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Christopher Bezzina është Profesor i Drejtimit në Arsim në Fakultetin e Edukimit, Universiteti 

i Maltës. Aktualisht është Zëvendës Dekan dhe Shef i Departamentit të Lidershipit për Mësim 

dhe Inovacion, dhe që nga viti 2016 është anëtar i Departamentit të Arsimit në Universitetin 

Uppsala, Suedi. 

Ai ka dhënë mësim dhe ka kryer konsulencë në vende si Shqipëria, Belgjika, Qiproja, Italia, 

Kosova, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Polonia, Portugalia, Suedia, Seychelles dhe Shtetet 

e Bashkuara në fushat e zhvillimit profesional, planifikimin e zhvillimit të shkollës, 

vetëvlerësimin në shkolla, komunitetet e të mësuarit profesional dhe qeverisja. Ai është edhe 

Commonwealth dhe Fulbright Scholar. Ai është visiting professor në Universitetin e Bolonjës, 

Itali. 

Christopher ka botuar në fushat e zhvillimit profesional, udhëheqjes dhe qeverisjes në revista 

të ndryshme internacionale, duke përfshirë një numër të konsiderueshëm librash. Ai është i 

përfshirë në institucione të ndryshme arsimore evropiane dhe ndërkombëtare dhe shërben 

në një numër të bordeve editoriale. Christopher është nënkryetar i Këshillit të 

Commonwealth-it për Administrimin dhe Menaxhimin e Arsimit. 

Genc Alimehmeti është Profesor i Asociuar në Departamentin e Menaxhimit, Universiteti i 

Tiranës. Ai është visiting professor në Universitetin e Bolonjës dhe Universitetin e Maltës 

(Programi i udhëheqjes së Shkollës - Udhëheqja Transformuese). Ai gjithashtu ka kryer 

kërkime në Universitetin e Bolonjës, Universitetin e Antwerp dhe IPRASE (Trento), Brown 

University. 

Interesat e tij kërkimore qëndrojnë në fushën e udhëheqjes së shkollës, sipërmarrjes, 

qeverisjes së korporatave, përgjegjësisë sociale së korporatave, falimentimit. Mbi këto tema, 

ai ka botuar në Education Administration Quarterly, Educational Management Administration 

& Leadership Journal; RicercAzione; International Journal for Educational Law and Policy; 

Journal of Accounting, Auditing and Finance; etj. 

Stephen L. Jacobson është një Distinguished Profesor në Shkollën pasuniversitare të arsimit 

(GSE) në Universitetin Buffalo, Universiteti Shtetëror i Nju Jorkut (UB). Gjatë karrierës së tij 

32 vjeçare në UB, ai ka shërbyer si zv. Dekan i GSE, Kryetar i Departamentit të Lidershipit dhe 

Politikave të Arsimit dhe Koordinator i Programeve të Administratës Arsimore. Ai është 

kryetar i Këshillit të Universitetit për Administratë Arsimore (UCEA) dhe Shoqatës për Financat 

dhe Politikat e Arsimit (AEFP). Ai është redaktor themelues dhe i lartë i revistës 



Ndërkombëtare të ‘Leadership and Policy in Schools’, botuar nga Routledge Press, dhe 

redactor udhëheqës I serive të librave, ‘Policy Implications of Research in Education’, botuar 

nga Springer Publications. Interesat e tij kërkimore përfshijnë reformën e përgatitjes dhe 

praktikës së lidershipit arsimor, udhëheqjen e suksesshme në shkollat e varfra të larta dhe 

kompensimin e mësuesve. 

Interesat e tij kërkimore përfshijnë reformën e përgatitjes dhe praktikës së lidershipit arsimor, 

udhëheqjen e suksesshme në shkollat me varfëri të lartë dhe kompensimin e mësuesve. 

Hulumtimi e tij kryesor ekzaminoi udhëheqjen e qendrave të edukimit të fëmijërisë së 

hershme në Zelandën e Re dhe udhëheqjen në arsimin e mesëm në Belize. Ai është autor / 

redaktor i gjashtë librave, 35 kapituj librash dhe 45 artikuj revistash internacionale. Ai ka dhënë 

leksione ftuar në vende të ndryshme, duke përfshirë: Australi, Austri, Barbados, Kanada, Kina, 

Qipro, Angli, Etiopi, Gjermani, Gana, Izrael, Xhamajka, Mali, Malta, Meksikë, Hollandë, Zelandë 

e Re, Norvegji, Afrikë, Spanjë dhe Suedi. Ai gjithashtu ka qenë profesor / studiues në 

universitetet e Kanadasë, Qipros, Anglisë, Zelandës së Re dhe Norvegjise4. Ai aktualisht 

është duke punuar si këshilltar i Departamentit të Arsimit të Shtetit të Nju Jorkut, pasi punon 

për të përfshirë Standardet Profesionale për Lidershipin Arsimor (PSEL) në kërkesat e 

certifikimit për udhëheqësit e shkollave në shtet. Në pranverë 2019, ai do të jetë japi 

‘Vlerësimi në arsim’ si një Fulbright Scholar në Universitetin Aleksandër Moisiu në Durrës, 

Shqipëri. 

 

Nikoleta Mita është Profesoreshë e Edukimit, Rektore e Kolegjit Logos dhe adjunct professor 

në Universitetin Clemson (SHBA). Ajo ka 40 vjet përvojë në mësimdhënie dhe kërkime. 

Aktualisht ajo po jep mësim në programet e magjistraturës dhe doktoraturës në arsim dhe 

psikologji. Ajo ka një përvojë të gjatë në edukimin e mësuesve, administratën arsimore, 

trajnimin e mësuesve, vlerësimin arsimor dhe psikologjik, planifikimin, organizimin dhe 

udhëheqjen e projekteve kërkimore. Ajo ka përvojë në zbatimin e projekteve ndërkombëtare. 

Ajo ka luajtur një rol aktiv në zbatimin e reformave arsimore në të gjitha nivelet e arsimit në 

Shqipëri dhe Kosovë. Ajo bashkëpunon me shoqatat profesionale në fushën e arsimit. Ajo 

është autore e botimeve të ndryshme. 

 

Angelo Paletta është Profesor i Sistemeve të Kontrollit Menaxherial në Alma Mater 

Studiorum, Universiteti i Bolonjës, Zëvendës Rektor për Financa dhe Përgjegjësi Sociale, 

Kryetar i Shoqërisë Bujqësore të Universitetit të Bolonjës dhe Këshilltar i Kongregatës për 

Edukimin Katolik - Vatikan. Interesat e tij kryesore kërkimore përfshijnë: menaxhimin dhe 



udhëheqjen arsimore; qeverisjes dhe llogaridhënies; menaxhimin e krizave dhe riorganizimin 

e korporatave. 

Angelo Paletta është e përfshirë në trajnime dhe aktivitete konsulence për sektorin publik dhe 

privat dhe për shkollat dhe universitetet. Ai ka qenë anëtar i Ekipit të Vlerësimit të 

Universitetit, anëtar i komisioneve të ndryshme për provimin e shtetit për liçensimin e 

diplomave të auditimit, kryetar dhe anëtar i komisioneve për përzgjedhjen e stafit tekniko-

administrativ; ai është konsulent teknik i Gjykatës për çështje penale dhe administrative që 

lidhen me çështjet financiare dhe të qeverisjes korporative. 

Ai është i fokusuar në udhëheqjen e shkollës, përmirësimin e shkollës dhe efektivitetin, 

kontrollin menaxherial, qeverisjen e korporatave dhe në këto tema që ai ka botuar në Public 

Management Review, Journal of School Choice, Educational Management Administration and 

Leadership, Leadership and Policy in Schools, Education and Urban society, etj. 

