohet rëndësi e konsiderueshme brenda 
shkollës. Drejtuesit pjesëmarrës më shpesh 
përpiqen të lënë kohën e nevojshme për 
mësuesit për të ndarë ide ose informacione 
që lidhen me mësimdhënien në takimet 
që bëhen brenda shkollës, M=4.71 si dhe 
përpiqen gjithashtu më shpesh të sigurojnë 
pjesëmarrjen e stafit në veprimtari të 
rëndësishme kualifikuese dhe trajnime, 
M=4.67. Më rrallë ata sigurohen që 
veprimtaritë ku angazhohen mësuesit janë 
në përputhje me objektivat e shkollës, 
M=4.52, dhe drejtojnë ose marrin pjesë në 
veprimtari të mësuesve të shkollës që lidhen 
me mësimdhënien, M=4.59.

Krahasimi i mes fushave dhe dimensioneve 
sipas viteve të eksperiencës si drejtues

Në grafikun e mëposhtëm janë 
paraqitur vlerat mesatare të tre fushave (1) 

përcaktimi i misionit të shkollës, M=4.5, 
(2) Menaxhimi i zbatimit të kurrikulës 
M=4.5 dhe Zhvillimi i kulturës së të nxënit, 
M=4.4). Pavarësisht se ndryshimi në 
makro mes tre fushave të instrumentit është 
i papërfillshëm krahasimi mes nënfushave 
apo dimensioneve brenda secilës fushës na 
mundëson një panoramë më të qartë të 
rezultateve. Vëmë re që mesataren më të 
lartë mes nënfushave e zënë komunikimi i 
synimeve/objektivave vjetorë të shkollës dhe 
promovimi i zhvillimit profesional M=4.6. 
ndërkohë vlerat më të ulëta mesatare i 
vëmë re në respektimin e kohës së procesit 
mësimor M=4.3 dhe tre dimensione 
të tjera me vlerë mesatare M= 4.4 që 
janë nxitje për zhvillimin profesional të 
mësuesve, mbikëqyrja e vazhdueshme dhe 
mbikëqyrja dhe vlerësimi i mësimdhënies.

Drejtuesit nuk janë padyshim të 
njëjtë, pasi ka shumë faktorë që ndikojnë 
performancën e tyre dhe zbatimin e parimeve 
më të larta të drejtimit instruktiv në shkollë. 
Faktorë të tillë janë niveli i kualifikimit, vitet 
e eksperiencës por edhe cilësi të lidhura me 
shkollën stafin akademik, ku gjendet shkolla 
etj. Për të bërë një ilustrim të ndryshimeve ne 

Promovimi i zhvillimit profesional M 1 2 3 4 5

Siguroni që veprimtaritë trajnuese në të cilat 
marrin pjesë mësuesit e shkollës lidhen dhe 
janë në përputhje me qëllimet e shkollës

4.52 1(0.5) 1(0.5) 6(3.0) 76(38.6) 113(57.4)

Mbështetni në mënyrë aktive mësuesit e 
shkollës për përdorimin në klasë të aftësive të 
fituara gjatë trajnimit

4.64 1(0.5) 3(1.5) 62(31.3) 132(66.7)

Siguroni pjesëmarrjen e të gjithë stafit të 
shkollës në veprimtari të rëndësishme, trajnimi 
që lidhet me punën e tyre

4.67 1(0.5) 6(3.0) 50(25.3) 141(71.2)

 Drejtoni ose merrni pjesë në veprimtaritë e 
mësuesve të shkollës që lidhen me procesin e 
mësimdhënies

4.59 1(0.5) 2(1.0) 6(3.0) 59(29.6) 131(65.8)

U lini kohë mësuesve që të ndajnë ide ose 
informacione, që lidhen me shërbimin e tyre, 
në takimet e ekipeve lëndore apo të Këshillit 
të mësuesve

4.71 1(0.5) 3(1.5) 49(24.7) 145(73.2)

Tabela 7. Zhvillimi i klimës së të nxënit; Promovimi i zhvillimit profesional
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e fokusuam analizën në diferencën që mund 
të ekzistojë ndërmjet drejtuesve sipas viteve 
të përvojës që ata kanë si drejtues. Duke 
supozuar që drejtuesit e rinj mbështeten 
më shpesh në modelet klasike të drejtimit 
të shkollës i grupuam mësuesit në 4 grupe: 
1-2 vjet përvojë si drejtues, 3-5 vjet përvojë 
drejtues, 6-10 vjet drejtues dhe grupi me ata 
që kishin më shumë se 10 vjet si drejtues. 
Të dhënat tregojnë se veçanërisht drejtuesit 
e rinj në të gjithë dimensionet kanë mesatare 
më të ulët se të gjithë grupet e tjerë. 

Tabela 8 dëshmon qartë se mësuesit 
me 1-2 vite përvojë, M=3.93, kanë nevojë 
për mbështetje dhe për formim profesional 
lidhur me krijimin te ata të aftësive instruktive 
të drejtimit. Drejtuesit me 6-10 vite përvojë 
tregojnë një lëvizje me ulje-ngritje të 
përdorimit të aftësive instruktive, kurse 
drejtuesit me mbi 10 vite punë tregojnë një 
stanjacion të shërbimit instruktiv, shërbim 
që duhet nxitur akoma më shumë.

Për të kuotuar nëse ndryshimet ishin 
statistikisht të rëndësishme u realizua testi 
i analizës së variancës ANOVA. Ndryshime 
statistikisht të rëndësishme u vunë re vetëm 

në dimensionin mbikëqyrje e vazhdueshme 
brenda fushës zhvillimi i kulturës së të 
nxënit. Ndryshimi ishte domethënës mes 
mësuesve me më shumë se 10 përvojë, M= 
4.05 dhe atyre mësuesve të tjerë, 1-2 vite 
M=4.33, 3-5 vite M=4.5 dhe 6-10 vite 
M=4.5, F=4.06, p=0.008

Edhe pse ndryshimet nuk janë 
statistikisht të rëndësishme të paktën për 
mësuesit me 1-2 vite përvojë modeli është i 
qartë. Vlerësimi tyre për aftësitë e drejtuesit 
instruktiv është më i ulët mesatarisht në të 
gjithë dimensionet, që është një tregues 
për nevojën për studime të mëtejshme që 
krahasojnë grupe të ndryshme mësuesish me 
standardet e drejtuesit instruktiv. 

Përfundime dhe rekomandime 

Ky artikull është ndër të parët që analizon 
veprimtaritë dhe proceset e punës që merr 
drejtimi instruktiv në kontekstin shqiptar. 
Mbështetur në instrumentin PIRMS e 
përpunuar nga Philip Hallinger (2013) janë 
mbledhur dhe analizuar perceptimet dhe 
vetëvlerësimet e 199 drejtuesish shkollash në 

Grafiku 1. Vlerat mesatare për 10 funksionet dhe për tri drejtimet
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38 zyra vendore të arsimit në vend që kanë 
ndjekur shkollën e drejtorëve. Drejtuesit i 
vlerësojnë mesatarisht shumë mirë aftësitë 
e tyre në të tre fushat e drejtimit instruktiv, 
megjithatë modelet e ndërveprimit mes 
teknikave bashkëkohore dhe klasike të 
drejtimit identifikojnë dallime tek ata në 
secilën fushë dhe dimension.

Drejtuesit nuk janë një kategori 
homogjene dhe padyshim ka shumë faktorë 
që ndikojnë në ushtrimin e aftësive e 
parimeve të drejtimit instruktiv. Duke 
krahasuar vlerësimin që drejtuesit me vite 
të ndryshme përvojë i bëjnë vetes në secilën 
fushë dhe dimension vihet re qartë se 
drejtuesit e rinj kanë vlerësim më të ulët të 

vetes që do të thotë se rekomandohet që ata 
kanë më shumë nevojë për mbështetje e trajnim. 

Një vlerësim disi më i ulët vihet re edhe 
te drejtuesit me përvojën më të madhe. 
Këto rezultate na bëjnë të mendojmë se jo 
vetëm që drejtuesit kanë nevojë për trajnim, 
ndaj rekomandohet që trajnimi i drejtuesve të 
shkollës duhet të bazohet tek nevojat specifike 
të secilit grup.

Duke konsideruar gjetjet e studimeve 
të autorëve të ndryshëm mbi rolin dhe 
përparësinë që ka drejtimi dhe drejtuesi 
instruktiv në shkollë veçanërisht në rezultatet 
e të nxënit, si dhe në rezultatet e këtij 
vrojtimi, arrihet lehtësisht në rekomandimin 
e inkurajimit të një modeli të tillë drejtimi 

Grafiku 8. Vlerat mesatare për 10 funksionet dhe për tri drejtimet

Përcaktimi i misionit të 
shkollës

1 Përcaktimi i synimeve/objektivave vjetorë të shkollës

2 Komunikimi i synimeve/ objektivave vjetorë të shkollës

Menaxhimi i kurrikulës

1 Mbikëqyrja dhe vlerësimi i mësimdhënies

2 Monitorimi i progresit të nxënësve

3 Koordinimi i zbatimit të kurrikulës në shkollë

Zhvilllimi i klimës së të 
nxënit

1 Respektimi i kohës së procesit mësimor

2 Nxitje për mësuesit

3 Nxitje për të nxënit

4 Mbikëqyrje e vazhdueshme

5 Promovimi i zhvillimit profesional
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Instructional leadership, perceptions and experiences from ‘The School of principals’ 
in Albania

Instructional leadership is a key theme when analyzing school management & 
administration. Researches show that Instructional leadership has demonstrated to have the 
greatest impact on student learning even compared to other competing models in the last 50 
years. Some researchers argue that instructional leaders are more focused on the quality and 
impact of teaching in the school, and on building appropriate trust and a safe climate with pupils. 
In this research we analyze the shape instructional leadership takes in the Albanian context. 
Our focus is to measure features of instructional leadership in principals and aspirant principals 
that have attended school leadership in Albania using Principal Instructional Management 
Rating Scale PIMRS and compare them with other school principals that have not attended 
the school. We have used census methodology giving the same chance to participate to every 
school principal in Albania.

This research is important since only three cohorts of school principals and aspirants for 
school principals have attended the school leadership training, and collecting data from them 
will help all actors improve their actions based on the evidences collected. Being among the first 
research that addresses instructional leadership skills in Albania and also the first with principals 
that have already attended the school leadership program makes this paper of great interest. 
Results are of value for teaching lecturers/trainers in the program and also for principals, the 
organizers of the school leadership and for educational policies decision makers.

Keywords: Instructional leadership, school, management, perceptions, Principal Instructional 
Management Rating Scale PIMRS
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Përmbledhje

Drejtimi i shkollës është art më vete. Ai është po aq i vjetër sa i vjetër është dhe procesi i 
të mësuarit. Për të flitet e shkruhet shumë. Për drejtuesin e shkollës, sot përdorim terma të 
ndryshëm, si: menaxher, administrues, udhëheqës, lidership i shkollës etj. Në legjislacionin 
për arsimin dhe në komunikimin e përditshëm vazhdojmë ta quajmë “drejtor”, ndërsa 
punën që kryen “drejtim”. Dhe në institucione të tjera e në kompani shtetërore e private, 
titullari thërritet “drejtor”. Studimet e fundit nxjerrin në pah se përmirësimi i procesit 
të drejtimit të shkollës mbetet në krye të listës së përparësive të reformave për forcimin 
e shkollave dhe se cilësia e mësuesve qëndron mbi gjithçka tjetër, por drejtimi i shkollës 
vjen menjëherë pas saj (Raporti i Fondacionit Wallace, 2013). Në bazë tezës sonë qëndron 
rëndësia që ka arti i drejtimit të shkollës. Punimi synon t’u japë përgjigje pyetjeve, të tilla 
si: Cili është niveli i drejtimit të shkollës? Çfarë politikash institucionale ndikojnë drejtimin 
e shkollës? Cila është perspektiva e të certifikuarve nga Shkolla e Drejtorëve? Sa dhe si 
reflektohet në punën e përditshme në shkollë performanca e të trajnuarve nga Shkolla 
e Drejtorëve? Kush e vlerëson drejtimin e shkollës? A ndihet nevoja për përmirësimin e 
legjislacionit që lidhet me drejtimin e shkollës? Sfida kryesore mbetet përmirësimi i artit të 
drejtimit të shkollës, për afirmimin e drejtorëve të suksesshëm, të cilët arrijnë të krijojnë një 
vizion të gjerë të institucionit arsimor, drejtorë që përmbushin standardet më të larta dhe 
kërkesat ligjore për të garantuar suksesin e të gjithë nxënësve. Veprimtari institucionale, 
të tilla si: monitorimi i punës së drejtuesve të shkollave dhe vlerësimi i performancës së 
tyre, kryerja e studimeve pesëvjeçare për vlerësimin e nevojave të lidershipit në arsim, 
krijimi i sistemit të trajnimit të vazhduar të drejtuesve të IA-ve edhe me rrjete profesionale 
etj., përbëjnë disa nga përfundimet e rekomandimet e punimit.
Fjalë kyçe: drejtor, art drejtimi, Shkolla e Drejtorëve, certifikim, performancë në drejtim
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Shtrimi i problemit

Për drejtimin e shkollës flitet e shkruhet 
shumë. Tradita e arsimit tonë dëshmon 
se drejtimi i shkollës ka qenë dhe mbetet 
një nga faktorët përcaktues të suksesit të 
nxënësve. Drejtori (“Mësues-drejtori”, siç 
e thërrisnin në shumë krahina të vendit) 
është parë nga nxënësit si nxitës i mësuesve 
për të kryer detyrën me disiplinë, efektivitet e 
rendiment, por edhe si një motivues (kërkues 
llogarie) i nxënësve për të frekuentuar 
shkollën dhe për të mësuar sa më shumë. Kur 
flitet për historikun e arsimit, brezat kujtojnë 
drejtues shkollash që kanë lënë gjurmë të 
pashlyera, ashtu sikurse dhe drejtues që kanë 
lënë përshtypje jopozitive me punën e tyre të 
dobët. Nga fillimet e arsimit, kur mësuesit e 
diplomuar ishin të rrallë, deri në vitet 1960, 
punët dhe përgjegjësitë kryesore të drejtuesit 
të shkollës ishin rregulli, disiplina e kontrolli, 
lidhjet bashkëpunuese me pushtetin lokal 

dhe raportimi në seksionin e arsimit në 
rreth. Me shtrirjen e arsimit në të gjitha 
krahinat e fshatrat dhe me masivizimin e 
tij, sidomos pas plenumit të 7-të të KQ të 
PPSh-së për revolucionarizimin e shkollës, 
shkollat u shtuan, numri i nxënësve në to 
u rrit (sidomos në qytete dhe në qendrat 
e fermave e të kooperativave bujqësore), 
niveli arsimor dhe cilësia e mësuesve u rrit 
(sepse ata mbaronin institutet pedagogjike 
ose universitetin). Vëmendje iu kushtua 
përmirësimit të planeve e të programeve 
mësimore, përmbajtjes së teksteve shkollore, 
pasurimit të bazës mësimore-didaktike, 
kualifikimit e vetëkualifikimit të mësuesve 
etj. Të gjitha këto zhvillime bënë që roli i 
drejtorit të shkollës të merrte një rëndësi 
më të madhe, pasi detyrat e tij u shtuan 
ndjeshëm. Prej drejtorit pritej që të ishte 
administrator i zoti, planifikues i aftë e 
menaxhues i mirë i burimeve njerëzore, i 
suksesshëm si mësues, ideator i punës për 

Besnik RAMA është specialist në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. Ai mban gradën “Doktor i 
shkencave”. Është autor i mbi 30 artikujve pedagogjikë e shkencorë, i më shumë se 10 librave studimorë 
për kurrikulën e gjuhës shqipe e të letërsisë, didaktikës etj., apo libra monografikë për të mësuarit dhe 
të nxënit. Ka një përvojë disavjeçare si pedagog i jashtëm në Universitetin e Tiranës dhe atë të Durrësit. 
Aktualisht është dhe lektor në Shkollën e Drejtorëve për modulin “Procesi i drejtimit të ndryshimeve 
transformuese në përputhje me kuadrin ligjor të arsimit shqiptar”, pjesë e Programit të Trajnimit të 
Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për Drejtuesit e Institucioneve të Arsimit Parauniversitar (IAPU).

Shkurtime

AADF Albanian American Development Foundation 
ASCAP Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar
DPAP Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar
DRAP Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar
IA Institucionet arsimore
IAL Institucionet e arsimit të lartë
IKT Instituti i Kurrikulave dhe Trajnimit
IZhA Instituti i Zhvillimit të Arsimit
KLSH Kontrolli i Lartë i Shtetit
MAS Ministria e Arsimit dhe e Sportit
MASR Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
VKM Vendim i Këshillit të Ministrave
ZVAP Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar
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kualifikimin e brendshëm, organizator i 
veprimtarive jashtëshkollore argëtuese, 
artistike, sportive etj. 

Deri nga mesi i viteve 1970, drejtori i 
shkollës në qendër të lokalitetit bënte edhe 
punën e drejtorit të zonës. Ai u quajt dhe 
inspektor zone dhe kryente vizita pune në 
shkollat e tjera të zonës sipas porosive që 
merrte në seksionin e arsimit të rrethit. Drejtori 
i zonës nuk kishte funksione vendimmarrëse, 
vetëm kontrolluese e raportuese.

Suksesi i drejtorëve të shkollave 
varej nga metoda dhe stili në punë. Puna 
e tij duhet të konsistonte në ngritjen e 
nivelit dhe të cilësisë së shkollës. Sipas 
rregullores së shkollave (1984)1, drejtori 
i shkollës ngarkohej për drejtimin dhe 
për përfaqësimin e shkollës. Në njërin 
nga katër nenet e kreut VII, “Drejtimi i 
shkollës”, përshkruheshin detyrat kryesore 
të drejtorisë së shkollës, disa prej të cilave 
ishin: të drejtojë, të kontrollojë e të ndihmojë 
tërë punën mësimore-edukative...; të 
sigurojë zbatimin e plotë arsimor e cilësor 
të planeve dhe të programeve mësimore, 
pa krijuar mbingarkesë për nxënësit, 
duke kontrolluar e ndjekur nga afër 
punën e mësuesve...; të organizojë dhe 
të drejtojë punën kërkimore-shkencore 
në shkollë; të drejtojë dhe të kontrollojë 
punën për ngritjen e vazhdueshme të 
nivelit ideoprofesional e shkencor të 
kuadrit arsimor; të kontrollojë në mënyrë 
sistematike punën mësimore-edukative të 
çdo mësuesi dhe, brenda vitit shkollor, 
të japë mendime të plota mbi sistemin 
e punës së çdo mësuesi si edukator dhe 
mësimdhënës, brenda dhe jashtë shkollës. 
Drejtori i shkollës kishte kompetencë 
të propozonte punonjësit e shkollës për 
lavdërime e dekorime. Ai merrte masa me 
karakter edukues për mësuesin që shkelte 
rregullin e disiplinën dhe kishte rezultate 

të dobëta. Drejtori ndalonte mësuesin 
të futej në mësim kur nuk paraqitej në 
rregull në drejtim të higjienës e paraqitjes 
estetike, kur ishte i papërgatitur me ditarin 
dhe bazën e nevojshme materiale. Ai 
kishte për detyrë të shtronte për diskutim 
para këshillit pedagogjik, organizatave të 
masave dhe prindërve të gjitha problemet 
e rëndësishme të shkollës dhe merrte 
mendimin e tyre. Të gjitha këto dhe 
detyra, funksione e përgjegjësi të tjera të 
drejtorit i gjejmë edhe sot në aktet ligjore e 
nënligjore, të përshkruara me terminologji 
bashkëkohore. 

Baza ligjore e nënligjore për drejtuesin 
dhe drejtimin e shkollës

Në ligjin nr. 4624, datë 24.12.1969, 
“Për sistemin e ri arsimor”2, të ndryshuar, 
drejtori dhe drejtimi i shkollës nuk 
përmenden në asnjë nen. Në nenin 54 
të ligjit nr. 7952 (1995), të ndryshuar, 
përcaktohet se:

Për përpunimin e drejtë të politikës arsimore, 
Ministria e Arsimit dhe e Shkencës ngre 
pranë saj një organ konsultativ të përbërë 
nga personalitete të fushave të ndryshme, si 
dhe drejtues të arsimit e mësues të shquar.

Pra, edhe ky ligj nuk ka asnjë dispozitë 
për drejtimin e shkollës, as për drejtorin dhe 
kriteret e emërimit në detyrë apo lirimit të 
tij nga detyra.

Ligji nr. 69/2012, i ndryshuar, është 
dokumenti i parë ligjor që rregullon statusin 
e drejtorit të shkollës. Me ligjin nr. 56/2015, 
në nenin 60, pika 3 u ndryshua si më poshtë: 

Drejtori i institucionit arsimor publik fillon 
procedurën e largimit të mësuesit edhe me 
kërkesë të prindërve dhe vendos largimin pasi 

1 Ministria e Arsimit dhe e Kulturës, Rregullore e shkollave 8-vjeçare, të mesme, të ulëta profesionale 
dhe kurseve mbi shkollën e mesme të përgjithshme me shkëputje dhe pa shkëputje nga puna, Tiranë, 1984.

2 Botuar në Gazetën Zyrtare Nr. 10/1969.
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konsultohet me përfaqësues të prindërve të 
institucionit arsimor, sipas procedurave të 
përcaktuara me udhëzim të ministrit.

Me ligjin nr. 48/2018 në nenin 2 të ligjit 
nr. 69/2021, pas pikës 23 u shtua pika 24: 

Certifikimi i drejtuesve të institucioneve 
arsimore parauniversitare është procesi i 
pajisjes së tyre me certifikatë për drejtimin 
dhe administrimin e institucionit arsimor 
parauniversitar, pas trajnimit të kryer në 
institucionin përkatës, të ngarkuar për këtë 
qëllim.

Pas nenit 27 u shtua neni 27/1 me këtë 
përmbajtje: 

 “Shkolla e Drejtorëve” është person juridik, 
që ka për qëllim zhvillimin profesional 
të drejtuesve dhe kandidatit për drejtues 
të institucionit arsimor parauniversitar, 
publik ose privat, administrimin e procesit 
të trajnimit të detyrueshëm përgatitor 
për pajisjen me certifikatë për drejtimin e 
institucioneve arsimore parauniversitare dhe 
të trajnimit të vazhdueshëm të drejtuesve. 
Shkolla e Drejtorëve gëzon pavarësi 
drejtuese, administrative, financiare dhe 
teknike. 2. Organizimi dhe funksionimi 
i Shkollës së Drejtorëve, si dhe mënyra e 
trajnimit dhe certifikimit të drejtuesve të 
institucioneve arsimore parauniversitare 
përcaktohen me vendim të Këshillit të 
Ministrave, me propozimin e ministrit 
përgjegjës për arsimin.

Pas nenit 55 u shtua neni 55/1 “Emërimi 
dhe shkarkimi i drejtorit të institucionit 
arsimor parashkollor”, me këtë përmbajtje: 

Drejtori i institucionit arsimor parashkollor 
emërohet  nga kryetar i  i  n jës i së  së 
vetëqeverisjes vendore përkatëse, pas 
propozimit të dy kandidatëve që vlerësohen 
me konkurrim të hapur nga komisioni 
i  vlerësimit.  Komisioni i  vlerësimit 

përbëhet nga një përfaqësues i njësisë së 
vetëqeverisjes vendore, kryetari i bordit të 
institucionit, kryetari i këshillit të prindërve 
të institucionit, një përfaqësues nga njësia 
arsimore vendore dhe një mësues i zgjedhur 
nga këshilli i mësuesve. 2. Kandidati për 
drejtor të institucionit arsimor parashkollor 
duhet të ketë, të paktën, pesë vjet përvojë 
pune si mësues, të jetë trajnuar e pajisur 
me certifikatën e drejtuesit të institucionit 
arsimor parauniversitar dhe të mos bëjë 
pjesë, pas emërimit, në forumet drejtuese 
të partive politike. 3. Kryetari i njësisë së 
vetëqeverisjes vendore shkarkon drejtorin e 
institucionit arsimor parashkollor publik për 
shkelje të dispozitave të këtij ligji dhe akteve 
nënligjore të tij, si dhe për shkelje të etikës e 
të sjelljes në institucion. 4. Emërimi dhe/ose 
shkarkimi i drejtorit të institucionit arsimor 
parashkollor, privat kryhet sipas procedurave 
të përcaktuara nga vetë institucioni në 
rregulloren e tij. Kriteret e kualifikimit, 
të përcaktuara për drejtorin e institucionit 
arsimor parashkollor, publik, janë të njëjta 
edhe për drejtorin e institucionit arsimor 
parashkollor, privat.

Në  VKM-në  nr.  514  (2017) , 
drejtori i shkollës është përfshirë, për 
herë të parë, në listën kombëtare të 
profesioneve. Përshkrimi i punës dhe 
kriteret e përgjithshme të emërimit të 
drejtorit të shkollës tregohen gjithashtu 
edhe. Sipas VKM-së, drejtori i shkollës bën 
pjesë në grupin “Drejtuesit e shërbimeve 
arsimore”, koduar me numrin 1345. 
Në këtë dokument, disa nga funksionet 
kryesore të drejtorit të shkollës, përfshijnë: 
a) drejtimin dhe menaxhimin arsimor, 
b) zbatimin e legjislacionit arsimor, c) 
menaxhimin e kurrikulës, ç) menaxhimin 
e burimeve njerëzore, materiale dhe 
financiare, d) përmirësimin e shkollës.

Mbështetur në ligjin nr. 69/2012, të 
ndryshuar, kanë dalë akte nënligjore për 
drejtorin dhe drejtimin e shkollës. Disa prej 
tyre janë: udhëzimet nr. 57 (2013), nr. 58 
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(2013), nr. 2 (2020), Standardet e drejtorit 
(2013 dhe 20193), urdhri nr. 467 (2016).

Kapituj të posaçëm për drejtimin e 
institucionit arsimor parauniversitar gjenden 
në Dispozitat normative4, të ndryshuara, si 
dhe në Rregulloren për funksionimin e 
IA-ve.5 Mund të themi se gjatë dhjetëvjeçarit 
të fundit kemi në dorë një paketë që 
rregullon gjithë veprimtarinë e drejtuesit të 
shkollës. Kjo paketë përbën një zhvillim me 
ndikim pozitiv në përmirësimin e drejtimit 
të shkollës dhe rritjen e shërbimit arsimor 
që ofrojnë institucionet arsimore. 

Aktualitete dhe sfida

Pse drejtimi i shkollës është art?
Një nga kërkesat themelore për 

drejtorin e shkollës është aftësia e tij për të 
sjellë ndryshim. Rezultati i punës së tij duhet 
të shihet në përmirësimin dhe në ndryshimet 
pozitive që ndodhin në institucionin që 
drejton. A e kanë këtë aftësi të gjithë 
drejtuesit? Fredmund Malik6 na tregon 
se të qenit udhëheqës është profesion, si 
të jesh arkitekt. Kapaciteti i parë është 
mundësia për të punuar me njerëz për të 
arritur një qëllim të përbashkët. Pozicioni 
i drejtorit të shkollës justifikohet vetëm 
kur personi që e mban atë, karakterizohet 
nga mjeshtëria për të përmbushur detyrën 
në përputhje me legjislacionin në fuqi, nga 
mënyra dhe forma se si i zgjidh problemet 
dhe rastet kur shkelet në IA kuadri ligjor 
nga përkushtimi për ta shndërruar shkollën 
në një institucion që zotëron dhe përdor 
burime të ndryshme financiare e njerëzore 
për të garantuar përmirësimin e rezultateve 
të të gjithë nxënësve në përputhje me 
ligjin. Para së gjithash, nga drejtuesit e IA-

ve kërkohet profesionalizëm jo vetëm për 
rritjen në mënyrë sistematike të standardeve, 
por dhe për forcimin e rolit pedagogjik në 
ndihmë të mësuesve, në mënyrë që nxënësit 
të arrijnë rezultatet e pritshme. Sipas 
Standardeve profesionale të drejtorëve të 
shkollave, drejtorët duhet të jenë përgjegjës 
për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve 
arsimore, për zbatimin dhe zhvillimin 
e kurrikulës dhe për menaxhimin e 
burimeve njerëzore e financiare. Menaxhimi 
profesional i shkollës, krijimi i një strukture 
të sigurt, i një klime dhe kulture pune në 
shkollë përbëjnë qëllimin kryesor të punës 
së drejtuesve për t’i shndërruar shkollat 
në institucione që mbështesin zhvillimin 
e personalitetit, talenteve dhe aftësive 
mendore e fizike të fëmijëve.

Në shkollë në çdo kohë një ndarje e 
specifikuar e punëve dhe përmbushja e tyre 
nga secili sipas një regjimi ditor të planifikuar 
e të detajuar mirë. Kur secili është në vendin 
e tij dhe po bën punën e caktuar, duket 
sikur nuk ka nevojë për drejtim, sidomos të 
mbikëqyrur. Në fakt, roli i drejtuesit mbetet 
i pazëvendësueshëm. Drejtuesi ndan punët, 
delegon detyra konkrete dhe përgjegjësi. Ai 
merr vendime, por ato marrin vlerë dhe jetë 
nëse në këtë proces përfshihen dhe të tjerët 
(të gjithë aktorët). Drejtuesi organizator 
motivon, përkrah dhe mbështet të gjithë 
mësuesit, duke i trajtuar ata si kolegë. 
Arti i suksesit qëndron në aftësitë e larta 
komunikuese me të gjithë për të kryer punë 
të rëndësishme në shkollë. Drejtuesi artist 
mund të dijë e mund të bëjë shumë, por 
kurrë nuk mendon se di e bën çdo gjë vetëm 
ai më mirë se gjithë të tjerët. Ai drejton duke 
mësuar gjatë punës dhe nga të tjerët. Një 
reflektim kritik ndaj gjithë punëve të kryera 

3 Dokumenti zyrtar shqiptar i miratuar nga MASR-ja - Urdhri Nr. 477, datë 30.09.2019
4 Miratuar me Urdhrin Nr. 343, datë 19.8.2013, “Për miratimin e dispozitave normative për sistemin 

arsimor parauniversitar”
5 Miratuar me Urdhrin Nr. 31, datë 28.01.2020
6 Fredmund Malik - ekonomist austriak me fokus në shkencën e menaxhimit, themeluesi dhe kryetari i 

një konsulence menaxhimi në St. Gallen.
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7 Sipas Daniel Goleman ato janë: 1) vetëdija vetjake, 2) vetërregullimi, 3) vetëmotivimi, 4) empatia 
(ndjeshmëria), 5) aftësitë shoqërore) dhe modelin 15 faktorësh të inteligjencës (Reuven Bar-Oni, 1996).

si duhet dhe atyre që mund të bëhen më 
mirë, është kyç suksesi dhe bazë për arritje në 
të ardhmen. Dita e punës në shkollë përbën 
një dinamikë në zhvillim të pandërprerë. 
Ndodhin ngjarje nga më të ndryshmet e 
të papritura. Lindin konflikte që kërkojnë 
ndërhyrje të menjëhershme, apo të menduar, 
të studiuar e me maturi. Nuk janë të pakta 
rastet kur thirret drejtori për të dhënë 
zgjidhjen e duhur. Nëse drejtori nuk është 
aty, apo ai nuk ka zgjidhje, kolegët mendojnë 
mungesë kompetence të udhëheqësit të tyre. 
Pra, nuk mjafton që drejtori të ketë vetëm 
dijeni për çfarë ndodh, por të planifikojë 
dhe të japë zgjidhjen e duhur. Ta mendojmë 
punën në shkollë një ndërtesë që pëson 
dëmtime, riparimi i të cilave do ta mbajë në 
këmbë. Arkitekti kryesor i të gjitha këtyre 
mbetet drejtori.

Duke mos e gjykuar të nevojshme 
të përmendim dhe të përshkruajmë pesë 
komponentët e inteligjencës emocionale7 po 
qëndrojmë në situatën aktuale të drejtimit të 
IA-ve parauniversitare. 

Gjykime mbi të dhëna statistikore
Sipas të dhënave statistikore të 

raportuara në MAS, gjatë vitit shkollor 
2020-2021, në arsimin parauniversitar 
mbanin pozicione drejtuese të IA-ve, 2898 
drejtorë e nëndrejtorë, prej të cilëve 2298 në 
IA-të publike. Sipas të dhënave të mbledhura 
nga DPAP-ja, në fillim të vitit shkollor 
2021-2022, shërbejnë 1174 drejtorë dhe 
741 nëndrejtorë (gjithsej 1915). Prej këtyre, 
1187 (639 drejtorë dhe 548 nëndrejtorë) 
janë femra (61.98%). Vetëm një drejtor 
dhe një nëndrejtor rezulton të jenë me arsim 
të mesëm. 615 drejtorë (52.4%) dhe 458 
nëndrejtorë (61.8%), d.m.th. 56% e gjithë 
drejtuesve kanë emërim pa afat, janë në 
këto pozicione pas kryerjes së procedurave 
të konkurrimit. 44% (842 drejtorë dhe 
nëndrejtorë), mbajnë pozicionin e drejtuesit 

me vendim “të komanduar” prej thuajse mbi 
3 vjet. Vetëm 119 drejtorë e nëndrejtorë 
(6.2%), të emëruar me konkurrim apo 
komandim, janë të certifikuar nga Shkolla e 
Drejtorëve, ndërkohë që nga kjo shkollë janë 
certifikuar deri tani 175 drejtues e mësues 
(46 në brezin I dhe 129 në brezin II). 

Ndërkohë, me dhjetëra mësues e 
drejtues janë diplomuar në degët për 
menaxhim administrim arsimi, të hapura 
prej vitesh në disa fakultete të universiteteve 
publike e private.

Një nga gjetjet në raportin përfundimtar 
të KLSh-së (2021) është se 98% e stafit të 
DRAP-së dhe 12 ZVAP-ve nën juridiksionin 
e saj vijon të jetë i komanduar. Në 6 
ZVAP me 285 institucione arsimore nën 
juridiksionin e tyre, aktualisht janë të 
komanduar 78 drejtues (27%).

Në tabelën 1 dhe 2 po paraqesim disa 
të dhëna për statusin e drejtuesve në disa 
ZVAP. Mbështetur në të dhënat e tabelave, 
shtrojmë pyetjet: 

a. Pse kemi drejtorë e nëndrejtorë 
të komanduar “deri në zhvillimin e 
procedurave të konkurrimit”? 

Në përgjithësi, dhjetëvjeçarët e fundit 
dy janë praktikat më të zakonshme për t’u 
bërë drejtor apo nëndrejtor shkolle: 

Marrja e pozicionit drejtues për shkak 
të performancës personale, tregues kryesorë 
të së cilës janë: (i) investimi individual qysh 
në vitet e formimit fillestar për mësues; 
(ii) qenia mësues shembull për të tjerët në 
institucionin arsimor ku punon dhe më gjerë; 
(iii) zhvillimi profesional i vazhdueshëm (iv) 
rezultatet e larta në testimin për kualifikimin 5, 
10 dhe 20-vjeçar; (v) certifikimi nga Shkolla e 
Drejtorëve (që është dhe kriter skualifikues, 
nëse mbahet parasysh udhëzimi më i fundit 
që është në fuqi). 

Caktimi në drejtim për nevoja operative 
të institucioneve arsimore parauniversitare.



   31Social Studies  Vol. 16  No. 2

b. Pse nuk ka lirim nga detyra të 
drejtorëve dhe nëndrejtorëve me performancë 
të dobët?

Institucionet e arsimit parauniversitar 
janë në monitorim të vazhdueshëm nga 
institucionet arsimore në nivelet vendor e 
qendror të ngarkuara për vlerësimin e shërbimit 
arsimor që ofrohet në shkolla. Objekt 
monitorimi, inspektimi e vlerësimi ka qenë 
dhe puna e drejtorisë së IA-së. Meqenëse 
kanë munguar monitorime të posaçme për 
vlerësimin e performancës së drejtuesve, 
nuk kemi mundësinë t’i referohemi ndonjë 
raporti apo studimi. I vetmi inspektim për 
performancën e drejtorëve të shkollave u 
krye nga MAS-i në vitin 2016 në kuadër të 
punës për hartimin e Standardeve përkatëse. 

Problematikat, me të cilat përballen 
IA-të, janë tregues se një drejtim i dobët 
i shkollës gjeneron situata, për zgjidhjen 

e të cilave, në jo pak raste, angazhohen 
ZVAP-të, DRAP-të, DPAP-ja, madje dhe 
MAS-i, si dhe portali i bashkëqeverisjes. 
Mësuesit, në shumë IA, përballen me ego 
të drejtuesve; me menaxhim mediokër; me 
drejtorë euforikë të vetëkënaqur për postin 
që mbajnë, të cilin e shfrytëzojnë për interesa 
personale, farefisnore etj.; me drejtorë që 
mësuesin e zot e shohin si rival për postin; 
me drejtorë që intimidojnë mësuesit në 
fund të vitit mësimor me presionin se 
do të duhet të konkurrojnë me dosje se 
mund t’u shkurtohet vendi i punës; me 
drejtorë materialistë (duke lejuar mësuesit 
të zhvillojnë kurse me nxënësit e tyre) etj. 

Shumë drejtues IA-sh vazhdojnë prej 
vitesh të jenë të komanduar në pozicionin që 
mbajnë. Ky fakt flet për mungesë zbatimi të 
udhëzimeve për emërimin e drejtuesve të IA-
ve. Caktimi si drejtues IA-je i mësuesve sipas 

Nr. ZVAP Gjithsej Të komanduar %

1. Dibër 38 38 100

2. Krujë 27 22 81.4

3. Fier 52 20 38.4

4. Rrogozhinë 11 11 100

5. Korçë-Pustec 29 24 82.7

6. Maliq 21 21 100

7. Lezhë 31 25 80.6

8. Kurbin 25 22 88

Tabela 1. Drejtorë të komanduar në disa ZVAP

Nr. ZVAP Gjithsej Të komanduar %

1. Dibër 23 22 95.6

2. Krujë 18 15 83.3

3. Fier 28 17 60.7

4. Korçë-Pustec 17 16 94

5. Maliq 12 10 83.3

6. Lezhë 18 18 100

7. Kurbin 16 16 100

Tabela 2. Nëndrejtorë të komanduar në disa ZVAP
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preferencave, jashtë meritës, nuk u përmbahet 
kritereve të përcaktuara në ligjin nr. 69/2012, 
të ndryshuar, dhe udhëzimeve përkatëse. 
Në IA gjen drejtor dhe nëndrejtor/ë të të 
njëjtit profil apo të së njëjtës fushë të nxëni; 
drejtues pa pesë vite pune në arsim dhe pa 
shkallë kualifikimi; drejtues të diplomuar me 
rezultate shumë të ulëta në IAL etj. Në këto 
kushte, është vështirë të besosh se këta drejtues 
janë të motivuar për arritjen e objektivave për 
të përmirësuar të mësuarin dhe mirëqenien 
e të gjithë nxënësve. Drejtues të komanduar 
nuk orientohen drejt përmirësimit të të 
mësuarit. Ata mbeten në vorbullën e rutinës 
së përditshme, nuk arrijnë të drejtojnë në 
mënyrë koherente, as të organizojnë stafin 
dhe marrëdhëniet mes IA-së dhe komunitetit. 
Të komanduarit në drejtimin e IA-së janë të 
pasigurt për jetëgjatësinë në atë pozicion. Ata 
ndihen inferiorë para mësuesve, të cilët shpesh 
i sfidojnë me kërkesa e situata, duke i vënë në 
gjendje pasigurie për vendimmarrje si titullarë.

Ndikimi i performances së drejtuesve 
në performancën e shkollave 
(Nevoja për trajnimin dhe zhvillimin 
profesional të drejtuesve të shkollave)

Libri i pedagogjisë për shkollat e 
mesme pedagogjike dhe ai universitar për 
degët e mësuesisë i kushtonin një kapitull 
të posaçëm drejtimit të shkollës. Kjo 
nënkuptonte formimin fillestar të mësuesit 
edhe për drejtues shkolle. Burim zhvillimi 
profesional për drejtuesit e shkollave ishin 
revistat “Arsimi popullor” e “Revista 
pedagogjike” dhe gazeta “Mësuesi”, ku 
botoheshin shkrime e artikuj me përvoja 
për drejtimin e shkollës. Në fillim të viteve 
2000, Instituti i Studimeve Pedagogjike 
(më pas IKT, IZhA, ASCAP) botoi disa 
vite buletinin “Probleme të administrimit 
dhe menaxhimit të shkollës”.

Siç e theksuam gjatë shqyrtimit të 
legjislacionit, deri në vitin 2013 nuk ka 
pasur akt nënligjor me kritere për emërimin 
e drejtorit apo të nëndrejtorit të shkollës. 

Gjithashtu, para viteve 2000 nuk ekzistonin 
trajnime të posaçme për drejtuesit. Edhe 
kur mblidheshin komisionet lëndore zonale, 
drejtorët ishin më shumë organizatorë dhe 
ndodhte të merrnin pjesë si mësues në 
komisionin lëndor të profilit. Në mbledhjet 
që zhvilloheshin në seksion të arsimit dhe 
të kulturës, kryesisht në analizat semestrale 
e vjetore, ndodhte që të mbaheshin me 
drejtorët e shkollave tema që lidheshin me 
probleme të organizimit, planifikimit dhe 
kualifikimit në shkollë.

Megjithatë, trajnimi i drejtorëve të 
shkollave i ka fillesat e tij në mesin e viteve 
1980 me kurset për drejtorët e rinj që 
zhvillonin kabinetet pedagogjike të rretheve. 
Ato kurse zgjatnin një muaj (24 ditë). 
Kursit i nënshtroheshin vetëm drejtorët 
e sapoemëruar. Në leksione e seminare 
trajtoheshin kryesisht tema për aspekte të 
planifikimit dhe të drejtimit të shkollës.

Në ato vite nuk zhvillohej ndonjë 
konkurs për drejtor apo nëndrejtor. Drejtori 
i shkollës 8-vjeçare propozohej nga seksioni 
i arsimit dhe i kulturës, kurse emërimi i tij 
miratohej në mbledhjen e komitetit ekzekutiv 
të rrethit. Kandidatura për drejtor të shkollës 
së mesme kalonte për miratim në byronë e 
partisë të rrethit. Përkundër kësaj, para vitit 
1991 nuk ishte kriter apo kusht që drejtori i 
shkollës të ishte i organizuar në parti.

Trajnimi i planifikuar dhe i organizuar për 
zhvillimin profesional të drejtuesve të shkollave 
(drejtorë e nëndrejtorë) filloi në vitin 2003 
nga ish-Instituti i Studimeve Pedagogjike. 
Ata që iu nënshtruan trajnimit, u pajisën me 
dëshmi. Ishte një hap pozitiv për formimin e 
drejtuesve të shkollave që ata t’u përgjigjeshin 
më mirë zhvillimeve bashkëkohore. Një 
program për kualifikimin e drejtorëve të 
shkollave në arsimin parauniversitar u hartua 
në bazë të Rregullores nr. 7170/1 (2010). 
Drejtorët dhe mësuesit që aspironin të për 
drejtorë, pas trajnimit kishin mundësinë të 
merrnin certifikatën. Gjatë vitit shkollor 
2016-2017 ndoqën shkollën e lidershipit mbi 
200 drejtues shkollash nga Tirana, Durrësi 



   33Social Studies  Vol. 16  No. 2

dhe Elbasani. Shkolla e Drejtorëve po luan 
një rol kyç për trajnimin dhe certifikimin e 
drejtuesve që janë në detyrë dhe kandidatëve 
për pozicionin e drejtorit apo të nëndrejtorit, 
si dhe për përmirësimin e performancës së 
drejtuesve. Pritet që ajo të ketë një ndikim të 
rëndësishëm në përgatitjen e drejtuesve të 
institucionit arsimor. 

Përfundime dhe rekomandime

Përmirësimi i artit të drejtimit të shkollës 
mbetet sfida kryesore për institucionet 
arsimore në nivel qendror e vendor. 
Përgjithësisht, kanë munguar respektimi 
i procedurave ligjore për caktimin në 
pozicionin e drejtuesit të IA-ve dhe vlerësimi 
periodik i performancës së drejtuesve. 
Trajnimi i Detyrueshëm Përgatitor për 
Certifikim është një garanci për kontingjente 
drejtuesish të kualifikuar. Rekomandimet 

tona konsistojnë në veprimtari që përfshijnë: 
  Monitorimin e punës së drejtuesve 

të shkollave dhe në vlerësimin e 
performancës së tyre mbështetur në 
standardet profesionale për zhvillimin 
e drejtorëve të IA-ve parauniversitare.

  Ndërmarrjen e studimeve pesëvjeçare 
për vlerësimin e nevojave të lidershipit 
në arsim dhe të kapaciteteve të 
menaxhimit të IA-ve parauniversitare, 
si studimi i komisionuar nga AADF.

  Krijimin e sistemit të trajnimit të 
vazhduar të drejtuesve të IA-ve edhe me 
rrjete profesionale, krahas programit të 
trajnimit për zhvillimin profesional të 
vazhduar të drejtuesve dhe të mësuesve 
në IA-të, që administrohet ekskluzivisht 
nga Shkolla e Drejtorëve.

