SHKOLLAZA
PËR
FILLESTARË
ŠKOLA
POČETNIKE

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA
OPEN SOCIETY FOUNDATION, SERBIA

2

SHKOLLA PËR FILLESTARË

Broshura me titullin „Shkolla për fillestarë“ është vepër e një grupi të
autoreve, anëtareve të Klubeve të prindërve dhe arsimtarëve ne Beograd ne
kuader te projektit te formimit te asociacionit nacional te prinderve dhe arsimtareve. Emërtimi i klubeve mund të jetë e panjohur, bile edhe befasi për
publikun e gjërë dhe atë profesional duke ditur që rreth lidhjes mes arsimtarëve dhe prindërve flitet eksluzivisht në kontekstin institucional dhe shkollor. Për fat, këtë vit klubet janë të organizuar në 11 qytete për herë të
parë, me idenë që të jenë nxitësi i raporteve të reja dhe partneritetit kualitativ të këtyre dy grupeve të akterëve kyç në edukimin dhe zhvillimin e fëmisë.
Publikimi i broshurës është në përputhje me masat e aktualizuara të
politikës arsimore të nisura në fillim të kësaj dekade rreth pjesëmarrjes
më të madhe të prindërve në ngritjen e kualitetit të arsimit dhe hulumtimit për modelet më të mira të vendosjes së partneritetit me shkollën. Fondi për shoqëri të hapur dhe zyra e UNICEF në Sërbi e mbështesin këtë masë
duke lidhur në mënyrë direkte prindërit dhe arsimtarët në mënyrë joformale, inspiruese dhe kreative. Me këtë dëshirojnë të dërgojnë mesazh: ju jeni të
rëndësishëm për ne, bashk mund të bëjmë shumë për fëmijtë, bisedoni lirshëm, iniconi, organizoni aksione.
Kështu, autoret i drejtohen para se gjithash prindërve. Atyre që duhet
të jenë të sigurt se si “të hyjnë” si prindër në shkolla, si të kyçen dhe mbështesin aktivitete që nënkuptojnë ambient më të mirë për fëminë e tyre,
fëmijët tjerë, secilin fëmijë. Ku janë kufijtë dhe a ka të tillë apo jo? Ndërsa arsimtarët, si të hapen ata, ti shohin prindërit si resurse dhe me kujdes të ndërtojnë partneritetin e ndërsjellë. Autoret i drejtohen edhe njërit edhe tjetrit
duke i parë përmes veprimit sinergjik dhe duke dhënë modele se si të mendohet në mënyrë e cila çon kah suksesi.
Për të “zgjëruar krahët”, në mënyrë të përbashkët ti hap të gjitha çështjet të cilat kohë të gjatë kanë qenë me frikë të diskutuara, të zgjidhura në
mënyrë joefikase, një nga hapat e parë, me arsye, ka qenë informimi i pridërve rreth tanimë fushave formalisht të adoptuara të ndikimit në arsim, në shkollën lokale, punëtorët...Dhe cilat janë të gjitha veprimet që mund ti ndërmarrin, sa liri kanë, cilat të drejta i kanë dhe cilat detyrime? Ndërsa interesi i
të gjithëve është kualiteti i arsimit.
Ato që secili prind duhet ti dijë – gjinden në këtë broshurë. Kjo është një abetare për prindërit! Në një vend, pran dorës, të gjitha ato që janë
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me rëndësi të nxjerrura nga ligje dhe rregullore të ndryshme nëpër të cilat
prindërit do të duhej të sorollaten para se lehtë të gjenin atë që ju intereson.
Çfarë domethënie ka për mua që jam anëtar i Këshillit të prindërve? Cila është lidhja në mes këshillit të prindërve dhe këshillit të shkollës? Ku është vendi
i im në vlerësimin e punës së institucionit? A kam të drejtë të reagoj kur marr
vesh për ndonjë formë të dhunës? Si të marr pjesë në mbështetjen e edukimit të fëmijëve që kanë nevojë për mbështetje shtesë? Çka shkruan saktë
nëpër ligje? Cilat pyetje më së shpeshti i shtrojnë prindërit? Përgjigjet janë
në broshurë. Nëse dikush dëshiron të dijë edhe më tepër detaje, janë ofruar
edhe burime të tjera më të gjëra.
I pasuruar me shembuj të praksës së mirë vendore dhe të huaj, me situata të partneritetit, me veprime kreative të orvatjeve për arsimim kualitativ të fëmijëve, teksti çon kah përfshirja, aktivizmi, mbindërtimi dhe zgjërimi.
Në çdo shembull, prindërit dhe arsimtarët janë bashk.
Prindërit që janë të përfshirë në klube do ta shohin këtë publikim si të
parën në radhë...Pritet që zhvillimi dhe zgjërimi i klubeve do të mirat e fituara nga kjo mënyrë e organizimit padyshim do të çojnë kah prodhime të tjera të këtij lloji: instruktive, inspirative, udhërrëfyes të mirë dhe promotorë të
pasurisë së vërtetë të ideve se si prindërit dhe arsimtarët të nxisin potencialet e tyre dhe të sjellin të mira për çdo fëmijë. Pritet që në pasurinë e kapaciteteve që mund të bartin këto dy grupe, të ketë edhe autorë të ri që dëshirojnë të kontribuojnë në qëndrueshmërinë dhe avansimin e vazhdueshëm të
partneritetit të patjetërsueshëm për kualitet të arsimit.
Në këtë kuptim, ky publikim është hapi i parë i rëndësishëm...Me
shpresë se do ta marin në dorë, ta lexojnë dhe rregullisht t’i kthehen jo vetëm arsimtarët dhe prindërit aktual por edhe qytetarët e tjerë, gjasat janë të
mëdha që ky hap i parë me sukses do të çoj kah parnteriteti kualitativ i mëtutjeshëm dhe i patjetërsueshëm për edukimin e pjekur dhe konstruktiv të
fëmijëve.
Nuk ka dyshime, broshura “Në partneritet për arsimim” sigurisht do të
përmbush misionin e saj.
Beograd, 27. 10. 2016.
Borislava MAKSIMOVIQ

psikologe

konsultante e pavarur, trajnuese dhe mentore në arsim

Si ta lexojmë këtë broshurë
Bashkëpunimi kualitativ i shkollës dhe familjes është faktor i
rëndësishëm për krijimin e sistemit të arsimit që është i barabartë,
efikas, i pranueshëm dhe në të cilin të gjith nxënësit arrijnë rezultatet
e tyre më të mira. Kontinuiteti dhe konsistenca në bashkëpunim është problem me të cilin takohen si arsimtarët/et ashtu edhe prindërit/
kujdestarët që shpesh këtë bashkëpunim e përshkruajnë si problematik.
Bashkëpunimi i vërtetë është relativisht dukuri e rrallë gjatë arsimit fillor dhe në nivelet e tjera të shkollimit. Prindërit/kujdestarët
nuk ndihen mjaftueshëm sigurt në rrolin e tyre në procesin arsimor
sepse nuk kanë mjaftueshëm „energji, dije dhe kohë“. Mungesa e
bashkëpunimit kualitativ ndikon në krijimin e klimës më pak nxitëse për zhvillim dhe realizim të potencialit të plotë të fëmisë, që në
mënyrë indirekte ndikon në të bashkësinë.
Bisedat me prindërit/kujdestarët kanë treguar që pengesa për
pjesëmarrje në arsimim është mungesa e informacioneve rreth sistemit shkollor, pra mënyrave përmes të cilave prindërit/kujdestarët
mund të përfshihen aktivisht në jetën dhe punën e shkollës si dhe
mungesa e qasjes dhe permbajtjeve adekuate qe do te ndikonin ne
motivimin e prindërve/kujdestarëve per pjesemarrje me kualitative.
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Klubi „Në partneritet për arsimim“ ka detyrë që të fuqizojë dhe nxis
prindërit/kujdestarët si dhe të gjith akterët tjerë në edukim dhe arsimim me qëllim të formimit të kushteve dhe klimës pozitive për një
avansim sa më të mirë në mësim dhe sjellje të nxënësve dhe ndjenjës
së tyre që i takojnë shkollës si një bashkësie e cila i mëson. Kështu do
të jenë me të kënaqur: fëmijët, prindërit dhe arsimtarët.
Në këtë broshurë janë të shfaqura mënyrat e ndryshme të përfshirjes së prindërve/kujdestarëve dhe bashkëpunimi i tyre me shkollën. Përmes broshurës prinderit/kujdestaret mund të marin vesh
se si është shkolla e organizuar dhe në çfarë mënyre funksionon.
Prindi/kujdestari mund të merr pjesë si anëtar i Këshillit të prindërve, Këshillit të shkollës, trupat e ndryshme shkollore dhe ekipet dhe
në këtë mënyrë të jetë aktiv në marje të vendimeve.
Broshura përmban edhe shembuj të praksës së mirë që tregojnë se cilat mënyra të bashkëpunimit ekëzistojnë me qëllim të krijimit
të raportve të mirëbesimit dhe mirëkuptimit. Më ngjyrë të gjelbërt
janë pjesë të broshurës që janë më të rëndësishëm për prindërit/
kujdestarët, me ngjyrë të kuqe, janë të shenuara rekomandimet që
janë të rëndësishme për institucionet edukativo-arsimore dhe me
ngjyrë portokalli janë shembujt e praksës së mirë të bashkepunimit
te prindërve dhe të shkollave.
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Nxënësi i ardhshëm i klasës së parë tek psikologu
apo pedagogu