 

Pam Sammons është Profesor i Arsimit në Departamentin e Arsimit, Universitetin e Oksfordit 

dhe anëtar i lartë në Universitetin Jesus, Oksford. Më herët ka qenë profesor në Shkollën e 

Edukimit, Universitetin e Nottingham (2004-2009) dhe profesor në Institutin e Edukimit në 

Universitetin e Londrës (1993-2004) ku drejtoi Qendrën Ndërkombëtare të Përforcimit dhe 

Përmirësimit të Shkollave (ISEIC) 2004. Hulumtimi i saj për më shumë se 30 vjet është 

fokusuar në efektivitetin dhe përmirësimin e shkollës, udhëheqjen e shkollës, efektivitetin e 

mësimdhënies dhe zhvillimin profesional dhe promovimin e barazisë dhe përfshirjes në arsim. 

Ajo ka kryer studime kombëtare në Angli, Skoci dhe Irlandën e Veriut duke përfshirë edhe 

hulumtimin longitudinal të arsimit parashkollor dhe të mesëm (EPPSE 3+ -16) nga 1996-2014 

dhe analizat e ndikimit për vlerësimin e Qendrës së Fëmijëve në Angli ( 2009-2015). Ajo ka 

një interes të veçantë në studimet longitudinale dhe përdorimin e metodave mikes të. Ajo ka 

ofruar këshilla hulumtuese për agjencitë e inspektimit në Angli, Irlandën e Veriut, Skocinë dhe 

Suedinë dhe është angazhuar në zhvillimin e studimeve të efektivitetit arsimor në Qipro, 

Gjermani, Norvegji dhe Suedi. Ajo është një nga autorët i raportit të OECD për Republikën 

Çeke (2012). Ajo siguroi kontributin për zhvillimin profesional të Këshilltarëve të Sfidave në 

Uells (shtator 2014) dhe ka qenë këshilltar i DFE për hulumtimin mbi 'Efektin Londinez'. Ajo 

ka kryer hulumtime mbi mobilitetin shoqëror për Sutton Trust duke eksploruar nxitësit e 

suksesit akademik për studentët 'të ndritshëm, por të pafavorizuar' dhe për aspiratat e 

studentëve. Pam është aktualisht një bashkë-hetuese për studimin video OECD TALIS mbi 

mësimin e matematikës në Angli (financuar nga DFE) i mbajtur me Trustin e Zhvillimit të 

Arsimit. Pam ka qenë guvernator i një shkolle fillore në Oxfordshire dhe një guvernator për 

një shkollë të mesme në qytetin e Oksfordit. 
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MIRËNJOHJE 

 

Në çdo ndëmarrje si kjo, ka shumë njerëz që janë përgjegjës për rezultatet. Së pari, duam të shprehim 

mirënjohjen për mbështetjen financiare dhe intelektuale të Fondacionit Shqiptaro-amerikan të Zhvillimit i 

cili ka iniciuar këtë raport. 

Ne ndjehemi borxhli ndaj grupit të talentuar të asistentëve të punës kërkimore të cilët grumbulluan të 

dhënat, ndërmorën studimet e vëzhgimit dhe u përfshinë në pjesë të ndryshme të studimit. Duam të 

falenderojmë Kozeta Notin, Gentjan Shaqirin, Alba Skendajn, Erida Elmazin, Ornela Linan, Eranda Bilalin, 

Aleksandra Ballcon, Aida Sotirin dhe Armanda Myrtollarin, Anila Cotan, Teuta Dobin, Ina Kasimatin, Djana 

Barjamin, Miranda Kolldanin, Albana Hoxhën, Fatmira Mullicin për nivelin e lartë të profesionalizmit që 

treguan gjatë kryerjes së intervistave. Gjithashtu i shprehim mirnjohjen tonë Arjon Sinajt, Vijola Sinajt, Silva 

Çelikës, Anxhela Begas, Sotira Shkurtit, Arlinda Shametajt, Eronida Matajt, Ibrisa Bashës, Fioralba Liços 

dhe Aida Pulajt për punën e tyre të palodhur dhe vëzhgimeve të tyre të vëmendshme. 

Në fund, falenderojmë pjesmarrësit të cilët na dedikuan kohën e tyre të vlefshme, për të ndarë me ne 

mendimet e tyre, përvojën, gjykimin dhe pikpamjet e tyre të cilat na ndihmuan në të kuptuarin e drejtuesve, 

lidershipit dhe zhvillimit të lidershipit në Shqipëri.  
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
KY RAPORT TRAJTON TRE DETYRA KRYESORE, KONKRETISHT: 

1. Të rishikojë dhe rishqyrtojë Standardet më të fundit të Vlerësimit dhe dokumentet përkatëse në 

lidhje me punën e drejtorëve të shkollave 

Kjo është trajtuar nëpërmjet një investigimi të thellë të fushës së marrë  në studim pas adoptimit të një 

qasjeje metodash miks. Metodat e kërkimit që janë përdorur na kanë dhënë mundësinë e marrjes së 

fidbekut 360 gradë dhe na ka ndihmuar të vlerësojmë përshtatshmërinë e Standardeve më të fundit dhe 

me propozimin për t’i riparë ato. 

2. Kryerja e një analize të situatës dhe dhënia e rekomandimeve për zhvillimin profesional që nevojitet 

për arritjen e standardeve për të cilat është rënë dakort, duke marrë në konsideratë fazat e ndryshme 

të zhvillimit të kapaciteteve: njohuritë akademike që ofrohen nga institucionet e arsimit të lartë; 

trajnimet para shërbimit, dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional. 

Kjo është arritur pas një shqyrtimit të detajuar të literatures ndërkombëtare në këtë fushë e cila eksploron 

fushat e përgatitjes dhe zhvillimit të lidershipit, dhe një shqyrtim të programeve shkollore që ofrohen për 

drejtorët e ardhshëm dhe ata ekzistues nga një këndvështrim i fazes së karrierës. Kjo duhet t’i ofrojë 

politikë-bërësve, hartuesve të programeve në universitete dhe institucioneve të tjera fidbekun e duhur për 

t’u angazhuar si individualisht ashtu edhe kolektivisht për t’u siguruar që Standardet për drejtorët trajtohen 

në të gjitha nivelet, domethënë në periudhën para–shërbimit (para se të bëhen drejtorë), gjatë fazes së 

Fillimit (2-3 vitet e para të punës si drejtor) dhe gjatë punës/ZHVP (e gjithë periudha në të cilën drejtuesi 

mban këtë pozicion).  

Gjithashtu rekomandimet përcaktojnë dhe që ofruesit e programeve nuk punojnë më në izolim nga njëri 

tjetri por do të: 

a) Zhvillojnë një politikë trajnimi e cila merr në konisderatë dhe integron fazat e ndryshme të karrierës 

së një drejuesi shkolle; dhe ndihmon në krijimin e një kurrikule të standardizuar të zhvillimit 

profesional për drejtuesit e shkollave në të gjithë vendin. 

b) Kenë Standarde Vlerësimi të cilat do të ndikojnë në hartimin e programeve, zhvillimin dhe 

pedagogjinë e të mësuarit të cilat do të sigurojnë që grupet e interesit (d.m.th qoftë drejtues të 

ardhshëm shkollash apo drejtues shkollash me përvojë) të jenë në gjendje të angazhohen dhe vetë 

me këto standarde gjatë zhvillimit të programeve. 

c) Sigurojë një format takimesh të rregullta për grupet e interesit, me qëllim që të sigurohen që, si 

ofrues të programeve shkollore, të jenë në një linjë me Standardet dhe për të mbështetur njëri-
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tjetrin në dhënien e mundësive adekuate të rritjes profesionale të drejtorëve të shkollave në faza 

të ndryshme të karrierës së tyre. 

d) Sigurojë një program për palët e interesuara me qëllim që:  

o Inspektorët/zyrtarët rajonalë t’u jepen mjetet për të vlerësuar saktë, me efikasitet dhe në 

mënyrë të drejtë nivelin e performancës së drejtorëve; 

o `Drejtorët të kenë pritshmëri dhe standarde të qarta në lidhje me performancën e 

lidershipit; 

o Të kenë procedura dhe praktika vlerësimi të cilat klasifikojnë cilësinë e performancës së 

lidershipit ndërkohë që sigurojnë fidbek të dobishëm për rritje dhe zhvillim profesional. 

e) Të profesionalizohet procesi i rekrutimit të drejtuesve të shkollave. 