  Rishikimin e udhëzimit për drejtorin 
e IAP-së dhe shfuqizimin e udhëzimit 
për nëndrejtorin.

Pozicioni Gjithsej Femra
Me të 
lartë

Me të 
mesme

Me emërim 
definitiv, me 
konkurrim

Të komanduar Të 
certifikuar 
nga CSLGjithsej

Mbi 
3 vjet

Nën 
3 vjet

Drejtorë 1174 639 1173 1 615 559 362 197 72

Në përqindje: 54.42 99.999 0.001 52.4 47.6 30.8 16.8 6.1

Nëndrejtorë 741 548 740 1 458 283 181 102 47

Në përqindje: 73.95 99.999 0.001 61.8 38.2 24.4 13.6 6.3

Gjithsej: 1915 1187 1913 2 1073 842 543 299 119

Në përqindje: 61.98 99.999 0.001 56 44 64.48 35.52 6.2

Tabela 3. Të dhëna statistikore për drejtuesit e shkollave dhe për të certifikuarit nga Shkolla e 
Drejtorëve (deri në korrik 2021)

Nr. DRAP Gjithsej Drejtorë Nëndrejtorë Mësues

1. Durrës 133 43 45 45

2. Lezhë 2 2 0 0

3. Fier 7 4 0 3

4. Korçë 28 23 2 3

Totali: 170 72 47 51

Tabela 4. Drejtorë, nëndrejtorë dhe mësues të certifikuar
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Running a school is special art. It is as old as the learning process. Much is said and written 
about it. For the school leader, today we use different terms, such as: manager, administrator, 
leader, school leadership etc. In the legislation on education and in everyday communication 
we continue to call him “director”, while the work he performs we call “direction”. Even in 
other institutions and in state and private companies, the head is called “director”. Recent 
studies show that improving the school leadership process remains at the top of the list of 
priorities for school-strengthening reforms, and that teacher quality takes precedence over 
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everything else, but school leadership comes right after it (Wallace Foundation Report, 2013). 
At the core of our thesis lies the importance of the art of school management. The paper aims 
to answer questions, such as: What is the level of school management? What institutional 
policies affect school management? What is the perspective of the persons that are certified 
from the School of Directors? How much and how is the performance of the trainees from the 
School of Directors reflected in the daily work in the school? Who evaluates the management 
of the school? Is there a need to improve the legislation related to school management? The 
main challenge remains the improvement of the art of school management, for the affirmation 
of successful directors, who manage to create a broad vision of the educational institution, 
principals who fulfill the highest standards and the legal requirements to guarantee the success 
of all students. Institutional activities, such as: monitoring the work of school leaders and 
evaluating their performance, conducting five-year studies to assess the needs of leadership 
in education, establishing a system of continuous training of AI leaders with networks 
professional, etc., constitute some of the conclusions and recommendations of the paper.

Keywords: Director, art of directing, School of Directors, certification, performance in leadership.
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Përmbledhje

Iniciativa e kthimit të shkollave në qendra komunitare (SHQK) i ka fillimet e veta që prej vitit 
2013. Ky rrugëtim për ta bërë shkollën pikën e mbështetjes për komunitetin dhe për ta hapur 
atë për publikun e gjerë, ka ndeshur me shumë sfida. Drejtuesit e institucioneve arsimore 
janë të parët që janë përballuar me vështirësitë dhe ju është dashur punë t’i menaxhojnë ato. 
Studimi në fjalë, kërkon të ekplorojë perceptimet dhe qëndrimet e drejtuesve dhe aspirantëve 
për drejtues mbi aspekte të ndryshme të SHQK. Në këtë studim u përfshinë drejtues dhe 
aspirantë për drejtues të institucioneve arsimore të arsimit parauniversitar (n=39) të zonave 
urbane dhe rurale të Durrësit, Kavajës, Maminas, Rrogozhinës, Thumanës, Tiranës, Vorës, 
etj. Në funksion të pyetjeve kërkimore u hartua një pyetësor me pyetje të hapura në google 
form. Analiza tematike u përpunua me ndihmën e programit Exel. Gjetjet e studimit treguan 
se drejtuesit dhe aspirantët për drejtues të institucioneve arsimore e shohin tepër pozitivisht 
kthimin e shkollave në qendra komunitare, por ata identifikuan nevojën për përgatitje të 
mëtejshme si për drejtuesit e mësuesit dhe në veçanti për prindërit për të shtuar aftësitë e 
tyre për të qenë më bashkëpunues. Surprizues ishte fakti se pjesëmarrësit e këtij studimi 
identifikonin elementët e bashkëpunimit si element kyç dhe jo infrasturkturën shkollore, 
pavarësisht se e vlerësonin edhe rolin e saj për SHQK, si edhe mbështetjen e pushtetit lokal. 
Në përfundim janë diskutuar implikimet e gjetjeve në përmirësimin e politikave arsimore në 
të ardhmen si në nivel institucional, por edhe më gjerë.
Fjalë kyçe: Drejtor shkolle, aspirant për drejtues shkolle, bashkëpunimi shkollë-familje-komunitet, 
angazhimi i familjes, angazhimi i komunitetit.
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Në Shqipëri, deri në vitet 90-të 
supozohej se aksesi dhe cilësia 
e edukimit ishte e njejtë për të 

gjithë. Në tre dekadat e fundit, arsimi po 
përballet me sfidat e pabarazisë shoqërore 
çdo ditë. Ndryshimi i sistemit politik në 
vitet 90-të ndikoi në të gjitha drejtimet 
dhe sidomos në ekonomi. Faktorët 
ekonomik diktuan lëvizje të pakontrolluara 
demografike. Papunësia dhe mungesa 
e perspektivës detyroi shumë banorë 
të zonave verilindore të migronin drejt 
kryeqytetit dhe qyteveve më të zhvilluara 
(Kashahu-Xhelilaj, 2015a). Në fakt, ky 
nuk ishte një fenomen që karakterizonte 
vetëm zonën verilindore, por të gjitha 
zonat më pak të zhvilluara të vendit. Gjatë 
tranzicionit politik, u dëmtuan dhe u 
mbyllën shumë fabrika, ndërmarrje dhe 
kooperativa bujqësore. Për rrjedhojë shumë 
njerëz humbën punën, duke lënë si mundësi 
të vetme për të mbijetuar emigrimin dhe 
migrimin. Në shumë qytete si Tirana, 
Durrësi, Shkodra, Fieri, Vlora, Korça e 
tjerë, numri i lartë i banorëve të ardhur 
nga zonat rurale, por edhe qytete të tjera 
zgjeroi hartën e tyre duke krijuar lagje të 
reja në zonat periferike, të cilat u populluan 
kryesisht nga familjet e ardhura në këto 
qytete. Infrastruktura arsimore ishte e 
papërgatitur për këtë lëvizje të popullsisë. 
Shkollat e urbane u përballën me një numër 
të lartë nxënësish, të cilët për më tepër 
ishin të zhvendosur nga vendlindjet e tyre 
për shkak të varfërisë. Brenda shkollave u 
shfaqen dukshëm diferencat sociale dhe 
grupet vunerabël, duke vështirësuar punën 

e stafeve pedagogjike dhe të drejtuesve të 
këtyre institucioneve arsimore. 

Pretendimi për të arritur një shërbim 
cilësor arsimor është aktualisht një sfidë 
shumë e madhe, sidomos për shkollat që 
ndodhen në zona rurale apo edhe ato që 
ndodhen në zonat periferike të qyteteve. 
Sipas një përmbledhje të studimeve të kryera 
në disa dekada nga Instituti i Mjekësisë 
(IOM) dhe Këshilli i Kërkimit Shkencor 
(NCR) të Çikagos në SHBA, shumica 
e fëmijëve që vijnë nga familje me status 
të ulët social dhe ekonomik përjetojnë 
cilësi jo të qëndrueshme të edukimit, 
mungesë të mbështetjes për të mësuar dhe 
të koordinimit të shërbimeve të lidhura 
me sfidat e rritjes (IOM & NRC, 2015 në 
Jacobson, Villarreal, Muñoz & Mahaffey, 
2018). Bazuar në studimet e kryera së 
fundi, shkollat që u shërbejnë grupeve 
vunerabël kanë rezultate të ulta akademike 
(Klein 2017; OECD, 2019) dhe probleme 
të shtuara të sjelljeve të papërshtatshme, 
një arsye e rëndësishme për të treguar 
vëmendjen ndaj tyre, duke konsideruar në 
politikat arsimore edhe shtimin e fondeve 
(Klein, 2017). Shumë shkolla në Shqipëri 
u shërbejnë komuniteteve me status të ulët 
social dhe ekonomik. Kjo është një arsye 
më shumë për të shfrytëzuar maksimalisht 
mundësitë që kanë institucionet arsimore 
për të realizuar qëllimet e edukimit dhe të 
përmirësimit të jetës së nxënësve të tyre, duke 
e vlerësuar arsimin si një të mirë publike. 

Hapja e shkollës ndaj komunitetit u 
pa edhe në Shqipëri, si një mundësi që çdo 
nxënës të mund të përmbushë nevojat e veta 
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për edukim dhe më gjerë, ashtu si në shumë 
vende në mbarë botën. Në vitin 2013 nga 
Ministria e Arsimit dhe Sporteve (MAS), 
u ndërmor nisma për kthimin e Shkollës 
në Qendër Komunitare (SHQK) përmes 
pilotimit të 66 shkollave të para. Në vitin 
2014, për ta vazhduar këtë politikë arsimore, 
MAS miratoi dy dokumente bazë që do 
të udhëhiqnin këtë projekt kombëtar. Në 
mars të vitit 2014 u miratuan “Standardet 
e shkollës si qendër komunitare” (MAS, 
2014a) dhe në tetor të po këtij viti u miratua 
“Udhëzuesi për shkollat qendra komunitare” 
(MAS, 2014b). Vit pas viti numri i shkollave 
që kanë aplikuar për të marrë statusin e 
(SHQK) dhe atyre që janë bërë të tilla është 
rritur. Në vitin 2015 numri i (SHQK) ishte 
184 (Nano, Ceka & Mita, 2015), deri vitin 
2020 numri i këtyre shkollave shkoi deri 
në 270 (SKA, 2021:38) dhe aktualisht 
nga burimet e ASCAP numri i shkollave 
(SHQK) ka arritur në 461. 

Shqyrtimi i literaturës

Koncepti i Shkollës Komunitare është 
i bazuar në pedagogjinë reformiste. Ky 
koncept u përhap në fillimin e shekullit 
20-të dhe për shkak të mbështetjes së tij 
në filozofinë pragmatiste, u zhvillua më 
vrullshëm në Amerikë dhe më pak në Evropë. 
Koncepti lidhet me lëvizjet transformuese 
të arsimit dhe për këtë arsye, ai gjeti më 
shumë terren në vendet Anglo-Saksone, 
edhe pse gjatë tri dekadave të fundit është 
përhapur në të gjithë botën, përfshi këtu 
edhe vendet post-komuniste (Smetackova, 
Viktorova, Lauermann & Jones, 2020). 
Shkolla komunitare vlerësohet si një qasje 
bashkëkohore, që është e ndërtuar mbi 
një përvojë më shumë se një shekullore e 
lidhur me filozofinë e edukimit të John 
Dewey-it, i cili besonte se shkolla duhet 
të jetë qendra e jetës komunitare (Dewey, 
2003). Sipas tij, shkolla duhet tu mësojë të 
rinjve dije aktuale, që ata të jenë në gjendje 
të zgjidhin problemet e tyre, të familjeve 

dhe të fqinjëve të tyre. Shkolla komunitare 
reflekton gjithashtu edhe idetë e pedagogut 
filozof brazilian Paulo Freire, i cili ishte 
përfaqësuesi kryesor i pedagogjisë kritike. 
Ai e vlerësonte edukimin si një mundësi 
për për të realizuar drejtësinë sociale dhe 
transforminin shoqëror (Freire, 2004).

Shkolla Qendra Komunitare (SHQK) 
është një model i mbështetur në praktikën 
amerikane të edukimit që ka si qëllim të 
përmirësojnë përvojën e edukimit dhe të 
minimizojë pabarazitë në edukim. Megjithatë, 
shkollat komunitare u shërbejnë qëllimeve të 
ndryshme në varësi të konteksteve dhe kohës 
ku ato zhvillohen, prandaj ato ndryshojnë 
shumë nga njëra-tjetra edhe brenda të njëjtit 
shtet, por edhe midis shteteve (Smetackova, 
et al., 2020). Për shembull, në vendet e ish-
Bashkimit Sovjetik, kjo qasje u shfrytëzua për 
të njohur dhe zhvilluar proceset demokratike, 
duke u fokusuar në zhvillimin e komunitetit 
drejt vlerave demokratike, ndërsa në perëndim 
fokusi i shkollave komunitare është të sigurojë 
burime arsimore të shtuara dhe shërbime 
(Dryfoos, 2008). Në vendet e kampit ish-
socialist shkollat komunitare kanë evoluar 
ndër vite dhe tashmë ato janë përqëndruar në 
trajtimin e problemeve të ndryshme sociale 
si edukimi shëndetësor, edukimi digjital, 
gjithëpërfshirja, barazia gjinore, problemet 
mjedisore, etj. (Smetackova, et al., 2020). 
Fuqia transformuse e këtyre shkollave 
qëndron në aftësinë e tyre për të gjeneruar 
dhe maksimalizuar kapitalin social, duke 
gjetur mundësitë për të përmbushur nevojat 
e shumta të nxënësve dhe sidomos atyre me 
status të ulët social-ekomonik (Bridwell-
Mitchell, 2019; Galindo, Sanders & Abel, 
2017; Smetackova, et al., 2020). Në qasjen 
SHQK, shkolla shërben si pika e takimit dhe 
e referimit për të bashkuar të gjithë aktorët 
së bashku, për tu siguruar që secili nxënës 
t’i ketë të gjitha mundësitë për të përparuar 
në shkollë dhe në jetë (Haywoode, 2018; 
Jacobson. 2018; Jacobson, et al., 2018; 
STARR, 2018; Smetackova, et al., 2020; 
Walter, 2018).
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Studiuesi Jacobson (2018) ndërmori 
një punë kërkimore për të shqyrtuar 
rezultatet e disa rasteve të ndërhyrjeve me 
programe komunitare të shërbimeve në 
shkollat fillore. Fillimisht, ai u përqëndrua në 
analizën gjetjeve të studimit afatgjatë të kryer 
nga Universiteti i Minnesotës prej Profesorit 
Arthur Reynolds dhe ekipit të tij. Fëmijëve 
të moshës 6 vjeçare u ishte ofruar deri në 
klasën e tretë kujdesje e nivelit të lartë për 
të mësuar, kurikulumim i strukturuar, numri 
i lartë i raportit mësues- nxënës, vizita të 
mësuesëve në shtëpitë e fëmijëve, shërbime 
të shëndetit dhe të ushqimit dhe aktivitete 
të zgjeruara për të mundësuar angazhimin e 
familjeve. Kur këta fëmijë arritën moshën 28 
vjeçare, përmes grupeve të kontrollit u gjet se 
fëmijët që kishin marrë pjesë në programin 
e sipërpërmendur kishin dukshëm arritje 
më të larta akademike në shkollat e mesme, 
kishin vazhduar më tej edukimin, kishin 
të ardhura më të larta nga punësimi i tyre, 
kishin pasur më pak nevojë për shërbime 
speciale për edukimin, ishin përfshirë më 
pak në probleme me ligjin, kishin përjetuar 
më pak abuzim dhe depresion (Reynolds, 
Temple, Suh-Ruu, Arteaga, & White, 
2011 në Jacobson, 2018). Në këtë analizë 
gjithashtu ishte përfshirë edhe llogaritja e 
kostos së shpenzuar për trajtimin e fëmijëve, 
e cila rezultonte të 10 dollar të përfituar për 
çdo dollar të shpenzuar (Jacobson, 2018). 

Pasi analizoi arritjet e gjitha shkollave 
në Cincinnatit në Ohio, ku të gjitha 
shkollat ishin shkolla komunitare, rastin e 
Multnomah në Ore ku sistemi i shërbimeve 
mbështeste 86 shkolla komunitare si 
dhe Plani i Mbikëqyrësit të Fëmijërisë së 
Hershme, në Greater Omaha, në Neb ku 
12 shkolla në 6 distrikte merrnin pjesë në 
plan të plotë mbështetjeje nga mosha 3 
vjeçare deri në klasën e 3-të, studiuesi arriti 
në konkluzionin se shkollat komunitare, 
bazuar në rezultatet e tyre, kanë treguar 
të jenë një kombinim i fuqishëm për të 
mbështetur edukimin dhe familjet, për të 
zvogëluar diferencat sociale dhe për të rritur 

arritjet akademike të nxënësve nga familje 
me status të ulët social dhe ekonomik 
(Jacobson, 2018).

Kërkimet në fushën e edukimit tregojnë 
se drejtuesi i shkollës është faktor tepër i 
rëndësishëm në fuksionimin e shkollave në 
përgjithësi (UNESCO, 2017) dhe të atyre 
komunitare në veçanti (Smetackova, et al., 
2020). Drejtuesit efektiv janë në gjendje 
të përmirësojnë të gjithë organizimin e 
shkollës duke filluar që nga komunikimi 
i misionit dhe qëllimeve që ka shkolla, 
ndarja e qartë e detyrave dhe e roleve, e 
deri te krijimi i prishmërive të larta për 
të gjithë punën e përbashkët për rritjen 
e performancës së institucionit arsimor 
(Day, Gu & Sammons, 2016; Kashahu-
Xhelilaj, 2015b; Marzano, Waters & 
McNulty, 2005; UNESCO, 2017), sidomos 
në shkollat ku marrin shërbim arsimor 
nxënës nga komunitete me status të ulët 
social-ekonomik (Brauckmann-Sajkiewicz, 
Pashiardis, Goldring, Klein, Young, & Böse, 
2021). Sipas studiuesit Khalifa (2018), 
edhe pse arsyet e performancës së ulët janë 
shumta dhe lidhen me kontekstet e nxënësve 
të disavantazhuar, të cilët përballen me 
sfida të vazhdueshme, performanca e ulët 
ndikohet shumë nga besimet si idividuale 
ashtu edhe ato kolektive të stafit dhe 
drejtuesit të shkollës. 

Në  n j ë  s tud im krahasues  pë r 
udhëheqjen e suksesshme të shkollave që u 
shërbejnë komuniteteve të disavantazhuar 
në Gjermani dhe SHBA, Brauckmann-
Sajkiewicz dhe kolegët e tij, arritën në 
përfundimin se janë pikërisht drejtuesit 
e shkollave ata që duhet të jenë më së 
miri të përgatitur për të punuar si me 
stafin e shkollës ashtu edhe me anëtarët e 
komunitetit për të ndjekur në vazhdimësi 
procesin e përmirësimit të shkollës 
të fokusuar në rritjen e performancës 
akademike të nxënësve. Sipas tyre, kjo 
mund të arrihet vetën përmes krijimit të 
kulturës shkollore ku mbizotëron siguria, 
kujdesi, gjithëpërfshirja, përgjëgjshmëria 
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dhe besimi se të gjithë nxënësit mund të 
arrijnë rezultate të larta (Brauckmann-
Sajkiewicz, Pashiardis & Goldring, 2021).

Për me tepër, studimi krahasues 
ndërkombëtar mbi përceptimet e mësuesve 
për konceptin e Shkollës Komunitare 
në nëntë vende të Evropës Lindore dhe 
Euroaziatike (Armenia, Bullgaria, Republika 
Çeke, Kazakistani, Moldavia, Mongolia, 
Polonia, Rusia, and Ukrahina), ku shkollat 
komunitare kanë vite që janë pjesë e 
politikave arsimore, u studiua zbatimi i 
Standardeve Ndërkombëtare të Cilësisë 
për Shkollat Komunitare në një kampion 
të përbërë nga 451 mësues nga 18 shkolla 
komunitare, dy shkolla për secilin shtet 
pjesëmarrës në studim. Studiuesit zbuluan 
shkallë të lartë të ndryshimit jo vetëm midis 
vendeve, por edhe midis shkollave të të 
njejtit shtet në mënyrën se si i kuptonin dhe 
si u përkushtoheshin mësuesit parimeve të 
Shkollave Komunitare. Studiuesit i lidhën 
ndryshimet me specifikat kombëtare dhe 
rajonale të sistemeve arsimore, por edhe 
udhëheqjes dhe kohezionit brenda shkollave, 
në disa prej shkollave të studiuara. Ata 
arritën në përfundimin se pikërisht këto 
gjetje e sjellin në qendër të vëmendjes 
rolin e drejtuesit të shkollës, edhe pse është 
fare e qartë se udhëheqja e fortë është e 
domosdoshme për çdo institucion arsimor. 
Sipas tyre, për shkak se shkollat komunitare 
integrojnë angazhimin shumë organizatave 
dhe aktorëve për të përmbushur nevojat e 
nxënësve të tyre, nga udhëheqësi i shkollës 
kërkohet nivel i lartë përkushtimi dhe 
aftësish për ti drejtuar ato në mënyrën e 
duhur (Smetackova, et al., 2020).

Bazuar në literaturën e shqyrtuar 
kuptojmë se roli i drejtuesve të institucioneve 
arsimore për t’i dhënë jetë kësaj politike 
arsimore demokratike dhe gjithëpërfshirëse, 
është vërtet rol kyç. Në këtë kontekst 
eksplorimi perceptimeve të drejtuesve të 
shkollave, por edhe aspirantëve për drejtues 
ka shumë rëndësi. Qëllimi i studimit në 
fjalë është: 1) Të eksplorojë perceptimet e 

drejtuesve dhe aspirantëve për drejtues mbi 
SHQK; 2) Të hedhë dritë mbi ndjesitë e 
tyre në lidhje me kënaqësinë që ndjejnë 
drejtuesit dhe aspirantët për drejtues mbi 
bashkëpunimin e arritur shkollë-familje-
komunitet; 3) Të zbulojë vlerësimin e 
drejtuesve dhe aspirantëve për drejtues mbi 
nivelin e përgatitjes së aktorëve (drejtues, 
mësues, prind dhe komunitet) për qenë vërtet 
partner; si dhe 4) Të identifikojë strategjitë 
që përdorin drejtuesit dhe aspirantët për 
drejtues për të përmirësuar bashkëpunimin 
e arritur shkollë-familje-komunitet.

Metodologjia

Dizajni i studimit
Duke qenë se qëllimi i këtij kërkimi 

ishte ekplorimi i perceptimeve, përjetimeve 
dhe gjykimeve të drejtuesve dhe aspirantëve 
për drejtues të institucioneve arsimore 
të arsimit parauniversitar për SHQK, 
qasja cilësore përshkruese u gjykua më 
e përshtatshme, bazuar në literaturë 
(Lichtman, 2006; Silins, 2021). Studimet 
cilësore përshkruese synojnë të realizojnë 
një pamje të përgjithshme mbi ngjarje apo 
përvoja të përjetuara nga grupe ose individë 
(Lambert & Lambert, 2012). Fillimisht 
u mendua që grumbullimi i të dhënave të 
realizohej përmes intervistave gjysmë të 
strukturuara, po për shkak kufizimeve të 
Covid u realizua përmes një pyetësori me 
pyetje të hapura. Kampioni u përzgjodh në 
bazë të konveniencës, po për të njëjtën arsye.

Pjesëmarrësit 
Kampioni perbëhej nga 39 drejtues 

dhe aspirantët për drejtues, prej të cilëve 
74.4% femra dhe 25.6 % meshkuj. Në 
këtë studim morën pjesë 7.7% aspirantë 
për drejtues, 61% drejtues dhe 31.3% 
zëvendës drejtues. 57.9% e pjesëmarrësve 
në këtë studim punonin në shkolla të zonave 
urbane (n=22) dhe 42.1 % rurale (n=16) të 
Durrësit, Kavajës, Maminas, Rrogozhinës, 
Thumanës, Tiranës, Vorës, etj. Përvoja e tyre 



   42
Perceptimet dhe qëndrimet e drejtuesve dhe 

aspirantëve për drejtues mbi shkollën si qendër komunitare

në drejtim varionte nga 2.6% pa përvojë, 
35.9% 1-5 vite përvojë, 30.8% 6-10 vite 
përvojë, 17.9% 11-15 vite përvojë, 7.7% 
16-20 vite përvojë dhe 5.1% mbi 20 vite 
përvojë. 69.8 % e pjesëmarrësve drejtonin 
SHQK dhe pjesa tjetër 31.2% nuk bënin 
pjesë në projektin SHQK.

Instrumenti matës
Në funksion të pyetjeve kërkimore 

u hartua një pyetësor me dy seksione. 
Në pjesën e parë, u përfshinë të dhëna 
demografike dhe në pjesën e dytë 9 pyetje të 
hapura. Pyetësori u aplikua përmes google 
form. Për plotësimin e tij nevojiteshin 20 
deri në 40 minuta. Studimi u drejtua nga 
katër pyetje kërkimore dhe disa nënpyetje 
për secilën prej pyetjeve kryesore: 

(1) Cilat janë perceptimet e drejtuesve 
dhe aspirantëve për drejtues mbi SHQK: 
(a) çfarë mendimi keni për qasjen Shkolla 
Qendër Komunitare; (b) si i vlerësoni 
mundësitë reale që ka shkolla juaj për të qenë 
SHQK; (c) çfarë e pengon shkollën tuaj 
për të përmbushur standardet e SHQK; së 
fundi (d) çfarë e ndihmon shkollën tuaj për 
të përmbushur standardet e SHQK? 

(2) Çfarë kënaqësie përjetojnë 
drejtuesit dhe aspirantët për drejtues mbi 
bashkëpunimin e arritur shkollë-familje-
komunitet: (a) sa të kënaqur ndiheni me 
nivelin e bashkëpunimit shkollë-familje-
komunitet që keni arritur; (b) shpjegoni 
arsyet, pse; (c) çfarë kënaqësie ndieni kur 
bashkëpunoni me grupet e interesit? 

(3) Si e vlerësojnë drejtuesit dhe 
aspirantët për drejtues nivelin aktual të 
përgatitjes së aktorëve (drejtues, mësues, 
prindër dhe komunitet) për të qenë vërtet 
partner dhe çfarë përgatitje gjykoni se 
kanë drejtuesit, mësuesit, prindërit dhe 
komuniteti për të qenë vërtet partner? 

(4) Çfarë strategjish kanë gjetur 
drejtuesit dhe aspirantët për drejtues për 
të përmirësuar bashkëpunimin e arritur 
shkollë-familje-komunitet dhe cilat do të 
ishin disa nga veprimet që do të ndërmerrnit 

ose që keni ndërmarrë për të përmirësuar 
bashkëpunimin shkollë-familje-komunitet? 

Grumbullimi 
dhe përpunimi i të dhënave

Të dhënat u grumbulluan gjatë 
periudhës gusht-shtator 2021. Ato u 
përpunuan me ndihmën e programit Exel 
përmes këtyre hapave: a) rishikimi disa herë i 
të dhënave sipas pyetjeve; b) krijimi i kodeve 
fillestare; c) rishikimi i kodeve dhe krijimi 
i temave dhe kategorive; d) organizimi 
i temave dhe të kategorive për t’i dhënë 
kuptim, si dhe e) renditja e tyre sipas rendit 
zbritës bazuar mbi frekuencat (Lichtman, 
2006). Gjithashtu, u përdor edhe metoda 
e citimeve të drejtpërdrejta për pyetjet e 
hapura (Lambert & Lambert, 2012).

Gjetjet kryesore dhe diskutimi i tyre

Perceptimet e drejtuesve dhe aspirantëve 
për drejtues mbi SHQK

Gjetjet e studimit janë prezatuar 
sipas rendit të pyetjeve kërkimore dhe të 
nënpyetjeve të tyre. Qëllimi i pyetjes së parë 
kërkimore ishte të zbulonte opinionet e 
drejtuesve dhe aspirantëve për drejtues mbi 
qasjen SHQK. Përgjigjet për këtë pyetje janë 
përbledhur në tabelën 1, 2 dhe 3.

Nga përpunimi i të dhënave rezulton 
se drejtuesit dhe aspirantët kanë kryesisht 
qëndrime pozitive në lidhje me qasjen 
SHQK dhe këta përbëjnë rreth 82% të 
pjesëmarrësve. Fakti që drejtuesit dhe 
aspirantët e shohin kaq pozitivisht SHQK 
është një ogur i mirë, pasi që një politikë 
arsimore të realizohet me sukses, ajo duhet 
të jetë e pranuar edhe nga njerëzit që e 
aplikojnë atë. Nga ana tjetër, tre pjesëmarrës, 
ose 7.8% ndajnë qëndrime sugjeruese 
dhe vetëm një pjesëmarrës nuk e sheh me 
optimizëm SHQK. Ka edhe një pjesëmarrës 
që mban qëndrim asnjëanës. Një prej 
përgjigjeve të qëndrimeve sugjeruese është 
pasqyruar si vijon: 
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“…Shkolla jonë nuk u pranua për SHQK për 
shkak të mungesës së palestrës. Kemi një staf 
shumë të mirë dhe të përkushtuar, ku 40% e 
stafit janë mësues mjeshtër dhe të gjithë janë 
të kualifikuar… Kërkoj të hiqen disa kritere, 
sidomos ai i palestrës, sepse SHQK ka krejt 
tjetër qasje, ku baza është bashkëpunimi 
shkollë, komunitet, pushtet lokal, institucione 
të tjera shtetërore dhe OJF”

Drejtore me përvojë 1-5 vite 
/ Zonë Urbane

Faktorët që pengojnë dhe që ndihmojnë 
SHQK

Dy prej nënpyetjeve të pyetjes së 
parë kërkimore synonin të zbulonin 
faktorët pengues dhe ato që ndihmojnë 
në përmbushjen e standardeve të SHQK-së, 
të cilat janë paraqitur në tabelën 2 dhe 3. 
Në përgjigjet e hapura, çdo respondent ka 
paraqitur së paku një faktor pengues dhe 
një faktor ndihmues, por edhe më shumë. 

Tabela 1: Mendimi i drejtuesve dhe aspirantëve për drejtues mbi qasjen SHQK

Temat Kategoritë F

Qëndrim pozitiv

Qëndrim sugjerues

Qëndrim jo optimist

Qëndrim asnjëanës

Ofron bashkëpunim 
Qasj Qasje pozitive dhe interesante 
Ndihmon nxënësit, komunitetin dhe shkollën 
Hap shkollën për komunitetin 
Domosdoshmëri e kohës 
Rrit cilësinë e shërbimit arsimor
Ndihmon zbulimin e talenteve 

Duhet të jetë më efektive 
Do kushte për t’u realizuar 
Duhen reduktuar kriteret e kushteve fizike 

Pak e zbatueshme në realitetin tonë

Nuk e di, sepse nuk kemi qenë asnjëherë SHQK 

11
9
6
3
1
1
1

1
1
1

1

1

Faktorë pengue F

Zona ku ndodhet shkolla
Mungesa e interesit të prindërve për bashkëpunim
Niveli arsimor i prindërve
Mungesa e zellit të mësuesëve dhe drejtuesve 
Infrastuktura e shkollës dhe baza materiale/Mungesa e mbështetjes së pushtetit lokal
Mungesa e besimit të prindërve tek ekipi i shkollës
Mungesa e përgatitjes së mësuesve dhe drejtuesve për proceset bashkëpunuese
Ngarkesa burokratike e drejtuesve dhe e mësuesve 
Mungesa e kohë së prindërve
Shpërblimi financiar për mësuesit
Drejtuesit burokratë (mbi nivelin e shkollës)
Vështirësitë e krijuara nga COVID-19
Prindër të fokusuar ngushtësisht vetëm në interesat e fëmijës së tyre
Distanca, largësia e banesave të nxënësve nga shkolla

29
26
26
25
24

18
17
15
12
10
 9
 4 
 2
 1

Tabela 2: Faktorët pengues për realizimin e standardeve të SHQK-së sipas perceptimeve të 
drejtuesve dhe aspirantëve për drejtues
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Faktori pengues i konsideruar si më 
i rëndësishmi nga pjesa më e madhe e 
pjësmarrësve në këtë studim është zona 
ku ndodhet shkolla. Në përgjigjet e tyre, 
respondentët e kanë evidentuar këtë faktor 
të ndërlidhur me pesë nga gjashtë faktorët 
e parë të identifikuar në tërësi. Më shumë 
se gjysma e pjesëmarrësve paraqesin si 
faktor pengues mungesën e interesit të 
prindërve (faktori i 2-të) dhe nivelin e ulët 
arsimor të tyre (faktori i 3-të). Pothuajse një 
në dy pjesëmarrës, faktorin e parë (zona ku 
ndodhet shkolla) e lidhin me komunitetin që 
rrethon shkollën dhe sidomos komunitetin e 
prindërve, statusin e tyre social dhe ekonomik 
dhe së dyti, me interesimin dhe mundësitë që 
ka pushteti lokal për ta mbështetur shkollën 
në plotësimin e nevojave të saj. Ja si shpehen 
disa nga respondentët:

“Zona është njëshi për mua. Është e qartë se 
sa më në qendër të qyteteve të jenë shkollat, 
aq të investuara janë në të gjitha aspektet, se 
me arsimin bëhet edhe Show… Po kështu, 
po kaq më i lartë është statusi social dhe 
ekonomik i familjeve të nxënësve, arsimimi i 
prindërve dhe interesi i tyre për të arsimuar 
edhe fëmijët. Interesi për arritje të larta te 
fëmijët e tyre, i mban prindërit më të lidhur 
me shkollën dhe ne na krijon më shumë 
mundësi për të bërë si duhet punën tonë në 
plotësim të standardeve.”

Drejtore me përvojë 16-20 vite 
/ Durrës / Zonë Urbane

“Para se të emërohesha drejtor, kam punuar 
si mësues në një shkollë në qytet. Zona e 
shkollës ka të bëjë shumë. Shumë gjëra janë 
ndryshe, që nga vetë kushtet e shkollës e baza 
materiale, e deri të nxënësit dhe prindërit, të 
cilët janë të fokusuar te mbijetesa. Pastaj niveli 
i tyre arsimor… është e shumë e vështirë të të 
bëhen bashkëpuntorë edhe për gjëra të vogla, 
pasi janë të gjithë pothuajse me arsim 8-vjeçar, 
rrallë kanë shkollën e mesme të përfunduar.”

Drejtor me përvojë 6-10 vite 
/ Kavajë / Zone rurale

Mungesa e interesit të prindërve për 
bashkëpunim renditet si faktori i dytë 
pengues nga 26 drejtuesit dhe aspirantët 
për drejtues. Nga përgjigjet e hapura nuk 
deklarohen shpjegime më të detajuara për 
këtë. Ndoshta kjo mund të këtë lidhje edhe 
me mungesën e besimit që kanë prindërit 
tek ekipi i shkollës, i cili renditet si faktori i 
gjashtë pengues i përmendur nga pothuajse 
gjysma e respondentëve. Interesi i prindërve 
për të bashkëpunuar me shkollën është një 
faktor i rëndësishëm, i cili ka nevojë të 
studiohet më në thellësi në të ardhmen në 
kontekstin e shkollave shqiptare. Teoria e 
Hoover-Dempsey dhe Sandler shpjegon 
në mënyrë të detajuar motivet që i shtyjnë 
prindërit për të angazhuar në edukimin 
e fëmijëve. Sipas tyre janë katër arsye 
madhore: 1) Ndërtimin e rolit personal 
prindëror për t’u transmetuar fëmijëve një 
model prindërimi; 2) Për të rritur ndjesinë 
e zotësisë së tyre si prindër me qëllim që 
t’i ndihmojnë fëmijët të kenë sukses në 
shkollë; 3) Reagimin e tyre përkundrejt 
mundësisë që u japin si fëmijët, ashtu dhe 
shkollat e tyre për t’u përfshirë në jetën 
shkollore; si dhe 4) Konteksti i jetës së 
prindërve (2005, në Kashahu-Xhelilaj, 
2015b). Njohja e këtyre arsyeve madhore 
nga drejtuesit dhe mësuesit, do t’u jepte 
atyre mundësinë për të kuptuar më mirë 
prespektivën prindërore dhe motivet që 
fshihen pas mungesës së interesit që ata 
tregojnë. Kjo do t’i ndihmonte ata për të 
ndërtuar strategjitë e duhura për të tërhequr 
prindërit në shkollë. 

Faktori  i  katërt  pengues s ipas 
respondentëve është mungesa e zellit të 
mësuesve dhe të drejtuesve për të bashkëpunuar 
me familjet dhe komunitetin. Ky faktor 
shihet kryesisht i lidhur me mbingarkesën 
e mësuesve dhe drejtuesve me punë 
burrokratike por edhe me shpërblimin që 
marrin mësuesit për orët ekstra të SHQK 
që sipas tyre në raport me lodhjen duhet të 
paguhen më mirë. Disa përgjigje në lidhje 
me këtë faktor paraqiten si më poshtë:
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“Jemi kaq të lodhur me ngarkesën e letrave, 
sa nuk dimë çfarë po bëjmë. Nga pesë gjëra 
që planifikoj për të bërë me stafin tim në 
funksion të SHQK, po bëra dy… dhe të jem 
e lumtur sepse mësuesit janë shumë të lodhur, 
sidomos tani që kemi edhe Covid-in vërdallë. 
Mësuesit nuk janë të motivuar për të marrë 
përsipër aktivitete, për shkak se pagesat e 
orëve SHQK nuk e jushtifikojnë gjithë atë 
lodhje. Si rrjedhojë, bie dëshira…”

Drejtore me përvojë 6-10 vite 
/ Tiranë / Zonë Urbane

“Për çdo veprimtari qe kryejmë, një mal me 
letra… Është njësoj sikur të jesh te Kulla Eifel, 
dhe të mos e shijosh fare, sepse duhet të bësh 
100 foto. Këtë bëjmë ne, edhe kur kemi fatin 
të kemi ndonjë donator që na mbështet. A 
nuk mund të ketë më shumë besim tek ne? 
Kjo na lodh dhe nuk duam më fare…”

Drejtore me përvojë 16-20 vite 
/ Tiranë / Zonë Urbane

“Shpesh përballem me situata të vështira 
me mësuesit në shkollën time. Kur u kërkon 
mësuesve të shkojmë për vizitë në familjet e 
nxënësve, prindërit e të cilëve nuk i kemi parë 
kurrë në shkollë, ato thonë: Pse edhe nëpër 
lagje do të dalim ne tani? Nuk e shohin dot 
si detyrimin e tyre… ”

Zv Drejtore me përvojë 16-20 vite 
/ Maminas / Zonë Urbane

Pranohet nga pothuajse gjysma 
e  p j e sëmarrë sve  se  vë sht i r ë s i t ë  e 
bashkëpunimit vijnë edhe si rezultat i 
pamjaftueshmërisë së përgatitjes së tyre 
profesionale për të bashkëpunuar në 
mënyrë efektive (faktori i 7-të). 

“Puna  ë sh të  t ë  f l a s ë sh  s inqer të… 
Shpesh diskutojmë me kolegët, duam të 
bashkëpunojmë më shumë me prindërt, por 
nuk është turp ta pranojmë që nuk dimë 
si… Nga ana tjetër puna jonë është kaq e 
lodhshme, saqë “kopsisim letrat” dhe kaq…”

Drejtor me përvojë 6-10 vite 
/ Rrogozhinë / Zonë Urbane

Përsa i përket faktorëve ndihmues 
përgjigjet e pjesëmarrësve janë të përmbledhura 
sipas rendit zbritës në tabelën 3. 

Bazuar në përpunimin e të dhënave 
rezulton se faktori i parë që ndihmon 
plotësimin e standardeve të SHQK në 
këtë kampion është përgatitja e drejtuesve, 
mësuesve dhe e komunitetit për partneritet, i 
ndjekur nga aftësia e drejtuesit për të tërhequr 
në bashkëpunim OJF-të dhe nga faktori i tretë 
bashkëpumi i mësuesve brenda shkollës dhe 
marrëdhëniet pozitive midis tyre. Nëse bëjmë 
një analizë krahasuese midis faktorëve pengues 
dhe atyre që ndihmojnë në realizimin e 
standardeve SHQK, do të shohim se kemi 
një ndryshim të konsiderueshëm në grupin 

Faktorë ndihmues F

Përgatitja e drejtuesve, mësuesve dhe e komunitetit për partneritet 
Aftësia e drejtuesit për të tërhequr në bashkëpunim OJF të ndryshme/Shpërblim finaciar 
dhe kënaqësi për punën e kryer
Bashkëpumi i mësuesve brenda shkollës dhe marrëdhëniet pozitive midis tyre
Zona ku ndodhet shkolla
Performanca e mësuesve në procesin mësimor
Besimi reciprok midis mësuesve dhe prindërve
Ndarja e drejtë e përgjegjësive brenda ekipit të shkollës
Infrastuktura e shkollës dhe baza materiale/ Mbështetja e pushtetit lokal dhe MASR
Njohja e kulturës së komuniteteve dhe gjetja e gjuhës së komunikimit 
Prindërit e arsimuar

36

31
29
25
19
17
16
14
10
 7

Tabela 3: Faktorët ndihmues për realizimin e standardeve të SHQK-së sipas perceptimit të 
drejtuesve dhe aspirantëve për drejtues
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e gjashtë faktorëve të parë. Më konkretisht, 
ndërsa faktori i parë pengues raportohej të 
ishte zona shkollore, faktori i parë ndihmues 
i renditur sipas frekuencave është përgatitja 
e drejtuesve, mësuesve dhe e komunitetit për 
partneritet, ndërkohë që zona shkollore renditet 
si faktori i katërt në renditjen e faktorëve 
ndihmues. Interesant është fakti se faktorit 
ndihmues gjashtë - besimi reciprok midis 
mësuesve dhe prindërve, i cili raportohet nga gati 
gjysma e respondentëve, paraqitet si faktor i 
gjashtë edhe te faktorët pengues, pothuajse 
me të njëjtën frekuencë (mungesa e besimit të 
prindërve tek ekipi i shkollës). 

Po kështu, shpërblimi finaciar i stafit 
dhe kënaqësi për punën e kryer janë raportuar 
pothuajse në të gjitha rastet të lidhura 
me aftësinë e drejtuesit për të tërhequr në 
bashkëpunim OJF të ndryshme. Pjesëmarrësit në 
studim mendojnë se 10 orë në javë që SHQK 
përfitojnë bazuar në Udhëzimin Nr. 30, datë 
12.09.2018 “Për numrin e nxënësve për klasë 
dhe normat e punës mësimore në institucionet 
e arsimit të parauniversitar” dhe Udhëzimin 
e përbashkët Nr. 17, datë 16.08.2021 
“Për vitin shkollor 2021-2022 në sistemin 
parauniversitar”, janë të pamjaftueshme. 
Gjithashtu ata mendojnë se heqja e 10 orëve 
në javë në funksion të SHQK për vitin 2020-
21, jo vetëm që e ka ulur ritmin e SHQK, 
por e ka kthyer atë disi prapa. Ndësa në 
faktorë pengues shpërblimi financiar renditej 
i dhjeti, në faktorët ndihmues për realizimin 
e standardeve të SHQK ai renditet i dyti 
dhe i kombinuar me kënaqësinë e punës. 
Faktori i pestë, performanca e mësuesve në 
procesin mësimor, vetëm është përmendur nga 
respondentët, pa patur komente të tjera, po 
ashtu edhe faktorët shtatë, tetë dhe nëntë. 
Edhe këtu ndihet nevoja për studime të 
mëtejshme për këta faktorë. 

Kënaqësia mbi bashkëpunimin e arritur 
shkollë-familje-komunitet

Pyetja e dytë kërkimore kishte si qëllim të 
zbulonte se çfarë kënaqësie përjetojnë drejtuesit 

dhe aspirantët për drejtues mbi bashkëpunimin 
e arritur shkollë-familje-komunitet. Ajo 
shoqërohej nga tri nënpyetje të tjera: Sa të 
kënaqur ndiheni ju me nivelin bashkëpunimin 
shkollë-familje-komunitet? Shpjegoni pse? Çfarë 
kënaqësie ndieni kur bashkëpunoni me grupet 
e interesit? Ajo që u vu re nga analizimi i 
përgjigjeve ishte se dy në tre respondentë 
raportonin se ishin të kënaqur dhe pjesa 
tjetër kishin rezervat e tyre. Megjithatë, 
edhe në përgjigjet që shprehnin kënaqësi 
mbi bashkëpunimin, kryesisht kënaqësinë 
respondentët e lidhin me punën e tyre, për 
të cilën ndienin më shumë vlerësim se sa për 
punën që bënin familjet dhe komuniteti në këtë 
drejtim. Këto mendime prezantohen në vijim:

“Niveli i bashkëpunimit shkollë- familje 
është i kënaqshëm, por ka mundësi të jetë 
në nivel më të lartë, në mënyrë që të ndikojë 
në arritjet e nxënësve. Komuniteti duhet 
të përfshihet më shumë në jetën e shkollës 
duke dhënë ndihmesën qoftë morale ashtu 
edhe materiale. Familja duhet të qëndrojë 
më pranë halleve e shqetësimeve të shkollës 
në tërësi dhe të fëmijës së tyre në veçanti.”

Zv/Drejtor me përvojë 6-10 vite 
/ Kavajë/ Zone Rurale

“Relativisht i kënaqur... Shkolla realizon 
më mirë detyrat dhe përgjegjësitë. Mësuesit 
shprehen: “pjesa më e bukur e punës së tyre 
janë fëmijët dhe më e vështira, prindërit.”