Para fillimit të shkollës
Regjistrimi i fëmisë në shkollë i cili para fillimit të vitit
shkollor ka nga 6,5 deri në 7,5 vjet është obligim i secilit
prind/kujdestar. Vetqeverisja lokale me kohë i dërgon secilës shkollë nga teritori i saj listën e fëmijëve të gatshëm
për fillim të shkollës.
Dokumentat e nevojshëm për regjistrim:
• Ç ertifikata nga libra amë e lindjes (jo më e vjetër
se gjasht muaj);
•V
 ërtetimi për përdundimin e programit përgatitor
parashkollor, që e jep çerdhja të cilën e ka ndjekur fëmiu.
• Vërtetimi për kontrollën mjeksore;
• Vërtetimi mbi vendqëndrimin.
Fëmijtë nga grupet e ndieshme shoqërore mund të
regjistrohen në klasë të parë edhe pa dëshminë rreth
vendqëndrimit të prindërve dhe dokumtat e tjera të nevojshme. .
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Me fëmiun
zgjidhni mjetet shkollore
dhe fletorët. Bashk rregullone
vendin ku fëmiu do të mësojë. Bashk
me fëmiun vendosni mbështjellsa në librat
dhe fletoret.
Bashk shfletoni librat që të njohtoheni se çka do
të mësojë kur të filloj shkollën.
Nëse shkolla është afër vendit të banimit, bashk më
fëmiun vizitoni shkollën dhe tregoni atij të gjitha
që janë të rëndësishme për tu gjindur, e para se
gjithash të gjitha ato që ju pyet rreth objektit të
shkollës.
Tentoni që këto aktivitete ti realizoni gjat
verës. Realizoni ato në atmosferë
të relaksuar pa nxitim dhe
tension.

Ky nuk është test i
intelegjencës dhe diturisë. Nuk
ekëzistojnë përgjigje të cilat fëmitë
duhet ti mësojnë për të pasur rezultate
më të mira. Nuk duhet as të tentojmë
që fëmiu të pregatitet paraprakisht para
vet bisedës. Kjo nuk është e nevojshme.
Keni besim në edukimin tuaj dhe
punën e parashkollorës të cilën e
ka ndjekur fëmiu.

Pedagogu ose psikologu përdorin disa
teste me të cilat testohen pjekuria intelektuale, emocionale dhe sociale e fëmisë.
Testohen këto aftësi dhe shkathtësi:
Testohet grafomotorika – gjegjësisht
pjekuria e motorikës së shuplakës. Këtu vrojtohet se me cilën dorë fëmiu mban lapsin,
çfarë shtypje bënë në letër, a mund të bash-

Psikologu ose pedagogu janë personat e parë me të cilat prindi dhe
fëmiu bisedojnë zyrtarisht.
Ekëzistojnë pyetje të shumta dhe tentime që prej përpara të zbulohet „sekreti“ i përmbajtjes dhe mënyrës në të cilën psikologu ose pedagogu bisedojnë më fëmiun tuaj, pasi të kryejnë bisedën me ju si prind.
Me rëndësi është të dijmë që kjo është një situatë e adaptuar për
fëminë, në të cilën fëmiu do të tregoj kreativitetin e tij, gjindshmërinë në
situatat e përditshme, ato që i din ti bëjë, dhe kjo nuk është e rëndësisë
vendimtare për suksesin e tij të mëtutjeshëm në mësim. Qëllimi i psikologut dhe pedagogut është që përmes bisedës, me kohë të vlerësojnë
nevojat eventuale të fëmisë për mbështetje shtesë, zbulojnë anët e tij të
fuqishme dhe mbështesin punën e mësuesit që do të jetë më i miri për
secilin fëmijë dhe paralele. Kjo pra është rruga që shkolla të pregatitet në
mënyrën më të mirë të mundshme për futjen e fëmisë në klasën e pare.
Nëse prindi/kujdestari dëshiron që fëmiu i tyre të regjistrohet në
klasë të parë gjysëm viti para moshës së paraparë, atëherë aplikohen veprime për hulumtim të gatishmërisë për fillim të shkollës.

koj disa pika. Gjatë vizatimit vrojtohet se sa
detale ka në vizatim.
Testohen aftësitë matematikore- vërtetohet njohja e numrave dhe sasive. Vendosen pyetje se sa vjet i ka, sa vjet do ti ketë
vitin e ardhshëm. Mund edhe ti tregohet vizatim në të cilin janë të vizatuara molla dhe
të pyetet se sa molla janë në vizatim.

Testohen aftësitë gjuhësore – në këtë
fushë përcillet se si fëmiu ndërton fjalinë, a
është fjalia e gjërë, sa është ekspresive, sa
është përshkrimi i pasur me detale.
Shtrohen pyetje të gjindshmërisë ose
pyetje të situatave të përditshme (psh. Çka
bëjmë kur bie shi? Si e dijmë se cila stinë është? Cila është dita pas të Mërkurës?).
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Pedagogu ose psikologu përdorin disa teste me të cilat testohen pjekuria intelektuale, emocionale dhe sociale e fëmisë.
Testohen këto aftësi dhe shkathtësi:
Testohet grafomotorika – gjegjësisht pjekuria e motorikës së shuplakës. Këtu vrojtohet se me cilën dorë fëmiu mban lapsin, çfarë shtypje bënë në letër, a mund të
bashkoj disa pika. Gjatë vizatimit vrojtohet se sa detale ka
në vizatim.
Testohen aftësitë matematikore- vërtetohet njohja e
numrave dhe sasive. Vendosen pyetje se sa vjet i ka, sa
vjet do ti ketë vitin e ardhshëm. Mund edhe ti tregohet vizatim në të cilin janë të vizatuara molla dhe të pyetet se sa
molla janë në vizatim.
Testohen aftësitë gjuhësore – në këtë fushë përcillet
se si fëmiu ndërton fjalinë, a është fjalia e gjërë, sa është
ekspresive, sa është përshkrimi i pasur me detale.
Shtrohen pyetje të gjindshmërisë ose pyetje të situatave të përditshme (psh. Çka bëjmë kur bie shi? Si e dijmë se cila stinë është? Cila është dita pas të Mërkurës?).

Më e rëndësishmja është që prindi të flas me fëmiun
rreth testimit si diçka për të cilën fëmiu veç se ka përvojë, që është e ngjajshme me atë në çerdhe, ku diçka vizatohet, shkruhet, numrohet, flitet për „gjëra“ të ndryshme.
Dhe për këtë askush në familje nuk shfaq shenja të shqetësimit dhe ankthit.
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Zgjedhja e shkollës

Gjatë përcaktimit të testimit është
me rëndësi të i shpjegohet prindërve/
kujdestarëve se si do të duket testi.
Prindërit/kujdestarët duhet të kuptojnë
që kjo është një testim i gatishmërisë
për fillim të shkollës.

Prindi/kujdestari zgjedh shkollën fillore të cilën do ta
ndjek fëmiu i tyre. Shkolla është e obliguar që të regjistrojë secilin fëmijë që ka vendqëndrim në regjionin e shkollës,
ndërsa fëmijtë tjerë do të pranohen nëse prindi bën kërkesë deri në 1 Shkurt të vitit rrjedhës, ndërsa shkolla ka
kushte dhe e aprvon regjistrimin.
Cilat pyetje më së shpeshti shtrohen nga prindërit/kujdestarët :
• Në cilën kohë nxënësit e klasës së parë shkojnë në
mësim? A ekëzistojnë ndërrime dhe si ndrrohen ato? • A
ka qëndrim të zgjatur në shkollë dhe cili është orari i punës
së qëndrimit?
• Sa klasë të para do të jenë?
• Cilët gjuhë të huaja mësohen?
• Në çfarë mënyra ka kujdes për sigurinë e nxënësve?
A ka shkolla video monitorim dhe polic shkollorë?
• A organizon shkolla sigurimin e teksteve shkollore
dhe cila është procedura?
• A janë të parapara shëtitje dhe mësim rekreativ? Për
cilët muaj janë paraparë dhe ku shkohet?
• Cilat janë lëndët zgjedhore?
• Cilët seksione ekëzistojnë në shkollë?
• A ka në paralele nxënës që shkollohen sipas programit të individualizuar, qoftë të jetë fjala për ngecje
në zhvillim, fëmi që është i varfur apo fëmi që ka aftësi mbi mesatarën?