3. Vlerësimi dhe dhënia e rekomandimeve në lidhje me marrjen në punë, procesin e vlerësimit të 

performancës dhe largimit nga puna të drejtorëve të shkollave në Shqipëri.  

Në këtë raport ne argumentojmë që nëpërmjet Rrugëtimit të Drejtorëve të formuar me anë të një sistemi 

të profesionalizuar rekrutimi, drejtuesit aktualë dhe të ardhshëm të shkollave do të angazhohen në një 

process të mësuari i cili është zhvillimor nga natyra. Ne nuk jemi pro një procesi që bazohet në parimin 

‘merr në punë e pusho nga puna’. Me kryerjen e këtij studimi në arrijmë në konkluzionin që theksi kryesor 

duhet të vendoset në përdorimin e vlerësimit si një mjet për të ndihmuar drejtorët e shkollave të rrisin dhe 

përmirësojnë praktikat e tyre. 

Bazuar në rishikimin e literaturës dhe në investigimin e detajuar, ne kemi arritur në konkluzionet e 

mëposhtme: 

Prezantimin e një strategjie kombëtare që përmban komponentët e mëposhtëm, e cila ka si synim forcimin 

e drejtuesve të shkollave – atyre ekzistues dhe të ardhshëm: 

a) Përvetësimin e standardeve të vlerësimit të praktikës dhe performancës për drejtuesit e shkollave 

(drejtorët, zëvendës drejtorët dhe shefat e departamenteve) të cilët udhëheqin përgatitjen, 

çertifikimin, marrjen në punë, vlerësimin dhe mbështetjen e vazhdueshme të drejtuesve të 

shkollave. 

b) Profesionalizimi i procesit të rekrutimit në pozicionet drejtuese të shkollave. 

c) Ofrimi i mbështetjes së duhur të drejtuesve të shkollave përgjatë rrugës së karrierës së tyre si 

drejtues ndërsa angazhohen me zbatimin e standardeve dhe indikatorëve.  

d) Krijimi i kurseve në fazën para-shërbimit/fillimit të punës, në fazën e stazhit dhe fazes gjatë punës, 

për t’u siguruar që të gjithë  drejtuesit ekzistues dhe ata të ardhshëm të shkollave mbështeten si 
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duhet në zhvillimin e kompetencave që nevojiten për të mundësuar përmirësimin e shkollave duke 

përfshirë dhe zhvillimin e aftësive pedagogjike të mësuesve?. 

e) Krijimi i mundësive trajnimi dhe zhvillimi për inspektorët/zyrtarët rajonalë me qëllim që të 

përmirësohen kompetencat e tyre në përdorimin e Standardeve dhe Indikatorëve të Vlerësimit, në 

dhënien e fidbekut efikas dhe në mbështetjen me trajnime dhe këshillime të drejtorëve. 

Ne argumentojmë që nëse këta komponentë adresohen njëkohësisht kjo do të çojë në qendrueshmëri 

afat-gjatë dhe kapacitete më të mëdha lidershipi  në të gjitha fazat e edukimit. Brenda një skenari të tillë 

ne i shikojmë standardet e vlerësimit si një burim udhëheqjeje dhe mbështetjeje për të përmirësuar 

kompetencat profesionale dhe personale të drejtuesve të ardhshëm/aktualë, aftësive të tyre që 

mundësojnë motivimin dhe fuqizimin e stafit, dhe si rrjedhim të përmirësojnë cilësinë e mësimdhënies dhe 

të nxënit për të gjithë fëmijët/nxënësit. 

Sistemet e vlerësimit të performancës duhet të ndihmojnë drejtorët në përmirësimin e besimeve të tyre, 

vlerave e praktikave. Prandaj, nevojitet të theksohen masat e praktikës profesionale dhe zhvillimit të 

mëtejshëm të arritjeve të nxënësve. Pjesa më e madhe e atyre që u përgjigjën ranë dakort që standardet 

aktuale që përdoren në vlerësimin e performances së drejtorëve nuk ishin të përshtatshme për realitetin 

ekzistues; standardet u përcaktuan si tepër të gjera dhe jo realiste duke marrë parasysh gjendjen e 

profesionit.  

Propozimet tona pranojnë që ndërkohë që pritshmëritë janë të larta ne duhet të mbetemi realist, pragmatik 

dhe në një pozicion të tillë që të tërheqim, mbajmë dhe mbështesim një grup të specializuar drejtorësh. 

Prandaj, Standardet dhe Indikatorët e Vlerësimit të Performancës mund të shtrihen më tej në të ardhmen 

me profesionalizimin e rolit të drejtuesit të shkollës në Shqipëri nëpërmjet programeve universitare për 

drejtuesit e shkollave dhe mbështetjes nëpërmjet mundësive të vazhdueshme për të mësuarin profesional. 

Për këtë arsye propozohet një grup prej 3 standardesh dhe 10 indikatorësh profesionalë: 

 

A) Normat e sjelljes personale dhe profesionale: 
1) Bazuar në vlerat kryesore të integritetit, të drejtësisë dhe sjelljes etike, drejtuesit e shkollave veprojnë 

në mënyrë profesionale me qëllim që të ndërtojnë besimin e trupës pedagogjike dhe të mardhënies 
me komunitetin.  

2) Drejtuesit e shkollave mund të artikulojnë një vizion dhe të vendosin një drejtim për përmirësimin e 
shkollës, dhe të ushtrojnë ndikim mbi mësuesit dhe komunitetin e gjerë për të ndarë të njëjtin vizion 
dhe të ndjekin atë drejtim. 

3) Drejtuesit e shkollave e menaxhojnë mire veten dhe përdorin praktika etike dhe aftësi sociale për 
zgjidhjen e situatave problematike. Ata komunikojnë, negociojnë, bashkëpunojnë dhe janë në mbrojtje 
efikase, si edhe mbajnë marrëdhënie të mira me të gjithë anëtarët e komunitetit të shkollës. 

 
B) Praktikat e lidershipt që nevojiten për përmirësimin e shkollës: 
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1) Zhvillimi i një programi kulturor dhe mësimor në shkollë i cili krijon një mjedis të sigurt dhe efikas për 
të mësuarin e nxënësve dhe nxit rritjen profesionale të trupës pedagogjike. 

2) Promovimi i përfitimeve të të mësuarit profesional të të gjithë stafit, duke krijuar mundësi për 
lidershipin e mësuesve dhe një kulturë fuqizimi. 

3) Promovimi i përdorimit të punës kërkimore dhe fakteve për të informuar dhe zhvilluar praktikën 
pedagogjike të mësuesve dhe përdorimin e të dhënave për të monitoruar progresin dhe zhvillimin e 
femijëve/nxënësve për të rritur drejtësinë dhe paanshmërinë në arsim. 

4) Sigurimi i menaxhimit efikas të organizatës, funksionimin e saj dhe burimet e veta fiskale, materiale 
dhe njerëzore. 

5) Fokusimi në përmirësiin e shkollave dhe progresit akademik të nxënësve nëpërmjet lidershipit 
edukativ, zhvillimit dhe përmirësimit të kurrikulës, dhe përdorimit të vlerësimeve të matshme të 
zhvillimit dhe performancës së qendrueshme. 