Drejtor me përvojë 6-10 vite 
/ Kavajë / Zonë Rurale

Një tjetër gjetje ishte e lidhur me 
faktin se drejtuesit dhe aspirantët e shohin 
bashkëpunimin kryesisht në favorin e 
shkollës, dhe jo edhe anasjelltas. Më shumë 
se gjysmat e pjesëmarrësve në këtë studim, 
mendojnë se prindërit dhe komuniteti duhet 
të tregojnë më shumë vëmendje ndaj shkollës 
dhe nuk e shohin shkollën si pikën e referimit 
dhe të negocimit mbi shërbimet për të cilat 
kanë nevojë nxënësit dhe familjet e tyre. Në të 
gjitha vendet ku aplikohet shkolla komunitare 
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në ditët e sotme kanë realizuar një rikthim 
historik në nocionin e Dewey-it, të shkollës 
si qendër e jetës komunitare (2003). Ato 
janë institucione ku fqinjët, nxënësit, udhëqësit 
fetar, mësuesit, drejtuesit e shkollës, nëpunësit 
e zonave shkollore dhe prindërit ndajnë midis 
tyre shqetësimet dhe shpresat për të ardhmen, 
kombinojnë burimet e tyre, dhe gjejnë zgjidhje 
të qëndrueshme për t’ju përgjigjur sfidave siç 
janë dhuna, uria, strehimi, pamjaftueshmëritë 
e ndryshme dhe ndotja mjedisore. Për më 
tepër shkollat komunitare dëshmojnë të jenë 
partnerë të vlefshëm të bisneseve lokale, të cilët 
në bashkëpunim me shkollat u krijojnë nxënësëve 
mundësi për stazhe pune, trajnime për përgatitje 
për punësim dhe programe zhvilluese punësimi 
(Jacobson, et al 2018:10).

Është raportuar nga 4 respondentë se 
ata kanë përjetuar kënaqesi gjatë aktiviteteve 
të organizuara në shkollë në bashkëpunim me 
OJF. Në vijim paraqitet një prej përgjigjeve:

“… kur hyjnë në mes donatorët, aktivitetet 
dalin më të bukura dhe kënaqemi edhe ne. 
Përveç përfitimit finaciar që marrin mësuesit, 
ata ndihem më të realizuar dhe më të 
vlërësuar edhe nga prindërit...”

Drejtore me përvojë 6-10 vite 
/ Durrës / Zone rurale

Janë raportuar mendime kontradiktore 
përsa i përket kënaqësisë me kushtet e 
pandemisë si më poshtë vijonë:

“Jam shumë i kënaqur. Në ditët e sotme 
mund të themi që për shkak të pandemisë ky 
bashkëpunim ka qenë në nivel më të Iartë, 
duke u ardhur në ndihmë nxënësve dhe 
formimit te tyre. “

Zv/Drejtor me përvojë 6-10 vite 
/ Kavajë / Zone rurale

“… jo shumë, pasi ka qenë dhe pandemia një 
faktor shumë negativ që e ka zbehur lidhjen 
e drejtpërdrejtë të prindërve me shkollën.”

 Drejtor me përvojë 1-5vite 
/ Durrës / Zonë Urbane

 

Niveli aktual i përgatitjes 
së aktorëve për SHQK 

Përgjigjet mbi pyetjen e tretë kërkimore 
dhe nën pyetjet e saj kërkonin të zbulonin 
perceptimin e drejtuesve në karrierë dhe 
të drejtuesve aspirant mbi nivelin aktual të 
përgatitjes së aktorëve (drejtues, mësues, 
prindër dhe komunitet) për qenë vërtetë 
partner. Identifikohet nevoja për ngritjen 
e kapaciteteve për partneritet të të gjithë 
grupeve të interesit. Pranohet nga pjesa më 
e madhe e pjesëmarrësve në studim (29 
respondentë) se ka ende shumë nevojë për 
edukim të vazhduar për drejtuesit, mësuesit, 
psikologët shkollor, sociologët dhe se 
përgatitja aktuale, nuk i përgjigjet kërkesave 
të kohës për tu ndier të sigurtë në krijimin 
e partneriteteve. Pjesëmarrësit përmendin 
se kanë përfituar shumë në rritjet e tyre 
profesionale përmes trajnimit të realizuar nga 
Shkolla e Drejtorëve (18 respondentë), por 
disa prej tyre pohojnë se kanë akoma për të 
mësuar (7 respondentë). 

Trajnimi i drejtuesve është tashmë 
një detyrim ligjor. Ashtu si edhe mësuesit 
drejtuesit kanë detyrimin të trajnohen të 
paktën tre ditë për çdo vit shkollor. Në 
analizën e situatës në Strategjinë Kombëtare të 
Arsimit 2021-2026 drejtimi dhe menaxhimi 
i shkollave shihet me shqetësim. Drejtuesit 
konsiderohen si: “…hallka të dobëta të sistemit 
të arsimit. Ata janë të përqëndruar më shumë 
në kryerjen e detyrave administrative sesa në 
udhëheqjen e procesit mësimor, ndërkohë që 
ju mungon trajnimi i duhur për kryerjen e 
funksioneve të tilla.” (MASR, 2021:89). Nga 
puna e kryer nga ASCAP për identifikimin e 
nevojave për vitin 2021-2025 si për mësuesit 
ashtu edhe për drejtuesit, midis të tjerave 
identikohen nevoja për trajnim edhe në 
fushat si: etika dhe komunikimi (etika dhe 
sjellja; bashkëpunimi me komunitetin); dhe 
gjithëpërfshirja për zhvillimin e shkollës 
(MASR, 2021:45). Trajnimet në këto fusha 
do të sillnin përmirësim të ndjeshëm të 
marrëdhënieve midis stafit të shkollës dhe 
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familjeve duke rritur besimin e këtyre të 
fundit te ekipi i shkollës referuar edhe gjetjeve 
të këtij studimi si për sa i përket faktorëve 
pengues ashtu edhe faktorëve që ndihmojnë 
plotësimin e standardeve të SHQK –së. 

Në mënyrë të veçantë pjësëmarrësit 
të këtë studim identifikojnë nevojën për të 
investuar në mbështetjen me psiko-edukim 
të prindërve, pasi ata gjykojnë se pikërisht 
prindërit janë partnerët që kanë më shumë 
nevojë për t’u mbështetur në këtë drejtim, 
për të realizuar sa më mirë detyrimet dhe 
rolin e tyre si prind jo vetëm me fëmijën, 
por edhe në marrëdhënie me shkollën. Kjo 
do të rrisë edhe interesin e tyre për të qenë 
më të përfshirë në jetën e shkollës, një faktor 
ky i identifikuar si pengues (faktori i dytë) 
nga pjesëmarrësit në këtë studim. Këtu 
mbështetja e psikologut dhe e sociologut të 
shkollave bëhet e domosdoshme. 

Strategjitë për përmirësimin e 
bashkëpunimit

Pyetja e fundit kërkimore kishte si 
qëllim të identifikonte disa nga strategjitë 
që kanë përdorur ose mendohen të përdoren 
nga drejtuesit dhe aspirantët për drejtues 
për të përmirësuar bashkëpunimin shkollë-
familje-komunitet. Përgjigjet në lidhje 
më këtë pyetje janë prezantuar në tabelën 
4 sipas rendit zbritës duke u bazuar në 
frekuencat e përgjigjeve.

Vihet re se janë pesë strategji kryesore 
që përdoren nga drejtuesit dhe aspiruesit për 
drejtues për të përmirësuar bashkëpunimin 
shkollë-familje-komunitet. Ftesat për prindërit 

në aktivitet artistike kulturore dhe sportive 
rezulton strategjia më e përdorur pothuajse 
nga të gjithë pjesëmarrësit në studim. Ajo që 
bën përshtypje është fakti se edhe pse pyetja 
është drejtuar për të evidentuar strategjitë 
për rritjen e bashkëpunimit shkollë-familje-
komunitet, përmenden vetëm prindërit 
dhe lihen pa përmendur grupet e tjera të 
interesit. Nuk mundemi të gjykojmë nëse kjo 
është një rastësi apo një realitet, së pari, për 
shkak të kampionit të vogël dhe së dyti për 
shkak të kufizimeve që ka në grumbullimin 
e të dhënave përmes pyetjeve të hapura me 
google form. Edhe pse është identifikuar 
nevoja për trajnim të vazhduar e të gjitha 
grupeve të interesit, nuk shohim asnjë 
përgjigje, ku trajnimi i brendshëm të shihet 
si strategji për përmirësim të bashkëpunimit 
midis aktorëve. Nevoja për të njohur modelet 
e sukseshme të bashkëpunimit identifikohet 
përgjatë përgjigjeve. Pothuajse gjysma e 
drejtues të SHQK (12 përgjigjedhënës) 
përmendin mungesën e publikimit të 
informacionit (raporte mbi vlerësimin e 
SHQK) në lidhje me ecurinë e SHQK dhe 
modelet më të mira. Sipas tyre ekspozimi i 
punës është bërë kryesisht përmes faqeve të 
Facebook-ut të shkollave. Faktin se platforma 
SHQK.edu.al nuk është funsionale, dhe nuk 
ka qenë asnjë ditë, përmendet nga një e treta 
e drejtuesve të SHQK (9 përgjigjedhënës).

Përefundime e rekomandime

Në përfundim, mund të themi se ka 
një qëndrim pozitiv ndaj SHQK si nga 
drejtuesit edhe nga aspirantët për drejtues 

Tabela 4: Strategjitë që kanë ndërmarrë drejtuesit dhe aspirantët për drejtues për ta përmirësuar 
bashkëpunimi shkollë-familje-komunitet 

Strategjitë e ndërmarra F

Ftesa për prindërit në aktivitet artistike kulturore dhe sportive
Përpjekje për ndarë problemet e shkollës me prindërit
Përpjekje për ndarë detyrat dhe përgjegjësitë me prindërit
Ftesa për të përshirë prindërit në planifikim dhe vendimmarrje
Komunikim me kolegët për shkëmbim përvoje

37
32
24
22
17
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të shkollave që janë të tilla, po ashtu edhe 
nga ata që për momentin nuk janë akoma 
të përfshirë në këtë qasje shkollore, por që 
duken të interesuar. Në fakt, drejtimi i një 
shkolle komunitare është shumë sfidues 
sidomos në vendet që kanë një të kaluar 
ish-komuniste (Smetackova, et al., 2020). 

Një ndër pritshmëritë për drejtuesit 
e shprehur në Strategjinë e Arsimit 
Parauniversitar 2014-2020 ishte marrja 
përsipër e përgjegjësive të reja të drejtuesve 
përgjatë procesit të decentralizimit, ku 
synohej që drejtuesit të arrinin të ndërtonin 
marrëdhënie të konsoliduara me familjet 
dhe komunitetin e shkollës (MAS, 2014c). 
Studimet tregojnë se kjo është një sfidë 
e madhe, për shkak se shkollat zakonisht 
shihen nga publiku si institucione më 
vete, ku aktorët e jashtëm ngurojnë të 
përfshihen në proceset e brendshme 
zhvilluese (Smetackova, et al., 2020).

Në këtë studim raportohet nevoja për 
trajnim të vazhduar të gjitha grupeve të 
interesit për rritjen e kapacitetit të tyre për të 
rritur efikasitetin e tyre për të bashkëpunuar 
me grupet e interesit. Në kuadrin e SHQK, 
deri në vitin 2020 kanë përfituar trajnime 
rreth 41,617 nxënës, mësues dhe prindër 
(MASR, 2021:38), e megjithatë, nevoja 
për të vazhduar zhvillimin profesional në 
rrugën e nisur është e pranishme. Për këtë 
arsye në nivel shkolle ne do të sugjeronim 
trajnimet e brendëshme me mësues, prindër 
dhe pjestarë të tjerë të komunitetit dhe 
sidomos të sociologëve përveç trajnimeve 
të organizuara nga DARP/ZVA perkatëse. 

P jesëmarrës i t  në  këtë  s tudim, 
evidentojnë se SHQK krijon mbingarkesë 
si për drejtuesit ashtu edhe për mësuesit. 
Deri tani, koordinimi i SHQK i është besuar 
njërit prej Zv/Drejtorëve të shkollës, por 
edhe mësuesve u është dashur një punë 
e madhe për të ndihmuar koordinatorin 
për të identifikuar nevojat e nxënësve, 
familjeve dhe të komunitetit, çfarë ka 
krijuar mbingarkesë për ta. Zv/Dretorëve 
u është dashur të bëjnë hartëzimin e 

burimeve të komunitetit, shqyrtimin e gjithë 
planifikimeve për tu përputhur me formatet 
e kërkuara, takime të herëpashershme me 
donatorë, bisnese, OJF të ndryshme, takime 
me qeveritë e nxënësve, prindër, anëtarë 
të komuniteteve. Të gjitha këto kërkojnë 
kohë dhe enegji, ndërkohë që ndryshimet 
kurrikulare dhe ndjekja e procesit mësimor 
kërkojnë gjithashtu kohë dhe angazhim, 
duke qenë edhe detyra thelbësore për 
drejtuesit të lidhura drejtpërdrejtë me 
cilësinë e shërbimit arsimor.

Nga ana tjerër, Zv/Drejtorët kanë 
lëvizur shpesh nga pozicionet e tyre, çfarë 
krijon boshllëk në vazhdimin e projekteve 
sidomos kur në mes janë edhe donatorët. 
Ne sugjerojmë që roli i koordinatorit të 
SHQK, të mbulohet nga punonjësit social, 
aty ku shkollat e kanë një të tillë së pari për 
shkak të përputhjes së profilit profesional me 
këtë rol, por edhe për të krijuar më shumë 
stabilitet. E shtrojmë këtë propozim bazuar 
në Urdhërin Nr. 313 (MASR, 2020:2), 
pika 4, ku sigurohet se në shkollat 500-700 
nxënës do të ketë sa paku një punonjës të 
shërbimit psiko-social dhe në ato me më 
shumë se 700 nxënës do të ketë nje psikolog 
dhe një punonjës social. Për çdo shkollë që 
ka 10 fëmijë me aftësi ndryshe do të ketë së 
paku një punonjës mbështetje psikosociale. 
Po kështu, një psikolog/punonjës social 
do të mbulojë disa shkolla me më pak se 
500 nxënës. Ky sugjerim është i bazuar 
edhe në studimet që dëshmojnë se kjo 
përgjegjësi përbushet shumë më mirë nga 
profesionishtët e këtij profili (Jacobson, 
2018; Jacobson, et al, 2018; Walter, 2018). 
Për më tepër, një prej faktorëve ndihmues 
në kërkimin në fjalë përmendet edhe 
shpërndarja më e mirë e punëve brenda shkollës, 
ku psikologu dhe sidomos sociologu duhet 
të jetë pjesë aktive e identifikimit të nevojave 
dhe koordinimit midis aktorëve të ndryshëm 
për plotësimin e tyre. 

Një gjetje tjetër e kërkimit tonë 
ishte përjetimi i kënaqësisë së shtuar të 
drejtuesve dhe mësuesve, por edhe të 
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nxënësve e prindërve të tyre në rastet 
kur projektet SHQK mbështeten nga 
donatorë. Projekte të tilla të cilësuar nga 
pjesëmarrësit në studim si tepër cilësore, 
do të ishin një mundësi e mirë për të shtuar 
respektin dhe besimin e prindërve mbi 
ekipet e shkollave, çfarë përbën thelbin 
e një marrëdhënie bashkëpunimi. Përveç 
kënaqësisë profesionale, ekziston një gjetje 
tipike dhe e qëndrueshme e studimeve mbi 
kapitalin social që evidenton se mënyra e 
ndërveprimit midis shkollave dhe partnereve 
të tyre është tepër e rëndësishme, sepse aksesi 
mbi kapitalin social varet nga strukturimi 
i ndërlidhjeve të shkollës me organizatat 
dhe partnerët e ndryshëm, të cilët sigurojnë 
shërbimet e nevojshme për nxënësit dhe 
familjet e tyre (Bridwell-Mitchel, 2017). Për 
këtë arsye çdo DRAP duhet të bëjnë një punë 
më të madhe në koordimimin e shkollave për 
të krijuar askses të barabartë midis tyre dhe 
donatorëve potencialë, bizneseve dhe OJF 
që kanë treguar interes për investuar për 
SHQK. Në strategjinë e arsimit (MASR, 
2021:41) përmenden partnerët kryesor si 
IRCA, Këshilli Britanik, Këshilli i Evropës, 
Korpusi i Paqes, Save the Children, UN, 
UNICEF, Zyra e Arsimit në Ambasadën 
Italiane, World Vision etj. Gjithashtu, 
përmendën 32 projekte binjakëzuese në nivel 
ndërkombëtar dhe 23 projekte binjakëzuese 
në nivel kombëtar të realizuara gjatë vitit 
shkollor 2019-2020, çfarë tregon interes 
kundrejt kësaj politike arsimore. 

Bazuar mbi këtë interes të treguar 
nga partnerët e SHQK, por edhe mbi 
shumë nevoja për studime të mëtejshme të 
sugjeruara nga ne në diskutimin e gjetjeve 
kryesore të këtij kërkimi cilësor, do të 
sugjeronim në nivel kombëtar, të bëhet 
vlerësim i jashtëm i SHQK-ve të paktën çdo 
dy vjet. Këtu, nuk e kemi fjalën për raportet 
e hartuara nga MASR apo nga ASCAP, 
por vlerësim të jashtëm të paanshëm, të 
realizuar nga subjekte që nuk kanë lidhje 
varësie të drejtpërdrejt nga MASR, duke 
konsideruar përfshirjen në këto vlerësime 

të kërkuesëve shkencor të universiteteve 
që përgatisin mësues, apo edhe të OJF 
dhe Agjencive që janë të specializuara për 
kërkimet në fushën e edukimit. Deri tani, në 
dijeninë tonë ka vetëm një vlerësim të tillë të 
realizuar nga ASSA, me finacimin UNICEF 
në vitin 2015. Raportet e vlerësimit të 
këtij lloji, do të krijonin një pamje të 
herëpashershme të gjendjes reale, çfarë 
do ti shërbente praktikuesve të SHQK të 
ndërrmerrnin përmirësime të mëtejshme 
në të gjitha aspektet ku identifikohen gjetje 
specifike. Gjithashtu, do t’i shërbenin rritjes 
së transparencës së shërbimit arsimor me 
qëllim që shkolla të rrisë besueshmërinë e 
saj për publikun.

Në raportin vlerësues të studiueses Nano 
dhe kolegëve të saj (2015) është diskutuar 
terminologjia e përdorur për SHQK. Në 
vazhdim të këtij diskutimi, ne mendojmë se 
tashmë SHQK nuk mund të quhet më nismë, 
por në gjykimin tonë është politikë arsimore 
e materializuar në një projekt kombëtar, 
edhe pse shkollat janë nismëtare për tu bërë 
pjesë e këtij projekti ose jo. Modeli SHQK 
është një qasje arsimore që financohet prej 
fondeve publike, të cilat sigurohen nga taksat 
e shtetasve shqiptare dhe për këtë arsye duhet 
të ketë më shumë studime, informacione 
raportuese dhe trasparencë publike. Deri 
më sot, nuk kemi asnjë studim të investuar 
nga MASR në bashkëpunim me partnerët 
për të kuptuar raportin midis kostos dhe 
përfitimit bazuar në një studim afatgjatë, apo 
një buxhet të dedikuar kërkimit shkencor për 
studimin e aspekteve të ndryshme të SHQK, 
pa të cilat edhe vlerësimet e jashtme do të 
ishin anemike.

Së fundi, ne sugjerojmë të investohet 
seriozisht në funksionimin e plotë të Web-it 

SHQK.edu.al për ta bërë atë realisht funksional 
dhe miqësor në përdorim. Gjithashtu, 
rekomandojmë krijimin e një rrjeti profesional 
virtual kombëtar të drejtuesve të instituconeve 
të arsimit parauniveritar për shkëmbim 
përvojash në lidhje me bashkëpunimet 
shkollë, familje dhe komunitet jo vetëm 
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për shkollat që janë SHQK. Në gjykimin 
tonë SHQK, nuk është thjesht një projekt i 
financuar nga buxheti i shtetit, por është një 
paradigmë për mënyrën se si duhet të jetë 
shkolla dhe se si arsimi si e mirë publike do t’u 

kthehet taksapaguesve, duke ndërmjetësuar 
përmes ndërlidhjes së sistemit shkollor dhe 
atij komunitar, për të vënë në shërbim të 
brezit të ri, çdo burim që siguron rritje, 
zhvillim dhe mirëqenie të plotë. 
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Perceptions and attitudes of leaders and aspirants for leaders on the SaCC
The initiative to turn Schools into Community Centers (SaCC) has its beginnings in 

2013. This journey to make the school a point of support for the community and to open 
it to the general public has faced many challenges. The leaders of educational institutions 
are the first to face the difficulties and you have had to work to manage them. The study 
seeks to explore the perceptions and attitudes of leaders and aspiring leaders on various 
aspects of the SaCC. This study included the leaders and aspirants for leaders of educational 
institutions of pre-university education (n = 39) of urban and rural areas of Durrës, Kavaja, 
Maminas, Rrogozhina, Thumanë Tirana, Vora, etc. For the purpose of research questions, 
a questionnaire was designed with open-ended questions in Google forms. The thematic 
analysis was elaborated with the help of Excel. The findings of the study showed that principals 
and aspirants for directing educational institutions view the return of schools to community 
centers as very positive, but they identified the need for further preparation for both principals, 
teachers and parents, in particular, to increase their skills for been more cooperative. The fact 
that the participants of this study identified the elements of cooperation as a key element and 
not the school infrastructure was surprising, despite the fact that they appreciated its role 
for the SaCC as well as the support of the local government. The conclusion discusses the 
implication of the findings in the improvement of educational policies in the future both at 
the institutional level and beyond.

Keywords: School Principal, Aspirants for School Principal, School-Family-Community 
Collaboration, Family engagement, Community engagement.
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Përmbledhje

Në fillim të vitit 2020, e gjithë bota ndryshoi tërësisht nga trajta që ne njihnim. Ne nuk e 
dënim ende sa i madh do të ishte ky ndryshim, por sot ne vazhdojmë të ndjejmë pasojat 
e kësaj periudhe tranzitore në të gjitha fushat. Ekonomia, biznesi, dinamikat organizative, 
marrëdhëniet ndërpersonale, kujdesi shëndetësor, arsimi, etj., patën ndikim nga kufizimet 
e prezantuara si masa për të kontrolluar Pandeminë e SARS-CoV-2. Kopshtet, shkollat dhe 
universitetet u mbyllën brenda natës dhe gjatë kësaj kohe, fëmijët, studentët dhe profesorët 
nuk patën kohën e mjaftueshme për tu përshtatur me këtë “variant të ri”, i cili nga ana tjetër as 
nuk ishte i strukturuar tërësisht, por po zhvillohej dhe reformohej vazhdimisht. Studimi aktual 
ka për qëllim të eksplorojë pengesat dhe sfidat që studentët dhe menaxherët e universiteteve 
hasën dhe vazhdojnë të hasin. Studentët ende sot nuk janë të vendosur se si duan te vijojnë me 
mësimdhënien, si pasojë e problemeve nga më të ndryshmet. Duke filluar nga zhgënjimi për 
mungesën e shkëmbimit të eksperiencës e deri te cilësia e lidhjes së internetit dhe pamundësia 
për tu konsultuar me studentët e tjerë dhe profesorët. Autoret e këtij studimi eksploruan 
perceptimet dhe eksperiencat e studentëve të universitetit në nivelin Bachelor dhe Master. 
Studentët iu përgjigjën pyetjeve lidhur me perceptimin e tyre për cilësinë e mësimdhënies dhe 
mësim nxënies, dinamikave me bashkëmoshatarët, ankthit të pandemisë dhe prognozës për të 
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Institucionet arsimore në Shqipëri, si 
shkollat, kolegjet dhe universitetet, ndjekin 
metodën tradicionale të mësimdhënies, 
metodën ballë për ballë të të mësuarit. 
Leksionet zhvillohen në auditore, në klasë, 
për një kohëzgjatje nga 45-60 minuta. 
Studentët janë mësuar të dëgjojnë profesorin 
duke u shpjeguar mësimin, ata drejtojnë 
pyetje kur gjërat janë të paqarta dhe po ashtu 
pyeten, veçanërisht në sistemin arsimor 
parauniversitar, ku nxënësit pyeten dhe 
vlerësohen me notë për mësimin e shpjeguar 
në orët e mëparshme.

Krejt papritur pandemia e shkaktuar nga 
virusi SARS-CoV-2 goditi botën, duke future 
të gjithë në një krizë totale. Megjithatë, çdo 
krizë krijoi edhe mundësi dhe perspektiva të 
reja për të ndryshuar gjërat siç ne njohim. 
Kjo pandemi e përballi sistemin arsimor dhe 
drejtuesit e tij me një sfidë të madhe, e cila 
nuk ishte aspak e lehtë për t’u menaxhuar. 
Në përpjekje për të ndërprerë zinxhirin e 
infektimeve, qeveritë në të gjithë botën 
mbyllën shkollat, kolegjet dhe universitetet, 
duke i konsideruar ato si ndër vendet më 

të mëdha të grumbullimit. Pra, metoda 
tradicionale e edukimit ballë për ballë u 
zhvendos brenda natës në mësimdhënien dhe 
mësimin online. Mësimdhënia online ishte 
një zgjidhje e momentit e nxitur nga urgjenca 
dhe nevoja e momentit, por që i shtroi rrugën 
të mësuarit dixhital. Këto ndryshime do 
të mbeten me ne për një kohë të gjatë dhe 
do të ndryshojnë mënyrën se si mendojmë, 
punojmë dhe studiojmë.

Qëllimi i studimi

Ky studim synon të eksplorojë sfidat me 
të cilat janë përballur studentët e universitetit 
në mësimin online gjatë pandemisë. Ai 
gjithashtu diskuton çështjet e menaxhimit 
të klasës në procesin e mësimdhënies online. 
Objektivat e këtij studimi janë:
  Të vlerësojë vështirësitë me të cilat 

përballen studentët në mësimin online
  Të vlerësojë vështirësitë në menaxhimin 

e klasës online
  Të shqyrtojë të kuptuarit dhe vlerësimin 

e programit

ardhmen e tyre në arsim. Rezultatet treguan se disa na sfidat që studentët janë duke hasur gjatë 
mësimit online janë lidhja e dobët me internet, aksesi në literaturë dhe ruajtja e motivimit të 
vazhdueshëm. Studimi arriti në përfundimin se studentët janë gjendur të papërgatitur për këtë 
metodë të re të të nxënit dhe më shumë përgatitje ishin dashur për të ndihmuar ata në kalimin 
e suksesshëm të kësaj eksperience psikologjikisht dhe fizikisht. Rekomandohet të zhvillohen 
strategjitë e mësimit virtual jo vetëm për të akomoduar nevojat e studentëve, por edhe për të 
lehtësuar procesin e mësimdhënies për stafin akademik. 
Fjalë kyçe: Akademi, mësim online, pandemi, arsim, kërkim
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Çfarë është mësimi online?

Mesimi online është mjaft i ndryshëm në 
shumë aspekte nga mësimi tradicional ballë 
për ballë. Ai përkufizohet si “përvoja e të 
mësuarit në mjedise sinkrone ose josinkrone 
duke përdorur pajisje të ndryshme (p.sh., 
telefona celularë, lap-top, etj.) që kanë akses 
në internet. Në këto mjedise, studentët mund 
të jenë kudo (të pavarur) për të mësuar dhe 
ndërvepruar me lektorët dhe studentët e 
tjerë” (Singh & Thurman, 2019).

Ky lloj mësimi ekziston prej vitesh, 
kjo nuk është hera e parë apo e vetme që 
e përjetojmë. Sigurisht që ka ndodhur në 
mjedise e në situata të ndryshme nga kjo 
e sotmja. Në kushte të tjera, mësimi onlin 
ishte i zgjedhur nga vetë studentët, të 
cilët ndoshta nuk mund të udhëtonin në 
kampusin universitar, ose ishin të angazhuar 
me familjen dhe fëmijët, ose punonin me 
kohë të plotë dhe studionin pjesën tjetër të 
kohës. Arsye të tjera për të zgjedhur studimin 
online, mund të jenë marrja e një diplome 
nga jashtë ose një universitet larg nga 
vendbanimi. Megjithatë, të gjitha këto arsye 
qendrojnë pas një zgjedhjeje vullnetare për 
të studiuar online. Në kohën e pandemisë, 
ajo që studentët dhe pedagogët përjetuan 
ishte një zhvendosje e paqëllimshme dhe e 
pavullnetshme në mësimin online. Ndodhi 
pa marrëveshjen e askujt dhe pa patur 
paraprakisht informacion, por vetëm 
për shkak të shpërthimit të pandemisë 
Covid-19. Ishte e paplanifikuar dhe nuk 
ishin bërë përgatitje. Ndodhi papritur dhe i 
kapi të gjithë në vështirësi. Shumë studentë 
përfshirë edhe mësues e pedagogë, mund 
të mos kenë pasur as lap top-ët e tyre ose 
kompjuterët personal në shtëpi, por ndoshta 
lap-top të përbashkët me vëllezërit e motrat 
ose partnerët e tyre. Dhe sigurisht, ky kalim 
nga mësimi tradicional në atë online ishte 
e pahulumtuar. Asnjë studim i mëparshëm 
nuk ishte kryer për të vlerësuar kapacitetin, 
vullnetin ose gatishmërinë e njerëzve për t’u 
zhvendosur në studimet online. Përkundrazi, 

shumë studentë, pedaogë, madje edhe vetë 
punëdhënësit, kanë një lloj paragjykimi 
ndaj mësimit online ose mësimit me kohë 
të pjesshme, pasi tradicionalisht ka qenë i 
lidhur me njerëz që nuk mund të kenë sukses 
në universitetet apo shkollat tradicionale.

Megjithatë, kjo sfidë, si shumë të 
tjera, sjell edhe një mundësi potenciale për 
sistemin arsimor. Sidomos për punëtorët, 
drejtuesit dhe të gjithë ata që duan të 
zgjerojnë potencialin e tyre me atë që ne e 
quajmë edukimi në vazhdim. Deming et al. 
(2016) kanë vlerësuar se 5% e të gjithë të 
diplomuarve të nivelit bachelor në SHBA i 
kanë përfunduar studimet e tyre përmes të 
mësuarit online, por kjo statistikë mund të 
jetë shumë më e ulët kur shikojmë se edhe 
punëmarrësit marrin diploma gjatë kohës 
që ata janë tashmë të punësuar. Pandemia 
e vitit 2020 dhe mundësia për të ofruar 
mësime online, ndonëse e pazgjedhur apo 
e papranuar tërësisht, për disa studentë, 
veçanërisht ata të nivelit Master, të cilët 
preferojnë të aplikojnë njohuritë e tyre edhe 
në vendin e punës ndërkohë që përfundojnë 
studimet master, solli mundësinë për 
të realizuar mjaft lehtësisht punësimin 
ndërkohë që ata studiojnë.

Pavarësisht se nuk është i ri, edukimi 
i njerëzve që punojnë, i quajtur gjithashtu 
edukim për sipërmarrjen, ka dështuar të 
përshtatet nga shumë njerëz, pjesërisht për 
shkak se qasjet bashkëkohore ndaj edukimit të 
sipërmarrjes theksojnë nevojën për praktikë 
të qëllimshme, zhytje në botën reale dhe qasje 
eksperimentale (Kassean et al. , 2015; Qafa 
& Greene, 2011; Qafa et al., 2014). Mejithë 
të mirat dhe përfitimet që ky lloj mësimi 
sjell, ai ka natyrisht edhe disa disavantazhe, si 
pasojë e mosfokusimit tërësisht në aktivitetin 
e studimit, por shpërndarjen e vëmendjes dhe 
energjisë në disa fusha. 

Megjithatë, punësimi gjatë të mësuarit 
online, nuk është vetëm një mundësi që 
studentët kanë, por është edhe një nevojë 
plotësuaese për mësimin online. Pamundësia 
për të ushtruar praktikën mësimore, për të 
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krijuar përvojë dhe për të prekur “me dorë” 
rastet studimore, ishte një nga kritikat 
kryesore të mësimit online e evidentuar edhe 
gjatë pandemisë së Covid-19. Sidomos në 
shkollat profesionale, shkollat mjekësore dhe 
disiplina të tjera që nuk mund të mjaftohen 
vetëm me orët teorike, mungesa e mundësisë 
për tu ulur në një dhomë laboratori apo 
realizuar praktikë ishte shumë problematike. 
Në mënyrë të ngjashme, sfida si këto u 
përballën edhe nga studentët e nivelit 
parauniversitar, të cilët kanë vështirësi për 
të kuptuar konceptet abstrakte. Megjithatë, 
në një anketë të kryer nga Ministria e 
Arsimit, Rinisë dhe Sportit, nxënësit e 
nivelit parauniversitar deklaruan se mund 
t’i bënin pyetje mësuesve të tyre, kur kishin 
vështirësi për të kuptuar edhe në mjediset 
online në masën 89,8%. Mësuesit nga ana 
tjetër, përmendën në 74,2% se në përgjithësi 
ishin të lumtur të zhvillonin leksione online 
dhe të përgatisnin materiale leksionesh 
në internet me 88,7% (MASR & ASCAP, 
2020). Këto rezultate, edhe pse studimi u 
realizua menjëherë pas mbylljes së shkollave, 
tregojnë se së paku në fillim të këtij procesi, 
studentët dhe mësuesit mundën të përshtaten 
pa vështirësi dhe madje e përqafuan mjaft 
mirë këtë metodë mësimdhënie. Do të ishte 
dashur të përsëritej ky studim edhe në një 
kohë më të vonë për të vlerësuar se si faktorë 
si stresi i shtuar gjatë pandemisë, kohëzgjatja e 
mësimdhënies online, dhe ndoshta vështirësi 
të tjera të hasura me kalimin e kohës ndikuan 
perceptimin e nxënësve dhe mësuesve ca 
muaj më vonë, më në brendësi të pandemisë. 
Studimi i mëtejshëm i kësaj teme mund të 
hidhte dritë edhe mbi kuptimin e rezultateve 
të provimeve të maturës të vitit 2021, të cilat 
janë parë se janë ulur ndjeshëm pas një viti 
të plotë studimesh në kohë pandemie (Klan 
Lajme, 2022).

Në Shqipëri është ndoshta hera e 
parë e një mësimi kaq masiv online. Jo të 
gjitha universitetet ishin të përgatitura nga 
aspekti teknologjik për këtë model mësimi. 
As mësuesit dhe pedagogët nuk kishin 

përvojë të mjaftueshme për t’u përshtatur 
me këto kushte të reja. Gjithashtu, nga një 
këndvështrim më i gjerë, megjithëse kurset 
në internet ofrohen nga institucione të 
shumta, ne dimë relativisht pak në lidhje me 
efektet dhe efektivitetin e mësimdhënies dhe 
të mësuarit në online (McPherson & Bacow, 
2015). Kurset online ofrohen nga qindra 
institucione, por sigurisht që kjo shoqërohet 
edhe me probleme. Si për shembull, 
kapaciteti për të ofruar mësimdhënie të 
suksesshme në mënyrë dixhitale ka të ngjarë 
të ndryshojë bazuar në një gamë të gjerë të 
qëllimeve që studentët kanë për të mësuar, 
të cilat drejtojnë prioritetet e tyre mësimore 
(Liguori & Winkler, 2020). Kështu, pa 
dyshim, nevoja për më shumë studime rritet 
në vende pa përvojë, siç është dhe Shqipëria.

Sfidat dhe mundësitë 
e të mësuarit online 

Kur të gjithë studentët u mbyllën në 
shtëpitë e tyre dhe iu kërkua të bënin shumë 
më tepër në mënyrë të pavarur nga ç´bënin 
më parë, kjo ngjalli interesin e studiuesve 
për të studiuar se si ata ndiheshin, cilat ishin 
sfidat me të cilat ata po përballeshin, etj. Siç 
u prezantua nga media, në Shqipëri 26.5% e 
nxënësve në shkollat profesionale nuk kishin 
lidhje të qëndrueshme interneti (Revista 
Monitor, 2020) dhe kjo u konsiderua nga 
studentët si sfida më e madhe për të ndjekur 
mësimet online. Nga ana tjetër, vetëm 50% 
e tyre kishin lidhje të vazhdueshme me 
internet, 36% kishin internet vetëm herë 
pas here, ndërsa 14% nuk kishin aspak akses 
në internet, duke i penguar kështu ata të 
ndiqnin studimet e tyre (Ibid.).

Dhawan (2020) ofroi një peizazh të 
plotë të sfidave dhe mundësive që sjell 
mësimdhënia në internet. Ai prezantoi 
analizën SWOC (Anët e forta, Dobësitë, 
Mundësitë dhe Sfidat) të të mësuarit online 
gjatë krizës. Ai pretendon se të gjitha sfidat 
vijnë me një sërë mundësish dhe ne duhet 
të kuptojmë dhe të mësojmë prej tyre. Më 
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poshtë është një përmbledhje e analizës së 
tij SWOC.

Metodologjia e kërkimit

Studimi aktual përdor teknikën e 
triangulimit me metoda sasiore dhe cilësore. 
Në komponentin sasior të këtij kërkimi, 
autorët shpërndanë pyetësorë vetë-raportues 
për studentët e universiteteve në Shqipëri. 
Një kampion total prej 160 studentësh 
nga universitetet private dhe publike, që 
studiojnë në nivel Bachelor dhe Master iu 

Figura 1: Analiza SWOC e të mësuarit online gjatë krizave. Shënim. SWOC: Anët e forta, 
Dobësitë, Mundësitë dhe Sfidat (Dhawan, 2020)

ANËT E FORTA 
1. Fleksibiliteti në kohë 

2. Fleksibilitet në vendndodhje 
3. Ofrohet për një audiencë të gjerë 
4. Disponibilitet i gjerë i përmbajtjes 

5. Reagim i menjëhershëm

DOBËSITË 
1. Vështirësitë teknike

2. Aftësia dhe niveli i besimit të nxënësit
3. Menaxhimi i kohës

4. Shpërqëndrime, frustracion, ankth dhe 
konfuzion

5. Mungesa e vëmendjes personale/fizike

MUNDËSITË
1. Qëllimi për inovacion dhe zhvillim dixhital

2. Hartimi i programeve fleksibël
3. Përforcim i aftësive: zgjidhja e problemeve, të 

menduarit kritik dhe përshtatshmëria
4. Përdoruesit mund të jenë të çdo moshe

5. Një qasje inovative pedagogjike 
(Transformim rrënjësor në të gjitha aspektet e 

arsimit)

SFIDAT 
1. Shpërndarja e pabarabartë e infrastrukturës 

së TIK-ut
2. Cilësia e Arsimit

3. Analfabetizmi dixhital
4. Ndarja dixhitale

5. Kostoja e teknologjisë dhe vjetërim

përgjigjën pyetësorit që iu dërgua online 
në formatin e Google Forms. Të dhënat 
sasiore më pas u përpunuan me programin 
kompjuterik SPSS për të paraqitur rezultatet 
e mëposhtme në këtë punim kërkimor.

Komponenti i dytë i këtij hulumtimi 
ishte komponenti cilësor, i cili përfshinte 
13 intervista të realizuara me studentët 
rreth sfidave të tyre gjatë mësimit online. 
Përgjigjet e këtyre komponentëve cilësorë 
të hulumtimit ndihmojnë për të sjellë më 
shumë dritë në rezultatet sasiore. Për më 
tepër, janë përfshirë në këtë studim edhe 

Niveli i studimit Bachelor Master

81,4% 18,6%

Universitet Private Publike

33,8% 66,2%

Zona e banimit Urbane Rurale

62,8% 37,2%

Tabela 1: Përbërja demografike e kampionit të studimit sasior 

Mosha 18 – 21 22 – 25 25 +

66,9% 18,6% 14,5%

Gjinia Vajza Djem Tjetër/pa përgjigje

86,2% 13,1% 0,7%
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vëzhgime nga përvoja e studiueseve si 
lektore, që jepnin mësim ballë për ballë dhe 
online në kohë krize.

Kampioni i studimit

Kampioni prej 160 studentësh përbëhej 
kryesisht nga moshat 18-21 vjeç të cilët 
ishin në nivelin Bachelor. Me një paraqitje 
përfaqësuese të shpërndarjes aktuale të 
studentëve në universitetet private dhe 
publike, kampioni aktual përfshin më 
shumë studentë nga universitetet publike. 
Në tabelën e mëposhtme është paraqitur 
shpërndarja e kampionit në kategori të 
ndryshme demografike.

13 nxënësit që morën pjesë në intervista 
e kryera nga studiueset ishin 10 vajza dhe 3 
djem, të moshës 20-23 vjeç. Ata u rekrutuan 
vullnetarisht nga kontaktet e studiuesve.

Rezultatet dhe diskutimet

Në këtë hulumtim sfida kryesore 
që studentët identifikojnë ishte aksesi në 
internet në shtëpi. Në kampionin e këtij 
studimi, 11% e studentëve nuk kanë akses 
në shtëpi. Këto gjetje janë në përputhje me 
studimin e mëparshëm siç citohet në Revista 
Monitor (2020). Pjesa tjetër e kampionit, 
24,8% e studentëve deklaruan se kishin akses 
të kufizuar në internet.

Për më tepër, studentët në intervista 
përmendën se ata përdornin WhatsApp 
ose internetin në celular për t’u lidhur me 
klasën online përmes Zoom ose Teams, por 
nuk ishte komode të ndiqnit prezantimet 
në PowerPoint ose të gjitha diskutimet në 
ekranin e vogël të celularit. Kur u pyetën se si 
i vlerësojnë aftësitë e tyre dixhitale, studentët 
u ndanë pothuajse në gjysmë. Vetëm 49,6% 
e studentëve në këtë kampion raportojnë se 
janë të mirë në përdorimin e kompjuterit. 
Megjithatë, më pak studentë, 42,1% 
raportojnë se ndihen rehat duke përdorur 
komunikimin elektronik. Kjo sigurisht i vë 
më shumë se gjysmën e studentëve në gjendje 
të vështirë për të ndjekur studimet, pra më të 
prirur për dështim.

Në intervistat, studentët raportuan se 
nuk kanë pasur kurrë trajnime të dedikuara 
për përdorimin e platformave online të 

Figura 2: Aksesi i internetit në shtëpi

Figura 3: Aftësitë dixhitale të studentëve.
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mësimdhënies. Atyre iu kërkua të përdornin 
Zoom dhe Teams si fillim pa e ditur se 
si apo duke u udhëzuar nga profesorët e 
tyre, të cilët nga ana e tyre nuk kishin as 
trajnim. Ata thonë se duhej të eksploronin 
dhe ndonjëherë pa arritur asnjë sukses. 
Trajnimet e realizuara nga iniciativa e disa 
universiteteve, u zhvilluan vetëm disa kohë 
pasi studentët dhe pedagogët kishin filluar 
të punonin me këto platforma. 

Nga vëzhgimet e studiuesve, u vu re 
se as studentët dhe as profesorët nuk kishin 
marrë mjaftueshëm trajnim për teknologjinë 
e re të prezantuar. Përkundrazi, për ta bërë 
më të vështirë për ta, platformat në përdorim 
u ndryshuan nga drejtuesit e universitetit 
nga Google Classrooms në fillim, e ndjekur 
më pas nga Zoom dhe së fundmi MS Teams.

Duke ditur që shkollat nuk janë 
thjesht tempuj mësimi, por edhe vende 
socializimi, studentët u pyetën se si ndihen 
për ndërveprimin me studentët e tjerë gjatë 
mësimit në internet. Më pak se gjysma e 
të anketuarve, 37,2% raportuan se mund 
të diskutojnë me nxënës të tjerë gjatë 
aktiviteteve në klasë. Numri i atyre që 
thonë se mund të punojnë në grup gjatë 
aktiviteteve në internet edhe jashtë klasës 
është pothuajse i njëjtë, 40% kundrejt 39,3% 
që thonë se nuk mund ta kryejnë punën në 

grup gjatë aktiviteteve në internet. Shumica 
e studentëve nuk pajtohen se ka më shumë 
mundësi për të bashkëpunuar me studentë 
të tjerë në një kurs online. Domethënë 
49% e nxënësve nuk janë dakord me këtë, 
kundrejt vetëm 25% e tyre që mendojnë se 
ka më shumë mundësi për të bashkëpunuar 
me shokët e klasës. Këto rezultate na 
tregojnë se studentët e kanë më të vështirë 
të komunikojnë në internet gjatë dhe pas 
orës së mësimit online.