Organizoni
dyer të hapura para
regjistrimit në shkollë.
Vendosni lajmërim dhe ternime në
ëeb faqën e shkollës ose në tabelën
e shpalljeve që është e dukshme për
të gjithë që vijnë në shkollë. Në këtë
mënyrë, prindërit/kujdestarët së bashku
më fëmitë mund të shëtiten nëpër
shkollë, të njohtohen me hapësirat:
klasat, sallën e edukatës fizike,
oborrin shkollor, kuzhinën,
nyjet sanitare.

Çdo pranverë, një
shkollë fillore hap dyert
për prindërit/kujdestarët
e interesuar dhe filloristët.
Organizohet një pritje në të cilën
marin pjesë nxënësit e klasës së
parë dhe të dytë. Pritja ta kujton
karnevalin dhe të gjithë kanë
mundësinë ti shohin të gjitha
hapsirat në shkollë.
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Vera para fillimit të shkollës
Vera është kohë për pushim dhe argëtim. Pas
regjistrimit në shkollë, filloristët e ardhshëm duhet
edhe më tutje të luajnë dhe argëtohen. Në këtë periudhë është mirë që përmes lojës, fëmijtë në mënyrë
shumë të thjeshtë të pregatiten për fillim të shkollës.
Punoni në formimin e zakoneve të punës përmes vizatimit dhe lojës. Nxitni pavarsinë – mësoni fëmijtë
që të vishen dhe zhvishen vet, të lidhin këpucet,
veshin xhupin kur të jetë ftohtë, të kujdesen për sendet e tyre dhe për ambientin.

Mirë se vini në takimin e parë të
prindërve
Shkollat më së shpeshti organizojnë takimin e
parë të prindërve pas 1 Shtatorit. Kjo nuk don të thotë që prindërit nuk munden të kërkojnë bisedë me
mësuesin/mësuesen edhe para takimit. Qëllimi i takimit të parë është që prindërit dhe mësuesit/et të
njohtohen mes vete. Shpesh marin pjesë edhe psikologu/pedagogu dhe inkurajojnë prindërit për bashkëpunim dhe dhënie të ideve për avansim të punës
me fëmijtë. Në takimin e parë të prindërve meren informacionet bazë që janë të rëndësishme për fillim të
vitit shkollor dhe kjo është një mundësi që pridnërit
të shtrojnë pyetje për ti zgjidhur dyshimet që i kanë.

Gjatë
takimit të fëmiut
me psikologun/padagogun
është me rëndësi që prindërit të
jenë të informuar rreth pregatitjes
së fëmisë për fillim të shkollës.
Këshilloni ata që për shkollën të
flasin pozitivisht: që aty do të
krijojnë shokë të ri, që në shkollë
do të mësojnë shumë gjëra
interesante, dhe që
fillimi i shkollës

Zhvilloni qëndrim
pozitiv ndaj shkollës. Kurr
mos përdorni shkollën si
kërrcnim, sepse kështu do
të krijoni rezistence tek
fëmiu.
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Cilat informata do ti merni në takimin e parë të prindërve:
• orarin;
• a shkojne nxënësit e klasës së parë në ndërrime dhe si ndërrohen ndërrimet;
Në fund të
• informata rreth kalendarit shkollor – orari i ditëve të punës dhe jo të punës,
çdo
tremujori ose
pushimet, të shtunat që punohet;
gjysëmvjetori mbahen takime
• në takimin e parë të prindërve, prindërit/kujdestarët zgjedhin lëndët zgjedhore
të prindërve. Për të gjitha
(ekëzistojnë lëndë zgjedhore obligative: edukimi qytetar dhe mësimi fetar);
informatat shtesë të nevojshme,
• disa mësues i japin pyetsorë prindërve me qëllim të mbledhjes së të dhënave
ekëzistojnë „Dyert e hapura“
shtesë të rëndësishme rreth nxënësve;
si termin i posaçëm gjatë
javës kur bëhen biseda
• si është i organizuar ushqimi tek nxënësit dhe me çfarë çmimi;
individuale.
• njohtohen me rendin shtëpiak të shkollës
Takimi i
parë i prindërve
• bëhet zgjedhja e prindërve për Këshillin e prindërve
është momenti më i mirë
të shkollës.
për motivim të prindërve/
kujdestarëve dhe përfshirje të
tyre në ekipet shkollore. Prindërit/
kujdestarët që janë anëtarë të ndonjë
ekipi, patjetër duhet që në takimet
Në pyestorët, të cilët në
e tjera të prindërve të bartin
takimin e parë të prindërve
konkluzat, rekomandimet dhe
Propozojmë që të
ja jepni prindërve/kujdestarëve,
vendimet që janë marrë
krijoni një grup të mbyllur
shtoni pyetjen në lidhje me
në trupat
në internet, në ndonjë rrjet
interesimet e tyre, hobit dhe
social ose të vendosni tabelën
profesionin. Në bazë të të dhënave
e shpalljeve në të cilat do
mundeni bashk me prindërit/
të vendosni informata për
kujdesatër të planifikoni ndonjë
prindërit/kujdestarët.
aktivitet interesant.
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Vlerësimi (notimi) në klasë të parë
Në
një shkollë çdo
1 Shtator organizohet
një pritje e mirëseardhjes për
filloristët dhe prindërit/kujdestarët
e tyre. Pas kësaj, vijon takimi i
prindërve në të cilën prezantohet
udhëheqësia e shkollës dhe shërbimi
pedagogo-psikologjik i shkollës.
Pastaj prindërit/kujdestarët
ndahen sipas klasave dhe
me mësuesin/en

Prindërit
e nxënësve të
shkollës fillore me qëllim
të sigurimit të sigurisë më të
madhe të nxënësve kanë iniciuar
përmes Këshillit të prindërve
iniciativën e vendosjes së semaforëve
në kalimet e këmbësorëve në afërsi
të shkollës. Këshilli i prindërve ka
mbështetur këtë iniciativë.
Vendosja e semaforëve
rrit sigurinë e të

Mësuesja
në një shkollë
fillore në marrëveshje
me prindërit organizon
mësim që kohë pas kohe fton
prindërit/kujdestarët e nxënësve.
Ata i njohtojnë me profesionet dhe
punën e tyre. Këtë vit shkollorë
nxënësit kanë pas mundësinë që
të njohtohen me profesionin
e veterinerit, gazetarit,
zjarrëfikësit,

Prindi i nxënësit i cili luan
borinë profesionalisht, ka
ofruar për shkollën që nxënësit
e interesuar ti mësojë si të luanë
borinë. Shkolla ka organizuar shkollë
dimërore të borisë për nxënësit/et
që është realizuar gjat pushimit
dimrorë.

Nxënësit/et në klasë të parë notohen në mënyrë deskriptive.
Nota tregon avansimin e nxënësit në mësim. Me notë deksriptive shprehet ajo që nxënësit kanë mësuar (psh: ka mësuar si të shkruhen shkronjat e shtypit, ka zotëruar operacione kompjuterike)
dhë në cilën shkallë. Gjithashtu përshkruan angazhimin e nxënësit
dhe avansimin në raport me periudhën e kaluar. Dhe i orienton se
në cilin drejtim duhet nxënësi të avansojë tutje. Përmban komente
pozitive rreth sjelljes dhe veprimeve të nxënësit (psh: aktiv në mësim, shtron pyetje...).
Nota përfundimtare në lëndët zgjedhore, edukim qytetar dhe
edukim fetar mund të jete: dallohet, mirë dhe mjaftueshëm.

Njohtoni
prindërit/
kujdestarët me
„Rregulloren e vlerësimit
të nxënësve në edukimin dhe
arsimimin fillor“. Njohtoni ata me
mënyrat e vlerësimit dhe shpjegoni
se çka bën pjesë në vlerësimin
deskriptiv në klasën e parë dhe
vlerësimi me nota në klasët
e tjera. Mos harroni të
i përkujtoni

„Rregullorja rreth vlerësimit
të nxënësve në edukimin dhe
arsimimin fillor“ është dokument
me të cilin rregullohet vlerësimi në
shkollë fillore. Mos i „përktheni“
notat deskriptive në nota me
numra.