 

 

C) Të kuptuarit e konteksteve ligjore, politike dhe sociale të një lidershipi efikas: 
1) Bashkëpunimi me trupën pedagogjike dhe me anëtarët e komunitetit për t’ju përgjigjur interesave dhe 

nevojave diverse, dhe për të mobilizuar burimet e komunitetit. 
2) Komunikimi efikas me komunitetin e shkollës për t’i mbajtur në një hap me ndryshimet e rëndësishme 

në legjislacionin e arsimit dhe ndikimin që ai ka në shkollat e tyre. 
 

Këta 10 indikatorë duhet të formojnë bazën mbi të cilën duhet të matet përgatitja dhe vlerësimi i drejtuesve 

të shkollave. 

Procesi që ne inkurajojmë është diskutimi i dy-anshëm ndërmjet drejtuesit të shkollës dhe inspektorëve 

me qëllimin që këto biseda të prodhojnë përmirësim të qendrueshëm në nivelin personal,  nivelin 

profesional dhe në praktike. Ne propozojmë një qëllim zhvillimor për standardet, që të jetë kërkues e të 

krijojë hapësira për rritje dhe zhvillim dhe jo të vendosë pragje që priten të arrihen nga të gjithë drejtorët 

në mënyrë të menjëhershme.  

Ne rekomandojmë profesionalizimin e procesit të rekrutimit të drejtuesve të shkollave me një vijmësi 

të qartë. Studimi vë në pah nevojën për ta marrë seriozisht zhvillimin e lidershipit. Ne propozojmë që 

autoritetet arsimore të miratojnë një qasjë prej 5 hapash e cila të trajtojë zhvillimin e Politikës Kombëtare 

të Lidershipit, e cila: 

® Të sigurojë krijimin e partneriteteve ndërmjet autoriteteve arsimore dhe ofruesve të programeve 

lëndore për drejtorët e shkollave për të patur një përputhshmëri më të mire mes standardeve dhe 

të mësuarit profesional që synohet të arrihet; 

® Të krijojë një rrugë të qartë dhe standarde drejt profesionit të drejtuesit në të gjithë vendin 

nëpërmjet Kuadrit të Liçensimit të Drejtorëve; 

® Të prezantojë standardizimin e procedurave të rekrutimit dhe përzgjedhjes në të gjithë vendin;  

® Të përshtasë kurset akademike/iniciativat e ZHPV me standardet e vlerësimit; 
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® Të sigurojë cilësinë dhe efikasitetin duke prezantuar procedurat e sigurimit të cilësisë si brenda 

shkollave ashtu edhe jashtë tyre nëpërmjet ngritjes së Departamentit për Sigurimin e Cilësisë i cili 

të lidhë vlerësimin e drejtuesve të shkollave me auditimin e shkollave.  

Një nga parimet kryesore që ky raport përkrah është që përgjegjësia për të pasur drejtorë të mire në çdo 

shkollë në Shqipëri nuk mund t’i lihet vetëm autoritetetev arsimore, universiteteve apo institucioneve të 

tjera, agjencive shtetërore apo private të cilat janë përgjegjëse për arsimin e lartë, miratimin e programeve 

dhe liçensimin. Këto probleme duhet të kenë një qasje sistemesh. Ato kërkojnë veprime të njëkohësishme 

e të bashkërenditura në nivele të ndryshme.  

Rezultatet e këtij studimi, përveç se vënë në dukje disa shqetësime të të intervistuarve të cilët kanë interes 

të drejtpërdrejtë tek drejtorët, lidershipi dhe zhvillimi i lidershipit, ato shprehin gjithashtu mundësinë, 

shpresën që sistemi i arsimit të mund të përmirësohet nëse përmirësojmë cilësinë e drejtuesve të 

shkollave. Ndërkohë që ky raport vendos në fokus çështjet që lidhen me rekrutimin, profesionalizmin e 

drejtuesve të shkollave, dhe zhvillimin profesional, ai jep gjithashtu ide dhe propozime se si mund të 

trajtohen këto çështje. Ne shpresojmë që autoritetet arsimore do ta përdorin këtë raport për të filluar një 

iniciativë për ri-dizenjimin e lidershipit në të gjithë vendin. Në të njëjtën kohë ne theksojmë rëndësinë e të 

qenit të kujdesshëm pasi edhe po të pëmirësojmë cilësinë e drejtuesve të shkollave nëpërmjet iniciativave 

që prezantohen në këtë raport, mund të kemi sërish shkolla të dobta. Ndërkohë që autoritetet arsimore 

marrin masa për të trajtuar këto problem, ato duhet të punojnë gjithashtu për të ndryshuar pjesët e tjera të 

sistemit arsimor për të mbështetur cilësinë e mësimdhënies dhe mësimnxënies në të gjithë sistemin 

shkollor dhe të sigurojë më shumë mbështetje/burime/verpime të targetuara për të përmirësuar shkollat 

më të dobta. Ndërsa theksojmë rëndësinë që ka renditja e këtyre çështjeve të cilat janë thelbësore për 

zhvillimin e lidershipit, në mënyrë të ngjashme autoritetet duhet të angazhohen me aspekte të tjera të 

domosdoshme për të mundësuar përmirësimin e shkollave dhe ato lidhen me krijimin e kushteve të punës 

për t’i mundësuar drejtuesve efiçent të shkollave të udhëheqin procesin e përmirësimit të shkollave. 
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PARATHËNIE 
Bota në të cilën operojnë shkollat sot është shumë e ndryshme nga ajo e pak viteve më parë—dhe të gjitha 

shenjat çojnë drejt më shumë ndryshimeve në të ardhmen. Ekonomia globale po transformon punët që 

njerëzit bëjnë, si dhe vendet e punës së shekullit të 21 për të cilat shkollat i përgatisin nxënësit. Teknologjitë 

po avancojnë më shpejt se kurrë. Kushtet dhe karakteristikat e fëmijëve në lidhje me faktorët demografik, 

strukturën e familjes e të tjerë, janë duke ndryshuar. Format e ndryshme të emigracionit kanë prekur shumë 

vende. Për sa i përket arsimit, politika dhe zhvendosja e kontrollit zënë titujt kryesorë të lajmeve çdo ditë. 

Shkurtimet e fondeve të shkollave bëhen gjithandej, edhe pse shkollat janë në qendër të presionit gjithnjë 

e në rritje të tregut konkurues dhe përgjegjshmëria e tyre shihet si më e madhe në lidhje me arritjet e 

nxënësve. Në një kontekst të tillë është kritike që shkollat të kenë drejtues të përgatitur për të bërë çdo 

gjë që është e nevojshme për përmirësimin e të mësuarit dhe të nxënit, ndërkohë që shoqëria ka nevojë 

të shohë vlerën e investimit në arsim për mirqënien në të ardhmen të qytetarëve të ardhshëm.  

Pa diskutim, këto ndryshime po krijojnë një numër të madh sfidash për drejtuesit në arsim. Në të njëjtën 

kohë, ato prezantojnë mundësi të pasura dhe emocionuese për drejtuesit në arsim për të sjellë risi dhe për 

të frymëzuar stafin që të ketë qasje të reja e krijuese për përmirësimin e shkollave dhe për të promovuar 

të mësuarin e nxënësve. Është pikërisht në këtë kontekst ku shihet rëndësia e këtij studimi, që është 

thelbësor dhe qendror për mënyrën se si ne shohim tërheqjen, zhvillimin, mbështetjen dhe mbajtjen e 

drejtuesve të shkollave. Ne argumentojmë që mënyra se si ne shikojmë drejtuesit e shkollave dhe mënyra 

se si ne angazhohemi me ta, tani dhe në të ardhmen, do të vendosë suksesin apo dështimin e sistemit 

arsimor në Shqipëri. Argumenti ynë është që nëse duam të kemi një kontekst ku drejtuesit e shkollave të 

kenë rëndësinë e duhur dhe ku lidershipi ka rëndësinë e duhur atherë ne duhet të kthejmë sytë seriozisht 

nga fusha e drejtuesve, zhvillimi i lidershipit dhe vlerësimi i drejtorëve. 