Kur u pyetën për kuptimin e materialit 
të lëndës dhe mundësitë e mësimit, situata 
është thellësisht e pakënaqshme. Vetëm 
25,6% e studentëve pranojnë se kanë 
më shumë mundësi për të reflektuar mbi 
materialin e leksionit gjatë mësimdhënies 
online. Pothuajse gjysma e tyre, 46,9% 
raportuan se mësimdhënia online nuk i 
ndihmon ata të reflektojnë mbi materialin. 
Më pak studentë, 21,3% e kampionit 
thonë se mësimi online i ndihmon ata të 
kuptojnë materialin e kursit. Ndërsa, 55,2% 
e tyre thonë të kundërtën. Situata është më 
pesimiste kur studentët raportojnë se sa i 
kuptojnë kërkesat e kursit në një leksion 
online. Kështu, 57.9% e tyre raportuan se 
nuk i kuptojnë kërkesat në një leksion online. 
Vetëm 24,2% ishin në gjendje të kuptonin 
më mirë kërkesat e kursit, dhe 17,9% 

Figura 4: Ndërveprimi me studentët e tjerë
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ndjehen neutralë ose indiferentë për këtë.
Të njëjtat rezultate pohohen edhe 

nga studentët e intervistuar, të cilët thonë 
se në mësimin online e kanë të vështirë 
të përqendrohen për një kohë të gjatë, 
duke bërë kështu të pamundur kuptimin e 
materialit. Qëndrimi për një kohë shumë 
të gjatë para kompjuterit për të dëgjuar 
mësimin, “është i lodhshëm” pohojnë ata, 
duke shtuar se në auditor kanë më shumë 
përqendrim dhe vëmendje. 

Një tjetër aspekt i përfshirë në këtë 
studim ishte dhe vlerësimi i procesit 
akademik, i cili u perceptua nga studentët 

si jo plotësisht i saktë në kurset online. Kjo 
flet për një vështirësi në menaxhimin e klasës 
dhe të vlerësimeve të nxënësve, që rezulton 
gjithashtu problematik në mësimin online. 
Studentët raportojnë në nivelin 49% se 
vlerësimi i progresit të tyre akademik gjatë 
kurseve online nuk është i saktë. Vetëm 22% 
mendojnë se ky vlerësim realizohet i saktë. E 
njëjta gjë vlen edhe për vetëmonitorimin e 
progresit akademik. Shumica e studentëve, 
55,2% raportojnë se nuk është e lehtë të 
monitorohet progresi akademik në një kurs 
online, ndërsa vetëm 21,4% e kanë më të 
lehtë ta vetë monitorojnë atë. Një sfidë tjetër 

Figura 5: Kuptimi i informacionit gjatë mësimit online

Figura 6: Vlerësimi i progresit akademik
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me të cilën përballet mësimdhënia online 
është koha e përgjigjes nga mësuesit në 
kurs. Kjo bën që 37,6% e studentëve thonë 
se koha e përgjigjes së mësuesve nuk është 
e shpejtë në kurset online.

Rezultatet përfundimtare të paraqitura 
në figurat 5 dhe 6, sugjerojnë fuqishëm se 
të kuptuarit dhe performanca akademike e 
studentëve perceptohet më e dobët dhe e 
pakënaqshme në procesin e të mësuarit online. 
Kjo tregon se studentët, pavarësisht të gjitha 
sfidave të tjera, do të kenë rezultate më të 
ulëta akademike me kurset online siç ofrohen 
në këtë kohë krize. Kjo është sigurisht diçka 
shumë shqetësuese pasi tregon se misioni i 
shkollës nuk është përmbushur plotësisht. 
Këto të dhëna përputhen gjithashtu me 
rezultatet e publikuara mbi performancën 
akademike të nxënësve të maturës për vitin 
që lamë pas siç u publikuan në edicionin e 
lajmeve në TV Klan (2022).

Të tjera sfida të menaxhimit të klasës, 
përveç komunikimit mes nxënësve, drejtimit 
të pyetjeve gjatë mësimit dhe transparencës 
së vlerësimit, u raportuan nga studentët e 
intervistuar lidhur me punët në grup dhe 
aktivetet të tjera që zakonist zhvilloheshin 
në klasë. Ata raportuan se, “...puna në grup 
nuk është aq interaktive sa në klasë, pasi disa 
studentë nuk marrin pjesë, dhe pedagogët 
nuk i monitorojnë grupet gjithë kohën për 
të vlerësuar objektivisht kush punoi më 
shumë.” Studentët raportojnë se e kanë pritur 
me shumë dëshirë kthimin në auditorë dhe 
dëshirojnë që mësimi të vijojë normalisht e pa 
ndërprerje, si më parë. Ata vlerësojnë shumë 
të mira të mësimit ballë për ballë, duke lënë 
kështu të kuptohet se ndoshta në Shqipëri, 
nuk ka ardhur ende koha për mësimin online, 
pavarësisht të mirave që ai paraqet. 

Përfundime

Shumica e studentëve kanë raportuar se 
kanë akses në internet në shtëpi. Megjithatë, 
numri i studentëve që nuk kanë akses në 
internet dhe si rezultat nuk mund të ndjekin 

kurset online është i konsiderueshëm.
Në përgjithësi, nxënësit ndihen të 

sigurt në përdorimin e kompjuterëve dhe 
në komunikimin elektronik me shkollën dhe 
njëri-tjetrin.

Pothuajse gjysma e studentëve raportuan 
se nuk pajtohen me deklaratën se kanë më 
shumë mundësi për të bashkëpunuar me 
studentë të tjerë gjatë kurseve online, duke 
treguar se në kurset online puna në grup 
dhe bashkëpunimi me shokët e klasës është 
më i vështirë.

Kur bëhet fjalë për të kuptuarit e 
informacionit, studentët raportuan se 
mësimi online nuk i ndihmon ata të kuptojnë 
materialin dhe kërkesat e kursit. Prandaj, ata 
nuk po performojnë siç do të donin.

Shumica e studentëve janë përballur 
me vështirësi në monitorimin e progresit të 
tyre akademik në kurset online. Gjithashtu 
përgjigjet e mësuesve janë më të vonuara në 
kohë ose më të pakta në kurset online.

Rekomandime

Duke marrë parasysh sfidën që studentët 
raportuan për të kuptuar informacionin, 
është e nevojshme që leksionet të ofrojnë 
përmbajtje të larmishme (tekste shkollore, 
artikuj revistash, multimedia), hyrje të 
shkurtër për secilin modul, duke inkurajuar 
studentin të bëjë pyetje, të sigurojë kohë për 
të ndarë reflektimet mbi të mësuarit.

Rekomandohet që mësuesit të japin 
komente të shpeshta dhe interaktive për 
punën e nxënësve. Kjo i lejon studentët të 
ndjekin përparimin e tyre dhe të përmirësojnë 
punën e tyre përmes vlerësimit në kohën e 
duhur dhe reagimeve konstruktive. Nëse 
është e mundur, vlerësimi me notë të 
realizohet në një kohë të shkurtër pasi 
studentët të dorëzojnë detyrat.

Vëmendje duhet t’i kushtohet nxitjes 
së ndërveprimit midis studentëve dhe 
krijimit të një komuniteti të të mësuarit 
përmes forumeve të diskutimit, blogjeve 
ose projekteve në grup. Duhet të ofrohet 
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më shumë përgatitje dhe ndoshta edhe 
trajnime mbi specifikat e kurseve online, 
në mënyrë që studentët dhe mësuesit të 
përshtatin mentalitetin e tyre me mësimin 
dhe mësimdhënien online.

Të gjitha këto rekomandime synojnë 
të zbutin procesin e kurseve online në 
mënyrë që të lejojnë të gjithë studentët 

dhe mësuesit të marrin përfitimet dhe të 
mos përballen me sfidat që vijnë me kurset 
online. Duke marrë parasysh përfitimet e 
kurseve online, nëse merret më e mira prej 
tyre, kurset online mund të ofrohen si një 
opsion jo vetëm në situata emergjente, por 
edhe si një alternativë ndryshe nga mësimi 
tradicional.
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The new educational era: Obstacles and challenges of virtual learning and 
management in education in a time of pandemic 

The entire world how we knew it changed in early 2020. We yet didn´t know how big 
of a change it was, but today we´re still not entirely past the transition period in all possible 
fields. Economy, business, organizational dynamics, personal relationships, health care, 
education, etc. were impacted by the restrictions introduced as measures to tackle the SARS-
CoV-2 Pandemic. With kindergartens, schools and universities turning overnight from open 
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and shut through this whole time, children, students and professors never had the time to 
adapt to “the new version”, which in its turn, was never actually structured or shaped. The 
present study aims to explore the obstacles and challenges university students and managers 
faced and are still experiencing. From the missing exchange experience disappointments to 
the unstable networks and inability to consult with peers and professors, students are yet to 
understand and decide how they want to proceed with their schooling. The authors explored 
the perceptions and experiences of university students in their Bachelor and Master levels, 
discussing about a variety of topics. Students answered questions about their perception of 
the quality of teaching and learning, peer dynamics, pandemic anxiety and prognosis about 
their educational future. Results showed that some of the challenges students are facing 
during online courses were poor internet connection, access to the literature and keeping 
on-going motivation. The research concluded that students were caught unprepared to this 
new method of learning and adequate preparations were needed to help them go through 
this experience psychologically and physically. Development of virtual education strategies is 
recommended not only to accommodate students´ needs, but also to facilitate the academic 
staff´s teaching process. 

Key words: Academia, online learning, pandemic, education, research
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Përmbledhje

Në ditët e sotme një rëndësi e veçantë po i kushtohet menaxhimit të shkollës. Ky punim 
ka si synim të shqyrtojë disa nga aspektet e menaxhimit të institucioneve të arsimit 
parauniversitar në Shqipëri. Në kuadër të reformave të ndërmarra në vendin tonë, 
kjo është një mundësi që shkolla ta shoh vetveten në një vizion tjetër më modern në 
aspektin e menaxhimit të saj. Gjithashtu një vëmendje e veçantë i kushtohet në punim 
domosdoshmërisë së ndryshimit të mentalitetit te drejtuesit e IAL-ve, të cilët duhet të 
dalin nga kornizat vetëm si zbatues të urdhërave dhe udhëzimeve që vinë nga Ministria e 
Arsimit, por duhet të jetë inicator, hartues dhe zbatues të politikave në nivel shkolle. Në 
një vizion më të gjerë përveç atij përmbajtësor, vështrimi duhet të hidhet nga menaxhimi 
financiar, marrëdhëniet e reja me komunitetin e prindërve, si edhe me pushtetin lokal. 
Metodologjia e përdorur për këtë punim është intervistimi i drejpërdrejtë i 20 mësuesve 
dhe 15 drejtuesve të IAL të Tiranës. Gjithashtu është përdorur edhe metoda e vëzhgimit 
dhe bidesat me pjesëtarët e kohortës së parë të Shkollës së Drejtorëve të organizuar nga 
CSL (nëntor 2019 – korrik 2020). Të dhënat e mbledhura u analizuan në mënyrë cilësore 
dhe sasiore. Rishikimi i literaturës bazohet në shqyrtimin e disa botimeve nga autorë të 
huaj dhe vendas, legjislacionit shqiptar për arsimin dhe disa analiza të organizmave të 
ndryshëm, të cilët plotësojnë kriteret për tu marrë në konsideratë për përfshirje në punim.
Gjetjet nga ky punim na ndihmojnë të kuptojmë se cilët faktorë ndikojnë në përgatitjen 
e një lideri me një performancë më të mirë se ajo që paraqitet sot.
Në punim jepen disa përfundime dhe rekomandime mbi nevojën për menaxhim dhe 
lidership efektiv në sistemin arsimor parauniveristar, si një domosdoshmëri për një arsim 
cilësor e bashkëkohor.
Fjalët kyç: Shkolla, sistemi arsimor, menaxhimi i shkollës, menaxhimi efektiv, mësimdhënie, 
të nxënit
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Drejtimi i shkollës-sfondi historik
 
Një nga sf idat më të hershme, 

me të cilat ndeshet sot sistemi arsimor 
parauniversitar në Shqipëri është drejtimi 
dhe menaxhimi i institucioneve arsimore. 
Përpara ndryshimit të sistemit, si në çdo 
fushë tjetër edhe drejtimi i shkollës, i 
përshtatej plotësisht dhe ishte nën urdhrat 
e partisë-shtet, duke politizuar thellësisht, 
formën dhe përmbajtjen e shkollës dhe për 
rrjedhojë edhe drejtimin e saj. Drejtuesi i 
shkollës ishte përgjithësisht një zëdhënës i 
zellshëm i politikës, hera-herës arrogant, i 
rreptë, përçues i porosive të partisë, tepër 
serioz, i larguar prej kolektivit, një figurë 
gati mistike. Bashkëpunimi me stafin ishte 
thjesht lëshimi i urdhërave, shumë pak 
hapësirë për diskutim dhe së fundi, vendimet 
merreshin krejtësisht prej tij, të urdhëruara 
dhe konsultuara jashtë mjedisve shkollore.

Sigurisht që në këto 30 vitet e fundit 
institucionet arsimore në Shqipëri, kanë 
pësuar një ndryshim të madh në zhvillimin 
e kurrikulave, në burimet njerëzore që 
rekrutohen si pjesë e stafit akademik dhe 
atij ndihmës, si dhe në mënyrën e drejtimit 
dhe menaxhimit. Të dhënat tregojnë se 
drejtuesi i shkollës sot është larguar nga 
modeli i vjetër tradicional i një drejtuesi 
autoritar (Hoxhaj, 2017:1). Siç rezulton 
nga intervistat me mësues shkëputja nga 
ky model nuk ka qënë e lehtë, por duhet 
nënvizuar fakti që sot ka një përpjekje për 
një drejtim ndryshe të shkollës, ndonëse 
për hir të së vërtetës, shkolla jonë është 
larg depolitizmit të saj (OSFA, 2015:11). 
Sidoqoftë vërehen disa tentativa, për më 
shumë bashkëpunim, për një lidhje më 

të mirë të drejtuesve me stafin mësimor, 
nxënësit dhe prindërit, ashtu sikundër 
vërehet në jo pak raste se ka drejtues të cilët 
nuk janë bashkëpunues, por urdhërues dhe 
imponues, nuk tregojnë fleksibilitet dhe 
janë thjeshtë zbatues vetëm të urdhërave 
dhe udhëzimeve që “vijnë nga lart”. Nga 
bisedat e drejpërdrejta më mësues rezulton 
se ky model drejtimi ku drejtuesi drejton 
nga zyra, i zhytur në shkresurina është një 
model i dështuar . A mundet që të vij si 
pasojë e dëshirës së mirë, për të qenë në 
rregull me ligjin dhe udhëzimet? Mundet 
që një drejtues shkollë ta konceptoj edhe 
në këtë mënyrë. Por na duhet të themi me 
këmbëngulje se sot, drejtimi i institucioneve 
arsimore, nuk kërkon thjesht zbatimin e 
urdhrave dhe udhëzimeve që vijnë nga 
Ministria e Arsimit, por edhe një menaxhim 
më efektiv të burimeve njerëzore, zbatim 
në mënyrë krijuese të akteve nënligjore, 
përpjekjet për marrëdhënie sa më të mira 
me të tretë etj.

Menaxhimi i institucionit arsimor në 
optikën e zhvillimeve bashkëkohore

Menaxhimi efektiv i shkollës nuk 
mund të jetë i shkëputur asesi nga zhvillimi 
i vendit, tradita e administrimit (të cilën ne 
e kemi shumë të vakët) si dhe nga mendësia 
e drejtimit në tërrësi të institucioneve në 
vendin tonë dhe në veçanti institucionet 
arsimore të të gjitha niveleve. Një nga 
faktorë më të rëndësishëm për një sistemi 
arsimor bashkëkohor është padyshim edhe 
përgatitja e drejtuesve të shkollave. Duke 
folur për “ndërtimin e një strukture të re 
të lidershipit shkollor” (Elmore, 2011: 

Dr. Nevila MEHMETI është lektore në Qendrën për Edukim në Vazhdim, në Fakultetin e 
Edukimit të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës. Me një eksperiencë mbi 20 vjeçare si mësuese 
e drejtuese në arsimin parauniversitar dhe si pedagoge, ka kryer një sërë trajnimesh dhe kualifikimesh. 
Është certifikuar nga QSHA si hartuese dhe vlerësuese e testeve kombëtare të provimeve të Maturës 
Shtetërore. Në vitin 2020 ka kryer ciklin e plotë të shkollës së drejtorëve dhe ka fituar certifikatën 
përkatëse për drejtuese shkolle e licensuar. Dr. Nevila Mehmeti është autore e disa publikimeve në 
revista shkencore dhe pjesëmarrëse në konferenca kombëtare, rajonale e ndërkombëtare. Botimet e saj 
pëfshin fushën e historisë dhe të edukimit.
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4), studiuesi i Univeristetit të Harvard, 
Richard Elmore, i jep një rëndësi të madhe 
mënyrës sesi i qasen drejtuesit e shkollës 
zhvillimeve të reja të kurrikulës, mënyrës së 
mësimdhënies, ndërverprimit të nxënësve 
etj. Elmore (2011: 45), mes të tjerash 
vëren se: 

Udhëheqësit e shkollës do të ecin përpara me 
sukses, ose do të dështojnë, në varësi të faktit 
nëse do të dijnë të administrojnë praktikën e 
mësimit në nivel klase dhe shkolle. 

Pra qartësisht studiuesi Elmore kërkon 
me çdo kusht që drejtuesi të jetë i lidhur 
ngushtësisht me mësimdhënien në shkollën 
e tij, pra siç thotë ajo shprehja, “të dijë në 
majë të gishtave”, programin mësimor dhe 
të vëzhgoj nëse ai zbatohet në mënyrën më 
të mire të mundshme. Po ashtu ndikimi i 
drejtuesit të institucionit arsimor, si lider 
edukativ në mësimdhënie e të nxënë, 
nënkupton të qenit e tij në rolin si të 
mësuesit ashtu edhe të nxënësit. Të dhënat 
tregojnë se drejtuesit si mësues nuk është 
e thënë të dinë gjithçka e në çdo kohë. 
Më shpesh ata janë trajnues e ndihmues 
që ndihmojnë nxënësit, mësuesit dhe 
pjesën tjetër të stafit të kuptojnë modelet 
mendore mbi mësimdhënien në shkolla 
dhe në komunitete të veçanta (Fullan, 
2001: 228). Madje Schein (një ish profesor 
i Masssachusetts Institute of Technology) 
në librin e tij “Organizational culture and 
leadership” (1985: 36) shkon më tutje, kur 
na kujton se: 

Nëse doni të dini se çfarë konsiderohet dhe 
është e rëndësishme në një shkollë, është 
më mirë të vëzhgoni atë së cilës drejtuesi 
i shkollës i kushton rëndësi, sesa atë që 
cilësohet e rëndësishme. 

Nga bisedat me drejtues të IAL-ve 
na rezulton se shpesh herë disa prej tyre 
i kushtojnë rëndësi që në institucionet 
arsimore ku ata drejtojnë të mbizotërojë 

qetësia, ose ajo që ne na ka mbetur nga 
e kaluara, disiplina e hekurt. Por pyetja 
që mund të shtrohet është: A kemi një 
menaxhim efektiv, në procesin e mësimdhënies 
dhe të nxënit? Nëse një drejtues shkolle, 
përcakton si të rëndësishme apo të dorës së 
parë, të nxënin, sigurisht që ai vihet në rolin 
e “nxënësit” aktiv. 

Ajo që rezulton nga të gjitha bisedat 
dhe intervistat është se drejtuesi duhet të 
ketë një qasje proaktive me mësuesit dhe 
nxënësit. Në këto kushte ai merr rolin e 
një lideri edukativ, çka është një sfidë jo e 
vogël, për cilindo drejtues të një organizate 
e aq më shumë të një organizate shkollore. 
Zhvillimi teknologjik, ngjarje të pazakonta 
sociale, kulturore, mjedisore apo, siç ndodhi 
me pandeminë e Covid-19 edhe mjekësore, 
kërkojnë të ecësh me ritmin e kohës, që së 
paku t’i përshtatesh këtyre ndryshimeve, 
sa kohë që nuk je në gjendje t’u paraprish. 
Prandaj një nga drejtimet parësore të punës 
së drejtuesit të institucionit arsimor duhet 
të jetë mbajtja e fokusit te mësimdhënia dhe 
të nxënit, duke shfrytëzuar ekspertizën më 
të mirë të tij, por edhe të drejtuesve të 
departamenteve apo më gjerë. 

Nga përvoja e trajnimeve të zhvilluara 
me të huaj rezulton se për të realizuar rolin e 
liderit aktiv në mësimdhënie, drejtuesi nuk 
mund të anashkalojë vizitat në orën e mësimit 
duke i kushtuar rëndësi bashkëbisedimit me 
stafin e tij mësimdhënës, gjurmimit dhe 
identifikimit të nevojave për trajnim, nxitja 
e zhvillimit profesional të vazhdueshëm etj. 
Mirëpo pikërisht kjo na rezulton se çalon në 
institucionet tona. Mësuesit vërejnë se ka 
akoma drejtues që rrinë sa më larg mësuesve 
me idenë “për të mos krijuar afrimitet” i cili 
mund të kompromentojë gjykimin e tij në 
vlerësimin e mësuesit. Pikërisht kjo mënyrë 
sjellje krijoj mes palëve një hendek, nga 
ku lindin, paragjykimet, keqkuptimet e në 
fund armiqësi krejtësisht të pabaza. 

Drejtori i institucionit arsimor duhet 
të jetë në krah të mësuesit, në nevojat e 
tij profesionale, në komunikimin e tij me 
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prindërit apo edhe në problemet sociale e 
familjare që shoqërojnë secilin prej tyre në 
jetën e përditshme.

Standardet profesionale të drejtuesit

Për të kryer në mënyrë sa më efikase 
punën e tij, drejtuesi, duhet të zbatojë 
standardet e drejtuesit të institucionit 
arsimor. Ministria e Arsimit Sportit dhe 
Rinisë (MASR, 2019) ka hartuar ndër 
vite këto standarde dhe i ka përmirësuar, 
për të ardhur ardhur tek më i fundit, i cili 
mban datën 24.07.2019. Standardet janë 
hartuar në bashkëpunim të ngushtë me 
Agjencinë e Sigurimt të Cilësisë së Arsimit 
Parauniversitar. Ata marrin në konsideratë 
një seri dokumentash mjaft me vlerë të 
partnerëve të rëndësishëm ndërkombëtar. 
Konkretisht një seri studimesh të detajura të 
institucioneve vendase dhe të huaj, ku ndër të 
tjera veçojmë, ato të Fondacionit Shqiptaro-
Amerikan për Zhvillim (AADF, 2019; 
UNESCO, 2017), Agjencisë së Sigurimit të 
Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP, 
2018), Strategjia Kombëtare e Arsimit 
Parauniversitar (2016-2020), etj. Këto 
dokumenta kanë përcaktuar problematikat 
dhe rishikimin e standardeve të drejtuesit 
të shkollës. Pyetja më e thjeshtë në këtë 
rast do të ishte: Përse na duhen standardet 
profesionale të drejtuesit të Institucioneve të 
Arsimit Parauniversitar (IAP)?

Për këtë qëllim, më sipër renditëm 
disa dokumente e raporte të cilat vendosin 
në fokus, çështjet që lidhen me rekrutimin, 
profesionalizmin e drejtuesit të IAP dhe 
nevojën për zhvillimin profesional të tij. 
Vendosja e disa standardeve vlejnë më së 
pari për drejtuesin, për të kuptuar dhe 
identifikuar më mirë nevojat për zhvillimin 
e tij profesional dhe vetvlerësimit real e 
korrekt. Sigurisht që drejtuesi IAP, ka për 
detyrë që veç nevojës së tij për trajnim, të 
identifikojë dhe nevojat që kanë pjesëtarët 
e institucionit në të cilin ai është në krye. 
Kur një drejtues e ka të qartë përmbushjen 

e standardeve të zhvillimit të tij profesional, 
kjo ka një ndikim të drejtëpërdrejtë në 
përmirësimin e arritjeve të nxënësve e për 
rrjedhojë edhe të institucionit shkollor. 

Për ta ngritur në një stad më të 
lartë, zhvillimin profesional të drejtuesve, 
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit 
(MASR) ndërmori nismën për ndryshimin 
e ligjit 69/2012 (Tiranë 2018), duke i hapur 
rrugë ngritjes së Shkollës së Drejtorëve, 
një bashkëpunim mes MASR dhe AADF. 
Amendimit të ligjit, iu shtua edhe një Vendim 
i Këshillit të Ministrave(VKM,2018) “Për 
organizimin dhe funksionimin e Shkollës 
së Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit 
Parauniversitar dhe mënyrën e trajnimit dhe 
të certifikimit të tyre” kështu që miratimi i 
standardeve të drejtuesit të IAP ishte një 
domosdoshmëri. 

Duke mos u ndalur në mënyrë të 
detajuar tek standardet, në tërrësinë e vet ato 
kanë në vizionin dhe strategjinë e drejtimit 
të shkollë, drejtimin në ekip për zbatimin 
e kurrikulës, menaxhimin e burimeve 
njerëzore, drejtuesin si lider pedagogjik, 
etj. Vendosja e këtyre standardeve do 
të kërkojë që edhe mënyra e rekrutimit 
të aspiantëve për drejtues shkolle, të 
realizohet duke marrë në konsideratë 
përgatitjen fillestare profesionale (rezultatet 
dhe arritjen në studimet universitare), 
përvojën në mësimdhënie dhe menaxhimin 
e institucioneve arsimore parauniversitare, të 
qenit një figurë me integritet të lartë moral 
dhe etik, jashtë ndikimeve politike etj. 

Rezulton se është ende herët dhe e pa 
provuar në shkallë të gjerë se ekzistojnë këto 
parakushte për rekrutim në shkallë të gjerë të 
aspirantëve për drejtues, aq më tepër kur nuk 
kemi raporte të vlerësimit të performancës 
së Shkollës së Drejtuesve, të cilat do të na 
jepnin një panoramë më të qartë, për atë çka 
parashtrova më sipër.

Faktet tregojnë se edhe nëse realizohen 
si duhet, programi i përgatitjes së drejtorëve, 
në parim ato mund të ndihmojnë autoritetet 
të vendosin drejtues cilësorë në IAP, por nuk 
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do të thotë aspak se kjo siguron patjetër 
arritje të larta të IAP.

Që të mund të realizohet përgatitja e 
një lideri me një performancë më të mirë 
se ajo që paraqitet sot, sigurisht që duhet 
të kemi edhe IAP, që të japin mundësinë të 
shpërfaqësh aftësitë e një lideri, në kushte e 
infrastrukturës moderne, një stafi mësimor 
të mirë përgatitur, si dhe një çështje që 
anashkalohet, ajo e autonomisë financiare 
të institucioneve shkollore, për të cilën ne 
jemi ende shumë larg. 

A janë gati drejtuesit e shkollës për të 
marrë rolin e liderit në IAP, në përputhje me 
standardet dhe sfidat e zhvillimit të sotëm 
ekonomiko-shoqëror?

Përgjigja e kësaj pyetje është e 
vështirë të përmblidhet në pak rreshta. 
Lideri në IAP, duhet të ketë aftësi shumë 
të mira individuale dhe të grupit që ai 
udhëheq, në transformimin e gjendjes 
aktuale, drejt një institucioni modern. 
“Liderët e suksesshëm bëjnë përpjekje të 
jashtëzakonshme në vendosjen e qëllimeve 
nëpërmjet: Vizionit- njohjes së rezultateve 
të dëshiruara, komunikimit-shprehjes së 
ideve nëpërmjet formave të ndryshme 
të prezantimit; besueshmërisë- të qenit i 
parashikueshëm, i integruar, i qëndrueshmë 
dhe i sigurtë; zhvillimit-njohjes dhe forcimit 
të mbështetjes, kompesimit të dobësive, 
vlerësimit sipas kërkesave të punës dhe 
fokusimit tek arritjet dhe jo te problemet” 
(Rustemi, 2003:83). Pra kërkohet një tjetër 
lider, një tjetër qasje, mentalitet, veprim, 
inciativë dhe ndryshim i shumëçkaje në 
realitetin që jetojmë. 

A është kjo e mundur që arrihet në shkollat 
shqiptare?

Për hir së të vërtetës, vështirësi për 
formimin e lidershipit në arsim ka edhe 
në vende më të zhvilluara se ne. Studiuesi 
amerikan Elmore, duke marrë në konsideratë 
përvojën amerikane të lidershipit në arsim, 
tërheq vëmedjen se: 

Në arsimin publik, si drejtorët, ashtu 
edhe inspektorët a mbikëqyrësit, në 
shumicën e rasteve rekrutohen nga rradhët 
e profesionistëve apo praktikuesve të 
profesionit. Askush nuk mund të marrë në 
dorë drejtimin e arsimit, nëse nuk ka kaluar 
më parë sprovën e profesionit (Elmore, 
2011: 47). 

Më tej studiuesi Elmore, shpreh 
pikëpamjen e tij, duke na sjellë në vëmendje 
faktin se: 

Të mbështetesh tek këta lider për të zgjidhur 
problemin e një reforme sistematike në 
shkollë, është njësoj si t’i kërkosh një njeriu të 
bëj diçka që nuk di ta bëjë dhe nuk ka pasur 
mundësinë që ta mësoj gjatë gjithë karrierës 
së tij (Elmore, 2011: 67). 

Nëse këtë diskutim e shtrojmë në 
mjedisin tonë, do të bënim pyetjen: A mjafton 
të zgjedhim si drejtues të IAP, një mësues që 
ka rezultate të larta, që gëzon respektin 
e kolegëve të tij, apo të komunitetit të 
prindërve, por që nuk e ka provuar asnjëherë 
në jetën e tij të menaxhojë një organizatë e për 
më tepër një organizatë shkollore? Kjo është 
një dilemë e madhe. Sigurisht që gjithkush 
mëson me kalimin e kohës, por lider në 
një farë mënyre lind dhe është e vështirë 
të bëhesh. Aq me tepër në kushtet e vendit 
tonë, ku nuk kemi ndonjë tradirë të liderit 
që menaxhon, udhëheq, bashkëpunon e 
bashkëvepron me organizatën apo skuadrën 
që ai drejton. Siç rezulton nga pohimet e 
mësuesve të intervistuar, ne kemi një traditë të 
atij drejtuesit që urdhëron dhe që i binden pa 
kushte, pavarësisht nëse urdhërat që jepen për 
zbatim janë të drejtë apo janë kundër vullnetit 
të atij që i zbaton. Në këtë këndvështrim, 
tiparet e liderit, njeriut që merr përpsipër 
të udhëheqi, ushqehen e kultivohen që në 
bankat e shkollës. E vërteta është se nxënësit/
studentët gjejnë shumë pak hapësira, në 
vendimarrjen e institucionit arsimor dhe 
pjesëmarrja e tyre është vetëm një formalitet. 
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Në një mjedis të tillë, a mund të kultivojmë 
ne aspirantë për drejtues të Institucioneve të 
arsimit paraauniversitar (IAP)?

Edhe kjo pyetje meriton një diskutim 
të gjerë, në të gjithë sistemin arsimor, prej 
arsimit parashkollor deri në atë universitar. 
Nga ana tjetër ne nuk mund ta shkëpusim 
dot institucionin arsimor nga mjedis 
ynë shoqëror, që ende shfaq vështirësi të 
pranojë frymën e tolerancës, debatit të 
hapur, bashkëpunimit, punës në grup etj. 
Nga përvoja ime më rezulton se duhet të 
pranojmë se IAL, dhe në veçanti Fakultete e 
Edukimit, duhet të marrin një rol më të madh 
në përgatitjen e liderëve dhe menaxherëve 
të arsimit, ashtu sikundër bashkëpunimi me 
shkollën e drejtorëve, duhet të jetë shumë 
më i gjerë, institucional dhe bashkëveprues 
në përgatitjen e drejtuesve të rinj të arsimit.

Disa përfundime

Së pari, duhet të theksojmë se, nevoja 
për menaxhim dhe lidership efektiv në 
sistemin arsimor parauniveristar, është më e 
domosdoshme se kurrë më parë. Ministria e 
Arsimi, në bashkëpunim me institucionet e 
saj të varësisë dhe partnerët e rëndësishëm 
në fushën e edukimit, ka bërë përpjekje të 
kahershme, për një menaxhim sa më efektiv 
dhe të duhur të institucioneve arsimore. 
Mënyra e zgjedhjes, menaxhimit, detyrat e 
drejtuesit të IAP, janë parashikuar në ligjin 
69/2012 i ndryshur “Për sistemin arsimor 
parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” 
(KSH, 2012), si dhe në dokumenete të tjera 
të rëndëshme, të cilat janë përmendur edhe 
në këtë punim.

Së dyti, përpjekjet për një lidership 
efektiv, janë shtyrë më tej, me krijimin dhe 
funksionimin e Shkollës së Drejtorëve, i parë 
si një mundësi për përgatitjen e drejtuesve 
me dije më të gjera, në fushën e menaxhimit 
financiar, të burimeve njerëzore etj. Deri 
më tani një grup drejtuesish kanë dalë 
nga kjo shkollë, por ende nuk është parë 
efektiviteti i tyre, për shkak të numrit të 

pakët të atyre që janë certifikuar në raport 
me numrin e IAP si dhe në raport me 
punësimin e tyre si drejtues. Rezulton se 
një numër shumë i pakët i aspirantëve për 
drejtues që janë certifikuar, janë emëruar në 
pozitën e drejtuesit apo zëvendës drejtuesit 
të institucioneve të arsimit parauniversitar 
(nga grupi i parë prej 27 aspirantëve vetëm 
dy janë emëruar si drejtues të IAL-ve, deri 
në tetor 2021). 

Së treti, nuk kemi ende një vlerësim 
të punës së atyre pak të emëruar edhe për 
shkak të kohës së shkurtër të veprimtarisë si 
drejtues të IAP. Duhet pranuar pa hezitim, 
se ende kemi nevojë të shkëpusim plotësisht 
politikën, nga drejtimi i institucioneve 
arsimore, që për fat të keq ka raste kur bëhet 
strehë e militanëve partiak, që më së shumti 
janë të paaftë për detyrën që ju jepet.

Rekomandime

Sikundër është përmendur në punim, 
ngritja dhe funksionimi i shkollës së 
drejtorëve, nuk duhet të mbylli mundësitë 
e trajnimit alternativ të drejtuesve të arsimit 
në Fakultetet e Edukimit, apo në institucione 
që i shërbejnë këtij qëllimi brenda dhe jashtë 
vendit. 

Po ashtu drejtuesit e shkollës, duhet të 
kryejnë një program trajnimi të vazhdueshëm 
profesional, me qëllim që ti ndihmoj ata të 
përditësohen me zhvillimet e reja në fushën 
e menaxhimit efektiv të institucionit që 
drejtojnë. 

Të dhënat tregojnë se ky program 
trajnim duhet të përfshijë elementë të 
menaxhimit të përditshëm, efektiv dhe që 
japin rezultate të shpejta dhe sigurojnë një 
qëndrueshmëri afgatgjatë për institucionin. 
Nisur nga ky këndvështrim, sygjeroj 
aktivitete dhe trajnime të tilla si:
  Përgatitja e Planit vjetor mësimor 

dhe atij të aktiviteteve si dokumente 
të rëndësishëm, të cilat nuk duhet 
thjesht që të firmosen nga drejtuesi i 
institucionit arsimor, por duhet të jetë 
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rezultat i një punë të detajuar të tij në 
bashkëveprim me stafin;

  Trajnimi i drejtuesit për mënyrën 
e orgazinimit jo vetëm të takimeve 
me prindërit, në lidhje me arritjet 
akademike të fëmijëve, por edhe për 
trajtimin e problematikave konkrete të 
menaxhimit të përditshëm të shkollës;

  Pjesëmarrja në trajnime të vazhdueshme 
me fokus edukimin administrativ, apo 
në shoqata të ndryshme profesionale të 
lidershipit arsimor;

  Organizimi, zbatimi dhe mundësimi 

i projekteve që vijnë në ndihmë të 
menaxhimit financiar të shkollës, 
me qëllim pavarësinë e institucionit 
arsimor;

  Përfshirja e drejtuesit të institucionit 
në projekte rajonale dhe kombëtare për 
arsimin si dhe shkëmbimi i përvojave 
më të mira në drejtim të një lidershipi 
të suksesshëm në fushën e arsimit.

  Identif ikimi brenda dhe jashtë 
institucioneve arsimore, të burimeve 
njerëzore të afta për lidership arsimor, 
etj.
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Nowadays in education a special attention is being paid to school management. In the 
context of education reforms that took place in Albania, this is an opportunity for the school 
to see itself in a more modern vision in terms of its management. It should no longer only 
follow instructions and orders of The Ministry of Education but initiate, draft and implement 
its own policy. In a large vision other than the content of the curricula the school would be 
responsible for financial management relationship with parents and also local government. 
From this perspective we have to accept that positive steps have been made but much remains 
to be done in terms of effective and long-term management of the school as the basic unit 
of education. Democratic changes in school avoid bureaucratic leadership style. The school 
is constantly changing in strategy, curricula, texts, methods, staff, etc., as well as how “to 
produce” a quality teaching. This paper seeks in a modest way to explain step by step the role 
of the director of the school as a manager, the contribution he/she should give and supporting 
factors in school well-being. Naturally the analysis of facts shows achievements and failures 
that’s why we tried to have our opinion to this problem. The research for this article was 
based on an interview conducted with 20 teachers and 15 directors of diffrent schools in 
Tirana and from the results taken from a survey amongst the first class graduated from the 
School of Directors. All the data was carefully analyzed and the findings were compared with 
relevant literature from Albanian and foreign authors, and the Albanian educational legislation.

Keywords: Education system, school management, effective management, teaching, learning.
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Përmbledhje

Inteligjenca emocionale është aftësia e individit për të identifikuar, kuptuar dhe menaxhuar 
emocionet, si në vetvete ashtu edhe tek të tjerët. Studime të shumta të kryera në kultura të 
ndryshme, e konsiderojnë inteligjencën emocionale (IE) si një komponent të rëndësishëm në 
procesin e të mësuarit dhe në rritjen e performancës akademike (Furnham, 2016). Studentët 
me IE të lartë, kanë një ndjenjë më të lartë përgjegjësie dhe janë më produktivë në kuptimin 
dhe integrimin e informacionit kompleks (Thoti, 2016). Përveç lidhjes me performancën 
akademike (PA), IE lidhet edhe me vetëkonceptin. Të tre këta faktorë janë të lidhur pozitivisht 
me sjelljen njerëzore dhe luajnë një rol të rëndësishëm në jetën e adoleshentëve (Yeshodhara, 
2014). Literatura thekson se ‘vetja’ është një konstrukt psikologjik që integron përvojën, 
ndjenjat dhe emocionet (Labhane & Baviskar, 2015), dhe vetë-koncepti është përgjegjës për 
shumë suksese dhe dështime, pasi promovon vetëbesim pozitiv, siguri dhe besim për të zhvilluar 
aftësitë (Ferrer, 2012). Është vënë re se në shkollat   shqiptare mungojnë aktivitetet kurrikulare 



   76
Inteligjenca Emocionale, si bazë për vetëkonceptin 

e performancën akademike dhe lidhja e saj me lidershipin

Emocionet janë pjesë e pandashme 
dhe gjithnjë prezente në jetën e 
përditshme të njeriut. Ato kanë lidhje 

me gjendjen shpirtërore dhe rrjedhimisht 
ndikojnë në mënyrë vendimtare në të 
menduarit dhe sjelljen tonë, në mënyrën sesi 
i ndërtojmë marrëdhëniet me veten, me të 
tjerët dhe si i menaxhojmë dinamikat sociale 
në jetën e përditshme.

Nxënësit jetojnë periudha konfuzioni 
të larta, sidomos adoleshentët. Nga njëra 
anë, mësimdhënësit ushtrojnë një presion 
të vazhdueshëm mbi notën, dhe nga ana 
tjetër përditshmëria sociale dhe familja 

ushtrojnë presion të vazhdueshëm për të 
pasur një performancë sa më të mirë. Shpesh 
adoleshentët ndodhen në udhëkryqe mes 
asaj që duhet të bëjnë dhe asaj që duan 
të bëjnë. Kështu, aftësia e adoleshentëve 
për të kuptuar veten dhe individët e tjerë, 
dhe më saktë të qenarit i vetëdijshëm për 
të kuptuar informacionin apo dhe për ta 
përdorur atë, mbi gjendjet emocionale të të 
tjerëve, quhet kompetencë. Kjo kompetencë 
përfshin aftësinë për të kuptuar, shprehur 
dhe menaxhuar emocionet tona dhe për 
tiu përgjigjur emocioneve të të tjerëve. Më 
konkretisht, kjo kompetencë është cilësuar si 

Edvin LAME ka kryer studimet në Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologjisë 
dhe Pedagogjisë, Universiteti i Tiranës në 2001, ndëra në vitin 2006 kreu një Master në Londër, U.K. 
Ai është Doktor i Shkencave Sociale që në vitin 2006 dhe lektor në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe 
nga viti 2020 është Zv/Dekan i Fakultetit. 

Renisa BEQIRI ka kryer studimet në Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologjisë 
dhe Pedagogjisë, Universiteti i Tiranës në Psikologji Klinike në vitin 2018. Ajo është asistent lektore 
në Fakultetin e Shkencave Sociale që nga viti 2018. 

Sulltana ALIAJ ka kryer studimet në Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologjisë 
dhe Pedagogjisë, Universiteti i Tiranës në Psikologji Klinike në vitin 2017. Ajo është asistent lektore 
në Fakultetin e Shkencave Sociale që nga viti 2017.

apo jashtëshkollore që kanë në fokus njohjen, shprehjen dhe menaxhimin e emocioneve 
apo kurrikulave të fokusuara në IE. Kurrikula dhe mjediset shkollore duhet të inkurajojnë 
ndjeshmërinë në vend të konkurrencës dhe të integrojnë në konceptin e inteligjencës, jo 
vetëm inteligjencën intelektuale, por edhe inteligjencën emocionale. Kuptimi dhe menaxhimi 
i emocioneve i ndihmon adoleshentët të modifikojnë emocionet negative ose frustrimet në 
emocione pozitive. Në këtë mënyrë, këto përvoja do të nxisin formimin e një vetë-koncepti 
pozitiv dhe vetëvlerësim të lartë (Das, 2014). Studimi aktual vlerëson saktësisht marrëdhënien 
midis IE, PA dhe vetëkonceptit. Po ashtu, në nivel dytësor mat dhe lidhjen e IE me lidershipin. 
Për të përmbushur qëllimin e këtij hulumtimi, u përzgjodh një kampion prej 971 adoleshentësh 
në 11 shkolla publike të qytetit të Tiranës. Adoleshentët plotësuan pyetësorin IE (TEIQ-SF), 
pyetësorin e vetë-konceptit (SPPA) dhe raportuan PA duke raportuar notën mesatare. Analiza e 
të dhënave tregoi një korrelacion të moderuar midis PA dhe IE (r = .488, p≤. 01). Ky rezultat 
tregon se me rritjen e IE në mënyrë lineare PA rritet dhe anasjelltas. U raportua gjithashtu një 
korrelacion i moderuar midis IE dhe vetëkonceptit (r = .428, p≤.01). Përsa i përket lidhjes 
mes IE dhe lidershipit, rezultatet treguan për një korrelacion të fortë pozitiv (r =.683 p≤.01). 
Studimi hulumtoi gjithashtu lidhjen midis gjinisë e moshës dhe IE, kur vajzat (M = 4.66) 
raportojnë nivele më të larta të IE se djemtë (M = 4.08) dhe IE ka një korrelacion pozitiv 
me rritjen e moshës (r = .360, p, 01). Këto gjetje janë të rëndësishme pasi ato mund të kenë 
implikime për investimin në zhvillimin e aftësive socio-emocionale të të rinjve, si një mënyrë 
për të përmirësuar performancën e tyre akademike.
Fjalë kyçe: Inteligjenca emocionale, performance akademike, vetëkoncepti
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“inteligjenca emocionale”, që është pikërisht 
fokusi dhe i këtij studimi. 

Inteligjenca emocionale është një 
faktor i rëndësishëm i individit, që ndihmon 
për tu përshtatur në përditshmërinë e tij, 
për të pasur një jetë të suksesshme apo të 
ekuilibruar. Inteligjenca emocionale është 
aftësia e individit për të identifikuar, kuptuar 
dhe menaxhuar emocionet si tek vetja ashtu 
edhe tek të tjerët (Stys & Brown, 2004).

Studimet e shumta kanë raportuar se 
inteligjenca emocionale lidhet jo vetëm me 
aspektet afektive të jetës së adoleshentit, 
por ka një ndikim shumë të madh tek 
performanca akademike e tij. Sipas gjetjeve 
të tyre, raportohet një lidhje shumë e 
rëndësishme midis këtyre komponentëve, ku 
tregojnë se sa më e lartë të jetë IE aq më e 
mirë është cilësuar performanca akademike. 
Gjithashtu në të njëjtën linjë, shpjegohet 
dhe lidhja mes IE dhe vetëkonceptit. 
Sipas hulumtimeve, rritja e inteligjencës 
emocionale tek adoleshentët përkon me një 
vetëkoncept më të lartë. Kështu, pikët e larta 
në dimensionet e inteligjencës emocionale, 
si vetëdijshmëria ndaj emocioneve, kuptimi 
emocional, rregullimi emocional dhe 
shprehja në mënyrë të përshtatshme e 
emocioneve ndikojnë pozitivisht tek 
vëtëkoncepti (Ferrer, 2012).