11

12

SHKOLLA PËR FILLESTARË

SHKOLLA PËR FILLESTARË

Kalendari shkollorë

Përfshirja e prindërve/kujdestarëve në jetën dhe aktivitetet e shkollës

Kalendari shkollorë përcaktohet nga Ministria e
arsimit, shkencës dhe zhvillimit teknologjik dhe ai publikohet në Qershor për vitin e ardhshëm shkollor. Të
gjitha institucionet arsimore janë të obliguara që të
respektojnë kalendarin. Viti shkollor fillon me 1 Shtator
dhe mbaron kah fundi i Qershorit të vitit të ardhshëm.
Me këtë kalendarë parashihen ditët e punës dhe jo të
punës si dhe pushimet.

Shërbimi pedagogo-psikologjik
Shërbimi pedagogo-psikologjik mund të ketë një,
dy e nganjëherë edhe tre bashkëpuntorë profesional.
Numri i anëtarëve të shërbimit varet nga madhësia e
shkollës. Shërbimin kryesisht e përbëjnë psikologu dhe/
ose pedagogu, e sipas nevojës anëtar mund të jetë edhe
defektologu logoped. Anëtarët e shërbimit janë përgjegjës për punën me nxënësit, por edhe me prindërit/kujdestarët si dhe me kolektivin e shkollës. Detyra e tyre
është komplekje dhe përfshinë shumë detyra të rëndësishme.
Pedagogut ose psikologut i drejtoheni nëse keni një
nga problemet në vijim, si për shembull:
• ngecje e nxënësit në mësimnxënie;
• adaptim në ambientin e shkollës;
•	pranim nga moshatarët dhe socializimi i
nxënësit/es në grupin e moshatarëve.
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Njohtoni prindërit/
kujdestarët me kalendarin
në fuqi për vitin shkollorë
dhe vendoseni atë në ëeb
faqen e shkollës.

Me ligj është e paraparë që prindi/kujdestari të mer pjesë në punën e shkollës përmes trupave shkollore, ekipeve, aktiviteteve dhe posaçërisht vlerësohet iniciativa e pavarur e prindërve. Prindi/kujdestari me angazhimin e tij në marje të vendimeve në shkollë, kontribuon në
përmirsimin e kualitetit të shkollës.
Përfshirja e prindërve/kujdestarëve është e kohës më të re në praktikën e shkollave, dhe për këtë arsye është fushë mjaft e ndieshme.
Për këtë arsye, në këtë broshurë gjinden shembuj të praksës së mirë që kanë për detyrë të nxisin bashkëpunimin mes shkollës dhe prindërve/kujdestarëve.

Ekipet
Shërbimi pedagogopsikologjik duhet të jetë i
hapur për të gjithë prindërit/
kujdestarët. Antëratët e shërbimit
duhet të jenë të pranishëm në
takimin e parë të prindërve dhe ti
njohtojnë prindërit/kujdestarët me
fushëveprimin e punës së tyre
dhe me orarin e tyre të punës
nëse për këtë ka nevojë.
Bashk me mësuesin/
en, shërbimi pedagogopsikologjik (psikologu,
pedagogu, logopedi) janë
mbështetje për edukim dhe
arsimim të fëmisë.

Ekipi profesional për arsimim inkluziv dhe Ekipi për mbështetje shtesë për fëminë/nxënësin
„Arsimimi inkluziv siguron që të gjithë fëmijtë të shkojnë në shkollë, të mbarojnë shkollimin dhe të marin arsimim kualitativ“

UNICEF
Principi i funksionimit të arsimimit inkluziv është „shkolla sipas masës së fëmiut“.
Qëllimi i ekipit profesional për arsimim inluziv është avansimi i mësimnxënies, zhvillimit dhe socializimit të nxënësit/es me pengesa në
zhvillim, nxënësve të talentuar dhe fëmijëve nga grupet e ndieshme. Rekomandimi është që në ekipë të jenë prindi/kujdestari, fëmiu i të cilit ka nevojë për mbështetje shtesë.
Ekipi për mbështetje shtesë për një fëmijë/nxënës të caktuar përbëhet nga shërbimi pedagogo-psikologjik, arsimtari i mësimit
klasor ose lëndor, kujdestari i paraleles, prindi/kujdestari. Me propozim të prindit, mund të përfshihet edhe përcjellësi personal i fëmiut
dhe asistenti pedagogjik i tij.
Ekipi profesional për çdo vit shkollor sjell programin vjetor të
punës në të cilin janë të parapara aktivitetet, bartësit e aktiviteteve
dhe dinamika kohore e realizimit.
Rolet bazë të ekipës profesionale janë:
• Analiza e vitit shkollor aktual, identifikimi i fëmijëve që kanë nevojë për mbështetje shtesë;
• Krijimi i planit dhe programit të punës;

•
•
•
•
•
•

Organizimi i aktiviteteve në bazë të programit;
Bashkëpunimi me komisionin interesorë;
Ndihmë mësuesve/mësueseve në krijimin dhe aplikimin e individualizimit, planit individual të arsimimit, përcjellje e realizimit
dhe evaluimi;
Vlerësimi i realizueshmërisë së individualizimit dhe planeve individuale të arsimimit të nxënësve;
Ofrim i mbështetjes shtesë për prindërit/kujdestarët e nxënësve/eve, mbështetje në mësim dhe punë;
Planifikim dhe realizim i perfeksionimit profesional të kuadros
mësimdhënëse.
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•Shkolla
është në obligim që
secilit fëmijë ti ofrojë mbështetje
adekuate dhe në këtë mënyrë të krijoj
mundësi të barabarta për arritje të maksimumit
personal.• Plani individual arsimor 3 (PIA3) i dedikohet
nxënësve të talentuar. • Fëmiu i talentuar është fëmi që
ka aftësi të përgjithshme lart të zhvilluara ose aftësi specifike
dhe talent (psh. matematikë, muzikë, linguistikë) që mundësojnë
arritje mbi mesatre në fushë konkrete.
Principet e punës më fëmijtë të talentuar janë: • Krijimi i
mundësisë që nxënësi/ja të mësojë edhe përmes hulumtimit
dhe duke zbuluar; • Aplikimi i metodave të posaçme të punës:
mësimi në ekipë, mësimi problemorë, mësidhmënia individuale
e programuar, pjesëmarrje në projektet shkollore; • Ofrimi
i mundësisë për fëmiun e talentuar që sa më shpesh
të zgjidh probleme të komplikuara dhe me këtë të
ndjej sukses dhe gëzim në punë; • Ti tregohet
nxënësve/nxënëseve që idetë e tyre „të
pazakonshme“ kanë vlerat e
tyre.

Fëmijët të cilët kanë nevojë për mbështetje shtesë, janë fëmijë
me spektër të gjërë të vështërsive individuale në mësimnxënie,
pengesa në zhvillim, invaliditet e deri tek rritje në ambient të varfër dhe jostimulues. Gjithashtu është me rëndësi ti ofrohet mbështetje shtesë fëmijëve që tregojnë talente në fusha të caktuara. Largimit të pengesave në arsimimim mund ti qasemi në disa nivele të
ndryshme.
Plani individual arsimor (PIA) është një dokument me të cilin
defionohen mbështetjet ndaj nxënësit/ve. E krijojnë arsimtari/ët
me ndihmën e prindërve, kujdestarit të klasës, shërbimit pedagogo-psikologjik dhe personave të tjerë dhe eskpertëve që njohin fëmiun. PIA bazohet në nevojat arsimore të fëmiut dhe mund të jetë:
• Program sipas të cilit adaprohen kushtet, metodat e punës,
mjetet mësimore, aktivitetet, personat që ofrojnë ndihmë,
por nuk ndryshojnë rezultatet e pritura të mësimnxënies së
fëmiut (PIA1)
• Program i ndryshuar në të cilin në mënyrë precise planifikohet
adaptimi i rezultateve të arsimimit dhe edukimit në raport me
adaptimin e parashkruar të përmbajtjes për
një një apo më shumë lëndë (PIA2);
Linja
• Program i pasuruar dhe i zgjëruar për
informative pa
nxënës të talentuar (PIA3);
pagesë për prindërit/
kujdestarët është MBËSHTETJA
ARSIMIMIT INKLUZIV. Me telefonim
Prindërit/kujdestarët e nxënësve/nxënënë numrin 0800 100 12, mund të
seve të cilët kanë nëvojë për mbështetje shmerren
informata rreth akteve ligjore
tesë, kanë mundësinë të propozojnë dhe
dhe
nënligjore që mbështesin
marin pjesë në krijimin e planit individual ararsimimin
inkluziv dhe inkluzionin
simor (PIA), që sipas nevojës të propozojnë
social,
masat
e mbështetjes
bashkëpuntorë të jashtëm në Ekipin që meret
shtesë
për
fëmijtë
dhe
me krijimin e planit arsimor individual, si dhe
familjen
të japin aprovim për përdorimin e tij.