Nëse realizohen si duhet, programet e përgatitjes së drejtorëve mund të ndihmojë autoritetet të vendosin 

drejtorë cilësorë në çdo shkollë të cilët të dijnë si të bëjnë ndryshimin në shkolla dhe praktikat në klasë gjë 

që në fakt do të rezultojë në arritje më të larta nga ana e nxënësve dhe në zhvillim social-ekonomik pozitiv.  

Nëse vertet besojmë në këtë atherë na duhet një pëpjekje e mire-koordinuar në nivel kombëtar. 

Përgjegjësia nuk qendron vetëm tek një institucion ose vetëm tek autoritetet shtetërore. Është thelbësore 

të kuptohet që nëse duam të përgatisim drejtues shkollash që të dijnë si të përmirësojnë shkollat dhe të 

rrisin më tej arritjet e nxënësve, athere duhet që grupet e ndryshme të interesti, (p.sh. politikë-bërësit, 

universitetetet, mësuesit, drejtorët, prindërit/komunitetet) të bashkohen për të zhvilluar një plan strategjik 

veprimi. Problemet duhet të adresohen dhe zgjidhen në të gjithë sistemin. Kjo do të thotë që iniciativat e 

ndryshme kërkojnë veprime të njëkohësishme e të bashkërenditura në të gjithë sistemin e përgatitjes së 

lidershipit. Ky raport do të vërë në dukje që:  
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® Pjesmarrës të ndryshëm në proces duhet të bashkohen për të zhvilluar së bashku një politikë 

për zhvillimin e lidershipit të shkollave.  

® Zhvillimi i lidershipit hartohet që të respektojë standardet e vlerësimit të vendosura nga 

autoritetet e arsimit.  

® Universitetet dhe institucionet e tjera të cilat kanë përgjegjësinë e sigurimit të programeve të 

lidershipit duhet t’i vendosin programet lëndore te tyre në një vijë me standardet e ri-

shqyrtuara.  

® Universitetet dhe institucionet duhet të krijojnë marëdhënie më të forta me rrethet dhe 

shkollat.  

® Rekrutimi në pozicionet drejtuese duhet të profesionalizohet në vijmësi. 

® Programet e lidershipit duhet të fokusohen në krijimin e Rrugëtimit të Drejtorëve i cili ka si 

fokus qendrueshmërinë dhe vazhdimësinë.  

® Trajnimi para-sherbimit, në fazën e fillimit të punës, liçensimi dhe zhvillimi i vazhdueshëm 

profesional i drejtuesve të shkollave duhet të bazohet në një kuadër që balancon karakteristikat 

e individit, praktikat që nevojiten për përmirësimin e shkollës, dhe kërkesat për njohuritë e 

duhura me qëllim që të sigurohet një lidership efikas. 

Ky raport ndahet në katër seksione kryesore. Seksioni A përgatit skenën duke eksploruar temën kryesore 

të këtij studimi – përgatitjen dhe zhvillimin e drejtuesve të shkollave në Shqipëri në kontekstin kombëtar 

dhe ndërkombëtar. Aty nxirret në pah ideja kryesore që qendron në themel të këtij studimi, atë të lidershipit 

për të mësuarin. Seksioni B shqyrton legjislacionin aktual që rrethon programet para-universitare hartuar 

për drejtuesit e shkollave. Seksioni C na paraqet qasjen metodike që është përdorur për këtë studim bashkë 

me një prezantim të detajuar të gjetjeve të studimit. Seksioni final është përmbyllja e studimit duke 

diskutuar gjetjet, shqyrtuar standardet ekzistuese profesionale në dritën e gjetjeve të studimit, shqyrtimin 

e literaturës dhe mendimet tona si grup; në fund, paraqiten një set standardesh profesionale së bashku 

me indikatorët e tyre si edhe rekomandime të tjera të cilat kanë si synim profesionalizimin e procesit të 

rekrutimit të drejtuesve të shkollave, të sigurohet qendrueshmëria e rrugës së karrierës së drejtuesve të 

shkollave dhe strukturave qeveritare që duhet të krijohen për të mundësuar lulëzimin e drejtuesve dhe 

grupit të drejtuesve. 

Kapitulli 1 fillon duke eksploruar pse-në e rëndësisë së vlerësimit të drejtorëve të shkollave. Këtu 

argumentohet që shkollat kanë nevojë për lider të mire dhe që programet e përgatitjes me cilësi të lartë 

mund të prodhojnë këta lider të mire për të cilët Shqipëria ka nevojë. Ridizenjimi i lidershipit të shkollave 

dhe si rezultat dhe i programeve shkollore që ofrohen është një ndërmarrje e guximshme e cila kërkon 

ndryshime thelbësore në të gjitha nivelet. Lider shkollash më mire të përgatitur e me një performance më 
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të mire janë thelbësorë në arritjen e objektivave që ka vendi në lidhje me arritjet më të larta të nxënësve, 

si edhe për objektivat akoma më të gjera që lidhen me progresin social dhe ekonomik.  

Kapitulli 2 trajton përgatitjen dhe zhvillimin e lidershipit. Aty theksohet që zhvillimi i lidershipit duhet të 

shikohet në vijmësi që nga periudha para-shërbimit e deri në fazën e zhvillimit të vazhdueshëm profesional. 

Komponentë të veçantë (p.sh. përmbajtja dhe pedagogjia e të mësuarit) duhet të njihen, përkrahur dhe 

duhet të jenë pjesë e të gjitha programeve që ofrohen në të gjithë vendin. Kjo do të bëjë të mundur 

Rrugëtimin e Drejtorëve i cili është një nga rekomandimet kryesore që është bërë.  

Kapitulli 3 paraqet një rishikim të literaturës mbi temën e lidershipit në fushën e të mësuarit dhe jep bazën 

e idesë konceptuale të lidershipit e cila përdoret në të gjithë raportin. Vëmendja është përqendruar tek 

modeli i integruar i lidershipit në të cilin bashkë-ekzistojnë dy linja kryesore të studimit: lidershipi edukativ 

dhe transformues. Ideja teorike bazohet në 20 praktika lidershipi ndarë në pesë procese makro. 

Seksioni B përbëhet nga një kapitull, Kapitulli 4 i cili analizon legjislacionin ekzistues me fokusin tek 

drejtorët e shkollave. Aty jepet një përshkrim i shkurtët i zhvillimeve që lidhen me statusin e drejtorëve të 

shkollave, emërimin e tyre, pezullimin apo largimin e tyre nga puna si edhe zhvillimin e vazhdueshëm 

profesional të tyre. Në lidhje me këtë të fundit, diskutohet një listë e programeve ekzistuese që janë 

zhvilluar në universitete që nga 2008. Përveç kësaj, kapitulli thekson standardet ekzistuese të 

performancës për kriteret e vlerësimit si dhe standardet që përdoren aktualisht për drejtorët. 

Seksioni C, prezanton metodat kryesore të përdorura pëe vlerësimin e nevojave. Kapitulli 5 prezanton një 

nga metoda e para që janë përdorur për grumbullimin e të dhënave në lidhje me dimensionet e lidershipt 

që drejtorët kanë. Aty diskutohen gjetjet nga 36 intervistat e kryera në të gjitha zonat e Shqipërisë, duke 

analizuar atë që mendojnë se janë duke bërë drejtorët në lidhje me mënyrën e drejtimit të shkollës.  

Kapitulli 6 paraqet një këndvështrim të thelluar të përftuar nga mendimet e mbledhura nga Fokus Grupet. 