Qëllimi i hulumtimit

Ky hulumtim ka si qëllim që të evidentojë 
sesi ndikon inteligjenca emocionale në 
performancë akademike, formimin e 
vetëkonceptit tek adoleshentët dhe në 
aftësitë për lidership. Gjithashtu, në një nivel 
dytësor, synon që të evidentojë marrëdhëniet 
mes inteligjencës emocionale dhe disa 
variablave të përzgjedhur demografikë. 

Objektivat e hulumtimit
  Të matet niveli i IE tek adoleshentët e 

gjimnazeve publike Tiranë
  Të eksplorohet lidhja mes IE me 

performancën akademike

  Të eksplorohet lidhja mes IE me 
formimin e vetëkonceptit

  Të eksplorohet lidhja mes IE dhe 
lidershipit

  Të analizohet lidhja e IE emocionale 
dhe moshës

  Të analizohet lidha mes IE dhe gjinisë

Hipotezat
Hipoteza 1: Ekziston një lidhje mes 

inteligjencës emocionale dhe performancës 
akademike

Hipoteza 2: Ekziston një lidhje mes 
inteligjencës emocionale dhe vetëkonceptit 

Hipoteza 3: Ekzistojnë dallime gjinore 
në lidhje me inteligjencën emocionale 

Hipoteza 4: Me rritjen e moshës rritet 
dhe inteligjenca emocionale

Hipoteza 5: Ekziston një lidhje mes 
inteligjencës emocionale dhe lidershipit

Shqyrtimi i literaturës

Disa përkufizime 
Inteligjenca Emocionale (IE): Inteligjenca 

emocionale (IE) përkufizohet si aftësia 
për të perceptuar, përdorur, kuptuar, 
menaxhuar dhe trajtuar emocionet. Njerëzit 
me inteligjencë të lartë emocionale mund të 
njohin emocionet e tyre dhe ato të të tjerëve, 
të përdorin informacionin emocional për të 
udhëhequr mendimin dhe sjelljen, të dallojnë 
ndjenjat e ndryshme dhe t’i etiketojnë ato në 
mënyrë të përshtatshme dhe t’i përshtatin 
emocionet për t’iu përshtatur mjedisit 
(Colman, 2008)

Vetëkoncepti: Vetëkoncepti (i quajtur 
vetë-identitet, vetë-perspektivë ose vetë-
strukturë) është një numër besimesh për 
veten. Ai përcaktohet si një komponent 
njohës ose përshkrues i vetes së dikujt. Ai 
ndërvepron me vetëvlerësimin, vetënjohjen 
dhe veten shoqërore për të formuar veten në 
tërësi. Ai përfshin të kaluarën, të tashmen 
dhe të ardhmen, ku vetja e së ardhmes 
(ose vetja e mundshme) përfaqëson idetë e 
individëve për atë që mund të bëhen, çfarë 
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do të donin të bëheshin ose çfarë kanë frikë 
të bëhen (Bosma & Jackson, 2012).

Per f o rmanca  Akademik e  (PA) : 
Performanca akademike është matja e 
arritjeve të nxënësve në lëndë të ndryshme 
akademike. Performanca akademike 
zakonisht mat arritjet duke përdorur 
performancën në klasë, normat e diplomimit 
dhe rezultatet nga testet e standardizuara 
(Ogundokun & Adeyemo, 2010) 

Inteligjenca emocionale 
dhe vetëkoncepti

Vetëkoncepti është mënyra e të ndjerit 
dhe të menduarit rreth vetes. Të kuptuarit e 
vetes vjen nga komunikimi ynë me të tjerët. 
Të tjerë na tregojnë se kush jemi (p.sh ti je një 
fëmijë me sjellje të mirë), si ne dukemi (p.sh 
ti ngjan me nënën tënde) dhe sesi të tjerët 
ndihen nga ne (p.sh unë mund të flas lirshëm 
me ty). Koncepti për veten bazohet edhe në 
vlerat e kulturës dhe komunitetit ku një individ 
jeton. Kultura tregon atë që është kompetente 
dhe morale nga përcaktimi i qëndrimeve dhe 
besimeve dhe duke treguar qartë se çfarë pritet 
nga dikush (Murphy, 2006). 

Në fëmijërinë e hershme, mënyra sesi 
mendohet për veten, varet kryesisht nga 
forma sesi njerëzit e tjerë reagojnë ndaj 
sjelljeve të atij fëmije, kryesisht sesi prindërit 
dhe kujdestarët i trajtojnë si duhet të sillen 
dhe mënyra sesi ata zgjedhin të kujdesen. 
Me kalimin e moshës, sidomos në periudhën 
e adoleshencës, mënyra e të menduarit për 
veten nuk varet më vetëm nga mjedisi social, 
por fillojnë të kenë një komunikim të mirë dhe 
me veten e tyre (Bosma & Jackson, 2012). 

Vetëkoncepti është një term i lidhur 
ngushmë me personalitetin. Pa zhvillimin 
e plotë të vetëkonceptit, personaliteti nuk 
mund të zhvillohet. Përveç lidhjes me 
personalitetin, ai lidhet edhe me inteligjencën 
emocionale. Këto dy faktorë janë të lidhura 
pozitivisht me sjelljen njerëzore dhe luajnë një 
rol të rëndësishëm në jetën e adoleshentëve 
(Yeshodhara, 2014). Kështu, shkallët e 

inteligjenës emocionale, si vëmendja ndaj 
emocioneve, qartësimi emocional dhe 
rregullimi emocional lidhen me vëtëkoceptin. 
Nivele e larta të komponentëve të 
inteligjencës emocionale ndikojnë ndjeshëm 
dhe pozitivisht tek formimi i vetëkonceptit. 
Gjithashtu, rezultatet treguan se të ndjerit 
dhe shprehja në mënyrë të përshtatshme 
e emocioneve ndikojnë pozitivisht tek 
vetëkoncepti. Sipas Marchago (2002), vetja 
është një përfaqësim mendor që integron 
përvojën, ndjenjat dhe emocionet. Kështu, 
evidencat tregojnë se inteligjenca emocionale 
ndikon në ndërtimin e konstrukteve mendore 
(Labhane & Baviskar, 2015).

Inteligjenca pozitive emocionale 
konsiderohet një parashikuese e fortë e 
rregullimit psikologjik dhe vetëvlerësimit të 
lartë, ndërsa inteligjenca e ulët emocionale 
lidhet me depresionin, sjelljet e dëmshme 
dhe shqetësuese. Shumë studiues kanë gjetur 
se ekziston një lidhje midis inteligjencës 
emocionale dhe shëndetit mendor të 
individëve. Inteligjenca më e lartë emocionale 
çon në rritjen e cilësisë së jetës, kurse 
inteligjenca e ulët emocionale rrit shanset 
për zhvillimin e psikopatologjive midis 
individëve. Gjithashtu, inteligjenca e lartë 
emocionale lidhet me depresionin më të ulët, 
aktivitet më të lartë mendor dhe vetëvlerësim 
të lartë. Për më tepër, hulumtuesit treguan se 
individët që nuk janë të aftë të menaxhojnë 
gjendjet e tyre emocionale dhe të të tjerëve, 
nuk kanë aftësi përshtatëse dhe mbrojtëse 
(Shamsaei, Yousefi & Sadeghi, 2016). 
Inteligjenca e ulët emocionale çon në 
vështirësi në marrëdhëniet ndërpersonale, 
në vetëbesim të ulët, kontroll të dobët të 
impulseve, vetmi, mendime sucidale, rrisk 
për abuzim me drogën, alkoolin, prirje ndaj 
depresionit, ankthit, sjelljeve agresive dhe një 
vetëkoncepti të ulët. Studime të mëtejshme 
zbuluan sesa më e ulët të jetë inteligjenca 
emocionale, aq më jofunksional do të jetë 
individi në aspektin psikologjik, social dhe 
fizik (Bibi, Saqlain & Massaear, 2016). 

Individët me vetëkoncept të lartë kanë 
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perceptime pozitive rreth vetes. Ata janë 
më të aftë dhe ndjehen psikologjikisht më 
të shëndetshëm kur krahasohen me ata që 
kanë vetëkoncept më të ulët. Vetëkoncepti 
i individit bazohet në perceptimet e tyre 
për veten, por edhe në opinionin që kanë 
të tjerët për ta. Çdo individ ka mënyra 
personale për të interpretuar arritjet dhe 
dështimet. Njerëzit të cilët kanë nivel të lartë 
të vetëvlerësimit perceptojnë dhe analizojnë 
situatat më pozitivisht krahasuar me të tjerët 
(Bibi, Saqlain & Mussaea, 2016). 

Inteligjenca emocionale 
dhe performanca akademike

Mësuesit dhe prindërit kanë qenë 
gjithmonë të shqetësuar për suksesin 
akademik dhe për përshtatjen sociale 
të fëmijëve brenda dhe jashtë klasës. 
Megjithatë, hulumtuesit e kësaj fushe kanë 
kuptuar se jeta emocionale e një personi 
ka një ndikim shumë të rëndësishëm në 
rezultatet shkollore. Në shumicën e rasteve, 
të mësuarit vjen edhe si rezultat i përgjigjes 
emocionale ndaj metodave dhe mjedisit 
mësimor. Por, suksesi i nxënësve varet 
edhe nga karakteristika të brendshme si 
vetëmotivimi, vetëudhëheqja, këmbëngulja 
apo vetërregullimi emocional. Kështu, 
karakteristikat emocionale që janë të lidhura 
me suksesin dhe përfshijnë përpjekje të 
vazhdueshme të nxënësit për të pasur një 
produktivitet sa më të lartë akademik dhe 
jo vetëm (Chiș & Rusua , 2016).

Pavarësisht se teoria e të mësuarit 
e shikon inteligjencën intelektuale dhe 
emocionet si të kundërta me njëra tjetrën, 
në fakt të mësuarit efektiv është shumë më 
tepër një funksion i përgjigjes emocionale 
ndaj të mësuarit sesa ndaj teknikave dhe 
strukturat në të cilat bazohet. Individët 
ndryshojnë në përgjigjet e tyre emocionale 
ndaj situatave. Ata kanë nevojë të jenë 
emocionalisht të kënaqur me mësimin për të 
qenë të motivuar të studiojnë më shumë. Disa 
kompetenca emocionale janë të nevojshme 

për të rritur përkushtimin dhe angazhimin 
ndaj të mësuarit. Kryesisht nxënësit duhet 
të kontrollojnë emocionet negative si frika, 
ankthi dhe frustrimi në mënyrë që të kenë 
emocione pozitive si entuziazmi dhe ndjenja 
të aftësisë për të arritur dhe për të pasur 
një performancë sa më të mirë akademike. 
Fokusimi tek emocionet në klasë i mundëson 
nxënësit dhe mësuesit të menaxhojnë ndjenjat 
e tyre dhe të ofrojnë metoda të dobishme 
për të adresuar vështirësitë që mund të 
pengojnë suksesin akademik (Zahed-Babelan 
& Moenikia, 2010). 

Dallimet gjinore 
dhe inteligjenca emocionale

Fusha e studimit të IE ka evoluar 
shumë në 20 vitet e fundit duke sjellë 
kështu rezultate premtuese lidhur me 
forcën parashikuese të këtij konstrukti në 
aspektet e ndryshme të jetës së djemve dhe 
vajzave. Shqyrtimi i literaturës që trajton dhe 
adreson çështjet e konstruktit të inteligjencës 
emocionale, vë në pah po ashtu ndikimin e 
gjinisë (dallimeve gjinore) në të kuptuarit 
e dallimeve individuale rreth kapacitetit të 
tyre për të procesuar në mënyrë të saktë dhe 
efikase infomacionin emocional. Shpesh 
gjetjet e studimeve lidhur me ndikimin e 
konstruktit të inteligjencës emocionale dhe 
dallimeve gjinore duket të jenë kontradiktore 
kur merret për bazë rezultati i përgjithshëm 
i IE-së, megjithatë, dallimet gjinore në 
këtë aspekt duket të jenë një variabël i 
rëndësishëm për studiuesit e kësaj fushe. 
Duhet pasur parasysh që këto rezultate 
kontradiktore dhe shpjegimet pasuese për 
dallimet e tilla gjinore në raport me IE-në, 
mbeten të eksplorohen edhe më shumë, kjo 
sidomos në raport me matjet vetëraportuese 
të këtij konstrukti nga qasjet e ndryshme 
teorike (Petrides & Furnham, 2000). 

Ekzistojnë evidenca të shumta lidhur 
me faktin nëse djemtë/burrat dhe vajzat/
gratë ndryshojnë në nivelet e përgjithshme 
të inteligjencës emocionale. Daniel Goleman 
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(1998) pohon se nuk ka dallime gjinore në 
ekzistencën e IE , duke pranuar se ndërsa burrat 
dhe gratë mund të kenë pika të ndryshme 
të forta dhe të dobta në fusha të ndryshme 
të inteligjencës emocionale, por nivelet e 
tyre të përgjithshme të IE janë ekuivalente. 
Megjithatë, studimet e Mayer dhe Geher 
(1996), Mayer, Caruso dhe Salovey (1999), 
dhe më së fundi Mandell dhe Pherëani (2003) 
kanë raportuar se vajzat kanë më shumë gjasa 
për të shënuar pikë më të larta në testet e 
inteligjencës emocionale sesa djemtë, përsa 
i përket aspektit profesional dhe personal. 
Mospërputhja mund të jetë për shkak të 
zgjedhjes së matjes (Nazari & Emami, 2013).

Studimet kanë vënë në pah zhvillimin 
e qasjes së inteligjencës emocionale, si një 
qasje për të shpjeguar sesi kompetencat 
emocionale ndikojnë që individët të kenë 
përshtatje më të mirë ndaj ambientit të tyre 
(García- León dhe Lopez-Zafra 2009). Kjo 
është njëra ndër arsyet pse fusha e studimit 
të IE, po bëhet një fushë e rëndësishme 
e hulumtimeve të psikologjisë, me një 
interes të veçantë studimi dhe me vlerë 
parashikuese. Studimet gjithashtu theksojnë 
se është mjaft interesant fakti që shumë 
nga dimensionet e IE ishin konsideruar 
në matjet vetëraporuese më tipike për 
gjininë femërore (dimensionet si p.sh: 
vëmendja emocionale; qartësia emocionale; 
vetëvlerësimi emocional; vlerësimi i 
emocioneve të të tjerëve; rregullimi i 
emocioneve, orientimet ndërpersonale 
dhe intrapersonale; përshtatshmëria dhe 
menaxhimi i stresit, etj), duke konfirmuar 
kështu këndvështrimet stereotipizuese të 
dallimeve gjinore në raport me emocionet 
(Ahmad, Bangash & Khan, 2009). 

Mosha dhe inteligjenca emocionale

Janë bërë shumë hulumtime për të gjetur 
një lidhje midis inteligjencës emocionale dhe 
moshës. Duke pasur parasysh rëndësinë e 
moshës, rritjes së eksperiencave, mësimit rreth 
emocioneve përgjatë jetës, kontekstit kulturor, 

e shumë faktorë të tjerë, është menduar se 
inteligjenca emocionale duhet të ketë një 
lidhje domethënëse si pozitive apo negative 
me moshën. Hulumtimet e realizuara deri më 
tani kanë raportuar gjetje kontradiktore. Disa 
studime tregojnë se individët më të rritur kanë 
një inteligjencë emocionale më të zhvilluar 
sesa individët më të rinj, studime të tjera kanë 
gjetur dallime shumë të vogla mes moshës dhe 
kësaj lloj inteligjence, ndërsa studime të tjera 
nuk kanë gjetur ndonjë lidhje domethënëse 
mes këtyre dy variablave (Fariselli, Ghini & 
Freedman, 2008). 

Hulumtuesit u pyetën nëse ekzistojnë 
dallime mes brezave në lidhje me IE dhe 
kapacitetin e një individi për të njohur dhe 
menaxhuar emocionet e vetes dhe të tjerëve. 
Analiza e më shumë se 6,000 individëve të 
testuar mbi inteligjencën emocionale zbuloi 
një ndryshim të konsiderueshëm në aftësitë 
bazë për të vetëmenaxhuar emocionin. Ajo 
që u pa si rezultat i këtij studimi ishte se 
individët më të rritur në moshë, kanë një 
inteligjencë emocionale më të madhe. Sipas 
tyre, ndikues kryesor në rritjen e aftësive 
inteligjente emocionale janë pjekuria dhe 
përvoja jetësore (Akduman, Hatipoglu & 
Yuksekbilgili, 2014)

IE është definuar si aftësia për të kryer 
përpunim të sofistikuar të informacionit 
rreth emocioneve dhe stimujve të lidhur 
me emocionet dhe për ta përdorur këtë 
informacion si një udhërrëfyes për të 
menduarit dhe sjelljet. Si e tillë, IE mund 
të përkufizohet si një grup aftësish që 
zhvillohen me rritjen e moshës dhe një game 
më të gjerë të përvojave të jetës. Aktualisht 
ekzistojnë hulumtime të kufizuara në lidhje 
me IE të fëmijëve parashkollorë me ato 
paraadoleshentë dhe ndryshimet përsa i 
përket konstruktit të inteligjencës emocionale 
ishin të habitshme, duke pasur parasysh 
ndryshimet e rëndësishme zhvillimore 
ndodhin gjatë kësaj faze të jetës. Kështu, 
Carroll dhe Steward (1984) vunë re se fëmijët 
më të rritur (9-11 vjeç) përdornin më shumë 
fjalë për të shprehur një emocion, krahasuar 
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me fëmijët më të vegjël (4-6 vjeç). Gjetje e 
cila dëshmon për një zhvillim më kompleks 
të strukturës së inteligjencës emocionale në 
moshat më të rritura (Billings, Downey, 
Lomas, Lloyd & Stough, 2014).

Inteligjenca emocionale dhe lidershipi

Lidershipi është një nga kompetencat 
më të përdorura me të cilën lidhet IE. Sipas 
Golman IQ luan një rol të rëndësishëm në 
suksesin e një individi në mjedisin e punë, 
performancën në punë dhe stilin e liderit 
që një udhëheqës mund të përdorë. Sipas 
tij, gjendja emocionale që reflekton lideri, 
afekton dhe pjesën tjetër të shoqërisë. Që 
do të thotë, nëse lideri shfaqet optimist, 
punonjësit do të jenë optimist gjithashtu 
dhe do të jenë më të sigurte për aftësitë e 
tyre për të performuar, për të qenë kreativë 
dhe për t’iu qasur çështjeve të ndryshme 
(Castro, Gomes, de Sousa, 2012). Sipas 
studiuesve të tjerë, inteligjenca emocionale 
përshpejton punën e një lideri efektiv. Kjo 
sepse të kuptuarit e emocioneve i siguron 
liderit aftësinë për të njohur marrëdhënien 
midis emocioneve komplekse si dhe rrit 
aftësinë për të kuptuar më tepër sjelljet e të 
tjerëve (Lubbadeh, 2020).

Metodologjia

Për të studiuar inteligjencën emocionale 
dhe ndikimin e saj tek performanca 
akademike dhe vetëkoncepti, është përdorur 
metoda sasiore. Metodologjia sasiore është 
një matje objektive dhe e standartizuar, 

ku nëpërmjet pyetësorëve apo anketave 
grumbullohen të dhënat për t’iu dhënë 
përgjigje hipotezave të ngritura në këtë 
studim. Kjo metodologji konsiderohet e 
përshtatshme për këtë studim duke qenë se 
ka një kampion të madh (n=971), në 11 
gjimnaze publike në qarkun e Tiranës. Ky 
studim iu nënshtrua fazës së pilotimit.

 Të dhënat e këtij hulumtimi u mblodhën 
nëpërmjet dy pyetësorëve vetëraportues që 
mbledhin të dhëna sasiore duke përdorur 
një shkallë Likert. Pyetësori i parë është 
Self Perception Profile for Adolescents 
(SPPA) është ndërtuar në vitin 1988 nga 
Susan Harter. SPPA vlerëson vetëkonceptin 
e adoleshentëve bazuar në dyzetë e pesë 
artikuj që përfaqësojnë tetë dimensione. 
Pyetësori i dytë është Trait Emotional 
Intelligence Questionnaire Short Form 
(TEIQue-SF) i hartuar nga Petrides & 
Furnham në vitin 2003, që mat nivelet e 
inteligjencës emocionale me tridhjetë artikuj 
që përfaqësojnë pesëmbëdhjetë dimensione. 
Arritjet akademike u matën nëpërmjet 
pyetjes me vetëraportim nga nxënësit. 

Rezultatet

Të dhënat përshkruese demografike të 
kampionit

Sipas tabelës 1, mosha mesatare e 
kampionit është 16.97 , me një devijim 
standart 0.77. Mesatarja e performancës 
akademike është 7.29, me një devijim 
standat 1.42. Dhe së fundmi, mesatarja e 
përbërjes familjare është 2.54 , me devijim 
standart 0.93

 Numri Minimumi Maksimumi Mesatarja Devijimi 
Standard

Mosha 971 15.00 19.00 16.97 0.77

Performaca akademike 971 5.00 10.00 7.29 1.42

Sa fëmijë jeni në shtëpi 
(vëllezër dhe motra) 

971 1.00 7.00 2.54 0.93

Tabela 1: Të dhënat demografike
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 Korrelacioni Pearson Inteligjenca emocionale Vetëkoncept

Inteligjenca emocionale Sinjifikanca. (2-tailed) 1 .428**

Numri .000

Korrelacioni Pearson 971 971

Vetëkoncepti- Sinjifikanca. (2-tailed) .428** 1

Numri .000

Korrelacioni Pearson 971 971

Rezultate, hipoteza 1
H1: Ekziston një lidhje mes inteligjencës 

emocionale dhe performances akademike
Tabela 2 paraqet lidhjen ndërmjet 

inteligjencës emocionale dhe performancës 
akademike të adoleshentëve. Bazuar në 
sinjifikancë p shohim që ekziston një lidhje 
e rëndësishme pozitive e inteligjencës 
emocionale me performancën akademike 
të adoleshentëve (r(n=971) =.488, p≤.01). Ky 
rezultat tregon se me rritjen e inteligjencës 
emocionale rritet në mënyrë lineare edhe 
performanca akademike e adoleshentëve dhe 
anasjelltas. Pra, hipoteza vërtetohet.

Rezultate, hipoteza 2
H2: Ekziston një lidhje mes inteligjencës 

emocionale dhe vetekonceptit 
Tabela 3 paraqet lidhjen ndërmjet 

inteligjencës emocionale dhe vetëkonceptit 
të adoleshentëve. Bazuar në sinjifikancë p 
shohim që ekziston një lidhje e rëndësishme 

pozitive e inteligjencës emocionale me 
vetëkonceptin e adoleshentëve (r(n=971) =.428, 
p≤.01). Ky rezultat tregon se me rritjen e 
inteligjencës emocionale rritet në mënyrë 
lineare edhe vetëkoncepti i adoleshentëve dhe 
anasjelltas. Pra, hipoteza vërtetohet.

Për të parë masën e efektit  të 
vetëkonceptit tek inteligjenca emocionale 
kemi përdorur analizën e regresionit 
te shumëfishtë linear sipas modelit të 
mëposhtëm:

Inteligjenca emocionale (IE)= B0+ 
b1vetëkoncepti (dimensionet) + 𝜀𝑡

Inteligjenca emocionale (IE)= B0+ 
b1d1+b2d2+……bndn+ 𝜀𝑡

Inteligjenca emocionale - variabël i 
varur; 

Vetëkoncepti- variabël i pavarur;
d1-dimensionet e vetëkoncepti si 

variabëli pavarur.

  Inteligjenca emocionale Performaca akademike

Inteligjenca emocionale Korrelacioni Pearson 1 .488**

Sinjifikanca. (2-tailed) .000

Numri 971 971

Performaca akademike Korrelacioni Pearson .488** 1

Sinjifikanca. (2-tailed) .000

Numri 971 971

Tabela 2: Korrelacioni Pearson ndërmjet inteligjencës emocionale dhe performancës akademike.

**. Korrelacioni është sinjifikant në nivelin 0.01 (2-tailed).

Tabela 3: Korrelacioni Pearson ndërmjet inteligjencës emocionale dhe vetëkonceptit

**. Korrelacioni është sinjifikant në nivelin 0.01 (2-tailed).
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B0 –koeficient konstant;
𝜀𝑡 -koeficienti i gabimit;

Modeli: Inteligjenca emocionale dhe 
vetëkoncepti. Vëmë re se R Square si 
koeficient i përcaktueshmërisë tregon një 
vlerë .184. Kjo tregon që 18.4% e variancës 
së IE shpjegohet nga variabëlit shpjegues i 
vetëkonceptit. 

Vetëkoncepti ka një marrëdhënie të 
rëndësishme pozitive me IE (ß=1.042), 
pasi t-statistic në vlerë absolute është më 
e madhe se 2. (t=14.761), ose nëse do të 
shohim sinijifikancen p vlera e saj paraqitet 
(p=.000<.05). Vetëkoncepti e rritë IE me 
42.8% (Beta=.428)

Rezultate, hipoteza 3
H3: Ekzistojnë dallime gjinore në lidhje 

me inteligjencën emocionale 
Nëpërmjet testit T shikohet që ka 

dallime të rëndësishme ndërmjet vajzave 
dhe djemve përsa i përket inteligjencës 
emocionale (p≤.05). Bazuar në mesatare 
rezulton se vajzat kanë një nivel inteligjence 

më të lartë (M=4.66, ds=.71) krahasuar me 
djemtë (M=4.08, ds=.72). ose e shprehur 
ne % tek vajzat është 12.4 % më e lartë se 
tek djemtë. Edhe kjo hipotezë vërtetohet.

Rezultate, hipoteza 4
H4: Me rritjen e moshës rritet dhe 

inteligjenca emocionale 
Tabela 6 paraqet lidhjen ndërmjet 

inteligjencës emocionale dhe moshës të 
adoleshentëve. Bazuar në sinjifikancë p 
shohim që ekziston një lidhje e rëndësishme 

Modeli Koeficienti i pastandartizuar Koeficienti i 
Standartizuar

Testi -T Sinjifikanca 
(p)

Beta Gabimi 
Standard

Beta

1 (Konstantja) 1.926 .184 10.463 .000

Vetëkonceptimi 1.042 .071 .428 14.761 .000

Tabela 4: Regresioni i marrëdhënies së inteligjencës emocionale me vetëkonceptin

F=217.883, R2=.184

 Gjinia N Mesatarja Devijimi 
Stadand 

T P

Inteligjenca emocionale Vajzë 601 4.66 0.71 2.643 .001

Djalë 370 4.08 0.72

Tabela 5: Testi “T”1 i diferencave në mesatare të inteligjencës emocionale sipas gjinisë

1 Testi -T përdoret për të parë nëse ka dallime të rëndësishme në mesatare ndërmjet dy grupeve të pavarura 
siç mund të jetë gjinia (vajza, djem) përsa i përket nivelit të IE.

Grafiku 1: Mosha dhe IE
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pozitive e inteligjencës emocionale me 
moshën e adoleshentëve (r(n=971) =.360, 
p≤.01). Ky rezultat tregon se me rritjen 
e e moshës në mënyrë linear rritjet edhe a 
inteligjencës emocionale e adoleshentëve dhe 
anasjelltas. Vërtetohet hipoteza.

Rezultate, hipoteza 5
H5: Ekziston një lidhje mes inteligjencës 

emocionale dhe lidershipit
Tabela 7 paraqet lidhjen ndërmjet 

inteligjencës emocionale dhe lidershipit. 
Bazuar në sinjifikancë p shohim që 
ekziston një lidhje e rëndësishme pozitive 
e inteligjencës emocionale me lidershipin 
(n=971) =.683 p≤.01). Ky rezultat tregon 
se me rritjen e kompetencave te lidershipit 
në mënyrë lineare rritet edhe niveli i 
inteligjencës emocionale të adoleshentëve 
dhe anasjelltas. Hipoteza vërtetohet.

Diskutime

Diskutime mbi hipotezën 1: Ekziston 
një lidhje mes inteligjencës emocionale dhe 
performancës akademike

Rezultatet e koeficientit të korrelacionit 
të këtij studimi zbuluan se ekziston një 
lidhje e rëndësishme statistikore pozitive 
përsa i përket inteligjencës emocionale dhe 
performancës akademike. Ky rezultat tregon 
se me rritjen e inteligjencës emocionale 
rritet në mënyrë lineare edhe performanca 
akademike e adoleshentëve, apo e kundërta. 
Faktin se IE është një komponent shumë i 
rëndësishëm në procesin e të mësuarit dhe në 
daljen e rezultateve sa më të mira akademike, 
e kanë mbështetur hulumtime të ndryshme 
në kultura të ndryshme. Ajo që studimet 
raportojnë është se nxënësit me nivele më 
të larta të inteligjencës emocionale kanë 
rezultate më të larta akademike, pasi IE është 

  Inteligjenca emocionale Mosha

Inteligjenca emocionale Korrelacioni Pearson 1  .360**

Sinjifikanca. (2-tailed) .000

Numri 971 971

Mosha Korrelacioni Pearson  .360** 1

Sinjifikanca. (2-tailed) .000

Numri 971 971

Tabela 6: Korrelacioni Pearson ndërmjet inteligjencës emocionale dhe moshës

**. Korrelacioni është sinjifikant në nivelin 0.01 (2-tailed).

  Inteligjenca emocionale Lidershipi

Inteligjenca emocionale Korrelacioni Pearson 1 .683**

Sinjifikanca. (2-tailed) .000

Numri 971 971

Lidershipi Korrelacioni Pearson .683** 1

Sinjifikanca. (2-tailed) .000

Numri 971 971

Tabela 7: Korrelacioni Pearson ndërmjet inteligjencës emocionale dhe lidershipit

**. Korrelacioni është sinjifikant në nivelin 0.01 (2-tailed).
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ai komponent i cili i ndihmonte ata të dalin 
sa më mirë akademikisht (Furnham, 2016). 

Një nxënës me një inteligjencë 
emocionale të lartë, është i aftë që të jetë 
produktiv, si në kuptimin ashtu edhe në 
riprodhimin e informacioneve që ka mësuar. 
Një kuptim i saktë i informacionit të ri, e 
ndihmon nxënësin apo studentin që jo vetëm 
të memorizojë më gjatë informacionin e 
shpjeguar, por edhe të dijë sesi ta integrojë 
këtë informacion në kompleksitetin e 
lëndëve të ndryshme mësimore. Një nxënës 
me IE mbi mesatare, arrin që të kuptojë 
më mirë pyetjen që i drejton mësuesi apo 
klasa verbalisht, apo pyetjet e një provimi. 
Ata kanë tendencë që të jenë më konciz 
dhe më të saktë në dhënien e përgjigjeve, 
e rrjedhimisht më produktiv e me rezultate 
më të mira akademike (Wonchano, 2013). 
Nga ana tjetër, një nxënës i cili ka një 
inteligjencë emocionale nën mesatare, 
ka prirje që performanca e tij në orën e 
mësimit apo në teste, të jetë shumë më e 
ulët krahasimisht me njohuritë që ai nxënës 
posedon. Trysnia emocionale që ushtron 
mbi të, dhe mosmenaxhimi i saktë i këtyre 
emocioneve mund të çojë në performacë të 
ulët deri në dështim akademik.

Nxënësit me IE të lartë, kanë dhe një 
sens përgjegjësie më të madhe përsa i përket 
performancës akademike. Ata ndjejnë se 
duhet të përpiqen sa më shumë që të arrijnë 
rezultate sa më të mira, kështu nxënësi 
fiton besim në vetvete. Kështu, në bazë të 
shumë hulumtimeve që janë realizuar për të 
matur lidhjen e inteligjencës emocionale me 
performancën akadamike, kanë raportuar 
një marrëdhënie të rëndësishme pozitive 
statistikore. Gjetje të cilat mbështeten dhe 
në këtë studim.

Diskutime mbi hipotezën 2: Ekziston 
një lidhje mes inteligjencës emocionale dhe 
vetekonceptit 

Inteligjenca emocionale lidhet me 
vetëkonceptin që kanë adoleshentët dhe 
kjo lidhje është një karakteristikë e kësaj 

grupmoshe, për shkak të fazës zhvillimore 
në të cilën ndodhen. Janë eksploruar lidhjet 
e mundshme që mund të ekzistojnë mes 
inteligjencës emocionale dhe vetëkonceptit 
apo dimensioneve të tij. Pjesa më e madhe 
e studimeve raportojnë se vetëkoncepti 
është një konstrukt psikologjik i cili lidhet 
me sukseset apo dështimet, promovimin e 
sigurisë apo besimin personal (Yeshodhara, 
2014). Konsiderohet si një lidhje logjike 
por dhe e matur shkencërisht që këto dy 
variable të jetës së një individi kanë një lidhje 
substanciale me njëra tjetrën. Në këtë linjë 
raportohet se një inteligjencë emocionale e 
mirë, do të çonte në një koncept të mirë për 
veten dhe e kundërta (Raeisoon, Jan Nesar 
Moghadam, Sharifzadeh, 2014). 

Hulumtimet raportojnë se individet 
me nivelet të larta të IE kanë aftësi që të 
arsyetojnë dhe të modifikojnë informacionin 
emocional, duke ndikuar në formimin 
e një vetëkoncepti pozitiv. Të kuptuarit 
dhe menaxhimi i emocioneve i ndihmon 
individët që të modifikojnë emocionet 
negative apo frustrimet në emocione 
positive. Në këtë mënyrë, këto përvoja do të 
nxisin instalimin e një vetëkoncepti pozitiv 
(Das, 2014). Rezultatet e këtij studimi 
janë në të njëjtën vijimësi me hulumtimet 
e përmendura më lart apo në kapitullin e 
metodologjisë. Nga analiza statistikore u vu 
re se inteligjenca emocionale ka një lidhje 
korrelacionale pozitive, të rëndësishme 
statistikisht me vetëkonceptin. 

Diskutime mbi hipotezën 3: Ekzistojnë 
dallime gjinore në lidhje me inteligjencën 
emocionale

Bazuar në rishikimin e literaturës 
mbi hulumtimet e ndryshme në raport 
me lidhjen e IE dhe gjinisë, rezultatet 
ishin kontradiktore. Një pjesë e studimeve 
mbështesin hipotezën se mes këtyre dy 
variableve nuk ka një lidhje të rëndësishme 
statistikore (Mathur, Malhotra & Dube, 
2005), ndërkohë, nga ana tjetër, studime të 
tjera raportojnë se ka lidhje të rëndësishme 
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statistikore mes këtyre dy variablave (Reddy 
& Venu, 2010). Megjithatë, në shumicën e 
studimeve të deritanishme në lidhje me këtë 
hipotezë, është konkluduar se ka dallime të 
qarta midis djemve dhe vajzave., gjetje të 
cilat përshtaten me ato të studimit. Kështu, 
në studime raportohet se vajzat janë më 
tepër inteligjente emocionalisht dhe kanë më 
shumë informacione në lidhje me emocionet 
krahasuar me djemtë. Arsyeja e kësaj 
diference mund të jetë për arsye neurologjike 
apo psikologjike, por studimet përmendin 
dhe aspektin kulturor, pasi vajzat janë më 
tepër të mësuara në familje për shprehjen 
apo përjetimin e emocioneve (Shah, Buhroo, 
Dani, Mushtaq, Naseer & Wani, 2017). 

Kështu, duket se gjinia është një 
faktori i rëndësishëm që duhet të merret 
në konsiderate për të kuptuar dallimet e 
mundshme të praktikave socializuese dhe 
emocionale si në familjen e një adoleshenti, 
në marrëdhëniet sociale apo tek vetja. 
Duke u mbështetur teza se vajzat kanë një 
inteligjencë emocionale më të lartë sesa 
djemtë, në vitin 2014 u shtua gjithashtu se 
reagimet e zemërimit tolerohen më tepër tek 
djemtë sesa tek vajzat. Përveç kësaj, reagimet 
e zemërimit tek vajzat pasohen nga emocione 
negative nga nënat e tyre, kurse reagimet e 
zemërimit tek djemtë pasohen nga reagime 
empatike nga nënat e tyre (Trivedi, 2014). 
Joseph et al. (2001) zhvilloi një studim 
për të matur inteligjencën emocionale tek 
adoleshentët dhe rezultoi që vajzat kanë 
një inteligjencë emocionale më të lartë sesa 
djemtë. Ky rezultat shoqërohet pozitivisht 
me aftësinë për të identifikuar dhe shprehur 
emocionet, aftësinë për të gjetur mbështetje 
sociale dhe për të menaxhuar humorin. Në 
këto dimensione, vajzat raportohet të jenë më 
kompetente (Naghavi & Redzuan, 2011).

Hulumtimi përsëriti gjetjet e studimeve, 
duke raportuar një lidhje të rëndësishme 
ndërmjet vajzave dhe djemve përsa i përket 
inteligjencës emocionale. Përkatësisht vajzat 
raportohet të kenë 12.4 % IE më të lartë 
nga djemtë. 

Diskutime mbi hipotezën 4: Me rritjen e 
moshës rritet dhe inteligjenca emocionale

Përsa i përket moshës, si një variabël 
demografik i cili është hipotetizuar të lidhet 
me inteligjencën emocionale, studimi ka 
gjetur se ka lidhje mes këtyre dy variablave. 
Lidhja është e rëndësishme dhe pozitive, 
gjë që tregon që me rritjen e moshës, rritet 
dhe inteligjenca emocionale. Kjo gjetje, 
mbështet dhe nga gjetje të studimeve të 
tjera. Impakti i moshës në IE është një 
faktor që ka një ndikim të madh në këtë 
component, ku sa më e ulët të jetë mosha, 
aq më e ulët është inteligjenca emocionale. 
Duke qenë se besohet se kompetencat e IE 
mund të zhvillohet me kalimin e viteve, kjo 
mendohet që të jetë një arsye pse gjetjet e 
studimeve rezultojnë në përfundimin se një 
moshë madhore ka një inteligjencë më të 
lartë (Fariselli, Ghini, & Freedman 2008). 
Mosha është parë si një variabël ndërhyrës 
në studimet që kanë lidhur gjininë me IE. 
Berrocal, Cabello, Castillo & Extremera 
(2012) hulumtuan rolin e dallimeve 
gjinore në IE dhe nëse mosha ka vepruar 
si ndërmjetës në marrëdhëniet midis gjinisë 
dhe IE-së midis nxënësve. Ata vunë re se 
mosha ndikoi plotësisht marrëdhënien 
midis gjinisë dhe IE. Prandaj, roli i moshës 
është më i theksuar në këtë studim sesa ai 
i gjinisë (Venkteshëar & Warrier, 2017).

Diskutime mbi hipotezën 2: Ekziston 
një lidhje mes inteligjencës emocionale dhe 
lidershipit

Të dhënat e studimit tregojnë se ka 
një lidhje të rëndësishme pozitive mes IE 
dhe lidershipit. Kështu, nivelet e larta të IE 
bashkëshoqërohen me kompetenca të larta të 
lidershipit të shëndetshëm. Këto gjetje në këtë 
studim përshtaten me studime të tjera, të cilat 
pohojnë se inteligjenca emocionale ndihmon 
në realizimin më efektiv të qëllimeve të liderit 
apo organizatës. Po ashtu, IE lejon liderin 
jo vetëm të arrijë të identifikojë emocionet, 
por dhe ti menaxhojë ato në mënyrë të 
përshtatshme. Liderat me IE të lartë janë më 
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kreativë dhe më të hapur ndaj ideve të reja, 
po ashtu këta lidera mësojnë të përballen me 
dështimet më lehtësisht krahasuar me liderat 
me IE të ulët (Kerr, 2006).

Përfundime

Studimi kishte si synim që të analizonte 
konceptet teorike në lidhje me inteligjencën 
emocionale, performancën akademike dhe 
vetëkonceptin. Të evidentojë marrëdhëniet 
midis inteligjencës emocionale përfshirë këtu 
dhe dimensionet e saj, me performancën 
akademike dhe vetëkonceptin. Siç është 
sqaruar në kapitullin e hyrjes, studimi 
synon të evidentojë në një nivel dytësor, 
marrëdhëniet mes inteligjencës emocionale 
dhe disa variablave të zgjedhur demografikë. 
Inteligjenca emocionale kohët e fundit ka 
kaluar në fokusin e studimeve në fushën 
e psikologjisë. Çdo ditë e më shumë po i 
jepet një rëndësi e veçantë ndikimit të saj në 
jetën e individit në pothuajse të gjitha sferat 
e jetës së tij. Ky konstrukt i inteligjencës, 
është konsideruar si një fushë shumë e 
rëndësishme e komunikimit, suksesit, 
ndërveprimit social, shëndetit mendor dhe 
mirëqenies në përgjithësi. 

Rekomandime

Për të mos e lenë këtë studim të mbetet 
në trajtat e një studimi të thjeshtë, janë 
hartuar disa rekomandime për institucionet 
e edukimit dhe studimet e ardhshme, si më 
poshtë vijojnë:

Rekomandime për institucionet e edukimit
  Duke qenë se inteligjenca emocionale 

është një term i ri dhe i hasur shumë 
rrallë në ambientet shkollore dhe jo 
vetëm, lind një nevojë e theksuar për 
të integruar programe të arsimimit 
emocional, si pjesë e edukimit dhe 
formimit të nxënësve në institucionet 

shkollore, me qëllim promovimin 
e ndryshimit të qëndrimeve ndaj 
emocioneve si tek mësuesit ashtu edhe 
tek nxënësit. 

  Ekzis ton nevoja  për  të  nxi tur 
bashkëpunimin mes psikologëve 
shkollorë, punonjësve socialë dhe 
mësuesve për të ndërgjegjësuar dhe 
informuar të gjithë strukturat shkollore 
në lidhje me rëndësinë e emocioneve 
në cilësinë e mësimdhënies dhe mësim 
nxënies. 

  Krijimi i projekteve apo programeve 
parandaluese dhe mësimi i strategjive 
ndërhyrëse në situata konfliktuale apo 
ekzaltuese nga ana e ekipit shkollor 
për të menaxhuar reagimet emocionale 
që nxënësit mund të përjetojnë në 
momente të ndryshme.

Rekomandime për studime të tjera
  Duke pasur parasysh se ky studim u 

realizua vetëm në disa gjimnaze të 
shkollave publike të Tiranës, studime 
të tjera do të ishte e arsyeshme që të 
kenë si target grupe heterogjene në 
kampion, duke përfshirë dhe shkollat 
private, profesionale dhe në qytete të 
tjera të Shqipërisë.

  Realizmi i studimeve sasiore dhe 
cilësore mbi inteligjencën emocionale 
si tek adoleshentët ashtu edhe tek të 
rriturit (mësuesit apo prindërit), në 
mënyrë që të merret një këndveshtrim 
tjetër dhe më afër realitetit në lidhje me 
këtë konstrukt. 

  Duke qenë se pjesa më e madhe e 
hulumtimeve parashtrojnë faktin se 
IE mund të rritet dhe zhvillohet me 
kalimin e kohës, një fokus me shumë 
rënësi në studimet që pasojnë mund 
të jenë jo vetëm studimi i faktorëve 
ndikues dhe nivelet e përgjithshme të 
IE, por dhe programet ndërhyrëse për 
zhvillimin e kësaj kompetence.
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Emotional intelligence is the ability of the individual to identify, understand and manage 
emotions, both in themselves and in others. Numerous studies conducted in different cultures, 
consider emotional intelligence (IE) as an important component in the learning process 
and in enhancing academic performance (Furnham, 2016). Students with higher IE, have 
a higher sense of responsibility and are more productive in understanding and integrating 
complex information (Thoti, 2016). In addition to being related to academic performance 
(PA), IE is also related to self-concept. All three of these factors are positively related to 
human behavior and play an important role in the lives of adolescents (Yeshodhara, 2014). 
The literature emphasizes that the ‘self ’ is a psychological construct that integrates experience, 
feelings, and emotions (Labhane & Baviskar, 2015), and the self-concept is responsible for 
many successes and failures, as it promotes positive self-confidence to develop skills ( Ferrer, 
2012). It has been noticed that Albanian schools lack curricular or extracurricular activities 
that focus on recognizing, expressing, and managing emotions or curricula focused on IE. 
Curricula and school environments should encourage empathy instead of competition and 
integrate into the concept of intelligence, not only intellectual intelligence but also emotional 
intelligence. Understanding and managing emotions help teens modify negative emotions or 
frustrations into positive emotions. In this way, these experiences will foster the formation of 
a positive self-concept and high self-esteem (Das, 2014). The current study accurately assesses 
the relationship between IE, PA, and self-concept. Also, at the secondary level, it measures 
the connection of IE with leadership. To fulfill the purpose of this research, a sample of 971 
adolescents in 11 public schools in the city of Tirana was selected. Adolescents completed the 
IE questionnaire (TEIQ-SF), the self-concept questionnaire (SPPA), and reported PA reporting 
average grade. Data analysis showed a moderate correlation between PA and IE (r = .488, 
p. 01). This result shows that with the increase of IE linearly PA increases and vice versa. A 
moderate correlation between IE and self-concept was also reported (r = .428, p≤.01). As for 
the relationship between IE and leadership, the results showed a strong positive correlation (r 
= .683 p≤.01). The study also investigated the relationship between gender and age and IE, 
when girls (M = 4.66) report higher IE levels than boys (M = 4.08) and IE has a positive 
correlation with increasing age (r = .360, p, 01). These findings are important as they may 
have implications for investing in the development of young people’s socio-emotional skills 
as a way to improve their academic performance.