Përdorni
njohuritë dhe përvojat
e RRJETIT TË MBËSHTETJES
ARSIMIMIT INKLUZIV www.
mrezainkluzija.org
Rrjeti është themeluar nga ana e
Ministrisë së arsimit, shkencës dhe
zhvillimit teknologjik. Anëtarët
e rrjetit me sukses zhvillojnë,
mbështesin dhe promovojnë
arsimimin inkluziv.
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Ekipi për mbrojtje nga dhuna, abuzimi dhe neglizhimi i nxënësve
Çdo fëmijë ka të drejtën e patjetërsueshme për jetë, ndërsa shteti ka
obligim që të sigurojë mbijetesën e tij dhe zhvillimin

Konventa për të drejtat e fëmijëve
Dhuna definohet si çdo formë e bërë njëherë apo e përsëritur të sjelljes verbale dhe joverbale, që si pasojë ka dëmtimin e vërtetë apo potencial të shëndetit, zhvillimit dhe dinjitetit.
Dhuna përfshinë forma dhe lloje të ndryshme të sjelljes, abuzimit,
neglizhimit, keqpërdorimit i shfrytëzimit. Paraqitet në kuadër të raporteve ndërmoshatare, si dhe raporteve të rritur-fëmijë, që përfshin përgjegjësi, mirëbesim dhe fuqi. Programi i mbrojtjes së nxënësve nga dhuna ka për
qëllim të përgjithshëm avansimin e kualitetit të jetës së nxënësit/es në shkollë duke aplikuar masa preventive, me qëllim të krijimit të ambientit të
sigurt dhe masave të intervenimit në situate kur paraqitet dhunë, abuzim
dhe neglizhim i nxënësve/eve.
Mbrojtja nga dhuna, abuzimi, neglizhimi është e përshkruar me:
• Ligjin mbi bazat e sistemit të arsimimit dhe edukimit;
•	Rregulloren mbi protokollin e veprimit në institucion si përgjigje
ndaj dhunës, abuzimit dhe neglizhimit;
•	Protokolin e vacant për mbrojetje të fëmijëve dhe nxënësve/
eve nga dhuna, abuzimi dhe neglizhimi në institucionet edukativo-arsimore;
•	Rregulloren mbi kriteret më të afërta për identifikim të formave të diskriminimit nga ana e të punësuarit, fëmisë, nxënësit apo
personit të tretë në institucion të edukimit dhe arsimimit.
Ekipi për mbrojtje nga dhuna përbëhet nga drejtori/ja, arsimtarët/et,
përfaqësuesi i prindërve/kujdestarëve dhe përfaqësuesit e nxënësve të
klasave më të larta të shkollës.

Sipar rregullores mbi
protokolin e veprimit si përgjigje
ndaj dhunës, abuzimit dhe
neglizhimit, ekëzistojnë tre nivele,
disa lloje të dhunës dhe neglizhimit:
fizik, psiqik, social, seksual dhe
elektronik.
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Me program është paraparë që Ekipi të kryej këto aktivitete:
• Miratimi i programit për mbrojtje nga dhuna, abuzimi dhe neglizhimi i nxënësve/eve që është pjesë e planit vjetor të punës së institucionit;
• Organizim i aktiviteteve në kuadër të programit;
•	Përcjellje e gjendjes së sigurisë në institucion, reagim adekuat dhe
me kohë në rastet e niveleve të dyta dhe të treat të dhunës;
•	Ofrim i mbështetjes kolegëve në veprimin preventiv dhe reagimin
në rastet e dhunës së nivelit të parë;
• Mbajtje e evidencës së duhur dhe dokumentacionit;
• Vlerësim i realizimit të kualitetit të punës së Ekipit;
•	Planifikim dhe realizim i perfeksionimit profesional të kuadros mësimdhënëse.
SOS linja për paraqitje të dhunës është 0800-200-201. SOS linja është e hapur çdo ditë nga ora 8:30 deri në 16:30 ndërsa jashtë kësaj kohe, paraqitjet inçizohen në sekretareshën telefonike automatike. Thirrjet telefonike janë pa pagesë dhe anonime. Linja telefonike funksionon në përputhje
me protokolin rreth paraqitjes së dhunës në shkolla.
Atij i cili lajmëron dhunën i parashtrohen pyetjet vijuese: ku dhe kur ka
ndodh dhuna, a është lajmëruar udhëheqja e shkollës, inspektorit komunal
të arsimit dhe jepen udhëzime se si të bëhet një gjë e till. Gjithashtu personat udhëzohen tek institucionet përgjegjëse.e nasilje desilo, da li je prijavljeno upravi škole, gradskom prosvetnom inspektoru i daju se uputstva kako
to da se učini. Takođe se osobe upućuju u nadležne institucije.
Ëeb faqe të rëndësishme:
www.sbn.rs, www.mpn.rs
www.kliknibezbedno.rs
www.netpatrola.rs
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Ekipi për vetvlerësim

Babai i nxënëses në
takimin e prindërve ka
propozuar të mbahen ligjerata
në temë të mbrojtjes nga dhuna
elektronike. Me ndihmën e tij,
ligjerata është mbajtur nga ana e
Departamentit për parandalim të
krimit të lartë teknologjik nga
MPB.

Njohtoni prindërit/kujdestarët
me të drejtat dhe obligimet
si dhe me regullat shtëpiake
të shkollës. Udhëzoni ata drejtë
protokoleve dhe ligjeve dhe njohtoni
ata me procedurat e lajmërimit dhe
veprimet në rast kur nxënësit
pësojnë dhunë.

Vetvlerësimi/vlerësimi
Është veprim me të cilin vlerësohet praktika dhe puna vetanake,
duke u nisur nga analiza se çka dhe si është bërë. Qëllimi i vetvlerësimit është avansimi i kualitetit të punës së shkollës.
Tri janë çështjet kryesore me të cilat udhëhiqet procesi i vetvlerësimit/vlerësimit të kualitetit të punës së shkollës:
• Sa është e mirë shkolla jonë?
• Si e dijmë këtë?
• Çka duhet të bëjmë për t’u bërë më e mirë?
Përgjigjet në të gjitha këto pyetje i japin arsimtarët/et, prindërit/
kujdestarët si dhe udhëheqësi i shkollës.
Vetvlerësimi/vlerësimi mund të jetë gjithpërfshirës apo i pjesshëm.
Nëse vetvlerësimi është i orientuar kah një çështje e caktuar apo
problem atëherë vendoset, që të bëhet vlerësimi i disa fushave
kyçe. Me vetvlerësimin e pjesshëm bëhet analizë e detajizuar e
aspekteve të caktuara të punës së shkollës, për të vënë theks në
avansimin e tyre.
Vetlverësimi/vlerësimi gjithpërfshirës implementohet për të krijuar pikturë të përgjithshme rreth punës së shkollës.