Disa nga temat që lidheshin me rolin dhe funksionet e drejtorëve të shkollave, kriteret e marrjes së tyre në 

punë dhe largimit të tyre nga puna (procesi i rekrutimit), standardet që duhet të ndjekin drejtorët me qëllim 

që të kenë një performance më të mire, si edhe zhvillimin e tyre të vazhdueshëm profesional. 

Kapitulli 7 eksploron mënyrën se si e kalojnë ditën drejtorët e shkollave, sfidat me të cilat përballen ata 

dhe se si veprojnë ata si drejtues. Ky kapitull prezanton rezultatet e studimit vëzhgues që është kryer në 

dymbëdhjetë shkolla. Shkollat u zgjodhën nga i gjithë rajoni duke u siguruar që shkollat kishin shpërndarje 

të barabartë të popullsisë së shkollës, performances akademike, dhe që ishin përfaqësuese të tipeve të 

ndryshme të shkollave në sistemin shkollor shqiptar, dhe kanë pasur heterogjenitet të mire të 

karakteristikave të drejtorëve (mosha; gjinia; formimi). 
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Kapitulli 8 analizon rezultatet e pyetësorit të mësuesve në lidhje me perceptimet e tyre për praktikat e 

mënyrës së drejtimit të drejtorëve. Pyetjet e përdorura u përshtatën në intervista me drejtorët dhe me 

vëzhgimin në terren.  

Kapitulli 9 është kapitulli i pare i Seksionit D, Diskutimi i Gjetjeve dhe Rekomandimet. Aty jepet një rishikim 

i standardeve profesionale të drejtorëve në Shqipëri. Bazuar në mendimet e grumbulluara me anë të 

metodave të mëparshme dhe fazave të kërkimit, këtu zhvillohet dhe propozohet një set prej tre 

standardesh dhe dhjetë indikatorësh. Ai jep një vështrim final të gjetjeve kryesore dhe i diskuton ato në 

përputhje me objektivat që ne duhet të adresonim në këtë raport. Këtu identifikohen çështjet kritike të cilat 

janë të lidhura me rishikimin e standardeve të vlerësimit dhe hap rrugën drejt pjesës finale të dokumenti. 

Kapitulli 10 fokusohet tek rekomandimet të cilat nënvizojnë mënyrën e zhvillimit të politikës kombëtare 

për lidershipin e cila profesionalizon lidershipin në kontekstin e reformës arsimore në Shqipëri. 

 

  



SEKSIONI A

HYRJE DHE KUADRI 
TEORIK
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KAPITULLI 01. 
HYRJE 
Vlerësimi i Drejtorëve të shkollave – kthim në qëllim 

Dinamika e ndryshimit të rolit të drejtorëve të shkollave 

Drejtorët aktualë e shohin veten duke manovruar mes detyrave që konkurojnë njëra tjetrën në 

përditshmërinë e tyre. Ky xhonglim, siç e përshkruajnë Catano dhe Stronge (2007) është shumë me vend. 

Kjo na ndihmon në vlerësimin e kontekstit, i cili shpesh është kompleks, e në të cilin pritet që drejtorët e 

shkollave të përmbushin kërkesat që vijnë nga grupet e brendshëm e të jashtme të interesit në organizatat 

arsimore dhe jo-arsimore. Të qenurit në vëzhgim detyron drejtuesit e shkollave të jenë të përgjegjshëm 

dhe t’i përgjigjen kërkesave të shumta, dhe, në disa raste, duke marrë në konsideratë legjislacionin në 

vende të veçanta, sigurimi i punës së drejtorëve qendron drejtpërdrejtë tek suksesi i tij ose i saj në 

promovimin dhe mbështetjen e niveleve të pranueshme të arritjes akademike të nxënësve (Kearney et al., 

2011). Megjithatë, siç sugjerojnë kërkues të ndryshëm, kërkesat janë shpesh të ndryshme dhe mund të 

jenë dhe në kundërshtim me njëra tjetrën. Kërkesat variojnë nga efikasiteti mësimor me qëllim që të arrihen 

pragjet e para-vendosura në lidhje me standardet akademike, deri në parandalimin e dhunës, strategjive 

kundra bulizmit dhe mbështetjes ndaj nevojave emocionale të nxënësve të tyre. Kjo e bën punën 

jashtëzakonisht kërkuese dhe si rezultat ka nevojë të madhe për të shqyrtuar kriteret aktuale të vlerësimit 

të cilat përdoren në mbështetjen e efikasitetit të drejtorëve dhe për t’i zhvilluar këto në dritën e kontekstit 

arsimor të shekullit 21.  

Të bombarduar nga kërkesat e shumta drejtorët mund të përjetojnë një nivel të lartë konflikti dhe 

mbingarkese në rolin e tyre (Wang, Pollock & Houseman, 2018; Msila, 2012) duke punuar për përmbushjen 

e perceptimeve të asaj që pritet që ata të përmbushin dhe të mënyrës si pritet t’i përmbushin. Konflikti i 

rolit ka potencialin të ndikojë në efikasitetin e një drejtori. Kërkesat në rritje në lidhje me rezultatet e 

përmirësuara të nxënësve mund të shkaktojnë sforcim pasi drejtorët përpiqen fort të ushtrojnë kontroll më 

të madh mbi problemet që lidhen me mësimin ndërkohë që njëkohësisht punojnë për të fuqizuar stafin 

nëpërmjet qeverisjes gjithnjë e më të decentralizuar. 

Problemi i ngritur nga Catano dhe Stronge (2007) që “kompleksiteti dhe mungesa e qartësisë që rrethon 

rolin e drejtorit e bën formulimin e vlerësimit të duhur të performancës një detyrë të frikshme” (f.382) 

duhet të merret seriozisht në çdo përpjekje për të trajtuar rolin që qendron prapa efikasitetit të vlerësimit.  
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Drejtorët pritet të përmbushin një shumllojshmëri rolesh. Ata pritet të krijojnë ndryshime dhe të zhvillojnë 

apo të mundësojnë hyrjen në fuqi të politikave kombëtare ndërkohë që autorizojnë politika të tjera (Bush & 

Oduro, 2006; Checkley, 2000; Mulford, 2003; Sergiovanni & Starratt, 1993; The Wallace Foundation, 2013). 

Përkufizimi i rolit të drejtorit të shkollës është një detyrë e vështirë për shkak të përgjegjësive të shumta e 

komplekse që ky pozicion pune ka, për shkak të aftësive që nevojiten për të kryer punën dhe vlerat që 

nevojiten për të përmbushur detyrat. Kur shikojmë studimet e kryera për drejtuesit e shkollave ato 

fokusohen në funksionet që ata duhet të përmbushin; qasjet dhe karakteristikat e drejtuesit; aftësitë për 

të përmbushur këto përgjegjësi; dhe vlerat që ata pritet të përkrahin. 

Pavarsisht kompleksitetit që rrethon rolin e drejtorit të shkollës, rëndësia e drejtuesit dhe mënyra si ai ose 

ajo drejton për të arritur përmirësimin e shkollës dhe të mësuarin e nxënsësve është pranuar gjerësisht në 

literaturën kërkimore, veçanërisht nga kërkimi në lidershipin e suksesshëm dhe efikas në kontekstin e 

reformës aktuale në përgjegjshmërinë me risk të lartë (p.sh. Beteille, Kalorgrides & Loeb, 2009; Day et al., 

2000, 2011; Leithwood & Louis, 2012; Louis, 2015; Robinson, Lloyd, & Rowe, 2008; Silins & Mulford, 

2002; Vidoni et al., 2007).  

Drejtorët e shkollave luajnë një rol kritik në përmirësimin e shkollës dhe suksesin akademik të nxënësve. 