Keywords: Emotional intelligence, academic performance, self-concept
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Përmbledhje

Suksesi i një shkolle është drejtpërdrejtë i lidhur me aftësitë udhëheqëse të drejtuesit. 
Reformat dhe ndryshimet e vazhdueshme në arsim, përfshirë edhe ndryshimet për shkak të 
pandemisë së Covid-19, kërkojnë një qasje drejt aftësive të reja personale dhe profesionale të 
lidershipit shkollor. Ky studim, nëpërmjet perceptimit dhe mendimit të mësuesve të arsimit 
parauniversitar, në një kampion kombëtar, është një përpjekje për adresim tek autoritetet 
arsimore disa aspekte të lidershipit në shkollat tona. Për realizimin e tij u përdorën të 
ndërthurura metoda cilësore dhe ajo sasiore, por duke theksuar më shumë metodën cilësore. 
Perceptimet dhe opinionet u grumbulluan nga mësimdhënës të institucionet arsimore 
parauniversitare publike dhe jopublike, duke ndërthurur metodën e orientuar (sidomos 
për përzgjedhjen nga DRAP të ndryshme, me atë të rastit (për përzgjedhjen e individëve të 
anketuar apo intervistuar) e iu referuar metodës së rastit. përfaqësues të rastësishëm (është 
përjashtuar arsimin parashkollor). Nga shqyrtimi i të dhënave të grumbulluara rezulton se 
shumë drejtorë të institucioneve arsimore para universitare përdorin mënyrën autoritare të 
udhëheqjes dhe si pasojë  krijojnë një mjedis shkollorë jo bashkëpunues për palët e interesit, ku 
ndër të tjera motivimi dhe inkurajimi i mësuesve marrin pak vëmendje. Kjo mënyrë drejtimi, 
komunikimi joefektiv, marrëdhëniet e ndërtuara vetëm me një grup të vogël mësuesish, 
favorizojnë demotivimin e mësuesit dhe penalizojnë gjithë performancën e shkollës. Të gjitha 
sugjerimet nga këndvështrimi i mësuesit për mënyrën e drejtimit të shkollave të shekullit XXI 
përputhen me cilësitë e udhëheqjes transformuese.
Fjalë kyçe: Lidership, shkollë, mësues, udhëheqje transformuese 
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Drejtimi i ekuilibruar i një institucioni 
arsimor reflekton drejtpërdrejt 
në suksesin e përgjithshëm të 

veprimtarisë së tij. Shkollat   kanë nevojë 
për mësues të trajnuar dhe të përkushtuar, 
por ata, nga ana tjetër, kanë nevojë për 
udhëheqjen nga drejtorë efektivë. Ndërsa 
nevoja për drejtues efektivë është pranuar 
gjerësisht, ka shumë pak siguri se cilat 
sjellje udhëheqëse kanë më shumë gjasa të 
prodhojnë rezultate të favorshme (Bush, 
2007). 

Ritmi i ndryshimit dhe nevoja për 
t’iu përgjigjur rrethanave lokale, kërkon 
që drejtuesit e Institucioneve të Arsimit 
Parauniversitar (në vijim, IAPU) të zhvillojnë 
aftësi dhe mënyra të reja drejtimi. Warren 
Bennis (1994), një profesor dhe studiues, i 
cili i ka kushtuar vite studimit të lidershipit 
dhe menaxhimit, e ka sintetizuar profilin e 
lidershipit si vijon: “Lidershipi i bën njerëzit 
që të duan të bëjnë atë që është e nevojshme 
të bëhet”.

Siç rezulton nga intervistat e realizuara, 
ende në shkolla praktikohet modeli i lidershipit 
autoritar, duke e quajtur autokracinë autoritet. 
Por, çelësi i udhëheqjes së suksesshme sot 
është ndikimi dhe jo të qenit autoritar 
(Burns, 1978: 20). Sigurisht, pa autoritet 
nuk mund të ketë asnjë ndikim. Por ndikimi 
është i lidhur me autoritetin që buron nga 
prestigji, nga merita, nga vlerat. Studime të 
shumtë kanë kërkuar të zbulojnë stilin më të 
përshtatshëm të lidershipit në arsim, i cili 
do të rezultonte më efektiv në funksionimin 
e shkollave në kushtet e sotme. Disa prej 

tyre tregojnë shenja të qarta të kontributit 
të lidershipit transformues në përmirësimin e 
funksionimit të drejtimit të shkollës. Duke 
iu referuar lidershipit transformues, Burns 
(1978) i përshkroi udhëheqësit dhe vartësit e 
tyre si frymëzues të njëri - tjetrit për të arritur 
nivele të larta morali dhe motivimi, siç 
është drejtësia dhe barazia. Studiues të tjerë 
(Deci & Ryan, 2000; Eyal & Roth, 2011) 
janë shprehur se lidershipi transformues 
krijon një mjedis optimal pune, ndikon në 
profesionalizmin e mësuesit, nxit motivimin 
dhe performancën e tij. 

Çështje metodologjike dh e kuadri ligjor

Qëllimi kryesor i këtij studimi është 
të zbulojë, nga këndvështrimi i mësuesve, 
modelin e ri të drejtimit për shkollat e 
shekullit XXI si dhe të sigurojë pasqyrimin 
e çështjeve që shqetësojnë mësuesit në lidhje 
me drejtuesit.

Për realizimin e tij u përdorën të 
ndërthurura metoda cilësore dhe ajo sasiore, 
por duke theksuar më shumë metodën 
cilësore, duke menduar se është e duhura 
për të arritur përfundime që orientojnë më 
saktë drejt çështjes që duam të trajtojmë. 
Sipas Creswell (1994) kjo metodologji 
përcaktohet si një proces hetimi për të 
kuptuar një problem shoqëror ose njerëzor, 
bazuar në ndërtimin e një figure komplekse 
të formuar me fjalë, duke raportuar 
pikëpamje të hollësishme të informatorëve. 
Perceptimet dhe opinionet u grumbulluan 
nga mësimdhënës të institucionet arsimore 

Elmira RAMA është specialiste e Monitorimit të Kurrikulës dhe Zhvillimit Profesional në Zyrën 
Vendore Arsimore, Patos. Ajo ka formim universitar si mësuese e kimi-biologjisë në Universitetin “Eqrem 
Çabej” Gjirokastër dhe si biologe e nutricionit në Universitetin e Camerinos (Itali). Ajo ka marrë pjesë 
dhe ka prezantuar punime në disa konferenca ndërkombëtare, brenda dhe jashtë Shqipërisë, siç janë 
konferenca e XVI Evropiane për Shkencat Sociale dhe të Sjelljes, konferenca “Arsimi cilësor sot dhe nesër” 
etj. Ndër temat studimore të saj veçojmë “Procesi i gjithëpërfshirës në arsim dhe fëmijët me kufizime të 
rënda”, “Matur a shtetërore në kushtet e pandemisë: faktorët që ndihmuan për një ndryshim cilësor”, etj. 

Lidershipi i bën njerëzit që të duan të bëjnë atë që është e nevojshme të bëhet
Warren Bennis
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parauniversitare publike dhe jopublike, 
përfaqësues të rastësishëm (është përjashtuar 
arsimin parashkollor). Veç konsultimeve të 
gjera me mësues dhe drejtues, u realizuan 
disa intervista të thelluara, gjysmë të 
strukturuara. Të intervistuarit ishin mësues 
nga shkollat që i përkasin dy Drejtorive 
Rajonale të Arsimit Parauniversitar (në vijim 
DRAP), respektivisht asaj të Fierit dhe të 
Durrësit. Gjithashtu janë realizuar 80 anketa 
të hartuara në “google forms” dhe plotësuar 
online. Të anketuarit ishin përfaqësues 
nga të Drejtori të ndryshme Rajonale të 
Shqipërisë. Mbi këtë bazë mendojmë se kemi 
siguruar informacionin e duhur kërkimor 
për çështjen që kemi marrë në shqyrtim. 

Funksionimi i drejtimit të IAPU në 
Shqipëri rregullohet me:
  Ligji nr. 69, datë 21.06.2012 “Për 

sistemin arsimor parauniversitar në 
Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar 
me ligjin nr.48/2018  “Për disa shtesa 
dhe ndryshime në ligjin nr.69/2012”; 

  Urdhër nr.31,datë  28.01.2020 
“Për miratimin e rregullores për 
funksionimin e Institucioneve Arsimore 
Parauniversitare në Republikën e 
Shqipërisë”; 

  Me udhëzimin nr. 2, datë 28.01.2020, 
“Për procedurat e emërimit, pezullimit 
dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit 
publik të arsimit parauniversitar”, i 
ndryshuar me udhëzimin nr. 7, datë 
19.3.2020; 

  Urdhër nr.477, dt.3 0.09.2019, “Për 
miratimin e standarteve profesionale për 
formimin e drejtuesve të Institucioneve 
Arsimore në Arsimin Parauniversitar”. 

Për herë të parë në ligjin arsimor 
shqiptar, në nenin 2, shtohet pika 24 : 
“Certifikimi i drejtuesve të institucioneve 
arsimore parauniversitare” është procesi i 
pajisjes së tyre me certifikatë për drejtimin 
dhe administrimin e institucionit arsimor 
parauniversitar, pas trajnimit të kryer në 
institucionin përkatës, të ngarkuar për 

këtë qëllim” dhe neni 27/1 rregullon 
funksionimin e shkollës së drejtorëve. 

Prezantimi i situatës 

Ndryshimet globale në fushën e edukimit 
kanë reflektuar edhe në reformat e ndërmarra 
në Shqipëri, veçanërisht për përgjegjësitë 
e reja që u janë deleguar drejtorëve të 
shkollave. Sipas rolit të ri drejtues, nga njëra 
anë drejtori duhet të promovojë një kulturë 
organizative të karakterizuar nga standarde 
dhe transparencë , ndërsa nga ana tjetër, 
duhet të zgjidhë probleme të ndryshme të 
përditshme . Ka mjaft drejtorë shkollash 
që ndihen të motivuar të udhëheqin me 
shembullin e tyre dhe të rrisin performancën 
e shkollës nëpërmjet bashkëpunimit me të 
gjithë organizmat e shkollës. Por, ka edhe të 
tjerë që udhëheqin në mënyrë jo efektive. Një 
nga dinamikat që vihet re në disa institucione 
arsimore parauniversitare është ajo e krijimit 
të marrëdhënieve konfidenciale dhe miqësore 
nga drejtori me një numër të vogël mësuesish-
bashkëpunëtorë (i ashtuquajturi staf drejtues), 
ndërsa me pjesën tjetër marrëdhënie formale. 
Ky qëndrim i drejtorit krijon rrezikun 
e grupimeve, në të cilët mbizotërojnë 
thashethemet, mosrespektimi, konflikte të 
përsëritur dhe penalizues për të gjithë stafin 
arsimor. Po kështu, komunikimi i drejtorit 
të shkollës me mësimdhënësit, si faktori më i 
rëndësishëm për përmirësimin e rezultateve të 
të nxënit dhe gjithë performancës shkollore, 
nuk është në nivelin e duhur.

Në disa shkolla vazhdon të prezantohet 
modeli i drejtorit autoritar, modeli që 
shpesh çelësi i zgjidhjes së problemeve dhe 
mbarëvajtjes së procesit mësimor i duket toni 
i ashpër i komunikimit. Ky model krijon 
situata tensioni dhe tërheqje të vëmendjes 
së mësuesve nga cilësia e mësimdhënies 
dhe kënaqësia e punës. Shkolla e Drejtorëve 
të IAP, e cila funksionon që nga tetori 
2018, synon formimin e drejtuesve të 
mirëkualifikuar që ndikojnë pozitivisht 
në mjedisin shkollor dhe jashtë tij dhe 
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rrisin drejtpërdrejtë cilësinë e arsimit në 
Shqipëri. Kanë filluar të dalin grupet e para 
të certifikuara si drejtues të IAPU nga kjo 
shkollë , ndërsa trajnime të vazhdueshme 
janë zhvilluar për drejtues, aspirantë për 
drejtues dhe mësues. 

Gjetje dhe rezultate

Nëpërmjet pyetjes “A ndikojnë në 
performancën e mësuesit qëndrimi dhe 
marrëdhëniet me drejtuesin e shkollës?” 
zbuluam se mësuesit mendojnë që roli 

i drejtorit ka ndikim të rëndësishëm në 
performancën e tyre. Kësaj pyetjeje 98 % e 
të anketuarëve i janë përgjigjur “Po”. Edhe 
pyetjes “A keni raporte të mira me drejtorin?” 
i janë përgjigjur në mënyrë konfirmuese. 
Mbi 80 për qind e të anketuarve japin 
alternativën “Po” të përgjigjes. Pra, në 
dukje, kemi të bëjmë me një ekuilibër 
pozitiv të marrëdhënieve drejtues - mësues. 
Por, nga intervistat e thelluara, sikurse 
nga disa përgjigje të anketimit, del se ka 
vend për hetim të thelluar mbi bazën e 
marrëdhënieve. Kjo sepse nënkuptohet se 

Grafik 1: Ndërhyrje me tone të larta të drejtuesve për të zgjidhur konfliktet

Grafik 2: Kontaktet dhe vlerësimi i mësuesve nga drejtuesit 



   97Social Studies  Vol. 16  No. 2

“një mësues stërmundohet për të ruajtur 
raporte të mira me drejtuesit”, siç pohojnë. 

Ne vijuam me pyetjen: “A i ndërmjetëson 
konfliktet brenda shkollës me tone të larta 
drejtuesi juaj?” dhe kemi 24 % të përgjigjeve 
“Po, gjithmonë”, 26 % të përgjigjeve 
“Ndonjëherë” dhe 50 % të përgjigjeve 
“Asnjëherë” (grafiku 1). Grafiku tregon se 
në ambientet e shkollave tona ka akoma 
mungesë të komunikimit efikas nga drejtorët. 

Hetuam, gjithashtu, në lidhje me 
vlerësimin e mësuesve nga drejtori. Rrteh 
70 për qind e të anketuarve pohojnë se 
“vlerësohen rrallë” dhe vetëm 14 për 
qind e tryre kanë pohuar se “vlerësohen 
gjithmonë” (grafik 2).

Për sa i përket fenomenit të raporteve 
miqësore të drejtorit me një grup të caktuar 
mësuesish shtruam pyetjen ”Ju ka rastisur të 
shikoni marrëdhënie konfidenciale të drejtorit 
me një grup kolegësh”. Rreth 66 për qind e 
të anketuarve janë përgjigjur “Po” , ndërsa 34 
për qind janë përgjigjur “Jo” (grafiku 3). Për 
të mësuar se çfarë ndodh në rastet ku drejtorët 
ndërtojnë raporte të tilla, pyetëm se çfarë 
vërejnë tek pjesa tjetër e kolektivit. Në mënyrë 
të sintetizuar përgjigjet nxjerrin përfundimin 
se një sjellje e tillë krijon shpërfillje ndaj 

drejtuesit nga pjesa më e madhe e kolektivit, 
xhelozi, indiferentizëm ndaj veprimtarive, 
tërheqje nga diskutimi i problematikave, 
mungesë të bashkëpunimit etj. 

Me anë të dy pyetjeje të hapura kemi 
kërkuar që të anketuarit të japin mendimin 
e tyre se çfarë duhet të ndryshojë tek 
drejtorët e tyre dhe çfarë cilësish duhet të 
kenë drejtuesit e shkollave të shekullit XXI. 
“Mënyra e drejtimit”, kjo ishte kërkesë në 
shumë përgjigje të pyetjes për ndryshim, 
por edhe e shprehur nga të intervistuarit. 
Ajo që përsëritej pothuajse në të gjitha 
përgjigjet në lidhje me ndryshimin ishte fjala 
“komunikim”, “bashkëpunim” etj. Ndërsa 
cilësitë e sugjeruara për drejtuesit e ardhshëm 
janë: empatik, i paanshëm, transparent, 
bashkëpunues, vlerësues, respektues. 

Përgjigjet e kësaj pyetjeje na diktojnë 
modelin e ri, por edhe zbulojnë më 
qartë fenomenet në nivelin drejtues të 
institucioneve të arsimit parauniversitar.

Disa përfundime e rekomandime

Njohja e mënyrës, me të cilën drejtohen 
institucionet arsimore parauniversitare, është 
pjesë e rëndësishme e punës për ndërhyrjen 

Grafik 3: Ju ka rastisur të shikoni marrëdhënie të diferencuara (konfidenciale) të drejtorit me 
një grup kolegësh? 
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në mirëkualifikimin e drejtuesve të këtyre 
institucioneve dhe në përmirësimin e arsimit. 

Nga përpunimi i përgjigjeve në lidhje 
me raportin drejtor - mësues, duket se 
marrëdhëniet mes tyre janë pozitive, por ky 
opinion mund të jetë i ndikuar nga faktorë 
që nuk shqyrtohen në këtë studim.

Krijimi i marrëdhënieve të ngushta të 
drejtorit me një grup të vogël mësuesish, 
bën që mjediset shkollore të prezantojnë 
një klimë jo bashkëpunuese mes mësuesve. 
Me pjesën tjetër të ekipit drejtori ka 
marrëdhënie formale që nuk motivojnë e 
nuk nxisin rritjen e performancës së tyre. 
Pra, perceptimi i mësuesve për drejtorin 
pasqyron dy qasje thellësisht të gabuara: 
lidhja si miq me përpjekjen për të qenë të 
mirë me një pakicë dhe qëndrimi i ashpër 
autoritar, me pjesën tjetër. Komunikimi 
i drejtorit me mësimdhënësit, si faktorë i 
rëndësishëm i mbarëvajtjes së veprimtarisë 
mësimore, nuk rezulton të jetë i organizuar e 

i kontrolluar. Studimi vërteton se ka drejtues 
që nuk përdorin praktika etike dhe aftësi 
shoqërore për zgjidhjen e problemeve. 

Vlerësimi, si një pjesë të rëndësishme e 
motivimit të mësuesve, ka pak vëmendje nga 
drejtuesit e institucioneve. Në përgjithësi 
qasja e lidershipit që përdoret nga drejtorët 
orientohet nga detyra dhe jo nga shembulli 
personali i tyre. 

Nisur nga rezultatet modeste të këtij 
studimi rekomandojmë të promovohen 
forma të lidershipit shkollor që motivojnë 
dhe aktivizojnë stafin e tyre në funksion 
të rritjes së performancës së shkollave 
të shekullit XXI. Të gjitha mendimet 
nga këndvështrimi i mësuesit orientojnë 
ndryshim drejt një lidershipi bashkëkohor 
dhe pikërisht përputhen me modelin e 
lidershipit transformues. Trajnimi teknik 
i drejtuesve është i dobishëm, por shpesh 
janë të nevojshme edhe disa praktika etike 
dhe aftësi sociale. 
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The greatest success of a school is directly related to the leadership skills of the leader.
Ongoing reforms and changes in education, including changes due to the pandemic 

situation from COVID-19, require an approach towards new personal and professional skills of 
school leadership. This study, through the perception and opinion of pre-university education 
teachers from all over the country, is an attempt to address to the education authorities some 
aspects of leadership in our schools. Many directors of pre-university educational institutions in 
our country use the authoritarian way of leading and as a result create a non-cooperative school 
environment for stakeholders, where among other things the motivation and encouragement 
of teachers receive little attention. This way of leading, ineffective communication and 
relationships built with only a small group of teachers, favors the demotivation of the teacher 
and penalize the whole performance of the school. All suggestions from the teacher’s point of 
view on how to run 21-st century schools, match the qualities of transformational leadership.

Keywords: Leadership, school, teacher, transformational leadership.
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Përmbledhje

Partneriteti shkollë–familje është standard i rëndësishëm për menaxhimin e institucionit 
shkollor. Studiuesit shprehen se kur shkolla bashkëpunon me familjet e nxënësve do të 
kenë përfitime jo vetëm nxënësit, por dhe vete shkolla dhe familjet. Kur familja ftohet të 
marrin pjesë ne aktivitetet shkollore, ata do ta ndjejnë veten se janë të përfshirë në punët e 
shkollës. Studimet e Waren and Quintanar konfirmojnë se përfshirja familjes në zgjidhjen e 
problemeve shkollore jo vetëm ndihmon në rritjen e rezultateve akademike të nxënësve, por 
rrit dhe ndjenjën e besimit te stafi i mësuesve dhe drejtuesit e shkollës. Qasja tradicionale 
e bashkëpunimit shkollë–familje e trajton ‘aktorin’ familje të ndarë nga ‘aktori’ mësues në 
menaxhimin e problemeve të përditshme shkollore. Kjo qasje e trajton termin “përfshirja 
e prindit” si një kuptim që tregon se mungon një komunikim i plotë midis familjes dhe 
problemeve shkollore të edukimit të fëmijëve të tyre. Ndërsa qasja e re e kuptimit të 
partneritetit shkollë-familje evidencon tendencën drejt ndryshimit të funksionimit të modelit të 
bashkëpunimit shkollë–familje, duke evidentuar një dukurinë të re: që bashkëpunimi shkollë-
familje të përfshijë mbështetjen e integruar të familjes, shkollës dhe komunitetit në shërbim 
të edukimit të fëmijëve. Ky punimi është fokusuar te matja e perceptimit që ka komuniteti i 
prindërve në lidhje me dimensioni komunikim në partneritetit shkollë – familje. Si instrument 
është përdorur një pyetësor i realizuar në një kampion me prindër (n=350) në dy grupe: 171 
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Qasja e re dhe ajo tradicionale në 
partneritetin shkollë-familje

Partneriteti shkollë–familje, është 
standard i rëndësishëm për menaxhimin 
e institucionit shkollor. Green (2007) 
shprehet se kur shkolla punon me familjet 
e nxënësve, atëherë do të kenë përfitime 
jo vetëm nxënësit, por edhe familjet dhe 
shkolla. Kur prindërit ftohen që të marrin 
pjesë në shkollën ku mësojnë fëmijët e tyre, 
ato do të përfshihen më shumë në problemet 
e shkollës. Ndërsa Waren dhe Quintanar 
argumentojnë se përfshirja e familjes në 
punët e shkollës, udhëheq jo vetëm rritjen 
e rezultateve akademike te nxënësve, por rrit 
edhe moralin e mësuesve të shkollës (Waren 
& Quintanar, 2005). Kjo gjetje mbështetet 
edhe nga studiues të tjera që sugjerojnë se 
ky veprim është i nevojshëm, sidomos në 
komunitetet urbane (Sheldom, 2007).

Studiues të tjerë shkojnë edhe më larg 
duke sugjeruar se te fëmijët që vinë nga 
bekgraunde me disavantazhe të ndryshme, 

nevojitet edhe ndërhyrja e komponentit 
familje, me qëllim që të jetë efektiv në 
arritjet akademike në shkollë (Kellaghen, 
Sloan, Alvarez & Bloom, 1993). Vendosja 
në qendër të vëmendjes e bashkëpunimin 
shkollë – familje, si aspekt i drejtimit të 
shkollës, do ta transformojë këtë model në 
realitet të zakonshëm në jetën shkollore të 
sistemit arsimor parauniversitar shqiptar. 
Aktorët e këtij partneriteti, prindërit dhe 
mësuesit, luajnë disa role mbi arritjen e 
rezultateve të larta të nxënësve në shkollë. 
Ferrara (2017) shprehet se të punosh me 
familjet do të thotë t’i ndihmosh ato që të 
aftësohen për të ndihmuar fëmijët e tyre, 
që të hyjnë në përmbajtjen e mësimeve, të 
njohin veçoritë e çdo lënde. 

Vëzhgimet tregojnë se ende shfaqet 
qasja tradicionale në drejtimin e shkollës. 
Tradicionalisht aktori familje, apo prind, 
ka qenë i ndarë nga puna e përditshme e 
drejtimit të shkollës dhe nga puna e stafit 
të saj. Aktori familje kishte një vëmendje 
të ulët nga shkolla, krahasuar me rolin 

prindër i kishin fëmijët në arsimin e mesëm të ulët dhe 179 në arsimin e mesëm të lartë. Të 
dhënat e grumbulluara janë përpunuar nga ana matematikore dhe janë pasqyruar nëpërmjet 
një serie grafikësh. Analiza e vlerave që dalin nga matja e këtyre elementëve të dimensionit të 
komunikimit shkollë – familje tregon tendencën sesi funksionon ky bashkëpunim në sistemin 
parauniversitar shqiptar.
Fjalë Kyçe: Komunikim, partneritet, familja, mësues, përfshirje, menaxhim arsimi
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që duhet të luajë ky aktor për zgjidhjen 
e problemeve të saj. Qasja tradicionale e 
trajton termin “përfshirja e prindërve” si një 
rrugë komunikimi me një sens midis prindërve 
dhe edukimit të fëmijëve të tyre, të lidhur 
thjesht me një rrymën e informacionit që 
kalon nga shkolla te prindërit (Christenson 
& Sheridan, 2001). Ky model tradicional 
e shikon prindin si dikush që mund t’i 
ndihmoj fëmijët për detyrat e shtëpisë dhe 
për rritjen rezultateve akademike, por që 
komunikon me mësuesit vetëm kur fëmijët 
e tyre kanë probleme (Olmstead, 2013). 

Me fillimin e shekullit të ri po shfaqet 
një tendencë ndryshe në praktikën aplikative 
të funksionimit të bashkëpunimit shkollë 
– familje në sistemin arsimor. Qasja e re 
evidenton tendencën drejt ndryshimit të 
modeli të bashkëpunimit shkollë – familje. 
Studiuesit theksojnë se ky koncept përfshin 
mbështetjen që vjen nga disa qendra siç 
janë familja, shkolla, dhe komuniteti dhe ku 
vetë familja shndërrohet në një qendër për 
të mësuarit dhe vetëdisiplinimin e fëmijës 
(Amatea, 2009; Ferlazzo, 2011). Epërsia 
e qasjes së re, ndaj qasjes tradicionale, 
mund të shikohet e pasqyruar edhe në 
drejtimin e sotëm të shkollës shqiptare. 
Iniciativa të ndryshme, ku ndër më të 
spikaturat është lëvizja “Shkolla, Qendër 
Komunitare”, kanë ndikuar në ndryshimin 
e qasjes tradicionale të deritanishme të 
funksionimit të bashkëpunimit shkollë – 
familje. Tendenca që po shfaqet dukshëm 
në shkollën shqiptare, e huazuar edhe 
nga praktikat më të mira të funksionimit 
të këtij modeli në shkollën evropiane 
apo amerikane, evidencon rritjen e rolit 
që ka aktori familje në funksionimin e 
partneritetit shkollë – familje për zgjidhjen 
e problemeve të shkollës. Rritja e rolit të 
familjes në ndihmë të shkollës, ndikon 
pozitivisht si në rritjen e rezultateve 
akademike të nxënësve, por dhe në krijimin 
e një klime motivuese për nxënësit në 
mjedisin e shkollës dhe jashtë saj. 

Qasja e re e funksionimit shkollë-

familje nxit, nga njëra anë, rritjen e kohës së 
bashkëpunimit të prindërve me problemet 
shkollore të fëmijëve dhe, nga ana tjetër, 
ndikon në forcimin e komunikimit shkollë 
– familje, duke ndihmuar stafin e shkollës 
për të menaxhuar me efikasitet problemet 
shkollore të nxënësve të tyre. Aplikimi i 
qasjes së re të funksionimit shkollë – familje 
kërkon rishikimin nga shkolla të të gjitha 
strategjive të deritanishme të përfshirjes së 
familjes në problemet shkollore. Strategjitë 
e reja të implementimit të modelit të 
bashkëpunimit shkollë – familje e shikojnë 
familjen si partner të barabartë në procesin e 
edukimit të nxënësve në shkollë. 

Praktika shkollore e funksionimit 
shkollë – familje, ende vëren se familjeve 
u nevojitet më shumë udhëheqje mbi 
mënyrën sesi ato duhet ta përfshijnë më 
me efektivitet veten e tyre në edukimin e 
fëmijëve, veçanërisht në vitet e shkollës së 
9-vjeçare e të mesme (Goulld 2011). Disa 
studime kanë treguar se aty ku ka nivel të 
lartë partneriteti shkollë – familje, pra kur 
familjet janë përfshirë si partner të shkollës, 
si në shkollën 9-vjeçare edhe në shkollën e 
mesme, nxënësit arrijnë rezultate akademike 
më të larta, ata janë të prirur që të vendosin 
objektiva më të larta për karrierën e tyre, si 
dhe të kenë më pak probleme disiplinore 
(Lee & Burkan, 2002).

Metodologjia e punimit 

Ky punim është fokusuar të matja e 
perceptimit që ka komuniteti i prindërve 
në lidhje me dimensioni ‘komunikim’ në 
partneritetit shkollë – familje, në shkollat 
e sistemit parauniversitar shqiptar. Matja 
është bërë në një qasje të dyfishtë: në drejtim 
të informimit të prindit apo familjes mbi 
arritjet akademike dhe sjelljen e nxënësit në 
mjedisin shkollor (1), si dhe në drejtim të 
tërheqjes së prindit në problemet shkollore 
dhe vendosjen e një komunikimit të 
vazhdueshëm me lidhur me ndihmesën 
që mund të japi shkolla në instruktimin 
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e prindit për të ndihmuar fëmijën e tij në 
shtëpi (2). Matja e këtij dimensioni është 
realizuar edhe nëpërmjet perceptimit që kanë 
prindërit në lidhje me informimin shkollë – 
familje, si dhe nëpërmjet matjes së nivelit 
të tërheqjes që kanë prindërit nga shkolla 
për të kontribuar mbi problemet shkollore. 
Instrumenti matës është një pyetësor i 
aplikuar në një kampion studimi. 

Kampioni që iu nënshtrua instrumentit 
matës përbehej nga rreth 350 prindër të ndarë 
në dy grupe. Një grup prej 171 prindërish i 
kishin fëmijët në arsimin e mesëm të ulët dhe 
grupi i dytë, prej 179 prindërish, në arsimin 
e mesëm të lartë. Të dhënat e pyetsorit janë 
mbledhur nga prindër që kanë fëmijët në 
shkollat e Bashkisë Tiranë, duke u shtrirë 
nga qendra drejt zonës suburbane dhe në 
disa shkolla të fshatrave në periferi të qytetit 
të Tiranës. Në këtë punim nuk është parë - 
si variabël më vete - gjinia e prindit, sepse 
është konsideruar që problemi edukimit 
shkollor të fëmijëve është përgjegjësi e të 
dy prindërve. Të dhënat e grumbulluara 
janë përpunuar nga ana statistikore dhe janë 
pasqyruar nëpërmjet një serie grafikësh. 

Analiza e vlerave që dalin nga matja e këtyre 
elementëve të dimensionit të komunikimit 
shkollë – familje tregon tendencën sesi 
funksionon ky bashkëpunim në sistemin 
parauniversitar shqiptar dhe se çfarë duhet 
përmirësuar në të ardhmen.

Rezultatet 

Komunikimi i stafit të shkollës me 
familjen mund të realizohet në dy forma 
komunikimi. Forma e parë e komunikimit 
është dërgimi, nga mësuesi, i letrës 
informuese, ku përshkruhet problematika 
e sjelljes së fëmijës. Forma e dytë është 
nëpërmjet komunikimit me telefon, wats- 
up, mesazhe e të tjera mjete të komunikimit 
social. Niveli i komunikimit shprehet në 
shifra të ndryshme, në varësi të formave 
dhe përmbajtjes së komunikimit. Rezultati 
nga komunikimi me letra informuese 
tregon shifra të ndryshme në varësi të 
natyrës së informacionit që përmban letra 
informuese. Shpeshtësia e komunikimit me 
familjen, për rezultatet e ulëta shkollore apo 
problemet e sjelljes, është më e lartë sesa në 

Grafiku 1: Shpeshtësia e informimit nga mësuesi me letër informues te prindi, kur fëmija shkon 
keq me rezultatet akademike në shkollë ose ka probleme sjelljeje 
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shkollore apo ka probleme me sjelljen ” 
tregohet në grafikun 1. 

Ndërsa të dhënat se “mësuesit 
informojnë me letër informuese prindin kur 
fëmija i tyre shkon shumë mirë me rezultatet 

rastet kur letra informuese i njeh prindërit 
me rezultatet pozitive të fëmijëve të tyre. 
Shpeshtësia e komunikimit mbi pohimin se 
“mësuesit dërgojnë letër tek ne si prindër 
kur fëmija jonë shkon keq me rezultatet 

Grafiku 2: Shpeshtësia e informimit nga mësuesi me letër informues te prindi kur fëmija shkon 
shumë mirë me arritjet akademike në shkollë 

Grafiku 3: Shpeshtësia e informimit nga mësuesi me telefon, mesazhe, WhatsUp apo forma tjera 
komunikimit social për rezultate të ulëta shkollore apo sjellje problematike në shkollë 
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shkollore” jepen në grafikun 2. 
Ndërsa informimi nga mësuesi, kur 

fëmija shkon keq me rezultatet në shkollë 
apo ka sjellje negative, nëpërmjet mënyrës së 
komunikimit me telefon, WatsUp, mesazhe, 

apo mjete të tjera të komunikimit social, 
tregohet në grafikun 3. 

Të dhënat kur prindërit pyeten sesa 
shpesh komunikojnë mësuesit me telefon, 
mesazhe apo mjete të tjera të komunikimit 

Grafiku 4: Shpeshtësia e komunikimit me prindin më telefon, mesazhe apo WhatsUp për 
informimin nga mësuesi kur fëmija shkon mirë me arritjet akademike në shkollë 

Grafiku 5: Shpeshtësia e ftesës së prindit nga mësuesit si i ftuar vullnetarë në ndihmë të problemeve 
shkollore të klasës së fëmijëve të tyre. 
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social për t’i informuar mbi ecurinë pozitive 
të fëmijëve të tyre në shkollë jepen në 
grafikun 4. 

Gjithashtu është tentuar të matet edhe 
perceptimi që kanë prindërit mbi nivelin 

e tërheqjes së tyre nga shkolla. Ky nivel 
perceptimi matet në disa aspekte, për të 
mundësuar shkallën e kontributit që mund 
të japin prindërit në ndihmë të problemeve 
shkollore të fëmijëve të tyre. Shpeshtësia e 

Grafiku 6: Shpeshtësia e komunikimit mësues – prind mbi shpjegimin e strategjive sesi prindërit 
të ndihmojnë fëmijët në punët e shkollës 

Grafiku 7: Pjesëmarrja e prindërve në takimet me prindër në shkollë 
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tërheqjes së prindit për tu ftuar si vullnetar 
në shkollë për të ndihmuar mësuesit në 
problemet shkollore të fëmijëve jepet në 
grafikun 5. 

Ndërsa të dhënat mbi udhëzimet nga 
mësuesi për dhënien e strategjive ndihmuese 
që ata si prindër të gjejnë rrugët efikase sesi ti 
ndihmojnë fëmijët në punët e shkollës jepen 
në grafikun 6.

Prania fizike e prindërve për të 
komunikuar me stafin e shkollës për 
problemet shkollore të fëmijëve të tyre 
matet nga pjesëmarrja në takimet me prindër 
që realizon shkolla. Niveli i tërheqjes së 
prindërve në shkollë nëpërmjet formës së 
takimeve me prindër jepet në grafikun 7. 

Ndërsa niveli i tërheqjes së prindit 
në ndihmë të shkollës, parë nga aftësia e 
prindit që të jetë në gjendje të ndihmojë 
fëmijët e tij në problemet shkollore, 
evidenton faktin se me kalimin e nxënësit 
në klasat më të larta, ulet edhe përqindja e 
prindërve që janë në gjendje të ndihmojnë 
fëmijët e tyre mbi problemet shkollore. Të 
dhënat që matin këtë nivel komunikimi 
jepen në grafikun 8.

Diskutime

Analiza e të dhënave mbi shpeshtësinë 
e informimit të prindit nga mësuesi, për 
rezultatet shkollore të nxënësve, shfaqet 
në nivele të ndryshme dhe është e varur 
si nga përmbajtja e informacionit ashtu 
dhe nga mënyra sesi realizohet informimi 
prindit nga mësuesi. Diversiteti në nivelin e 
informimit vihet re edhe nga cikli i studimit 
të nxënësve. Të dhënat mbi informimin e 
prindit me letër informuese, kur nxënësi 
ka rezultate të ulëta apo sjellje negative në 
shkollë, tregojnë se mbizotëron shpeshtësia 
e informimit më pak se një herë në muaj. 
Pra vihet re se mbizotëron informim jo 
periodik dhe i zgjatur në kohë. Kështu 3 
ndër 5 prindër, shprehen se informimi me 
letër mbi rezultatet e dobëta të fëmijëve të 
tyre, realizohet më pak se një herë në muaj. 
Ndërsa vetëm 1 ndër 3 prindër shprehen 
se ata njoftohen periodikisht një herë në 
muaj me shkrim mbi ecurinë jo pozitive 
të fëmijëve të tyre. Niveli i informimit me 
letër ndryshon edhe sipas cikleve të studimit 
të fëmijëve. Në ciklin arsim i mesëm i ulët 

Grafiku 8: Prindërit të aftë për të ndihmuar fëmijët në problemet shkollore 
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(AMU) një ndër dy prindër shprehen se 
informohen me letër për rezultatet negative 
të fëmijëve të tyre më pak se një herë në 
muaj. Kjo e dhënë ndryshon në ciklin e 
arsimit të mesëm të lartë (AML) duke u 
zgjatur në kohë periudha e informimit të 
familjes nga shkolla. 

Analiza e shifrave tregon se me kalimin 
e nxënësve nga një cikël studimi më i ulët 
tek një cikël më i lartë, rritet edhe intervali 
periudhës kohore nga shkolla për informimin 
me letër të prindit. Me rritjen moshore të 
nxënësve dhe kalimin në shkollën e mesme, 
ulet shpeshtësinë e informimit me letër nga 
shkolla te familja, duke krijuar një situate ku 
dhe familja mund të uli shkallën e interesimit 
për shkollën. Pasoja që rrjedh nga veprimi 
i këtyre dy faktorëve është tendenca drejt 
uljes së informimit shkresor shkollë – familje. 

Tendenca drejt uljes së informimit 
shkresor shkollë – familje konfirmohet edhe 
në rastet kur familja informohet për rezultatet 
pozitive të fëmijëve të tyre. Të dhënat 
evidentojnë tendencën që niveli informimit 
shkresor shkollë – familje është më i ulët kur 
informohet familja mbi rezultatet pozitive 
të nxënësve. Rreth 80 për qind e prindërve 
shprehen se shkolla i informon me shkresë 
më pak se një herë në muaj për arritjet 
pozitive në shkollë të fëmijëve të tyre. Kjo 
shpreh më qartë tendencën drejt mungesës 
së informimi periodik shkresor të shkollës 
ndaj familjes në lidhje me promovimin e 
rezultateve pozitive të fëmijëve. 

Shkolla drejton vëmendjen te informimi 
shkresor i prindërve kryesisht për rezultatet 
negative dhe ka nënvlerësim për informimin 
shkresor të familjes për rezultatet pozitive të 
nxënësve. Siç rezulton, ende mendohet se 
informimi shkresor i familjes për evidentimin 
e rezultateve dhe sjelljes pozitive të nxënësve, 
nuk është problem i rëndësishëm dhe 
harrohet se mungesa e inkurajimit të 
nxënësve për rezultatet akademike mund të 
nxisë tek ata demotivimin apo dekurajimin 
ndaj shkollës, sepse mund të mendojnë se 
ata nuk kanë vlerësim nga shkolla. 

Diferenca në informimin shkresor të 
familjes për arritjet pozitive të nxënësit, 
vërehen edhe mes cikleve të studimit. 
Evidentohet tendenca që me rritjen në 
moshë të nxënësve , ulet motivimi i stafit 
të shkollës për të informuar familjet mbi 
arritjet shkollore pozitive të fëmijëve të 
tyre. Kjo tendencë mund të ndikojë edhe 
në uljen e vëmendjes dhe kujdesit që 
mund të tregojë familja ndaj problemeve 
të shkollës. Stimulimi për informimin e 
familjes mbi sjelljet pozitive të fëmijës në 
shkollë, duket si një element që nuk ka 
shumë rëndësi sepse mendohet se detyra 
kryesore është informimi shkresor i prindit 
vetëm kur nxënësi ka rezultate të ulëta 
apo sjellje negative në shkollë. Ende ka 
impakt mendimi se kur fëmija shkon mirë 
në shkollë nuk ka shumë rëndësi sigurimi i 
një informimi periodik të familjes, sepse ky 
nxënës nuk paraqet problem. Ky mendim 
duhet të ndryshojë sepse informimi shkresor 
i familjes nga shkolla nënkupton informim 
të rregullt periodik, pavarësisht rezultateve 
shkollore të nxënësve. Informimi periodik i 
familjes nga shkolla është faktor stimulues që 
ndihmon familjen të jetë në gatishmëri për të 
mbështetur fëmijën në punët e shkollës dhe 
shërben si tregues për të ndryshuar familja 
strategjitë ndaj shkollës. 

Ndryshimi i formës së informimit të 
familjes nga shkolla, nëpërmjet telefonit 
celular apo mesazheve, shpreh shifra të 
ndryshme krahasuar me informimin shkresor. 

Analiza e të dhënave shpreh se ka 
tendencë në rritje të formës së informimit 
me celular apo rrjete sociale, krahasuar me 
atë shkresor. Sot kjo formë informimi është 
më efikase në komunikimin mësues – prind. 
Kështu dy nga tre prindër, shprehen se ata 
lajmërohen mesatarisht një apo dy herë 
në muaj me mesazhe apo me WatsUp për 
arritjet negative apo për sjellje negative 
që shfaqin fëmijët në shkollë. Kjo formë 
informimi përdoret rreth dy herë më shpesh, 
krahasuar me formën e informimit me letër 
informuese. Kjo tregon sesa më e lehtë, 
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më e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë të jetë 
forma e komunikimit , aq më efikas do të 
jetë përdorimi i saj në informimin mësues 
– prind. Kjo formë informimi ka rritur 
shpeshtësinë e informimit të familjes mbi 
rezultatet apo sjelljen negative të fëmijëve 
të tyre. Ajo ka shkurtuar kohën e familjes 
për të ndërhyrë me strategji të ndryshme, në 
bashkëpunim me shkollën, për ndryshimin 
e situatës negative të fëmijëve në shkollë. 

Shpeshtësia e informimit me telefon 
apo mesazhe tregon rezultate të njëjta edhe 
në krahasimin mes dy cikleve të studimit. 
Ajo evidenton faktin se është forma më e 
mirë e komunikimit dhe është forma që 
përdoret gjerësisht në shkollën shqiptare 
për informimin e familjes për rezultatet 
apo sjelljen negative të fëmijëve në shkollë. 
Forma e informimit me telefon apo mesazh 
është mjet informimi i shpejtë , i thjesht 
në përdorim, i përdorshëm në çdo kohë 
dhe rrit nivelin e partneritetit të shkollës 
me familjen. Ndërkohë shifrat evidentojnë 
përsëri faktin se kjo formë informimi për 
rezultatet pozitive të fëmijëve, , është 
dukshëm më e ulët, krahasuar me shifrën 
e informimit për rezultatet negative. Të 
dhënat tregojnë të njëjtin trend që vihet re 
edhe te forma informimit shkresor mbi këtë 
përmbajtje. Ende dominon mendimi, se 
pavarësisht lehtësisë së informimit, shkolla 
informon kryesisht për rezultate negative 
të nxënësve dhe tregon ulje të vëmendjes 
për evidentimin e rezultateve pozitive. 
Kështu dy ndër tre prindër mesatarisht, 
shprehen se ata informohen për rezultatet 
pozitive të fëmijëve, nëpërmjet formës me 
telefon ose mesazh, më pak se një herë në 
muaj. Të dhënat tregojnë se pavarësisht 
formës së informimit, me letër informuese 
apo telefon, shpeshtësia e informimit 
është dukshëm më e ulët kur përmbajtja e 
informacionit ka lidhje me promovimin e 
rezultateve pozitive të fëmijëve.

Komunikimi shkollë – familje shihet 
edhe në tërheqjen e prindit si vullnetar në 
ndihmë të shkollës. Por ende tërheqja nga 

shkolla e prindit, në ndihmë të problemeve 
shkollore, është e ulët. Më shumë se gjysma 
e prindërve shprehen se nuk kanë shkuar 
ndonjëherë si vullnetarë për të ndihmuar 
në shkollën e fëmijëve të tyre. Kjo është më 
e spikatur në ciklin e shkollës së mesme, ku 
dy ndër tre prindër shprehen se nuk kanë 
shkuar ndonjëherë si vullnetarë në shkollë. 
Rezulton, gjithashtu, se faktorët që ndikojnë 
në nivelin e ulët të ftuarjes së prindit si 
vullnetar në shkollë mund të jenë përgatitja 
e tyre profesionale që nuk lejon që të japin 
ndihmë (1), mungesa e kohës fizike për t’iu 
kushtuar shkollës (2), indiferentizmi nga 
vetë shkolla (3), mentaliteti mosbesues që 
ka stafi shkollës te aftësitë e prindërve (4), 
ideja se prindërit nuk janë mësues dhe nuk 
mund të ndihmojnë (5), etj. 