Vetvlerësimi/vlerësimi nuk është vetem analizë e kualitetit dhe të
dhënave por është process i cili zhvillohet përmes disa fazave dhe
aktiviteteve:
• Diskutime në rreth sa më të gjërë, analizë gjendjes në shkollë;
• Përzgjedhja e fushave kryesore dhe zonave të vlerësimit;
• Rishikim i gjendjes momentale në fushat kryesore;
• Identifikim i anëve të dobëta dhe të fuqishme;
• Përpunim i planit për largimin e dobësive të identifikuara;
• Vlerësim i rezultateve të aktiviteteve të planifikuara.
Çka vlerësojmë?
Për të shqyrtuar kualiteti i punës së shkollës, është me rëndësi të
mendojmë rreth kushteve në të cilat shkolla punon, proceset që
ndodhin në shkollë dhe produktet, rezultatet dhe qëllimet të cilat shkolla i realizon.
Kualiteti i punës së institucionit vlerësohet në këto fusha:
• Programi shkollor dhe plani vjetor i punës së shkollës
• Mësimdhënia dhe mësimnxënia
• Të arrituar arsimore të nxënësve
• Mbështetja nxënësve
• Karakteri
• Organizimi i punës së shkollës dhe udhëheqja
• Resurset
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Prindi/kujdestari si partner i patjetërsueshëm i shkollës, me përfshirje në procesin e vetvlerësimit/vlerësimit siguron që me pjesëmarrje
vetanake të kontribuojë në pikturën reale dhe objektive të shkollës, të mer vendime dhe të implementoj veprime për avansimin e saj.
Me rastin e vetvlerësimit/vlerësimit të punës së shkollës, prindërit/kujdestarët vlerësojnë edhe punën e tyre dhe përfshirjen në ekipe,
këshilla të prindërve, Klube të prindërve dhe punëtorëve të arsimit si dhe angazhimin individual.
Vetvlerësimi/vlerësimi i kualitetit të punës së shkollës është obligim ligjor, dhe njëkohësisht edhe nxitje që të gjith akterët e jetës shkollore të pranojnë përgjegjësitë për punën dhe zhvillimin e tyre. Kjo nuk është forma e vetme e vlerësimit të punës, por është bazë për llojet e tjera të vlerësimit.
Në kuadër të ekipit për vetvlerësim, prindërit/kujdestarët, bashk me anëtarët e tjerë të Ekipit, kujdesen për sigurimin dhe avansimin e
kualitetit të punës edukativo-arsimore të institucionit, përcjellin realizimin e programit të edukimit dhe arsimimit, kujdesen për realizimin e
qëllimeve dhe standardeve të arritjeve, vlerësojnë rezultatet e punës së arsimtarëve dhe bashkëpuntorëve profesional, përcjellin dhe vërtetojnë rezultatet e punës së nxënësve dhe të rriturve, ndërmarrin masa për punë përshtatur në mënyrë unike me nxënësit dhe të rriturit në
procesin e arsimimit dhe edukimit dhe zgjidhin çështje të tjera profesionale të punës edukativo-arsimore.
Me rastin e vlerësimit të jashtëm të kualitetit të shkollës nga ana e këshilltarëve arsimor nga Ministria e arsimit, prindërit do të jenë të
përfshirë në biseda dhe me këtë do të kenë rastin të bartin edhe pikëpamjet e tyre se çka është mirë e çka duhet të ndryshohet. Mendimi i
Vetvlerësimi njihet si intervenim i
rëndësishëm në shkolla si psh në Britani
të Madhe. Kjo është një mundësi për shkollën që të mundësojë shqyrtim më të
qartë të pikturës së gjërë dhe bashk nga
shumë perspektiva të vlerësohet puna
e shkollës në periudhën e kaluar, e në
bazë të të dhënave të bëhet plani strategjik i zhvillimit të shkollës (plani zhvillimor). Ky lloj i vlerësimit realizohet çdo
katër vjet dhe nënkupton mbledhje dhe
analizë të të dhënave dhe informatave relevante për të shqyrtuar gjendjen
momentale nga kënde të caktuara dhe
bashk, duke përfshirë të gjith akterët –

fëmijtë, prindërit dhe menaxhmentin,
të mundësojë definimin e prioriteteve
dhe qëllimeve për periudhën e ardhshme. Në këtë process të planifikimit strategjik (zhvillimor), me të cilin udhëheq
shkolla, nga interesi i përgjithshëm është përfshirja e prindërve.
Metodologjia nënkupton realizimin e aktiviteteve në disa hapa: mbledhje e të dhënave që gjenden në raportet e shkollës (raportet vjetore, raportet
mbi punën e ekipeve, të dhënat krahasimore nëpër vite, etj.), pastaj mbledhja e mendimeve të stafit, prindërve dhe
nxënësve, vlerësimi i tyre i arritjeve të

realizuara, gjat viteve të kaluara. Shkolla angazhon
konsultant të jashtëm për politikat arsimore i cili
analizon të dhënat e mbledhura dhe mundëson të
kuptuar më të qartë të arritjeve në raport me politikat nacionale britanike (AusVles dhe NAPLAN)
në periudhën e kaluar, si dhe të kuptuar të arritjeve dhe pritjeve nga perspektiva e akterëve të
ndryshëm të përfshirë në procesin arsimor.
Pjesëmarrja e prindërve–gjat përpilimit të planit strategjik të shkollës, prindërit kanë pjesëmarrje
të rëndësishme në disa mënyra në faza të ndryshme të procesit. Prindërit e angazhuar në kuadër të
punës së Këshillit të shkollës kanë qasje në të dhënat relevante gjat procesit të përpilimit të planit
strategjik dhe kanë qenë të përfshirë jo vetëm në
fazën e analizës së situatës dhe të përcaktimit të
prioriteteve, por edhe në bisedat rreth zhvillimit të
planeve nacionale arsimore (NAPLAN). Prindërit e
tjerë kanë qenë të përfshirë dy herë – gjat mbledhjes së të dhënave në fazën e parë të procesit si dhe
gjatë definimit të prioriteteve dhe krijimit të planit. Gjat fazës së parë, është zhvilluar pyetsori me
të cilin janë mbledhur të dhëna rreth pyetjeve siç
janë: “Çka është mirë në shkollën tonë?”, “Çka implementon shkolla, e që ju posaçërisht e vlerësoni
(praksat e mira)?”, “A ekëziston diçka që sipas mendimit tuaj do të duhej të shtohej apo hiqej nga programet e tona të tanishmë?”, “Kur fëmiu mbaron
shkollën fillore, çka sipas jush duhet patjetër të
dijë/mësojë ose të ketë në përvojë?”. Në fazën e
dytë, gjat procesit të konsultimit, organizohen “diskutime publike” të vogla grupore, ku prindërit njohtohen me prioritetet e ndara dhe me planin strate-

gjik të propozuar të zhvillimit të shkollës.
Dobia nga përfshirja e akterëve në procesin
e vetvlerësimit/zhvillimit të planit strategjik (zhvillimor) të shkollës – Menaxhmenti i shkollës, duke
folur për të mirat e përfshirjes së të gjith akterëve në procesin e vetvlerësimit dhe zhvillimit të planit strategjik (zhvillimor) cek që në këtë mënyrë dukshëm është fuqizuar puna e shkollës sidomos në
domenin e zhvillimit të klimës së respektimit dhe
partneritetit posaçërisht në mes shkollës-prindërve-bashkësisë lokale. Kjo ishte mundësi që të
njihen dhe të festohen shumë suksese, si dhe të
mendohet në mënyrë kreative rreth mundësive dhe gjasave të ardhshme për zhvillim dhe rritje të mëtutjeshme. Duke u fokusuar në rezultatet e
vlerësimit, një grup i nxënësve dhe individëve – arsimtarëve dhe prindërve, ky process ka mundësuar
që të mundësohet grupimi i nxënësve në ekipe për
të cilat krijohen programe/qasje që çojnë kah arritje më të mëdha.
Në proces të këtillë të vetvlerësimit dobia
nuk është vetëm në shqyrtimin sistematik të fuqive dhe dobësive, si dhe tek zgjedhja e prioriteteve dhe përpilimit të planit të intervenimeve. Më e
rëndësishmja është që përmes këtij procesi të gjith
akterët bëhen më të shkathët në të kuptuarit e interest më të mirë të fëmijëve në arsim, ndërsa të
punësuarit arrijnë shkathtësi në veprime dhe analiza të të dhënave të disponueshme që mund të përdoren për udhëheqje të mësimdhënies dhe mësimnxënies që ka sjell deri tek përmirsimi i rezultateve
të mësimnxënies tek nxënësit.

19

20

SHKOLLA PËR FILLESTARË

Aktivi professional për planifikim zhvillimor
Plani zhvillimor i shkollës është dokument strategjik me të cilin vërtetohen
qëllimet e zhvillimit të shkollës në periudhën nga tri deri në pesë vjet.
Përgjigjet në këto pyetje:
• Çfarë është shkolla tani?
• Si dëshirojmë të jetë shkolla?
• Si do të arrijmë këtë?
• Si do të dijmë që kemi arritur këtë?
Planifikimi zhvillimor i shkollës koordinohet nga Aktivi për planifikim zhvillimor
të shkollës. Ky Aktiv përbëhet nga përfaqësuesi/ja e Këshillit të prindërve, arsimtari/ja, nxënësi nga Parlamenti i nxënësve dhe përfaqësuesi nga vetqeverisja lokale.
Aktivitetet e Aktivit janë:
• shkruarja, udhëheqja, përcjellja e procesit të planifikimit zhvillimor të shkollës;
• shkruarja e planit Zhvillimor;
•	shkruarja e propozim projekteve me të cilët realizohen qëllimet e planifikuara të zhvillimit;
• përcjellja e realizimit të planit Zhvillimor;
•	bashkëpunimi me Aktivin për programin shkollor dhe komisionin për programin vjetor të punës së shkollës, që këto dy dokumente të përshtaten;
•	informim i kolektivit, prindërve/kujdestarëve dhe këshillit të Shkollës rreth realizimit të planit Zhvillimor.
• Organizim i vlerësimit të kualitetit të realizimit të planit zhvillimor.

SHKOLLA PËR FILLESTARË
Shkolla në
Palillullë tanimë ka disa
vite që organizon panair të
zejeve të vjetra. Atë ditë, nxënësit,
arsimtarët dhe prindërit kanë mundësi
të njihen me zeje të shumta (bonbonist,
farkëtar, bukëpjekës, kasap, një libralidhës,
një bravandreqës, rrobaqepës, këpucar,
etj.). Në aktivitete marin pjesë prindërit/
kujdestarët, kusherinjtë (gjyshërit,
gjyshet, tezet) e nxënësve/eve
që meren me një nga këto
zeje.