Ndërsa mësuesit kanë një ndikim të drejtpërdrejtë tek nxënësit në klasë, drejtori ndikon tek nxënësit si 

drejtpërdrejtë ashtu dhe jo drejtpërdrejtë pasi ata ndikojnë në cilësinë e mësuesve nëpërmjet tipit të 

angazhimit që ata kanë së bashku; nëpërmjet kulturës me të cilën ushqehen për të fuqizuar dhe mbështetur 

zhvillimin (MacNeil, A.J., Prater, D.L.& Busch, S., 2009; Hayes et al., 2006).  

Kërkimi tregon që afërsisht 60 për qind e ndikimit që ka shkolla tek arritjet e nxënësve i atriubohet 

efikasitetit të mësuesit dhe drejtorit, ku drejtorët kanë gati një të katërtën e të gjithë efektit që ka shkolla 

(Marzano, Waters & McNulty, 2005). Efektet e drejtorëve të mire janë më të mëdha në shkollat me nevoja 

më të larta (Leithwood, Harris & Strauss, 2010). Për më tepër, në praktikë nuk ka shembuj të dokumentuar 

të shkollave me problem, që kanë marrë kthesën e suksesit pa pasur një drejtor të talentuar (Leithwood et 

al., 2004). 

Kombinimi i mësimdhënies efikase dhe drejtorëve të aftë – jo secila prej tyre më vete – do të përmirësojë 

performancën akademike të nxënësve. Investimet e targetuara tek drejtorët e mire mund të jenë një 

mënyrë me kosto veçanërisht efektive për të përmirësuar mësimdhëinien dhe mësimnxënien pasi drejtorët 

janë pozicionuar në mënyrë unike në shkollat e tyre për t’u siguruar që mësimdhënia dhe mësimnxënia e 

shkëlqyer të shpërndahen përtej një klase të vetme (Caldwell & Harris, 2009). Me njohjen e literaturës që 

është në mbështetje të punës që mund të bëjnë drejtorët efiçentë (shiko Error! Reference source not f

ound.) dhe trendin ndërkombëtar për të transformuar rolin e drejtorëve të shkollave nga menaxherë 

organizativë në lider të procesit mësimor  (Hallinger & Ko, 2015) ne duhet të jemi shumë të ndjeshëm në 



 22	

lidhje me kontekstin në të cilin po bëhen këto reforma. Kjo është ‘pika e errët’ që, sipas Hallinger-it (2011) 

shpesh është injoruar. 

® Formimi i një vizioni të suksesit akademik për të gjithë nxënësit bazuar në standarde të larta 

® Krijimi i një klime miqësore ndaj arsimit me qëllim që të mbizotërojë siguria dhe shpirti 

bashkëpunues 

® Kultivimi i lidershipit tek të tjerët kështu që mësuesit dhe stafi tjetër të marrin rolin e tyre në 

realizimin e vizionit të shkollës 

® Përmirësimi i mësimit për t’i dhënë mundësinë mësuesve të japin më të mirën e tyre në 

mësimdhënie dhe nxënësit të mësojnë në maksimumin e tyre 

® Manaxhimi i njerëzve, të dhënave dhe proceseve për të nxitur përmirësimin e shkollës. 

Burimi: Fondacioni Wallace. Drejtori i Shkollës si Lider: Çuarja e shkollave drejt Mësimdhënies dhe Mësimnxënies më të mirë. 

2012.  

Figura 1. Çfarë bëjnë drejtorët efiçentë 

Në të njëjtën kohë, është ngritur shqetësimi që e gjithë literatura për vlerësimin e drejtorëve të shkollave 

është çuditërisht e pakët. Kearney et al., (2011) përmendin që kjo fushë ka një mungesë të theksuar të 

bazës teorike apo një arsyetim të shëndoshë empirik në lidhje me vlerësimin e drejtorëve si një mekanizëm 

për avancimin e efikasitetit individual ose organizativ. Vërejtja e tyre përmbyllëse ishte një shënim 

këshillues që ne e kemi mbajtur në mendje ndërsa hartonim dhe zbatonim metodologjinë e kërkimit tonë 

– “Literatura lë gjithashtu të hapur pyetjen se Çfarë impakti, nëse ka ndonjë impakt, mund të kenë sistemet 

dhe praktikat më të forta të vlerësimit të drejtorëve në rritjen e lidershipit efikas, në forcimin e 

mësimdhënies, në arritjen e objektivave për përmirësimin e shkollës, ose në rritjen e zhvillimit të nxënësve’ 

(f.36). 

Vlerësimi i kujdesshëm i drejtorëve mund të ndihmojë shkollat dhe sistemet shkollore të sigurohen që kanë 

drejtorë efiçentë dhe shkolla efikase. Por, ne duhet të kryejmë punë empirike rigoroze e cila do të na 

ndihmojë të kuptojmë më mirë peisazhin lokal dhe në këtë mënyrë të planifikojmë hapat e mëtejshëm. 

Sfida e këtij studimi është pikërisht kjo. Nëpërmjet një modeli multi-dimensional ne kemi marrë përsipër të 

përballemi me sfidën e adresimit të tre objektivave specifike të vendosura nga Fondacioni Shqiptaro-

Amerikan për Zhvillim. 

Rezultatet e këtij studimi do të ndihmojnë palët e ndryshme në sistemin arsimor të përmirësojnë rrugëtimin 

e drejtorëve. Studimi trajton mënyrë se si drejtorët mund të trajnohen më mire, të rekrutohen më mire, si 

të mbështeten dhe vlerësohen më mirë. Qëllimi është që të mos përfundojmë të rendisim në një listë 

drejtorët e shkollve për të vendosur se kush duhet të largohet nga puna e kush të ulet në pozitë, por, 

përkundrazi, duhet t’i japim drejtorëve, veçanërisht atyre që janë në vitet e para të punës së tyre, një 
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orientim, me qëllim që t’i ndihmojmë të rriten e të bëhen më të mire në punën e tyre. Qëllimi është 

gjithashtu që të ndihmohen të gjitha ato institucione të cilave u është besuar zhvillimi profesional i 

drejtuesve të shkollave që të ofrojnë kurset e duhura akademike dhe profesionale të cilat nevojiten për ta 

çuar më pëpara shkollën shqiptare në shekullin e 21. 

Në këtë aspekt, procesi i vlerësimit bëhet thjesht një mjet zhvillimi në ndihmesë të drejtorëve për të 

reflektuar për punën e tyre në mënyrë të vazhdueshme dhe jo thjesht të shihet  si një formalitet që duhet 

realizuar në fund të vitit shkollor. Pasi të rishikohen, standardet e vlerësimit do të shërbejnë gjithashtu si 

një guidë për mënyrën se si hartuesit e programeve në universitete apo institucione të tjera të cilat kanë 

përgjegjësinë të përgatisin dhe ofrojnë kurset e para për pozicionin e drejtorit dhe që ofrojnë mbështetje 

të vazhdueshme, do të shërbejnë si guidë për mënyrën si do të trajnohen, rekrutohen, mbështeten dhe 

vlerësohen. Kjo nënkupton largimin nga standardet që nuk kanë lidhje me programet 

akademike/profesionale të lidershipit në arsim për t’u siguruar që programet janë në një linjë me standardet 

e rishqyrtuara dhe që vlerësimet bazohen në standarde të cilat kanë kuptim për drejtuesit në faza të 

ndryshme të karrierës së tyre. 
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KAPITULLI 02.  
PËRGATITJA DHE ZHVILLIMI I LIDERSHIPIT 
Një vështrim i shkurtër i l iteraturës 