Ndërsa të dhënat mbi ftesën e stafit 
shkollës ndaj familjes, për t’i shpjeguar 
strategjitë që duhet të përdorin për të 
ndihmuar fëmijët e tyre mbi punët e shkollës 
në shtëpi, tregojnë se vetëm 20% e prindërve 
nuk kanë komunikuar me mësuesit për të 
kërkuar udhëzime se si mund të ndihmojnë 
fëmijët mbi problemet e shkollës në shtëpi. 
Kjo shifër është më e lartë në shkollën e 
mesme, ku rreth 25 % e prindërve shprehen 
se nuk kanë marrë ndonjëherë udhëzime 
sesi të ndihmojnë fëmijët e tyre në shtëpi 
mbi problemet shkollore. Shifra e lartë e 
prindërve që kanë fëmijët në shkollën e 
mesme dhe nuk kanë marrë udhëzime nga 
mësuesit si të ndihmojnë fëmijët e tyre në 
shtëpi, mund të ndikohet edhe nga gjetja që 
citon Kelly se “udhëheqja nuk është gjithnjë 
e mundshme për tu dhënë nga mësuesit, 
sepse ata mund ta kenë kohën e kufizuar 
apo mund të kenë mungesë ekspertize për 
të punuar me familjet e nxënësve të shkollës 
së mesme” (Kelly, 2014). Pra mund të 
thuhet se shkolla përgjithësisht informon 
familjet për tu treguar strategjitë në ndihmë 
të të mësuarit të fëmijëve të tyre në shtëpi, 
pavarësisht se sa i aftë është prindi. 

Informimi i familjes mbi problemet 
shkollore realizohet edhe me anë të 
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pjesëmarrjes së prindit në takimet me 
prindër që organizon periodikisht shkolla. 
Mbi 60 për qind prindërve të anketuar 
shprehen se ata shkojnë në takimet me 
prindër që realizon shkolla. Kjo tregon 
tendencën në rritje të familjes për të 
marrë pjesë në këto takime, që mund të 
jenë të përmuajshme dhe me tematika të 
ndryshme mbi problemet shkollore. Impakti 
negativ që shprehet nga mësuesit është se 
pjesëmarrja e prindërve në këto takime, 
realizohet në shumicën e rasteve, vetëm 
nga prindër me fëmijë që kanë rezultate 
pozitive. Përgjithësisht mungon në shkollë 
vajtja e prindërve të fëmijëve me rezultate 
negative. Ky fakt evidenton korrelacionin 
mes rezultateve të ulëta të fëmijëve në 
shkollë dhe shkallës së ulët të interesimit të 
prindit për të qenë prezent në takimet qe 
organizon shkolla e fëmijëve të tyre. 

Rezulton, gjithashtu, se rreth gjysma e 
prindërve nuk kanë aftësi apo njohuri nga 
ana profesionale që të ndihmojnë fëmijët 
e tyre në problemet e shkollës. Kjo është 
më evidente me kalimin e fëmijës drejt 
shkollës së mesme, ku vetëm një ndër tre 
prindër të pyetur pohojnë se ata kanë aftësi 
të ndihmojnë fëmijët e tyre në problemet 
shkollore. Ky fakt detyron shkollën për 
të gjetur forma më efikase për të rritur 
ndihmesën e familjes në problemet shkollore. 

Analiza e rezultateve të shprehura 
nga grafikët e ndryshëm tregon se ndër 
gjetjet kryesore që evidentojnë nivelin e 
komunikimit shkollë – familje Nga analiza 
e të dhënave të shprehura në kapitullin 
e rezultateve dhe diskutimeve mund të 
shprehim disa gjetje që do të mundësojnë 
rritjen e efikasitetit të komunikimit shkollë 
– familje në sistemin arsimor parauniversitar 
shqiptar janë: 
  Informimi shkollë – familje, pavarësisht 

formës së aplikimit, ka tendencë që 
të ketë shpeshtësi më të lartë për 
informimin e rezultateve apo sjelljeve të 
nxënësve. 

  Partneriteti shkollë – familje, krahas 
arritjeve, kërkon ende të gjenden forma 
e strategji të reja për të promovuar 
familjen si partner i barabartë me stafin 
e shkollës në ndihmë të zgjidhjes së 
problemeve shkollore të fëmijëve. 

  Niveli i përgatitjes së mësuesit është 
elementi qendror që i ndihmon ata të 
kuptojnë rëndësinë që ka roli i familjes 
për mbështetjen e fëmijës në shkollë.

  Me rritjen në moshë të fëmijëve, ka 
tendencë të ulet komunikimi shkollë 
– familje, sepse mund të ndikojnë disa 
faktorë që e bëjnë shkollën dhe familjen 
të jenë më pak të interesuar për të 
bashkëpunuar. 
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Dimension of Communication on School – Family Partnership as an important 
Standard for Management of School Institution 

The school-family partnership is an important standard for the management of the 
school institution. Green says that when the school works with students’ families, then 
not only students but also families and the school will benefit. When families are invited 
to attend their children’s school, they will be more involved in the school’s problems. The 
traditional approach treats the family actor or parent separate from the daily work of the 
school staff. This approach treats the term “parental involvement” as a means of meaningful 
communication between parents and their children’s education. While the new approach 
highlights the tendency towards changing the functioning of the model of school-family 
cooperation, emphasizing that ‘this concept includes support that comes from some centers 
such as family, school, and community and where the family itself becomes a center for 
learning and child self-discipline. The new approach highlights the increasing weight of the 
family actor in helping to solve the school problems that children have at school. Increasing 
the role of the family in helping the school, has a positive effect both on increasing the 
student’s academic results, but also on creating a motivating climate for students in the 
school environment. Forms of school-family information, regardless of their form of 
application, tend to have a higher frequency of use by the school to inform the results or 
negative behaviors of students, indicating a lack of attention to the promotion of positive 
outcomes of children in the family. This paper focuses on measuring the perception that 
the parent community has regarding the communication dimension in the school-family 
partnership. A questionnaire conducted in a sample with parents (n = 350) was used as an 
instrument in two groups: 171 parents had children in lower secondary education and 179 
in upper secondary education. The collected data were statistically processed and reflected 
through a series of graphs. The analysis of the values that emerge from the measurement 
of these elements of the dimension of school-family communication shows the tendency 
of how this cooperation works in the Albanian pre-university system.

Keywords: Communication, Partnership, Family, Teachers, Integration, Management
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Përmbledhje

Decentralizimi përfaqëson një ndër qasjet dhe tematikat që vazhdimisht ka tërhequr vëmendjen 
dhe interesin e institucioneve politikëbërëse, por edhe të komuniteteve profesionale që 
studiojnë tipologjitë dhe format e planifikimit e zbatimit të politikave publike, apo sikurse 
njihet gjerësisht, të formave të ushtrimit të qeverisjes. Shoqëritë e vendeve në zhvillim, 
kryesisht përmes qeverive që frymëzohen nga filozofia dhe principet e “Qeverisjes së mirë”, 
gjithnjë e më dendur kanë shfaqur jo vetëm interes, por kanë krijuar dhe po zbatojnë 
modele e përvoja të politikave konkrete, të cilat, në themel kanë decentralizimin e pushtetit 
dhe të politikëbërjes në drejtim të menaxhimit dhe administrimit të një apo disa fushave të 
përgjegjësive publike. Shërbimi arsimor parauniversitar në Shqipëri, si një ndër përgjegjësitë 
publike klasike të qeverisjes, prej dekadash është ekspozuar, përfshirë dhe madje sfiduar në 
gjetjen dhe përshtatjen e strukturave administrative që sigurojnë efikasitet kundrejt jo vetëm 
sigurimit/ofrimit të shërbimit arsimor për qytetarët, por sidomos kundrejt cilësisë në ofrimin 
e këtij shërbimi. Cilësia e shërbimit arsimor e synuar nga e gjithë shoqëria është e kushtëzuar 
nga cilësia e faktorëve dhe aktorëve që përfshihen në menaxhimin dhe administrimin e 
shërbimit arsimor. Referuar roleve, funksioneve, kompetencave dhe përgjegjësive të tyre, ato 
kategorizohen edhe si parakushte e kushte të domosdoshme për arritjen e cilësisë së shërbimit 
arsimor. Qëllimi i këtij artikulli është prezantimi dhe analizimi i nismave decentralizuese të 
ndërmarra në fushën e arsimit parauniversitar në Shqipëri dhe njëherazi të prezantojë edhe 
një qasje personale për nismat decentralizuese me karakter administrativ e metodologjik që 
duhen ndërmarrë nga niveli qendror i qeverisjes, drejtë pushtetit të vetëqeverisjes vendore 
dhe institucioneve arsimore në funksion të menaxhimit të kompetencave dhe përgjegjësive 
që adresojnë e ndikojnë treguesit e Cilësisë së shërbimit arsimor. Ky punim mbështetet në 
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Cilësia e shërbimit arsimor mbetet 
qëllimi, synimi dhe interesi i 
shoqërisë në tërësi dhe i aktorëve që 

përfshihen në edukim në veçanti. Për ofruesit 
e shërbimit arsimor nga njëra anë dhe për 
përfituesit nga ana tjetër, cilësia përfaqëson 
njëherazi përgjegjësinë, targetin e interesave 
dhe motivin kryesor të bashkëpunimit 
ndërmjet tyre. Nxënësit dhe prindërit, si 
përfitues të drejtpërdrejtë të shërbimit, 
kanë gjithë të drejtën të kërkojnë dhe të 
synojnë cilësinë më të mirë në edukim. 
Ndërsa, nga administratorët, si ofrues, 
kërkohet dhe synohet që cilësia në edukim 
të arrihet përmes menaxhimit sa më efikas 
të burimeve njerëzore, financiare, logjistike 
etj. Pikërisht, në menaxhimin e këtyre 
burimeve, janë krijuar përvoja, modele e 
madje sisteme arsimore, të cilat me qasjet 
ndaj vendimmarrjes, planifikimit dhe 
zbatimit të politikave arsimore, përcaktojnë 
edhe profilin dhe/ose tipin e sistemit 
arsimor, në një prej kategorive të njohura 
të tyre, sikurse janë; - sistemi arsimor i 
centralizuar, - i decentralizuar dhe – sistemi 
arsimor miks/hibrid. 

Punimi ka si objekt:
  Paraqitjen e tipareve dhe karakteristikave 

të decentralizimit, si një tipologji e 
politikave arsimore që ndërmerren 
për planifikimin dhe menaxhimin e 
shërbimit arsimor. 

  Prezantimin e nismave decentralizuese 
të ndërmarra në vendin tonë, në 
funksion të menaxhimit të sistemit 
arsimor.

  Si dhe prezantimin e një qasjeje 
personale në administrimin e Treguesve 
të cilësisë së shërbimit arsimor në 
kontekstin e decentralizimit. 

Tematika e këtij punimi vlerësoj se përbën 
interes për komunitetin tonë profesional, si 
për specialistët dhe kërkuesit e fushës së 
edukimit, ashtu edhe për administratorët 
e strukturave përgjegjëse për arsimin në 
nivel qendror dhe lokal. Gjithashtu, edhe 
për drejtuesit e institucioneve shkollore 
dhe mësuesit, çështjet e decentralizimit 
të shërbimit arsimor, përbëjnë interes 
profesional, pasi një ndër tiparet e suksesit 
të politikave decentralizuese qëndron 
tek pjesëmarrja proaktive e aktorëve në 
planifikim, zbatim dhe në vlerësimin e 
arritjeve të këtyre nismave. 

Metodologjia dhe gjetjet

Metodologjia mbi të cilën është bazuar 
ky punim, mbështetet në metodën cilësore 
të studimit dhe reflektimit vlerësues e 
krahasimor të literaturës së konsultuar. Janë 
studiuar trajtimet teorike mbi konceptet 
dhe tiparet e decentralizimit dhe politikave 

metodën cilësore të studimit dhe reflektimit vlerësues e krahasimor të literaturës së konsultuar. 
Janë studiuar trajtimet teorike mbi konceptet dhe tiparet e decentralizimit dhe politikave 
decentralizuese në arsim, dokumente dhe nismave me karakter vlerësues, monitorues e 
normative të miratuara nga organizata ndërkombëtare; si dhe aktet ligjore dhe nën ligjore të 
pas viteve ‘1990-të. Mbi këtë bazë është arritur në përfundime dhe janë bërë disa rekomandime 
lidhur me decentralizimi si politikë arsimore, menaxhimin e arsimit dhe ndikimin në cilësinë 
e shërbimit arsimor. 
Fjalë kyçe: Decentralizimi, menaxhim arsimi, tregues cilësie, politikë arsimore
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decentralizuese në arsim, të publikuara 
nga autorë të ndryshëm, brenda dhe jashtë 
vendit. Një burim tjetër i rëndësishëm i 
literaturës së hulumtuar dhe referuar, është 
shqyrtimi dhe analizimi i dokumenteve dhe 
nismave me karakter vlerësues, monitorues 
e normative të miratuara nga organizata 
ndërkombëtare, të cilat promovojnë modelet 
e zhvillimit të politikave arsimore në vende 
dhe rajone të ndryshme. Legjislacioni i 
brendshëm i Shqipërisë, përfaqësuar me aktet 
ligjore dhe nën ligjore, krijuar kryesisht pas 
viteve ‘1990-të, për adresimin e aspekteve 
të kësaj tematike, përbën një tjetër burim të 
shqyrtuar dhe të referuar në këtë kumtesë. 

Shërbimi arsimor, me të drejtë 
përcaktohet si një ndër përgjegjësitë publike 
më të rëndësishme të Qeverisë/ve ndaj 
qytetarëve. Kjo konsideratë pranohet e 
mbështetet nga të gjithë, për shkak të 
rolit dhe ndikimit që ky shërbim ka në 
zhvillimin e qëndrueshëm të një vendi. Në 
shumë programe e platforma qeverisjeje, si 
dhe në dokumente me karakter normativ, 
shërbimi arsimor përcaktohet edhe si “e 
mirë publike”. Gjithashtu, një tipar dallues 
i shoqërive moderne është edhe fakti që “e 
drejta për arsim”, jo vetëm pranohet si një 
ndër të drejtat dhe liritë sociale të individit, 
por kjo e drejtë ka evoluar dhe po zhvillohet 
si “e drejta për arsim cilësor”. 

Cilësia e shërbimit arsimor, prej 
dekadash parashtrohet si një prej temave më 
sfiduese për politikëbërësit dhe njëherazi, si 
një ndër temat më interesante të diskutimit 
profesional të specialistëve dhe kërkuesve 
shkencor të fushës së edukimit. Qëllimi 
kryesor i administratorëve të shërbimit dhe 
specialistëve të fushës, ka qenë dhe vijon të 
jetë, gjetja e mënyrave dhe metodologjive 
sa më efektive të administrimit të shërbimit 
të cilat sigurojnë cilësinë në ofrimin e këtij 
shërbimi për qytetarët. Decentralizimi 
prezantohet sot si një ndër qasjet më 
popullore që po dominon politikëbërjen në 
administrimin e shërbimit arsimor në shumë 
shtete dhe rajone të botës.

Decentralizimi si term, fillimisht u shfaq 
si një qasje e re e drejtimit dhe administrimit 
të kompanive dhe korporatave të sektorit 
privat në fushën e ekonomisë e prodhimit. 
Më vonë ajo u bë pjesë diskutimeve, 
praktikave, por edhe e modeleve të 
planifikimit dhe ofrimit të shërbimeve 
publike për qytetarët/komunitetet. Prej 
viteve ‘1980-të, decentralizimi në fushën e 
edukimit u konsiderua prej shumë shteteve 
si një mundësi e përmirësimit të cilësisë së 
shërbimit arsimor. Interesant është fakti, 
se decentralizimi si alternative e politikës 
arsimore filloi të zbatohej nga vende, 
gjeografikisht të konsideruara si të mëdha, 
si për shembull në Australi, Kanada, Spanjë, 
por edhe nga vende të “vogla” si Malta, 
Nikaragua, El Salvador. Decentralizimi 
i arsimit u konsiderua si një politikë e 
re arsimore, edhe nga vende me sisteme 
federale (India, SHBA-të, Argjentina), por 
edhe nga ato unitare si Kolumbia, Pakistani 
etj. (Hanson, 1997). 

Ofrimi i shërbimeve bazike publike, 
përfshi dhe shërbimin arsimor publik, sipas 
filozofisë së decentralizimit është tipikisht 
i pranishëm në vendet e zhvilluara dhe ato 
në zhvillim, të cilat dallohen për shoqërinë 
e hapur dhe qeverisjen demokratike. Në 
qendër të proceseve decentralizuese qëndron 
besimi se ato krijojnë mirëqeverisje të 
qëndrueshme dhe sidomos eficencë në 
ofrimin e shërbimit/ve. Në vende e rajone të 
ndryshme të botës, procesi i decentralizimit 
të pushteteve dhe përgjegjësive për shërbimet 
publike, në modelet e shqyrtuara, shfaqet me 
qëllime e motive të ndryshme. Kontekstet 
sociale, ekonomike e politike të vendeve/
rajoneve të ndryshme, kanë përcaktuar edhe 
qëllimet e decentralizimit, që në literaturë, 
përcaktohen si: Qëllime dhe/ose motive 
politike, administrative dhe ekonomike. 
Cheema & Rondinelli (1983) i përshkruajnë 
këto qëllime si ”rritja e përfshirjes së qytetarëve 
në proceset politike dhe administrative të 
planifikimit dhe menaxhimit të zhvillimit 
lokal...”. Kështu për shembull, decentralizimi 
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në Evropën Lindore dhe Qendrore prej 
viteve 1980 e në vijim, u zhvillua si pjesë e 
transformimeve politike dhe ekonomike që 
ndodhën në shoqëritë e këtyre vendeve. Më 
vonë, zhvillimi i politikave decentralizuese 
për vende të këtij rajoni si Hungari, Poloni, 
Çeki, Sllovaki etj. ishte pjesë e procesit të 
aderimit të tyre në Bashkimin Evropian 
(Mudalige, 2019).

Pikërisht, larmia e qëllimeve dhe 
motiveve të përshkruara më lart, bëjnë që 
decentralizimi të mos ketë një përkufizim 
të vetëm. Megjithatë, duket se kërkuesit 
në trajtimet e tyre teorike, përafrohen 
në përshkrimin se decentralizimi është; 
“Transferimi i autoritetit politik e ligjor dhe i 
veprimtarive, nga niveli qendror i qeverisjes, 
drejt asaj lokale dhe tek aktorët/agjencitë 
dhe organizata jo qeveritare” (Wollmann, 
2007; Rondinelli, 1981). Në politikat 
decentralizuese që synojnë adresimin sasior 
dhe cilësor të shërbimeve publike, sipas 
fushave, shfaqen dhe Tipet e decentralizimit. 
Modelet e krijuara në këtë drejtim, kanë 
evidencuar dhe tipizimin e tyre në: De-
koncentrimin; Transferimin; Delegimin, 
Privatizimin dhe Derregullimin. Krahas 
këtyre tipeve, si forma të decentralizimit 
përcaktohen edhe metodat e Partneritetit 
dhe Privatizimit (Smith, 2001), të cilat 
vihen re gjatë viteve të fundit dhe kryesisht 
në vendet në zhvillim. Megjithatë, në autorë 
dhe institucione të ndryshme, evidencohen 
edhe tipizime të tjera të decentralizimit, 
të cilat përshkruhen sipas perspektivës 
së analizës së këtij procesi. Kështu p.sh 
përshkruhen tipet administrative, politike 
dhe fiskale të decentralizimit, apo siç 
është edhe tipizimi i Bankës Botërore, e 
cila përcakton decentralizimin të tipit; a) 
Politik, b) Administrativ, c) Fiskal, dhe d) 
Ekonomik, ndër këto tipe, nënvizohet që 
decentralizimi i tipit (b)Administrativ, që 
dallohet kryesisht në funksion të shërbimeve 
publike, realizohet përmes metodologjive 
dhe instrumenteve të dekoncentrimit, 
delegimit dhe transferimit. 

Dekoncentrimi përshkruhet si një ndër 
metodat më të përhapura dhe më të 
përdorurat në realizimin e decentralizimit 
gjatë viteve të fundit. Ai përshkruhet si një 
proces i rishpërndarjes së përgjegjësisë dhe 
autoritetit të vendimmarrjes në aspektin 
financiar dhe menaxherial. Dekoncentrimi 
dallohet për natyrën vertikale (lart/poshtë) të 
transferimeve të përgjegjësive dhe burimeve 
përkatëse njerëzore, financiare dhe ose 
logjistike nga niveli qendror, drejt atij rajonal 
dhe lokal. Një tjetër tipar i dekoncentrimit, 
është se njësitë apo strukturat administrative, 
drejt të cilave transferohet apo rishpërndahet 
pushtetit dhe përgjegjësitë e nivelit qendror, 
janë pjesë e strukturës së qeverisjes qendrore. 

Delegimi si formë e decentralizimit, 
dallohet si transferim i përgjegjësive 
menaxheriale të funksioneve specifike, 
në organizata/agjenci, si p.sh transport, 
mjedis, arsim, shëndetësie etj, të cilat mund 
të jenë shtetërore por edhe gjysmë-autonome, 
por që gjithsesi mbeten pjesë e kontrollit të 
qeverisë qendrore. 

Transferimi, që njihet edhe si Lëshim; 
përshkruhet si forma më radikale. Nga 
autorë të ndryshëm, për shkak të natyrës 
radikale të kësaj forme, paraqitet ideja se 
transferimi nuk duhet të konsiderohet si 
metodë e decentralizimit, pasi në vetvete 
kjo formë krijohet nga organi qendror 
përmes “heqjes dorë”, apo dorëzimit të 
pushtetit/përgjegjësisë tek një subjekt dhe/
ose nivel tjetër. Aktet juridike që shoqërojnë 
procesin e transferimit, janë zakonisht aktet 
me fuqinë normative më të lartë, zakonisht 
të llojit të ligjeve.

Literatura e konsultuar nënvizon 
parimet dhe vlerat e decentralizimit 
si politikë, si dhe avantazhet e saj. 
Kështu, ndër vlerat që nënvizohen 
janë: transparenca,  gj i thpërfshir ja, 
Përgjegjshmëria, Përgjegjësia, eficenca 
që kërkohet dhe mundësohet për aktorët 
dhe institucionet që përfshihen në proces. 
Ndërsa si avantazhe, përshkruhen; Afërsia 
e shërbimit me konsumatorin/qytetarin. 
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Ekonomicitetit dhe përdorimi efektiv i 
burimeve (njerëzore, pasurore e logjistike), 
Pjesëmarrja dhe përgjegjësia për qeverisjen, 
Deburokatizimi i proceseve dhe procedurave.

Referuar përvojave konkrete të 
proceseve decentralizuese të zbatuara në 
vende e rajone të ndryshme, në forma të 
moderuara dhe radikale, konstatohet se 
transferimet e vendimmarrjes, përgjegjësive 
dhe funksioneve, kanë “mbërritur” deri 
në nivelin e dytë qeverisjes, atë vendore. 
Reflektimi i këtyre proceseve në nivelin e 
shkollës, paraqiten të limituara dhe/ose të 
munguara. Kjo do të thotë që përshtatja 
e metodologjive dhe e instrumenteve që 
mundësojnë përfshirjen dhe potencimin 
e rolit të shkollës në administrimin e 
decentralizuar, mbetet tematikë dhe subjekt 
për tëu përpunuar dhe përmirësuar. Përvoja 
e qasje të tilla si; “Menaxhimi me Bazë 
Shkolle”, “Menaxhimi i orientuar në 
rezultat/arritje” apo “Menaxhimi i bazuar 
në performancë” të krijuara në SHBA dhe 
Kanada përbëjnë disa nga modelet dhe 
perspektivat e zhvillimit të metodologjive të 
administrimit të decentralizuar të shërbimit 
arsimor në nivelin e shkollës.

Decentralizimi si politikë arsimore 
në Shqipëri

Në dinamikën e proceseve reformuese 
të Shqipërisë, të ndërmarra pas viteve 
‘1990-të, vihet re se decentralizimi është 
pjesë e filozofisë, vizionit dhe e synimeve të 
qeverisjes së vendit. Një progres i veçantë 
evidencohet në krijimin e kuadrit ligjor, i 
cili do të mbështeste llojet e shërbimeve 
publike, proceset, përmasat, format dhe 
metodat e decentralizimit në vendimmarrjen 
dhe në administrimin e burimeve njerëzore, 
financiare e pasurore nga pushteti vendor. 
Në kuadrin legjislativ të krijuar, duke filluar 
me Kushtetutën e Republikës, Kartën 
Evropiane të Autonomisë Vendore të 
ratifikuar nga vendi ynë, decentralizimi dhe 
autonomia përcaktohen si parime bazë, duke 

pohuar vullnetin politik të shoqërisë sonë, 
si dhe duke krijuar kështu një perspektivë 
të zhvillimit konkret e të qëndrueshëm të 
legjislacionit dhe të proceseve në tërësi. 

Në vitin 2000, përmes ligjit të kohës, 
për organizimin dhe funksionimin e pushtetit 
vendor, shohim që arsimi parauniversitar nuk 
konsiderohet si përgjegjësi vetëm e pushteti/
qeverisë qendrore, por ai prezantohet 
tashmë si “funksion i përbashkët” i të dy 
pushteteve, atij qendror dhe atij vendor 
(ligji nr. 8652, date 31. 07. 2000). Ndërsa 
në ligjin për sistemin arsimor parauniversitar 
të miratuar në vitin 2012, ndryshe nga 
përvojat e mëparshme ligjore, për herë të 
parë deklarohet qartazi se decentralizimi 
dhe autonomia e shkollave konsiderohen 
si një ndër parimet në të cilët mbështetet 
funksionimi i sistemit tonë arsimor (Ligji 
nr. 69/2012, neni 6, pika 9). Gjatë kësaj 
periudhe, shërbimi arsimor parauniversitar 
dhe menaxhimi i decentralizuar i tij, bëhet 
pjese e disa dokumenteve strategjike, 
sektoriale dhe ndërsektoriale, si p.sh. 
Strategjia Kombëtare e Zhvillimit dhe e 
Integrimit, Strategjia Kombëtare e Arsimit 
Parauniversitar, Strategjia e Decentralizimit 
dhe Autonomisë së Pushtetit Vendor. Një 
sërë aktesh nënligjore janë miratuar për 
organizimin strukturor të institucioneve me 
fushë përgjegjësie në nivel sistemi dhe ato 
më fushë përgjegjësie rajonale/lokale, si dhe 
janë përcaktuar funksionet, kompetencat dhe 
përgjegjësitë e tyre në adresimin e aspekteve 
të tilla si; vlerësimi i zbatueshmërisë ligjore, 
kurrikula, zhvillimi profesional i mësuesve, 
vlerësimi i arritjeve shkollore etj. 

Në kontekstin e angazhimeve të 
qeverisjes dhe kuadrit ligjor të krijuar, 
në vendin tonë janë zhvilluar forma të 
administrimit të shërbimit arsimor sipas 
qasjeve decentralizuese. Arsimi jo publik 
apo privat dhe ligjërimi i tij, përfaqëson një 
realitet tashme të qëndrueshëm, që gjendet 
në të gjitha nivelet e arsimimit, duke filluar 
nga ai parashkollor, e deri tek studimet 
universitare. Ligjërimi i dimensionit privat 
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në ofrimin e shërbimit arsimor, dëshmon për 
vullnetin dhe gatishmërinë e politikëbërjes 
për konsiderimin e formave decentralizuese 
të administrimit të këtij shërbimi. 

Transferimi i burimeve njerëzore, 
mësimore dhe jo mësimore, të arsimit 
parashkollor nga niveli qendror, drejtë 
pushteti vendor i zhvilluar në vitin 2016, 
përfaqëson një tjetër vendimmarrje tipike 
të decentralizimit të kompetencave në 
administrimin e burimeve njerëzore të 
sistemit arsimor.

Politikat decentralizuese në arsim 
të ndërmarra në vendin tonë shfaqen të 
qarta për sa i përket “detyrave” që pushteti 
qendror i ka transferuar qeverisjes vendore. 
Përmendim këtu të gjitha detyrat që neni 28 
i ligjit për sistemit arsimor parauniversitar i 
ka përcaktuar për njësitë bazë të qeverisjes 
vendore. Gjithashtu, identifikimi dhe 
përfshirja në mënyrë normative të aktorëve 
të tillë si Prindërit, Nxënës dhe Komuniteti 
në vendimmarrjen e shkollës përbën një 
arritje dhe tashmë një realitet të shkollës 
sonë. Funksionet, detyrat dhe të drejtat e 
përshkruara në nenet 31, 34 dhe 36 të ligjit 
“Për sistemin arsimor parauniversitar”, për 
strukturat vendore dhe ato në nivel shkolle, 
dëshmon për vullnetin dhe angazhimin për 
realizimin konkret të gjithëpërfshirjes së 
aktorëve në menaxhimin dhe administrimin 
e institucionit shkollor.

Diskutimi: decentralizimi i shërbimit 
arsimor përbën sot alternativën më 
kryesore dhe njëkohësisht më sfidanten për 
poltikëbërjen në fushën e edukimit. Modelet 
e shqyrtuara të shteteve të ndryshme, por 
edhe interpretimet e autorëve, nënvizojnë 
besimin se administrimi i decentralizuar i 
shërbimit arsimor, ndikon në përmirësimin 
e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit 
për qytetarët. Nisur nga përshkrimet, 
se procesi i decentralizimit zhvillohet 
kryesisht në tre nivele; -nivel qendror, 
-nivel lokal/rajonal dhe në nivel shkollë, 
konstatohet se praktikat, metodologjitë 
dhe/ose instrumentet e implementimit 

të decentralizimit, nuk janë zhvilluar në 
mënyrë uniforme në të tre nivelet. Drejtimi 
dhe administrimi i shkollës, mbetet në nivel 
zbatues dhe nuk përfshihet në përgjegjësinë 
e treguesve të cilësisë së shërbimit.

Procesi i decentralizimit shfaqet 
dhe përshkruhet si një proces kompleks. 
Kompleksiteti i tij, konsiston në faktin 
se procesi në tërësinë e vet përfshin disa 
funksione, kompetenca dhe aktorë të 
profileve e natyrave të ndryshme, sikurse 
janë; financat, drejtimi, burimet njerëzore, 
kurrikulat,  mësimdhënia,  zhvi l l imi 
profesional, vlerësimi dhe raportimi i 
cilësisë, të cilat kanë ndikim të drejtpërdrejtë 
në cilësinë e shërbimit. 

Edhe në vendin tonë, shërbimi arsimor 
parauniversitar, krahas atij universitar, është 
pranuar si një ndër përgjegjësitë publike 
të qeverisjes, për realizimin e së cilës prej 
dekadash janë themeluar sisteme arsimore 
të posaçme të këtij shërbimi. Organizimi 
strukturor i sistemit arsimor parauniversitar 
dhe filozofia drejtuese e tij, ashtu si dhe 
në shoqëri të tjera, edhe në vendin tonë 
është kushtëzuar nga faktorë kryesisht 
social, ekonomik, kulturor dhe politik të 
zhvillimit të vendit. Pikërisht, dinamika 
e ndryshimit të këtyre faktorëve gjatë dy 
apo tre dekadave të fundit, ka ndikuar në 
qasjen e politikëbërjes në planifikimin dhe 
ofrimin e shërbimit arsimor. Menjëherë 
pas ndryshimeve të viteve 90, në vendin 
tonë lindi nevoja për reformimin e sistemit 
arsimor, duke e orientuar atë sipas modeleve 
të vendeve demokratike me arsim të 
përparuar. Riorganizimi i sistemit arsimor, 
në realitetin e ri ekonomik dhe politik, 
parashtroi në mënyrë objektive sfidat dhe 
nevojat për; 
  Ndryshim të filozofisë, parimeve dhe 

vlerave udhëheqëse të sistemit arsimor, 
  Përcaktimi i strukturave menaxhuese 

dhe administruese të tij, në nivel 
qendror dhe vendor,

  Përcaktimi i roleve, funksioneve, 
kompetencave të institucioneve dhe 
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aktorëve që përfshihen drejtpërdrejtë 
në ketë shërbim, 

  Rihartimi i kurrikulave shkollore, duke 
aktualizuar aspektet përmbajtësore të 
tyre, 

  Riformulimin e të drejtave dhe detyrave 
të partnerëve dhe aktorëve të interesuar 
për shërbimin dhe cilësinë e tij. 

  Riorganiz imin e  formave  dhe 
metodologjive të financimit të sistemit.

Aktet ligjore dhe administrative të 
krijuar në vendin tonë, veçanërisht, ligji për 
sistemin arsimor parauniversitar, por edhe 
ato sektoriale, përfaqësojnë një kuadër ligjor 
të aktualizuar dhe mbështetës të proceseve 
të decentralizimit. Në këtë aspekt, në 
ofrimin e shërbimit arsimor evidencohen 
parime dhe qasje të tilla si: gjithëpërfshirja, 
llogaridhënia, funksione, role, përgjegjësi, të 
drejta dhe detyra të institucioneve, aktorëve 
dhe partnerëve, të cilat shfaqen me ndikim 
përcaktues në suksesin e decentralizimit të 
këtij shërbimi. 

Kuadri legjislativ dhe ai administrativ 
përfaqësohet si një përvojë e arritur dhe e 
konsoliduar në proceset e transferimit të 
përgjegjësisë/ve nga niveli qendror, drejt 
atij lokal. Megjithatë, konteksti ynë ligjor, 
sa i përket transferimit të përgjegjësive dhe 
administrimit të shërbimit në/nga niveli 
vendor i qeverisjes, shfaqet me një profil 
të dyfishtë. Referuar ligjit për sistemin 
arsimor parauniversitar, konstatojmë se 
“strukturat” administruese të arsimit në 
nivelin lokal, janë edhe njësia e qeverisjes 
vendore, por edhe njësitë arsimore vendore, 
të cilat administrativisht janë pjesë e 
qeverisjes vendore. Megjithatë, vlerësoj se 
rialokimi i përgjegjësive dhe funksioneve 
nga njëri nivel i qeverisjes në tjetrin, duhet 
të konsiderohen si parakushte të suksesit të 
proceseve decentralizuese. 

Drejtimi dhe administrimi i institucionit 
shkollor, sipas filozofisë së decentralizimit, 
mbetet një tematikë dhe sfidë e hapur e 
zhvillimit të suksesshëm të këtij procesi. 

Shkolla edhe pse në këndvështrimin ligjor 
e administrativ, shfaqet si niveli i tretë 
i proceseve decentralizuese, përfaqëson 
në fakt institucionin më të rëndësishëm 
të këtij procesi, pasi pikërisht në shkollë 
zhvillohen pritshmëritë për cilësinë e 
shërbimit arsimor të synuara si nga ofruesi, 
por sidomos nga përfituesit.

Kuadri ligjor dhe administrativ, me 
gjithë realitetin mbështetës që ka krijuar 
për zhvillimin e politikave decentralizuese, 
nuk ka arritur të depërtojë dhe të ndryshojë 
filozofinë dhe metodologjinë e drejtimi dhe 
administrimit të institucionit arsimor. Kjo 
për shumë arsye, por si më kryesoren, do të 
nënvizoja se, disa nga funksionet, të pranuara 
si kushte të arritjes së cilësisë mbeten të 
centralizuara. Trajtimi i centralizuar i 
aspekteve të tilla të shkollës, sikurse janë; 
plani mësimor, programet lëndore, vlerësimi 
i cilësisë, zhvillimi dhe karriera profesionale, 
bëjnë që mësuesit dhe drejtuesit e shkollës 
të kenë një status vetëm ekzekutiv/zbatues, 
duke mos favorizuar përfshirjen aktive të 
tyre në përgjegjësinë e planifikimit, zbatimit 
dhe vlerësimit të arritjeve në mësimdhënies. 

Përfundime dhe rekomandime 

Kuadri ligjor dhe administrativ i zhvilluar 
kryesisht pas viteve 2000 në Shqipëri, krahas 
shprehjes së vullnetit të institucioneve 
qendrore të politikëbërjes, ka mundësuar 
ndërmarrjen dhe zhvillimin e politikave 
konkrete të decentralizimit të kompetencave. 

Decentral izimi i  kompetencave 
menaxhuese e vendimmarrëse drejtë nivelit 
lokal të qeverisjes/menaxhimit të shërbimit 
arsimor, në aspekte të tilla si burimet 
njerëzore apo financat, pavarësisht nivelit 
dhe përmasave, shprehin vizionin për një 
qasje të qëndrueshme dhe mbështetëse në 
zhvillimin e mëtejshëm të këtyre proceseve. 

Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve 
njerëzore dhe zhvillimi i vazhdueshëm 
profesional në nivel lokal për administrimin 
e shërbimit arsimor, mbetet një çështje e 
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nevojshme për trajtim. Njësitë/strukturat 
administruese dhe/ose përgjegjëse për 
arsimin që vihen re në sistemin tonë 
arsimor, varësia ligjore e administrative e të 
cilave paraqitet e varur në dy autoritete të 
ndryshme (Ministria përgjegjëse për arsimin 
dhe Njësia e Vetëqeverisjes Vendore), nuk 
përfaqëson përdorim efikas dhe profesional 
të burimeve dhe kapaciteteve. Në këtë aspekt, 
do të rekomandoja që struktura arsimore në 
nivelin lokal të jetë pjesë e strukturës dhe 
organikës së njësive të qeverisjes vendore. 
Riorganizimi i këtyre strukturave të jenë 
në përputhje me standardet, kërkesat dhe 
kriteret profesionale të cilat mbështesin 
çdo tregues që ndikon dhe siguron cilësinë 
e shërbimit.

Menaxhimi dhe administr imi i 
institucioneve shkollore sipas filozofisë 
së decentralizimit dhe të orientuara në 
Cilësinë e matshme dhe të besueshme 
për përfituesit, duhet të mbështetet me 
rregullime normative dhe metodologjike. 
Institucionet arsimore, në përmbushje 
të parimeve të pranuara të përgjegjësisë, 
llogaridhënies dhe transparencës, duhet të 
përshtatin dhe të përdorin metodologji dhe 
instrumente të standardizuara të matjes, 
vlerësimit dhe të raportimit të cilësisë. 
Përvojat e vetë-vlerësimit të krijuara gjatë 
viteve të fundit, janë një mundësi e mirë 
e përmirësimit në matjen dhe vlerësimin e 
besueshëm të cilësisë.

Duke konsideruar aktualitetin e 
menaxhimit të shërbimit arsimor, por edhe 
rezervat e kapaciteteve të strukturave që 
mbulojnë arsimin në njësitë e qeverisjes 
vendore, sugjeroj që Cilësia e shërbimit, sa 
i përket; matjes, vlerësimit dhe raportimit, 
të trajtohet si një “funksion i përbashkët”, 
ndërmjet strukturës lokale dhe vete shkollës, 
e të vijojë të ushtrohet përmes vlerësimit të 
jashtëm, jo vetëm të rezultatit/ve, por edhe 
të procesit. Procedurat dhe metodologjitë e 
vlerësimit të jashtëm, të jenë të unifikuara 
në standarde dhe të zbatohen edhe nga 
strukturat përgjegjëse për arsimin në njësitë 
e qeverisjes vendore. 

Me qëllim përfshirjen aktive të mësuesit/
ve në përgjegjësinë e institucionit shkollor 
kundrejt cilësisë së shërbimit, është e 
nevojshme të rishikohet dhe të riorgnizohet 
kultura e deritanishme e drejtimit dhe 
administrimit të shkollës. 

Duhet të rishikohen detyrat dhe rolet e 
mësuesit si aktori kryesor i mësimdhënies, 
duke krijuar të drejta të kontrolluara të 
përfshirjes së mësuesit në planifikimin e 
mësimdhënies, në mënyrë të veçantë në 
programin mësimor, duke u referuar në 
standardet e të nxënit. 

Vlerësimi i performancës së drejtuesve 
dhe mësuesve të institucionit arsimor, 
duhet të orientohet në vlerësimin bazuar 
në standarde të Performancës, Nxënies dhe 
ato të Arritjeve.
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Decentralisation represents one of the approaches and thematic that has consistently 
attracted the attention and the interest of the public institutions, but also of professional 
communities that study the typologies and forms of planning and implementation of 
public policies, or as is widely known, the forms of exercising of the governance. Societies 
of developing countries, mainly through governments inspired by the philosophy and 
principles of “Good Governance”, have increasingly shown interest, but have created as well 
and are implementing models and experiences of concrete policies, which are based on the 
decentralization of power and policymaking in the direction of the management and the 
administration of one or several fields of public responsibility. The pre-graduate education 
service in our country, as one of the classic public responsibilities of government, has been 
exposed for decades, including and even challenged in finding and adapting administrative 
structures that ensure efficiency not only in the guarantee/providing of educational service 
to citizens, but especially towards the quality as a clear scope of the educational service. The 
quality of educational service targeted by the whole society is conditioned by the quality of 
factors and actors involved in the management and administration of educational service 
and referred to their functions, competences and responsibilities, are considered as necessary 
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pre-conditions and conditions to achieve the quality of educational service. The purpose of 
this paper is to present and analyse the decentralizing initiatives undertaken in recent years 
in the field of pre-university education system in our country and simultaneously to present 
a personal approach on decentralization initiatives with administrative and methodological 
character that must be undertaken by the central level of government, towards to the power of 
local self-government, in the function of the management of competences and responsibilities 
that address and affect the Indicators of the Quality of educational service. This paper 
relies on the qualitative method of study and evaluative and comparative reflection of the 
consulted literature. Theoretical treatments on the concepts and features of decentralization 
and decentralization policies in education have been studied; documents and initiatives of 
evaluation, monitoring and normative character approved by international organizations; as 
well as legal and sub-legal acts of the post-1990s. On this basis, conclusions have been reached 
and some recommendations have been made regarding decentralization as education policy, 
education management and the impact on the quality of educational services.

Key words: Decentralisation, education, education management, quality indicators, education policy
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Përmbledhje

Në këtë punim është argumentuar se rezultatet akademike dhe formimi qytetar i nxënësve në 
sistemin parauniversitar është ekskluzivisht i lidhur me menaxhimin dhe drejtimin e shkollës 
(1); se menaxhimi i shkollës (në nivel mikro) është i lidhur me menaxhimin e arsimit në nivel 
makro (2); se arritjet e shkollës nuk janë arritje ‘me dyer të mbyllura’, por janë arritje ‘me dyer 
të hapura’ dhe lidhen me problemet sociale të komunitetit dhe të shoqërisë (3). Është trajtuar, 
gjithashtu, korrelacioni i ndërsjelltë shkollë-probleme sociale. Për realizimin e këtij studimi është 
aplikuar metoda krahasuese, kërkimi empirik dhe studimi i rasteve (modeleve, nga Shqipëria, 
SHBA-të, Italia, kanadaja, Koreja e Jugut, Zelanda e Re etj.). Për këtë është ndërthurur edhe 
përvoja e ndryshme profesionale dhe akademike e dy bashkautorëve. Përfundimet e këtij punimi 
lidhen sa me kodet e drejtimit të suksesshëm të shkollës (1) aq edhe me shndërrimin e cilësisë 
së shkollimit në një variabël (sa më) të pavarur nga varfëria dhe problemet e tjera sociale (2) me 
nevojën urgjente për trajtimin prioritar të arsimit dhe të shkollës në nivel (mbara)kombëtar (3)...
Fjalë kyçe: menaxhim i arsimit, probleme sociale, nivel mikro dhe makro, prioritet kombëtar

Agri SOKOLI është mësues dhe trajnues i menaxhimit, biznesit dhe ekonomisë në Shkollën 
Ndërkombëtare St. Louis në Milano, Itali. Ai është diplomuar në shkencën e Menaxhimit Ekonomik 
në Universitetin Ryerson, Toronto-Kanada dhe në Mësimdhënie e Menaxhim Arsimi në Universitetin 
e Canterbury, Christchurch-Zelanda e Re. Ndër fushat e tij e interesit janë ‘Menaxhimi i arsimit’, ‘E 
ardhmja e arsimit’ dhe ‘Kulturat shkollore’. 
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Në vend të hyrjes: Kodet e drejtimit të 
suksesshëm të shkollës 

Ky punim është realizuar nga dy 
autorë që u përkasin dy brezave, por edhe 
përvojave të ndryshme profesionale. Autori 
i parë, A.S., është një student global dhe 
një mësues i ndërkombëtar i certifikuar, i 
shkolluar në disa shtete, si Itali, Kanada, 
Zelanda e Re etj., me përvojë pune në disa 
shtete, aktualisht pjesë e personelit akademik 
të një shkolle ndërkombëtare të sistemit 
IB, siç është St. Luis International School 
e Milanos, Itali. Autori i dytë, L.S., është 
një profesor i sociologjisë dhe i shkencave 
sociale e humane në Shqipëri, drejtues në 
disa universitete, me përvojë disi të gjatë 
si drejtues departamentesh, apo hartues 
dhe realizues i programeve të studimit 
në shkencat sociale dhe ato të mësuesisë, 
aktualisht pjesë e personelit akademik të 
Fakultetit të Edukimit, UAMD. 

Përgjatë këtij punimi do të ketë edhe 
dëshmi e refleksione vetjake të bashkautorëve, 
në funksion të idesë qendrore të tij: shkolla 
dhe sfidat e lidershipit.