Nëna e nxënëses së
klasës së parë i ka propozuar
mësueses të organizojë seksion të
alpinizmit. Pasiqë nëna është anëtare
aktive e shoqatës së alpinistëve, ka mar
pjesë në formimin e seksionit ashtu që në
takimin e prindërve, prindërve/kujdestarëve i
ka prezantuar idenë dhe mënyrën e realizimit
të aktivitetit. Gjat vitit shkollor nxënësit/et,
prindërit/kujdestarët dhe mësuesja, kanë
realizuar disa aktivitete të qëndrimit në
natyrë që kanë qenë të karakterit
argëtues dhe arsimor.

Anëtarët e këshillit të
prindërve të klasës së parë dhe të
dytë të një shkolle, kanë nisur inicijativën
për avansim të kushteve të të ushqyerit kualitativ
që realizohet për fëmijtë në qëndrim ditor. Kanë
bërë një hulumtim të vogël me çka prindërit janë të
pakënaqur rreth çështjes së ushqimit të nxënësve. Bashk
me menaxhmentin e shkollës dhe ekspertin për prokurime
publike, kanë pregatitur tender që ka përfshirë të gjitha
kushtet që prindërit i kanë identifikuar si të rëndësishme,
e të cilët janë në përputhje me procedurat që rregullojnë
ushqimin e fëmijëve në institucionet arsimore. Pas
përfundimit të përzgjedhjes së ofertuesve të ushqimit,
në të cilën ka marr pjesë Këshilli, prindërit kanë
përfshirë përfaqësuesin e tyre në grupin
për përcjellje të implementimit të
shërbimeve.

Anëtarët e këshillit të
prindërve të një shkolle kanë
nisur iniciativën e rregullimit të oborrit të
shkollës, që të bëhet një vend më i bukur dhe
më i këndshëm për fëmijët. Kanë pikturuar murin,
kanë gjelbëruar hapsirat me fidane dhe kanë vendosur
disa karrike. Për fëmijët e klasave më të ulëta, në një pjesë
të posaçme të oborrit është bërë “klasa në të hapur” – është
pikturuar hapsira për lojëra të ndryshme (“Mos u hidhëro,
njeri”, shah, “lojë me kërcime”), që mund të realizohen në
orët e edukatës fizike për klasët më të ulëta, por edhe pas
përfundimit të mësimit të rregullt. Me iniciativën e Këshillit
të prindërve, është kontaktuar edhe bashkësia lokale
për përmirsimin e ndricimit në orët e mbrëmjes. Të
gjitha këto janë bërë në kuadër të programit të
parandalimit të dhunës tek nxënësit dhe
promovim i zhvillimit të stileve të
shëndosha të jetës.
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Këshilli i prindërve
Këshilli i prindërve është trup këshilldhënës i shkollës dhe përbëhet nga një
prind/kujdestar nga çdo paralele në shkollë. Këshilli i prindërve shqyrton çështjet e
kualitetit të punës së shkollës, kushtet për punë dhe mësim, sigurinë e nxënësit, dokumentat shkollore, marin pjesë në propozimin e lëndëve zgjedhore dhe në përzgjedhjen e teksteve shkollore, shqyrtojnë qëllimin e harxhimit të mjeteve nga donacionet dhe aktivitetet e zgjëruara të shkollës, jep pëlqim për programin dhe organizimin
e ekskurzioneve, shqyrton edhe çështje të tjera aktuale në punën e shkollës.
Këshilli i prindërve propozimet e veta, pyetjeet dhe qëndrimet ja drejton organeve udhëheqëse, drejtorit/es dhe organeve profesionale të institucionit. Mënyra
e zgjedhjes së Këshillit të prindërve përcaktohet me statutin e institucionit, ndërsa
puna rregullohet përmes rregullores së punës.

Klubet e prindërve dhe arsimtarëve
Klubet e prindërve dhe arsimtarëve paraqesin grupe që përbëhen nga prindërit
dhe arsimtarët e interesuar që më aktivisht të përfshihen në krijimin dhe realizimin
e programit dhe që ofrojnë mbështetje për të gjith nxënësit aktiv në procesin arsimor – nxënësit, prindërit dhe arsimtarët. Klubet janë njësi operative që mundësojnë pjesëmarrje direkte të arsimtarëve dhe prindërve, të cilët shpejt dhe me efikasitet i përgjigjen nevojave të pjesërrësve të ndryshëm në arsim, organizojnë dhe
realizojnë aktivitete konkrete dhe iniciativa dhe në këtë mënyrë edhe kontribuojnë
në zhvillimin e bashkëpunimit kualitativ në relacionin shkollë-prindër.
Duke vepruar si shoqatë joformale, Klubi mundëson organizim dhe realizim më
fleksibël dhe efikas të një numri më të madh të iniciativave, se që është rasti me
Këshillin e prindërve. Në këtë mënyrë, Klubi bëhet “dorë e zgjatur” për implementim të aktiviteteve të Këshillit të prindërve/Ekipeve për bashkëpunim me familjen.

“Udhëzues për këshillin e
prindërve” është një publikim në
të cilin mund të lexoni më tepër rreth
këtij organi shkollor.
http://opd.org.rs/resurs-paket/
materijali-razno/edukativnebrosure/Vodic%20kroz%20
savet%20roditelja.pdf

Korniza e punës së Klubit të prindërve dhe arsimtarëve nënkupton:
•	shqyrtimi i nevojave dhe interesimeve të pjesëmarrësve të
ndryshim në arsim (prindërve, arsimtarëve, nxënësve) për mbështetje të caktuar, me theks të vacant në të kuptuarit e të gjitha pengesave që ekëzistojnë në bashkëpunimin prind – shkollë (implementim i hulumtimeve në temën se si prindërit i shohin arsimtarët
në procesin arsimor dhe kundërta, diskutime se si të avansohet
bashkëpunimi sipas temave të caktuara, cilat shkathtësi mungojnë,
etj.);
•	krijimi i programeve arsimore, shkollore (për shembull, marrja
pjesë në mësim) dhe jashtëshkollore, siç janë aktivitete të ndryshme në fushën e sportit, shkencës, kulturës, mbrojtjes ekologjike,
shëndetësisë dhe sigurisë, etj. – në të gjitha temat që identifikohen
si të rëndësishme, si për nxënësit ashtu edhe për prindërit dhe arsimtarët;
•	zhvillim i iniciativave për avansim të organizimit të jetës në shkollë
– ambientit të shkollës dhe kushteve në shkollë;
•	planifikimi/identifikimi i programeve/iniciativave të rëndësishme,
shoqatave etj në bashkësinë lokale por edhe më gjërë (në planin
ndërkombëtarë) më të cilët duhet të zhvillohet partneritet/bashkëpunim;
•	mbledhje e mjeteve për programet/iniciativat që ndodhin në shkollë;
•	informim i rregullt i Këshillit të prindërve, këshillit të arsimtarëvë,
ekipeve shkollore rreth aktiviteteve të implementuara (pjesmarrja
në takimet e rregullta, pregatitijen e raporteve periodike, etj.);
•	informim i rregullt i prindërve, arsimtarëe dhe nxënësve rreth aktiviteteve të planifikuara dhe të implementuara (ueb faqja e shkollës, kampanja, info pultet, gazeta e shkollës, etj.).