Po e nisim me një dëshmi të njërit ndër 
bashkautorët e këtij artikulli (L.S.), të lidhur 
me një përvojë disi unike mbi drejtimin e 
shkollës: “Në mesin e viteve ‘1980-të, kur 
sapo isha regjistruar si student doktorature 

në Universitetin e Tiranës (atëherë i vetmi 
në Shqipëri), kam drejtuar një ekspeditë 
kërkimore në shkollat e Tiranës, pjesë e 
Rajonit 3, pjesë e të cilit ishte edhe shkolla 
ime, i famshmi “Politeknikumi i Tiranës”. 
Shkuam në shkollën “10 Korriku” (afër 
Ministrisë së sotme të Drejtësisë) dhe u 
befasuam nga përvoja që gjetëm aty. Shkolla 
kishte mbi njëmijë nxënës, por nxënësit e 
shkëlqyer përbënin mbi një të tretën e tyre. 
Ç’ishte kjo përvojë? E morëm si detyrë 
kërkimore, për aq sa dinim atëherë, duke u 
nisur nga disa hipoteza. Hipoteza I: shkolla 
kishte nxënës të zgjedhur. Kjo hipotezë 
nuk u vërtetua. Hipoteza II: shkolla kishte 
mësues të zgjedhur. U vumë në kërkim të 
përgjigjes, por edhe kjo hipotezë nuk u 
vërtetua. Hipoteza III: kishte fiktiviteti në 
vlerësim. Nuk na rezultoi të ishte e vërtetë. 
Hipoteza IV: shkolla kishte nxënës nga 
kategori sociale të avantazhuara. As kjo nuk 
ishte e vërtetë, nxënëësi nuk përzgjidheshin, 
kriteri i vetëm ishte ai i venndodhjes. Pra 
nxënsit ishin nga familjet rreth shkollës, në 
një perimetër të caktuar. 

Atëherë, cili ishte sekreti? Sekreti 
i suksesit ishte drejtimi i shkollës, pra 
lidershipi. Drejtori i shkollës kishte qenë 
Drejtor i Shkollës së Riedukimit të Tiranës1. 
Nga intervista e thelluar me këtë drejtor “sui 
generis” (i referohemi sistemit totalitar në të 

Lekë SOKOLI (Prof. Dr.) është lektor në Fakultetin e Edukimit të Universitetit A. Moisiu Durrës 
dhe në Universitetin e Tiranës. Ai është drejtor themelues i Institutit Shqiptar të Sociologjisë dhe i 
revistës “Studime Sociale”. Është autor i rreth 30 librave (monografi, apo tekste universitare) në fushat 
e sociologjisë teorike, problemeve sociale dhe metodave të kërkimit shkencor.

1 Shkolla e Riedukimit ka funksionar për disa dekada (deri në vitin 1990) në Tiranë (Yzberisht), si një 
mjedis edukues, vetëm për fëmijët me probleme sociale. Në këtë shkollë aplikohej modeli Makarenko, i lidhur 
me emrin e ukrainasit Anton Makarenko (1888-1939) pedagog, psikolog, edukator, i cili ishte i pari që aplikoi 
teorinë “kolektive” të trajtimit të fëmijëve. Nga viti 1917, ai iu kushtua fëmijëve minorenë të braktisur, të 
mbetur jetimë nga lufta, vjedhës, keqbërës dhe pa familje. Ai themeloi koloninë e parë të riedukimit (Kolonia 
Gorki), ku filloi eksperimentimin si edukator, një model i njohur dhe efikas për integrimin në shoqëri të 
fëmijëve të pashpresë. Shkolla e Riedukimit e Tiranës (në popull njihej si “Shkolla e Vagabondëve”) kishte 
si qëllim edukimin e fëmijëve ndërmjet punës dhe shkollës. Fëmijëve u jepej mundësia të merrnin zanate si 
marangoz, tornitor, axhustator, murator etj. Institucioni varej nga Ministria e Brendshme, ndërsa programi i 
shkollës ishte i veçantë dhe i miratuar nga Ministra e Arsimit, sipas sistemit tri ditë shkollë e tri ditë punë. Në 
mjediset e këtij institucioni kishte gjithçka duhej, që nga kushtet higjieno-sanitare, dhomat, klasat për mësim 
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cilën, në analizë të fundit, modeli autoritarist 
i drejtuesit ishte në përputhje me vetë 
logjikën e sistemit), rezultoi se shkolla ishte 
shndërruar në një lloj laboratori për të zbuluar 
tipat e ndryshëm të nxënësve ku çdonjëri 
ishte një krijesë unike, me veçori individuale, 
nga familje të llojeve të ndryshme e me 
probleme të ndryshme. Përshtatja e tipave të 
ndryshëm në një projekt (më shumë se në një 
klasë shkolle), konsiderohej si një sfidë më 
vete. Ruajtja e disiplinës dhe kompaktësimi 
i shkollës bazohej në trajtimin me shumë 
profesionalizëm të problemeve. Drejtori 
vetë, pastaj edhe mësuesit, kishin arritur të 
njihnin ‘kodet e fshehta’ te komunikimit me 
fëmijët e, mbi të gjitha, kodet e motivimit. 
Që janë, në fakt, kodet e drejtimit dhe 
menaxhimit të shkollës...”

Duke përgjithësuar, mund të themi se 
drejtimi në nivel mikro (grupe të vogla, klasë, 
shkollë) është, siç thotë Sendagala (2016) 
arti dhe shkenca e punës me njerëzit dhe përmes 
njerëzve, se niveli i menaxhimit ka, ndoshta, 
ndikimin më të madh në arritjet akademike të 
nxënësve dhe formimin e tyre të gjithanshëm. 

Katër ide bazë rreth problemeve sociale 

Me shembullin hyrës dhe reflektimet 
rreth tij, kemi hyrë në shqyrtimin problemet 
sociale dhe ndikimin e tyre mbi shkollën dhe 
lidershipin e saj. Pyetja më e zakonshme 
është kjo: çfarë menaxhon një drejtues 
shkolle? Dhe përgjigja më zakonshme 
që marrim është: Procesin mësimor. Por, 
arritjet e shkollës nuk janë arritje me dyer të 
mbyllura. Ato janë arritje me dyer të hapura. 
Në shkollë përplasen problemet sociale 

të shoqërisë. Madje në një korrelacion të 
dyfishtë: nga njëra anë, shkolla ndikohet prej 
tyre dhe, nga ana tjetër, shkolla ndikon në 
trajtimin, amortizimin dhe zgjidhjen e tyre. 

Por, çfarë është një problem social? 
Një përkufizim me shkallë shumë të lartë 
pranueshmërie në nivel global është ky:

Një problem social përfaqëson një gjendje 
që përfshin një numër të konsiderueshëm 
personash, në një mënyrë që pranohet si 
e padëshiruar, kundrejt të cilit mund të 
reagohet, përmes një veprimi social kolektiv 
e të organizuar (Horton, Leslie & Larson, 
1997: 53).

Në këtë përkufizim ka katër ide bazë:

1. Gjendje që përfshin një numër 
të konsiderueshëm personash. Sa njerëz 
konkretisht? Nuk mund të thuhet se për 
t’u klasifikuar “social”, një problem i 
dhënë duhet të ketë përfshirë një numër 
të përcaktuar personash. Nga ana tjetër, jo 
çdo problem personal është social, ama ç 
problem social është problem personash, 
pra personal. Siç theksonte Mills, një ndër 
sociologët amerikanë më të respektuar: 

Një problem personal mund të jetë edhe 
problem social, nëse një numër njerëzish e 
konsiderojnë gjithashtu si problem të tyrin 
personal, si dhe kur disa rrethana të caktuara 
sociale shkaktojnë te këta njerëz të njëjtat 
probleme personale. 

Pra, një element kyç i gjykimit - nëse 
diçka përfaqëson një problem social apo 

e studim, biblioteka, mensa, kuzhina, kinoklubi, ofiçina për punë mësimore e prodhuese e, mbi të gjitha, 
edukatorë dhe drejtues shumë profesionistë e të përkushtuar. Në mjedisin e shkollë kishte, për shembull, një 
dyqan ushqimor dhe për të nxitur ndërgjegjen e fëmijëve, ata ishin të detyruar që, pasi merrnin diçka, të 
hidhnin në një kuti të vendosur brenda dyqanit paratë me vlerën e sendit që kishin blerë. Ndërkohë për punë 
e sjellje të mirë edukatori merrte nga financa një sasi të vogël parash dhe ia jepte fëmijës që t’i shpenzonte, 
kur ai dilte me liridalje. Çdo fëmijë kishte dosjen e tij personale. Funksiononte “Dhoma e izolimit” por, në 
të kundërt, funksiononte edhe një sistem gare për sjellje të mirë: për veprime e nota të mira jepeshin pikë 
pozitive, sikurse pikë negative për veset, apo sjelljet e këqija, si pirja e duhanit, grindjet me njëri-tjetrin etj. 
(për më tepër shih: Zajmi, 2016)
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jo - është fakti sesa problemet personale 
të njerëzve kanë kushtëzime sociale (Mills, 
1959, cit. Crone, 2011). 

2. Në një mënyrë që pranohet si e 
padëshiruar...

Në kohën tonë, varfëria dhe papunësia, 
kriminaliteti dhe dhuna, prostitucioni dhe 
përdorimi abuziv i drogës (madje edhe 
alkoolit e duhanit), braktisja e shkollës 
dhe analfabetizmi, abuzimet seksuale, 
shfrytëzimi i fëmijëve etj., janë shndërruar 
në probleme sociale të përbotshme, 
pavarësisht nga dramaticiteti që kanë 
në vende të ndryshme. Kjo për faktin 
se shumica e pjesëtarëve të shoqërisë i 
konsiderojnë këto si shqetësuese, pra derisa 
pranohen si të padëshiruara. Nëse vjen një 
kohë dhe një dukuri nuk perceptohet më 
si “e padëshiruar”, atëherë ajo nuk duhet 
të konsiderohet problem social.

3. Kundrejt të cilit mund të reagohet
Sërish mund të bëhet analogji me 

shkencat ekzakte, siç është matematika, për 
shembull: një problem matematik jepet si i 
tillë vetëm nëse për të ekzistojnë zgjidhje. 
Nëse zgjidhjet nuk ekzistojnë, atëherë 
“problemi” matematik nuk është problem. 
Me të njëjtën logjikë mund të themi se një 
problem social është i tillë vetëm atëherë dhe 
atje ku zgjidhjet praktike janë të mundshme. 
Nëse zgjidhjet nuk ekzistojnë, atëherë edhe 
“problemi” social nuk është problem. 

4. Përmes një veprimi të organizuar 
kolektiv

Problemi social është social në origjinë, 
social në përcaktim e vlerësim dhe social 
në trajtim (reagimi i mundshëm, por i 
orientuar dhe i organizuar). Nga pikëpamja 
metodologjike, çështja kyç e lidhur me 
vlerësimin e problemeve sociale, është që 

të zbulohen rrethanat shoqërore, që e krijojnë 
problemin dhe e mbajnë atë të tillë, në një 
kohë dhe hapësirë të dhënë. 

Me problemet sociale merren të 
gjitha shkencat, të gjitha institucionet e 
shoqërisë, por studimi dhe monitorimi i 
tyre përfaqësojnë një lloj ekskluziviteti të 
sociologjisë.2

Shkolla dhe problemet sociale, 
një qasje empirike

Në një botim mbi Manifestin e Suksesit 
(Marks, 2011), jepen shtatë strategji për 
një shtet të mirëqenies sociale. Një ndër to 
është: Mat gjithçka mund të matet. 

Por si mund të maten, në rastin tonë, 
problemet sociale? Për këtë do të nisemi 
nga parimi se, 

një problem social ekziston kur njerëzit 
subjektivisht ndiejnë, gjykojnë apo kanë 
të dhëna empirike për të dëshmuar se disa 
rrethana të caktuara sociale janë kombinuar 
- në nivel lokal, kombëtar apo edhe global - 
në atë mënyrë që kanë shkaktuar probleme 
sociale, apo disa dukuri janë shndërruar në 
probleme sociale. Këtej buron metodologjia e 
matjes së intensitetit të problemeve sociale. Ajo 
ka të bëjë me matjen e perceptimit publik rreth 
tyre (Sokoli, 2016; Sokoli & Malaj, 2011). 

Vijmë kështu te instrumenti për të 
testuar nivelin e shqetësimit publik mbi 
problemet sociale e që përfaqëson një 
pyetësor (anketë) me kërkesën standard: 
“Sa shqetësim është për ju ‘x problem’”, me 
alternativat: (1). Shumë shqetësim; (2). 
Deri-diku shqetësim; (3). Pak shqetësim; 
(4). Aspak shqetësim.

E njëjta pyetje, me të njëjtat alternativa 
përgjigjesh adresohet paralelisht edhe për 
problemet e tjera sociale (potencialisht, pas 

2 Sipas “The New Oxford American Dictionary” (2010), sociologjia është (1) “studimi i strukturës dhe i 
funksionimit të shoqërisë dhe (2), studimi i problemeve sociale. Pra, studimi i problemeve sociale përfaqëson 
një ndër dy gjymtyrët e rëndësishme të vetë shkencës së sociologjisë.
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një testimi paraprak) dhe bëhet krahasimi 
(edhe problemet e arsimit dalin më mire në 
pah, në mënyrë krahasuese). 

Ne vijim (tabela), janë listuar problemet 
kryesore sociale bazuar në “koeficientin e 
perceptimit të shqetësimit publik” për to - i 
llogaritur me këtë formulë standarde: 

Kpc = (Nvc + ½ Nlc – Nnc) / Np, ku:

  Kpc - Koeficienti i perceptimit të 
shqetësimit publik

  Nvc - Numri i përgjigjedhënësve që 
e perceptojnë problemin si “shumë 
shqetësim”

  Nlc - Numri i përgjigjedhënësve që 
e perceptojnë problemin “deri-diku 
shqetësim”;

  Nnc - Numri i përgjigjedhënësve që e 
perceptojnë problemin e dhënë si “pak/
aspak shqetësim”;

  Np -  Numri  i  përg j i thshëm i 
përgjigjedhënësve të anketuar.

Ky vrojtim është realizuar për herë të 
parë nga Instituti Shqiptar i Sociologjisë në 
vitin 2011 (n=1365) dhe është pasqyruar në 
librin “Probleme sociale bashkëkohore”.3 Ai 
është përsëritur periodikisht, me të njëjtën 
metodologji dhe me një formulë (shih: 
Sokoli, 2016; Sokoli & Malaj, 2011). Në 
tabelën mbi hierarkinë e problemeve sociale 
janë pasqyruar të dhënat krahasuese të dy 
sondazheve të zhvilluar në një distancë 
kohore prej 10 vjetësh (2011-2021). 

Për t’u theksuar është fakti që sondazhi i 
vitit 2021 (n=1031) u zhvillua në kushtet e 
veçanta të krijuara nga pandemia e Covid-19 
dhe natyrshëm mbart disa kufizime të rendit 
praktik, pasi është zhvilluar kryesisht online.

Siç shihet në tabelë, 18 probleme (në 
sondazhin e vitit 2011) dhe 20 të tilla (në 
sondazhin e vitit 2021) plotësojnë kriteret 
e të qenit “probleme sociale”, bazuar në 

përkufizimin klasik të tyre (siç u theksua 
më sipër). 

Nga krahasimi i të dhënave konstatojmë 
se pandemia e Covid-19 ka ndikuar në rritjen e 
shqetësimit publik mbi problemet sociale. Ky 
përkeqësim shkon nga 15 – 26 për qind. Në 
rastin e vlerësimit mbi pandeminë dhe nivelin 
e shërbimit shëndetësor përkeqësimi është 26 
%, ndërsa ai mbi arsimin/nivelin e shkollës 21 
% (kjo është e kuptueshme, sepse arsimi është 
ndikuar nga pandemia e Covid-19). 

Siç shihet, në dinamikën e tyre të 
natyrshme, dy probleme “të reja” kanë hyrë në 
renditje dhe konsiderohen si probleme sociale 
në sondazhin e vitit 2021, madje me një 
indeks mjaft të lartë të shqetësimit publik. Ato 
janë: ‘Shpopullimi & emigrimi’ (e katërta) 
dhe ‘Niveli i të ardhurave/pagave’ (e nënta). 

Sondazhet tregojnë, së pari, se interesi 
publik për arsimin është shumë i lartë. 
Cilësia e arsimit/niveli i shkollës në Shqipëri 
konsiderohet në vetvete si një problem social, 
madje i pari në hierarkinë e problemeve 
sociale të “ditës”. Në sondazhin e vitit 2013 
indeksi i shqetësimit publik për arsimin/
nivelin e shkollës është më i lartë se për të 
gjitha problemet e tjera sociale (.725). Por, 
edhe në sondazhin e vitit 2021 ai është 
në rend të parë, bashkë me ‘shqetësimin e 
shqetësimeve’, pandeminë e Covid-19 dhe 
nivelin e shërbimit shëndetësor. 

Këtej buron një përfundim i rëndësishëm: 
nisur nga parimi se nga hierarkia e problemeve 
sociale në një sistem demokratik burojnë prioritetet 
qeverisëse, atëherë kjo renditje tregon nevojën e 
shndërrimit të arsimit në prioritet kombëtar. 

Së dyti, nga të dhënat del se një sërë 
problemesh të tjera sociale (tabela) janë 
të lidhura, drejtpërdrejt apo tërthorazi, 
me shkollën dhe nivelin e arsimit. Ja, 
disa (bashkë me rendin në hierarkinë e 
problemeve sociale, të vitit 2011 dhe 2021): 
Jeta boshe e të rinjve (3, 7); marrëdhëniet 
(problematike) mësues – nxënës (5, 16); 

3 Mund të shihet “Arsimi dhe problemet sociale të lidhura me të”, në librin “Probleme sociale bashkëkohore”, 
kreu VI: fq. 112-125; Sokoli & Malaj, 2011, fq. 112-125
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Niveli i ulët i edukatës qytetare (11, 13); 
Moszbatimi i ligjeve (7, 8); Diskriminimi 
i fëmijëve të familjeve të varfra nga fëmijë 
të familjeve të pasura, në shkolla (10, 
17); Konfliktet midis brezave (12, 14); 
Kriminaliteti dhe dhuna në shoqëri (17, 
10); Trafikimi i qenieve njerëzore (16, 
18); Përdorimi abuziv i alkoolit (14, 20); 
Përdorimi i drogës, të rinjtë e moshës 
shkollore janë në skalonin e parë (18, 12), e të 
tjera. Sërish, del nevoja e shndërrimit të arsimit 
në prioritet kombëtar. Sepse, siç thuhet, ‘me 

një gur, do të vriteshin shumë zogj’. Derisa 
një sërë problemesh sociale janë të lidhura, 
drejtpërdrejt apo tërthorazi, me shkollën dhe 
nivelin e arsimit, atëherë edhe trajtimi dhe 
zgjidhja e tyre është e lidhur, drejtpërdrejt apo 
tërthorazi, me shkollën dhe nivelin e arsimit.

Së treti, nga të dhënat e mësipërme 
vihet re - madje pa shumë mundim, një 
kontradiktë: 18-20 probleme plotësojnë 
kriteret e të qenit “probleme sociale”, por 
trajtimi i tyre, një për një, është i vështirë dhe 
i kushtueshëm. Ndoshta shoqëria e sotme 

Problemet sociale
(2011)

Koeficienti i perceptimit të 
shqetësimit publik (KSHP) dhe 
hierarkia/renditja: 2011-2021

Problemet sociale
(2021)

KSHP 
2013

Hierarkia, 
2011

(n=1365)

Hierarkia, 
2021 

(n=1031)

Arsimi/niveli i shkollës .725 1 2 Arsimi/niveli i shkollës 

Problemet e punësimit; Papunësia .707 2 3 Problemet e punësimit; Papunësia

Jeta boshe e të rinjve .684 3 7 Jeta boshe e të rinjve

Niveli i shërbimit shëndetësor .660 4
1 Pandemia & niveli i shërbimit 

shëndetësor

Marrëdhëniet mësues – nxënës .580 5 16 Marrëdhëniet mësues nxënës

Degradimi i natyrës .578 6 15 Degradimi i natyrës

Moszbatimi i ligjeve .567 7 8 Moszbatimi i ligjeve

Korrupsioni .545 8 6 Korrupsioni

Varfëria .552 9 5 Varfëria

Diskriminimi midis nxënësve në 
shkolla

.512 10
17

Diskriminimi midis nxënësve në 
shkolla

Niveli i edukatës qytetare .480 11 13 Niveli i edukatës qytetare

Konfliktet midis brezave .179 12 14 Konfliktet midis brezave

Konfliktet midis fqinjëve .133 13 11 Konfliktet midis fqinjëve

Përdorimi abuziv i alkoolit 90 14 20 Përdorimi abuziv i alkoolit

Konflikti burrë-grua në familje .26 15 19 Konfliktet në familje

Trafikimi i qenieve njerëzore -.25* 16 18 Trafikimi i qenieve njerëzore

Dhuna në shoqëri -.29* 17 10 Kriminaliteti & dhuna në shoqëri

Përdorimi i drogës -.136* 18
12 Droga si prodhim, përdorim & 

trafikim

= = = 4 Shpopullimi & Emigrimi 

= = = 9 Niveli i të ardhurave/pagave

Tabela: Hierarkia e problemeve sociale, në vitet 2011 dhe 2021
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shqiptare nuk ka potenciale të mjaftueshme 
për këtë qëllim. Çfarë mbetet atëherë? 
Përcaktimi i prioriteteve (siç thamë), 
por edhe gjetja e një ‘çelësi universal’ për 
trajtimin e tyre en bloc. Ky ‘çelës universal’ 
është arsimi. Arsimi do të jetë sfida e 
shekullit XXI (Friedman, 2009). 

Pra, bazuar në shumë argumente, dalim 
në një përfundim të rëndësishëm: arsimi të 
shpallet prioritet kombëtar. 

I pari arsimi: 
Refleksione dhe përfundime

Patrick Sendagala, në librin “Menaxhimi 
i shkollës, një qasje strategjike”, bazuar 
në përvojën e gjatë si drejtues, jep këtë 
përkufizim të menaxhimit të shkollës:

Menaxhimi i shkollës është arti dhe shkenca 
e punës me njerëzit dhe përmes njerëzve, 
në koordinim me burime të tjera si toka, 
ndërtesa, makina, para e materiale, brenda një 
mjedisi të caktuar, për të arritur në mënyrë 
efektive dhe efikase objektivat e shkollës 
(Sendagala, 2016).

Pra, menaxhimi është, para së gjithash 
dhe njëherësh, art (1) dhe shkencë (2), e punës 
me njerëzit (3) dhe përmes njerëzve (4). Por 
puna me njerëzit nuk është kurrë e lehtë. 

Në praktikë, sikurse edhe në trajtesa 
teorike, ndesh jo radhë modele drejtuesish 
që veprimet e veta i bazojnë në disa vlera 
themelore, si:
  Të kuptojë që drejtimi i shkollës nuk 

është thjesht një punë, por edhe një 
mision.

  Të jetë krijues e të gjejë rrugë dhe mjete 
për të maksimalizuar suksesin dhe për 
të minimizuar dështimin.

  Të mbajë kontroll dhe vlerësim të 
paanshëm, të ndrydhë ndjenjat negative.

  Të jetë racional – çka nënkupton 
përcaktimin e objektivave të qarta dhe 
vlerësimin e të sjellurit në raport me 
arritjen ose mosarritjen e tyre (mund 
të shihet edhe Senge et al., 2005: 472).

  Të vlerësojë, ndoshta mbi gjithçka, 
çështjet e motivimit, bazuar në 
diversitetin e nxënësve (madje edhe 
të mësuesve) në aftësitë e prirjet (nga 
njëra anë), por edhe në mangësitë dhe 
problemet (nga ana tjetër). 

  Të kuptojë stilin e drejtimit dhe të 
krijojë një komunitet njerëzish me 
detyra e përgjegjësi të barabartë, ku 
askush nuk thotë “e di drejtori”. Pra, 
ku çdonjëri është bashkëpunues me 
gjithë të tjerët, çdonjëri është drejtor 
në pjesën që i takon.

  Të njohë psikologjinë e nxënësve (dhe 
jo vetëm), të kuptojë që një drejtues i 
mirë duhet të jetë menaxher i vërtetë i 
problemeve sociale të njerëzve që bëjnë 
pjesë në komunitetin mësimor që ai 
drejton.

Drejtimi në nivel mikro (në nivel 
shkolle) është i lidhur me administrimin e 
arsimit në nivel makro, pra në nivelin e gjithë 
shoqërisë. Siç u argumentua, nga shumë 
këndvështrime, arsimi duhet të shpallet 
prioritet mbi prioritete. Shqipëria e dekadës 
së tretë të shekullit XXI nuk është ajo e vitit 
1991, apo e vitit 1997. Ajo ka potenciale 
për t’i dhënë arsimit vendin që meriton. 
Pra, është koha për një kthesë në vlerësimin 
e arsimit, i cili në Shqipëri nuk ka qenë 
asnjëherë prioritet politik. I tillë mbetet ai 
edhe po t’i referohemi vizionit “Shqipëria 
2030”, i konsideruar si “një projekt madhor 
që mishëron ambicien për ta çuar Shqipërinë 
në nivelin tjetër të zhvillimit, bazuar në pesë 
shtylla kryesore....”4 Por, ndër to nuk figuron 
arsimi (KM, 2021). 

4 Në programin e qeverisë shqiptare 2021-2025 thuhet: “... sot kemi themele të forta mbi të cilat do 
të ndërtojmë Shqipërinë 2030, një shtet europian që vendos një tjetër standard të qeverisjes në shërbim të 
qytetarëve shqiptarë. Mandati i tretë organikisht nis me objektiva të qarta për mënyrën si do të ndërtojmë, 
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Kujtojmë, si argument për vlerësimin 
prioritar të arsimit, faktin që vitet ‘1990-të 
u quajtën si “dekada e tre E-ve” (Education-
Economy-Environment), ku arsimi në epokën 
Klinton u konsiderua si prioriteti kryesor 
qeverisës dhe, falë këtij vlerësimi, shkolla në 
SHBA (duke përfshirë universitetet) u ngrit 
në nivele të papara (Kreitner & Kinicki, 1998). 
Në veprën “Jeta ime” Bill Klinton i referohet 
posaçërisht reformës arsimore, duke filluar me 
nevojën për ta mbajtur reformën arsimore larg 
zënkave (politike). Ai shkruan:

Kishte ardhur koha që, për herë të parë 
në historinë e Shteteve të Bashkuara, të 
përcaktonim objektiva të qarta kombëtare, 
që do të na bënin konkurrues në plan 
ndërkombëtar. Në fund të janarit 1990 
kishim rënë dakord për gjashtë objektiva 
që duheshin arritur brenda vitit 2000... Në 
njëmbëdhjetë vitet në vijim punova shumë 
për të arritur pikësynimet kombëtare për 
arsimin... (Clinton, 2004: 295-296).

Veçojmë, nga kjo përvojë, moton “I 
pari arsimi” (Education First). 

Ndërsa ndër gjashtë objektivat kombëtare 
10-vjeçarë për arsimin në SHBA veçojmë të 
gjashtin, të lidhur posaçërisht me problemet 
sociale: “Deri në vitin 2000 të gjitha shkollat 
në Amerikë do të jenë pa drogë dhe dhunë, si 
dhe do të ofrojnë një mjedis të disiplinuar, që 
favorizon të mësuarit”

Arsimi dhe problemet sociale janë në 
një korrelacion të dyfishtë. Nga njëra anë, 
trajtimi dhe zgjidhja e problemeve sociale 
është parakusht për një shkollë të suksesshme. 
Nga ana tjetër, arsimi është një ‘armë’ për 
trajtimin e zgjidhjen e problemeve sociale. 
Dhe, siç thoshte senatori amerikan, Fullbrait 

[Fullbright], i cili në mesin e shekullit të kaluar 
u bë nismëtar i shkëmbimit ndërkombëtar të 
studentëve dhe i financimit të studimeve,

Arsimi është një forcë e madhe, por që 
lëviz ngadalë. Kjo forcë mund të mos jetë 
aq e shpejtë ose aq e mjaftueshme, sa të na 
shpëtojë nga katastrofa. Por në vendin e 
duhur, ajo përbën fuqinë më të madhe që 
disponojmë për këtë qëllim (Cit: Sokoli & 
Malaj, 2011: 112).

Pra, duke përgjithësuar, mund të themi 
se arsimi përbën fuqinë më të madhe që 
disponojmë për të zgjidhur problemet sociale 
apo, në gjuhën e Fullbrait, “për shpëtuar nga 
katastrofa”. Ndaj, mungesa e shkollimit apo 
cilësia e ulët e tij, do të thotë që njerëzit të 
mos disponojnë një instrument për të zgjidhur 
problemet e jetës, për të rritur cilësinë e saj. 

Sondazhet globale tregojnë se profesioni 
më me ndikim në shoqërinë e sotme është ai 
i mësuesit. Dhe, nëse ka një vend ku duhet të 
nisë misioni për një shtet/shoqëri të zhvilluar 
e një botë më të mirë, ky vend është klasa e 
shkollës (Bregman, 2016: 162). E lidhur me 
menaxhimin e shkollës është edhe debati: një 
shkollë e orientuar nga kompetencat, apo një 
shkollë e orientuar nga vlerat. Dhe, i njëjti 
autor (po aty: 163-165) vazhdon: 

Të gjitha debatet e mëdha mbi arsimin kanë 
të bëjnë me formatin. Dhe padyshim fokusi 
bie mbi kompetencat dhe jo mbi vlerat. Mbi 
didaktikën dhe jo mbi idealet. Në “aftësinë 
për të zgjidhur problemet” dhe jo se cilat 
probleme duhen zgjidhur. Arsimi i së ardhmes 
duhet të na përgatisë jo vetëm për tregun e punës, 
por, më e rëndësishmja, të na përgatisë për vetë 
jetën (nënvizimi ynë, LS, AS).

hap pas hapi, të ardhmen tonë europiane, duke u mbështetur së pari në 5 shtylla kryesore: 1. Rimëkëmbje 
e ekonomisë nga tërmeti dhe pandemia; 2. Mirëqenie për të gjithë, që do të përkthehet në një ekonomi 
të zhvilluar që krijon shanse për të gjithë. 3. Modernizim për zhvillim të ekonomisë prodhuese, turizmit, 
energjisë, bujqësisë, ekonomisë digjitale, transporteve dhe shërbimeve; 4. Familja si themeli ku ndërtojmë 
të ardhmen; 5. Shqipëri e fortë, me shtet të fortë, vëmendje për çdo Shqiptar dhe me dinjitet në botë (shih, 
Këshilli i Ministrave. “Programi i qeverisë 2021-2025”, 

https://kryeministria.al/wp-content/uploads/2021/10/Programi_Qeverises_2021-2025.pdf)
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Në këtë linjë mendimi është edhe Y.N. 
Harari, një ndër mendimtarët më të shquar e 
kohës sonë, autor i tre veprave të përkthyera 
edhe në shqip (Harari, 2018a; Harari, 
2018b; Harari, 2018c). Ai argumenton se po 
përjetojmë një rritje të paprecedentë e pushtetit 
të njeriut. Ndaj shumë zgjidhje teknike janë 
“një klikim larg”. Por zgjidhjet sociale janë 
vështirësuar, në një botë që ndryshon me 
shpejtësi. Ai (2018c: 263-267), vijon:

Në kohën tonë, ca më shumë në të 
ardhmen, konstantja e vetme është dhe 
do të jetë “ndryshimi”. Ne nuk e dimë 
se çfarë kompetencash do të duhen për 
vitin 2040, 2050. Ndaj misioni i shkollës 
është të përgatisë njeriun për jetën, për t’iu 
përshtatur zhvillimit. 

Atëherë, çfarë duhet të mësohet? Dhe 
përgjigjet (po aty, fq. 266):

Mjaft ekspertë të pedagogjisë mendojnë se 
shkollat duhet të kalojnë në të mësuarit e 
katër aftësive të rëndësishme - të menduarit 
kritik, komunikimin, bashkëveprimin dhe 
krijimtarinë. Më gjerësisht, shkollat duhet ta 
zbehin rolin e aftësive teknike dhe të vendosin 
theksin tek aftësitë jetësore më të përgjithshme. 
Më e rëndësishmja prej të gjithave do të jetë 
aftësia për të përballuar ndryshimin, për të 
mësuar gjëra të reja, për të rishpikur vetveten, 
në mënyrë të herëpashershme. 

Ndaj, sugjerohet më shumë filozofi, 
etikë, më shumë kulturë, më shumë art, 

por edhe më shumë argëtim në programet 
shkollore e passhkollore (passhkolla duhet 
rivlerësuar). Kjo është sfidë për menaxherët 
e sistemit shkollor, para universitar (mund 
të shihet edhe Buss, 2010).

Një ‘përgjigje’ në debatin “shkollë e 
orientuar nga kompetencat” apo “shkollë 
e orientuar nga vlerat” e ka dhënë 
Komisioni Europian, i cili ka përcaktuar 
tetë kompetencat kryesore për të mësuarit 
gjatë gjithë jetës në shkollën euroipane ose, 
siç quhen, Kompetencat e Lisbonës, që janë: 
  Kompetenca e shkrim-leximit; 
  Kompetenca shumëgjuhëshe; 
  Kompe tenca  dhe  kompe tenca 

matematikore në shkencë, teknologji 
dhe inxhinieri; 

  Kompetenca digjitale; 
  Kompetenca personale, sociale dhe e të 

mësuarit për të nxënë; 
  Kompetenca qytetare; 
  Kompetenca sipërmarrëse; 
  Ndërgjegjësimi kulturor dhe kompetenca 

e të shprehurit (EU, 2018).

Siç shihet, vetëm dy prej tyre janë 
kompetenca ‘të pastra teknike’, të tjerat 
mund të konsiderohen kompetenca ‘vlerore’. 
Madje, një studim ndërkulturor, projekt i 
financuar nga BE dhe i realizuar në disa shtete, 
si Hungaria, Republika Çeke, Holanda, 
Norvegjia, Palestina, Polonia, Portugalia, 
Rumania, Serbia, Sllovenia, Suedia, Mbretëria 
e Bashkuar etj. arriti në përfundimin se drama, 
pra teatri, ndikon në realizimin e të paktën pesë 
nga tetë kompetencat e arsimit.5

5 Projekti DICE (Drama Improves Competences in Education – “Drama përmirëson kompetencat 
kryesore të Lisbonës në arsim”) ishte një projekt ndërkombëtar i mbështetur nga BE, një projekt dy-vjeçar 
kërkimor ndërkulturor që hulumtoi efektet e teatrit arsimor dhe të dramës në pesë nga tetë kompetencat 
kryesore të Lisbonës. Hulumtimi u krye në shkolla publike dhe private nga dymbëdhjetë shtete, që janë: 
Hungaria, Republika Çeke, Holanda, Norvegjia, Palestina, Polonia, Portugalia, Rumania, Serbia, Sllovenia, 
Suedia dhe Mbretëria e Bashkuar. Praktikantët e teatrit arsimor dhe të dramës kanë besuar në efikasitetin e 
punës së tyre për një kohë të gjatë, por kjo nuk ishte provuar me matje shkencore. Në projektin DICE, disa 
dhjetëra praktikues të teatrit dhe dramës arsimore nga dymbëdhjetë vende, me formimin më të gjerë teorik 
dhe profesional, bashkuan forcat me akademikët (psikologë dhe sociologë), për të matur ndikimin e teatrit 
arsimor dhe dramës. Përfundimi kuptohet nga vetë emërtimi DICE. Pra më shumë teatër, më shumë art, 
kulturë të shumëllojshme në programet shkollore e në jetën shkollore.
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Së fundi, një dëshmi individuale e 
njërit nga bashkautorët e këtij punimi, Agri 
Sokoli: “Jam shkolluar dhe kam punuar në 
disa shtete, nga Europa, në Amerikë, Azinë e 
largët, apo Zelandën e Re. Kudo ka përvoja, 
të cilave mund dhe duhet t’u referohemi, për 
përmirësimin e shkollës dhe menaxhimin e 
saj. Çfarë më ka bërë më shumë përshtypje?

Toronto, Kanada: Kur shkela për herë 
të parë në mjediset e shkollës në Kanada, 
më ka bërë përshtypje veshja e mësuesve. 
Dukeshin si mësues fiskulture, veshur 
me atlete dhe tuta. Kjo sepse mësuesit 
bënin shumë aktivitete me nxënësit dhe 
u përshtateshin atyre. Pra, nuk kishte 
barriera të mëdha në marrëdhënien mësues 
– nxënës, dhe inkurajohej komunikimi i 
vazhdueshëm. Mësuesit kishin përgjegjësi 
ndaj nesh jo vetëm për arritjet akademike, por 
edhe për mirëqenien shpirtërore.

Seul, Kore e Jugut: Në Korenë e Jugut 
(Seul) jetova dhe punova si mësimdhënës 
për dhjetë vjet. Dy-tre gjëra mund të veçoj: 
Atje familjet shpenzonin për shkollimin e 
fëmijëve rreth një të tretën e buxhetit të tyre. 
Kështu është, pak a shumë, edhe në Japoni, 
Singapor, Tajvan. Pra në shkollat tipike 
aziatike. Nxënësit në shkollat aziatike, siç 
thotë edhe Malcolm (2010: 235), nuk kanë 
pushime të gjata verore. Koreja e Jugut 
nuk ka burime natyrore. Ata besojnë se 
rruga e suksesit qëndron në zhvillimin e 
burimeve njerezore, para së gjithash, në 
shkollimin e fortë të të gjithë popullsisë. Një 
ditë e zakonshme i gjen nxënësit e shkollave 
të mesme në Seul duke studiuar para se të 
fillojë shkolla në 8:00 të mëngjesit. Mësimi 
vazhdon deri në orën 16:00 ose 16:30. 
Më pas nxënësit kthehen në bibliotekën 
e shkollës për të studiuar ose ndjekur 
shkolla private, sesione tutoriale etj., deri 
në orën 22:00, apo edhe deri dhe mesnate. 
Edhe nxënësit e ciklit të ulët kanë ditë të 
ngjashme, por disi më pak rigoroze me orë 
më të shkurtra dhe më shumë aktivitete 

rekreative. Së treti, konkurrenca e lartë dhe 
hierarkia, e cila vendoset qysh në sistemin 
parashkollor (kopsht). 

Zelanda e Re: Zelanda e Re është një 
botë më vete. Sikurse edhe në Kanada, 
në Zelandën e Re synohet formimi i 
nxenesit si kërkues. Nxënësit mbeshten 
dhe ndihmohen për të arritur përsosmëri 
personale, pavaresisht nga kushte e veçanta 
individuale. Gjithë sistemi në Zelandën e 
Re është orientuar drejt formimit të plotë 
qytetar, pra si nga ana akademike, edhe 
ajo njerezore e qytetare. Atje i jepet shumë 
rëndësi sportit dhe aktiviteteve jashte 
shkollore (artit, muzikës etj). 

Parimi bazë i shkollimit në Zelandën 
e Re është ky: Dija nuk vjen nga mesuesi, 
por nga kerkimi. Është vetë nxënësi ai që 
duhet të kërkojnë dhe të gjejnë përgjigje, 
të vlerësojë dhe krahasojnë pergjigjet që jan 
fruti i kerkimit të tyre të drejtpërdrejtë. 

Nxënësit kanë të drejtë të lëvizin, në 
kuadrin e një lënde, të vihen në kërkim për 
të gjetur thelbet e çështjeve. Kjo gjë çliron 
edhe mesuesit nga monotonia ditore dhe 
mësimedhënia shndërrohet thjesht në një 
partneritet kerkimit. Nga kjo vjen thenja 
ne anglisht, “Teacher should not only be 
the sage on the stage but rather the guide 
on the side”.6

Milano, Itali: Aktualisht jam në 
Shkollën Ndërkombëtare të Milanos (St. 
Louis International School), e cila është një 
shkollë e sistemit te famshëm parauniversitar 
International Baccalaureate (IB). Kjo shkollë 
është lider në Europë për rezultate, madje 
për tre vjet me radhë. Nxënësit janë nga 
mbi 50 kombësi të ndryshme. Sistemi IB 
është një sistem shkollash me programe të 
unifikuara e të njohura globalisht, që lidh 
filozofinë e shkollimit me sfidën, inkurajimin 
dhe frymëzimin për t’u bërë zgjidhës kreativ 
i problemeve dhe mendimtar i pavarur gjatë 
gjithë jetës, i aftë për studime universitare 
dhe një karrierë ndërkombëtare...”

6 “Mësuesi nuk duhet të jetë vetëm i dituri në skenë, por më tepër udhërrëfyesi në krah”.



   133Social Studies  Vol. 16  No. 2

Epilog: KIPP, apo filozofia e suksesit 
në menaxhimin e shkollës

Në mesin e viteve ‘1990-të u hap një 
shkollë eksperimentale publike në South 
Bronx (Bronxi i Jugut) në Nju Jork, zona më e 
varfër e këtij shteti, me emrin KIPP Academy7. 
KIPP është shkollë e arsimit parauniversitar. 
Gati gjysma e nxënësve janë afro-amerikanë, 
pjesa tjetër hispanikë. Treçereku i fëmijëve 
janë nga familje me një prind. Mbi 90 % e 
nxënësve hanë drekë falas, gjë që tregon se 
familjet e tyre kanë të ardhura të ulëta, prandaj 
qeveria amerikane u jep këtyre fëmijëve vaktin 
e drekës. Në këtë shkollë nuk ka provime 
pranimi apo kërkesa të tjera për t’u regjistruar 
në të. Nxënësit zgjidhen me short dhe çdo 
banor i kësaj zone mund të aplikojë për të 
çuar fëmijën në këtë shkollë.

Duket sikur nxënësit e KIPP i bëjnë 
mësuesit të dëshpëruar. Por, kjo është vetëm 
përshtypja e parë. Nxënësit ecin të qetë 
përgjatë korridoreve, muret e të cilëve janë 
mbushur me flamuj dhe stema të nxënësve 
të diplomuar të KIPP. Klasat e shkollës 
janë të mëdha, me nga 35 nxënës. Në 
klasë nxënësit janë mësuar t’i kthehen dhe 
t’i flasin njëri-tjetrit sipas disa rregullave: 
buzëqesh, ngrihu, dëgjo, pyet, tund kokën 

kur dikush të flet dhe ndiqe me sy8. KIPP 
është i famshëm sidomos për matematikën, 
krejt ndryshe nga pjesa e nxënësve nga e 
njëjta zonë (Bronksi i Jugut) që mësojnë 
në shkolla të tjera e që vetëm 16 % e tyre i 
kalojnë nivelet në këtë lëndë. 

Tanimë në SHBA ka më shumë se 50 
shkolla KIPP. Programi i saj përfaqëson 
një nga filozofitë më premtuese në SHBA. 
Në vazhdën e kësaj përvoje, mbi 80 % e 
nxënësve vazhdojnë studimet e larta, madje 
mbi 90 % fitojnë bursa. 

Nxënësit punojnë shumë. Por, si 
shpërblim, KIPP u jep mundësi këtyre 
fëmijëve për të dalë nga varfëria. Suksesi ndjek 
një kurs të parashikueshëm: puno për t’u bërë 
fitues, merr atë që meriton. 

Kjo është historia e shkollës së 
mrekullive që shndërron të humburit në 
fitues. Sekreti është sërish filozofia e shkollimit 
dhe lidershipi që udhëheq materializimin 
e saj.9 Kjo është, gjithashtu, mrekullia e 
menaxhimit të problemeve sociale dhe një 
shembull i kontributit të shkollës për këtë 
qëllim. KIPP është, para së gjithash, modeli i 
një shkolle që e bën arsimimin e fëmijëve një 
variabël të pavarur nga varfëria (sidomos) 
por edhe nga problemet e tjera sociale, të 
trajtuara gjerësisht në këtë artikull.

7 KIPP Academy – Akademia KIPP = Knowledge Is Power Program, Programi ‘Dija është pushtet’”, 
referuar thënies së famshme latine “scientia potentia est” (shih edhe Bayatrizi, Zohreh. 2012).

8 Këto rregulla janë përmbledhur në një fjalë të vetme, në ang., SSLANT = smile, sit up, listen, ask 
questions, nod when being spoken to, and track with your eyes (Malcolm, 2008: 293)

9 Historia e kësaj ‘shkolle të mrekullive’ mund të gjendet në Malcolm, 2010 (varianti shqip), kap. IX, fq. 
228-243.  
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Menaxhimi i arsimit në nivelmakro e mikro 

- një përqasje empirike dhe krahasuese

In this paper it is argued that (1) academic results and civic education of students in the 
pre-university system is exclusively related to the management and direction of the school; 
that (2) school management (at the micro level) is related to the management of education at 
the macro level; that (3) school achievements are not ‘closed door’ achievements, but ‘open 
door’ achievements and are related to the social problems of the community, and society. The 
reciprocal school-social correlation was also addressed. Comparative methods, empirical research 
and case studies (models from Albania, USA, Italy, Canada, South Korea, New Zealand, etc.) 
were applied for the realization of this study. For this, the different professional and academic 
experience of the two co-authors is intertwined. The conclusions of this paper relate both to the 
codes of successful school management (1) and to the transformation of the quality of education 
into a variable (as much as possible) independent of poverty and other social problems (2), 
and with the urgent need for priority treatment of education and school at national level (3).

Keywords: Education management, social problems, micro and macro level, national priority
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