Deri
tani rreth 50
shkolla në 11 qytete kanë
futur Klubet e prindërve dhe
arsimtarëvë në planet vjetore të
punës së shkollave. Nëse dëshironi
që iniciativa e till të implementohet
edhe në shkollën tuaj, kontaktet
dhe mbështetje mund të gjeni në
faqenn
www.obrazovanje.
org
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Prindërit e klasës së parë të një shkolle në Beograd kan identifikuar si sfidë të rëndësishme mungesën e programeve kualitative dhe finansiare për
fëmijët gjatë pushimit verorë, që njëkohësisht do të
mundësonte edhe ruajtjen e fëmijëve gjatë kohës së
punës së prindërve. Si periudhë problematike e vacant kanë identifikuar fundin e Qershorit, kur prindërit
shpesh nuk janë në gjendje të sigurojnë kujdes për
fëmijët, e ende nuk janë në gjendje të marin pushim. Si
përgjigje ndaj kësaj nevoje, prindërit në bashkëpunim
më shkollën kanë filluar iniciativën Pushimi aktiv/qëndrim për fëmijët dhe kanë organizuar program dyjavorë
gjatë gjysmës së dytë të muajit Qershor. Shkolla ka siguruar përdorimin e të gjitha hapësirave të nevojshme
(klasave, koridoreve, sallës së edukatës fizike, terenet
sportive dhe oborrin e shkollës, etj.), ndërsa prindërit
kanë krijuar program i cili është bazuar në masë të madhe në pjesëmarrjen vullnetare të prindërve dhe arsimtarëve.
Gjatë këtyre dy javëve, 25 vogëlushë kanë pas
mundësinë të marin pjesë në:
•	puntori creative – puntori origami, puntori
muzikore dhe dramë
•	aktivitete sportive – gjimnastikë e mëngjesit,
shëtitje dhe lojëra sportive në natyrë
•	shëtitje educative – vizitë kopshtit botanic,
vizitë njëditore në Sremski Karlovac në bashkëpunim me qendrën rinore ekologjike “Radullovaçki” dhe rezervatin special të natyrës
“Pellgu i Obedit”
•	vizitë programeve të ndryshme arsimore që
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realizohen në Beograd – puntoria njëditore
në sheshin e lojrave “Kamiçak” – “50 shtete
për 50 ditë”, etj.
Programi ka mundësuar mbështetje të rëndësishme për prindërit, duke siguruar ofertë kualitative arsimore për mjete minimale. Fëmijtë kanë pas rastin të
krijonë aftësi por edhe të njohtojnë shok nga paralele
të ndryshme dhe të zhvillojnë miqësi që është e rëndësishme për pengim të dhunës ndërmoshatare. Menaxhmenti shkollor, arsimtarët dhe prindërit, njohin të
mirat e pjesëmarrjes së përbashkët; prindërit njohin
shkollën si mbështetje, ndërsa arsimtarët dhe menaxhmenti njohin burimet të cilat mund të sigurohen nga
prindërit. Rezultati është formimi i Klubit të prindërve
dhe arsimtarëve, i cili mbledh rreth 30 arsimtarë dhe
prindër.
Prindërit e një shkolle të madhe në Sërbi kanë
identifikuar nevojën që më shumë të lidhen mes vete,
për të mbështetur punën e shkollës. Për tu njohur më
mirë dhe për të krijuar atmosferë tjetër në shkollë,
kanë organizuar ngjarje të ndryshme, siç është “Panairi i kafshëve shtëpiake”. Shkolla një të Shtune ka
qenë vendtakim për fëmijtë, prindërit, arsimtarët dhe
kafshët shtëpiake në një atmosferë komplet ndryshe
festive. Gjatë kësaj ngjarjeje, fëmijtë dhe
prindërit kanë pregatitur ekspozitë shitëse të imtësirave të ndryshme që i
kanë bërë vet, ëmbëlsira, pije (kafe
dhe çaj) dhe kështu kanë mbledhur
mjete për avansim të punës së shkollës dhe programeve që realizohen në shkollë.

Këshilli shkollor
Këshilli shkollor është organ i udhëheqjes së shkollës i cili kontribuon për kualitet të shkollës
nga pikëpamja e planifikimi, vendosjes së politikave të shkollës (duke përfshirë edhe rregullat e shkollës), mbikqyrjës së punës së shkollës dhe ftesës së kuadrove shkollore në përgjegjësi për rezultatet.
Këshilli shkollor gjithsejt ka nëntë anëtarë dhe përbëhet nga tre përfaqësues/e të bashkësisë lokale, tre përfaqësues/e të kuadros arsimore dhe tre përfaqësues të Këshillit të prindërve. Në
seancat e Këshillit shkollor pa të drejtë vendimmarrjeje marin pjesë: drejtori/esha e shkollës, përfaqësuesi/ja e Parlamentit të nxënësve, përfaqësuesi/ja e sindikatit dhe sekretari i shkollës në cilësinë e procesmbajtësit. Mandati i Këshillit shkollor zgjat katër vjet. Anëtarët e Këshillit shkollor nga
rradhët e të punësuarve i propozon këshilli i Arsimtarëve ndërsa nga rradhët e prindërve/kujdestarëve i propozon Këshilli i prindërve, me deklarim të mshehtë.
Kompetencat e Këshillit të shkollës janë:
•	Miratimi i Statutit të shkollës, rregullat e sjelljes në shkollë dhe akte të tjera të përgjithshme;
•	Miratimi i raportit të realizimit të programit shkollor, planit zhvillimor ose planit vjetor të
punës së shkollës, si dhe raportet mbi vlerësimin dhe vetvlerësimin;
• Dhënia e aprovimit në organizimin dhe sistematizimin e punëve;
•	Shqyrtimi i respektimit të principeve të përgjithshme, realizimi i qëllimeve të arsimimit
dhe edukimit dhe standardeve të arritjes;
•	Marja e masave për përmirsim të kushteve të punës dhe realizim i punës edukativo-arsimore;
•	Miratim i planit të perfeksionimit professional të të punësuarve ose adoptim i raportit
mbi realizimin e tijë;
• Miratim i planit finansiarë të institucionit në përputhje me ligjin;
• Ndan shpërblime për nxënësit/et e shkollës;
• Kryen edhe punë të tjera në përputhje me ligjin, aktin mbi themelimin dhe statutin.
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Në parnteritet për arsimim
Fondacioni për shoqëri të hapur dhe UNICEF kanë nisur projektin “Formimi i asociacionit nacional të arsimtarëve dhe prindërve – Në
partneritet për arsimim” i destinuar për arsimtarët dhe prindërit, me qëllim të promovimit dhe nxitjes së shoqërimit të tyre në mënyrë që më
me efikasitet të mund të inicojnë ndryshime në arsim dhe të zgjidhin problem të cilët në shoqërinë modern bëhen çdo ditë e më komplekse.
Projekti është i orientuar kah fuqizimi dhe rritja e ndikimit të prindërve dhe arsimtarëve në politikat arsimore dhe në pjesëmarrjen e tyre në
vendimmarrje, bashkëpunim mes shkollave dhe familjes, me focus në kualitetin e pjesëmarrjes dhe raporteve të cilat vendosen. Qëllimi është që në praktikë të tregohet se si bashkëpunimi dhe partneriteti arsimtar-prind mund të jenë të dobishme për fëmijtë, procesin dhe rezultatet arsimore. Për këtë gjë, projekti “Në partneritet për arsimim” ka rrolin që ti mbledh të gjith ata që dëshirojnë ndryshim dhe kanë energji
dhe dije që mund në mënyrë të drejtë të ndikojnë në proceset arsimore dhe marrësit e vendimeve përmes punës së portalit obrazovanje.org
dhe bashkimi i punëtorëve të arsimit dhe prindërve, pikë së pari përmes klubeve lokale dhe shkollore të prindërve e pastaj përmes themelimit të Asociacionit nacional të arsimtarëve dhe prindërve.
Projekti realizohet përmes disa fazave mes të cilave ajo më e rëndësishmja është formimi i klubeve të prindërve dhe punëtorëve të arsimit në 11 qytete: Beograd, Novi Sad, Suboticë, Zrenjanin, Seçanj, Lloznicë, Çaçak, Kralevë, Leskoc, Nish dhe Novi Pazar. Klubet kanë punuar të
në harimin e përgjigjes së përbashkët ndaj temave siç janë parandalimi i dhunës ndërmoshatare, avansimi i kualitetit të arsimimit joformal,
ngritja e nivelit të sigurisë së fëmijëve në shkolla, futja e mësimdhënies interactive dhe multidisciplinore përmes partneritetit, ku përindërit
paraqesin resurs për shkollës. Gjithashtu, në kuadër të projektit është paraparë edhe formimi i klubeve shkollore të arsimtarëve dhe prindërve të cilët se bashku do të avansojnë kushtet e punës në shkollë dhe kualitetin e arsimit.
Portali obrazovanje.org do të shërbejë si vend i rëndësishëm për arsimtarët, drejtorët, bashkëpuntorët professional dhe prindërit në Sërbi që të informohen rreth nocioneve bazë, dokumentëve më të rëndësishëm, ligjeve, hulumtimeve dhe temave për arsimin e shekullit 21. Në
këtë portal të interesuarit mund të diskutojnë edhe për të gjitha aspektet e aktivitetit arsimor, por edhe të shkëmbejnë qëndrime dhe shembuj të praksës së mirë dhe të propozojnë iniciativa për përmirsim të kualitetit të arsimit. Në përmbajtjet nga arsimi do të futen të gjitha risitë
dhe ndryshimet në këtë fushë, qoftë të jetë fjala për ligj të ri, akt nënligjorë apo aplikim të prakës së mirë ose të keqe.

Bashkohuni me ne dhe regjistrohuni në portal për t’u bërë pjesë e kësaj iniciative!
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Shenime ( PËR KËTË PJESË ËSHTË PARAPARË E TËRË FAQJA)
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