Hyrje 

Rezultatet konkrete të kërkimit treguan që zhvillimi i aftësisë për të drejtuar mund të kontrubojë në 

formësimin e performances së drejtuesve. Shumica e vendeve kanë zhvlluar një gamë të gjerë kursesh 

dhe programesh të cilat shënjestrojnë faza të ndryshme të drejtimit të shkollave, që nga trajnimi para-

shërbimit nëpërmjet programeve të stazhit, deri tek parashikimet për zhvillimin profesional gjatë punës/të 

vazhdueshëm. Zhvillimi i aftësisë për të drejtuar është më e gjerë sesa programet specifike të aktiviteteve 

apo ndërhyrjeve dhe mund të realizohet nëpërmjet një kombinimi të proceseve formale dhe jo formale në 

të gjitha fazat dhe kontekstet e praktikës së lidershipit. Kjo kërkon atë që është përshkruar si përgatitje 

vijuese për t’iu përgjigjur fazave të ndryshme të karrierës së drejtuesve si dhe koherencën mes 

institucioneve të ndryshme që ofrojnë zhvillimin e aftësisë për të drejtuar. Ajo që është parë si kritike është 

që iniciativat kombëtare apo rajonale nevojiten të fokusohen në bashkërendimin e komponentëve të 

ndryshëm të punës së drejtuesve të shkollave e cila përfshin standardet e drejtuesve, trajnimin e cilësisë 

së lartë, rekrutimi selektiv dhe vlerësimi dhe mbështetja gjatë periudhës së punësimit. Siç është vënë në 

dukje nga Fondacioni Wallace, kur vendosen drejtorë shkollash ambiciozë me trajnime, vlerësim dhe 

mbështetje rezultati do jetë një rrugëtim drejtorësh që do jenë në gjendje të përmirësojnë cilësinë e 

mësimdhënies dhe arritjet e nxënësve (The Wallace Foundation, 2013). Në të njëjtën kohë, për të arritur 

këtë qëllim janë metodat dhe përmbajtja që përfshijnë të mësuarin me bazë pune dhe eksperience, 

mentorimin dhe trajnimin, mbështetjen nga kolegët dhe krijimi i rrjeteve, dhe programet e lidershipit formal 

(OECD, 2008). 

 

Përgatitja dhe Zhvillimi i Lidershipit 

Ndërkohë që vendet mund të kenë tradita, sistem politik, ekonomik dhe arsimor të veçantë, këndvështrimi 

ndërkombëtar ndaj zhvillimit të drejtuesve në arsim duhet të na ndihmojë në formësimin e mendimeve. 

Sipas Kandel (1970, tek Young dhe Grogan, 2008, f. 303), me qëllim që të kuptojmë dhe vlerësojmë 

kontributin arsimor të një vendi, është thelbësore të dihet diçka nga historia dhe traditat e tij, dhe kushtet 

ekonomike të atij vendi të cilat vendosin zhvillimin e vendit. Ai vazhdon e shpjegon që sistemet arsimore 
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në mënyrë të paevitueshme kanë për tendencë të reflektojnë qëllimet, aspirtatat, traditat dhe 

karakteristikat e vendeve të cilit u shërbejnë.  

Në vende të ndryshme (p.sh. Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Australia) fusha e administrates arsimore ka 

qenë fushë studimi që në vitet 1950. Për shembull, Erwin Miklos (1992) i cili analizon në disertacionin e tij 

tema kërkimore, metoda dhe motodologji të përdorura nga 1958 në 1991 ka dhënë një këndvështrim 

gjithpërfshirës të asaj ndaj së cilës janë të ekspozuar nxënësit në një administratë arsimore dhe çfarë ka 

tërhequr vëmendjen e tyre gjatë atyre viteve. Miklos argumenton që karakteristikat e studimeve 

“shërbejnë si tregues të natyrës dhe gjendjes së kërkimit të zhvilluar brenda administratës arsimore në 

përgjithësi (f. 173). Ai thekson ndikimin e lëvizjes së shkencave sociale dhe luftën për të kuptuar praktikën 

e përditshme. Në shumë vende pozicioni i drejtuesve të shkollave fillimisht bie mbi drejtorët. Me kalimin e 

kohës, me bërjen më komplekse të sistemeve shkollore, ka evolvuar gjithashtu dhe përkufizimi i lidershipit 

në arsim, dhe kërkesat për marrjen e pozicionit të drejtuesit janë rritur.  

Siç vë në dukje dhe OECD (2008) “trajnimi dhe zhvillimi i drejtorëve është praktikuar dhe forcuar që nga 

mesi i viteve 1990 .... si përgatitje pët të marrë pozicionin e drejtorit ashtu dhe me zhvillimin e mëtejshëm 

të aftësive të drejtorëve aktivë” (f. 108). Në shumë vende, për të drejtuar një shkollë, dikush duhet të ketë 

një liçencë apo çertifikatë e cila garanton ekspertizën e individit për të mbajtur pozicionin e drejtuesit në 

arsim. Në shumë raste, çertifikata lidhet me përfundimin e kurseve pas-universitare.  

Kjo nënkupton profesionalizim më të forte të drejtorëve të shkollave. Niveli i profesionalizmit ndryshon nga 

vendi në vend pasi ka kërkesa të ndryshme dhe lloje të ndryshme programesh. Pjesa më e madhe e 

vendeve ofrojnë ato që janë përshkruar si kurse para-shërbimit ose kurse përgatitore të cilat kërkohen para 

se të merret pozicioni i drejtorit (SREB, 2006); trajnimi në stazh për ata që e kanë marrë pozicionin kohët e 

fundit; dhe zhvillim i vazhdueshëm profesional i ofrohet drejtorëve aktivë të shkollave. Kurset mund të 

variojnë nga kurse të shkurtra që përfundojnë me dhënien e një çertifikate, deri në kurse pasuniversitare, 

shpesh në nivel Masteri, të cilit variojnë nga një kurs një vjetor me kohë të plotë, deri në programe 

universitare me kohë të pjesshme me kohëzgjatje dy deri në tre vjet (Darling-Hammond et al., 2010). 

Zhvillimi i vazhdueshëm profesional mund të zgjasë nga disa ditë gjatë karrierës së një drejtori deri në 

përgatitje vjetore. Trajnimi mund të orkestrohet me kujdes dhe të jetë në vijueshmëri me qëllim që të 

përshtatet me fazat e ndryshme të karrierës së një drejtuesi në zhvillim ose të ofrohet si ‘një tip trajnimi 

që është i përshtatshëm për të gjithë’. Përmbajtja e trajnimit varion, nga trajnimi me fokus njohjen dhe 

zbatimin e legjislacionit shtetëror në fuqi nga ana e drejtorëve të shkollave, në lidershipin e shkollave që 

fokusohet në koncepte më të gjera të lidershipit. Trajnimi kushtëzohet dhe varet shumë nga roli dhe 

përgjegjësitë që drejtorët e shkollave pritet të përmbushin në vende specifike. Në vendet ku shkollat dhe 

drejtorët e shkollave kanë një nivel të ulët autonomie, metodat e trajnimit mund të përqëndrohen në 

aspekte praktike dhe ligjore të punës, ku fokusi është në kalimin e informacionit dhe drejtimin. Aty ku 
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vendet vendosin më shumë theksin tek autonomia dhe përgjegjshmëria në nivelin e shkollës, trajnimi ka 

për tendencë të jetë më i gjerë përsa i përket synimeve të tij dhe fokusohet në një koceptim më të gjerë 

të lidershipit.  

Ofrimi në rritje i trajnimeve në të gjitha vendet është parë më tej si përgjigjje ndaj ndryshimeve në rolet 

dhe përgjegjësitë e lidershipit të shkollave. Ka një Konsensus me bazë të gjerë mes specialistëve, 

kërkuesve dhe politikë-bërësve që trajnimi profesional dhe zhvillimi ka një ndikim tek grupet e interesit 

duke përmirësuar njohuritë e drejtuesve, aftësitë dhe prirjet e tyre. Kjo mund të kontriubojë në sjellje 

drejtuese më kompetente dhe efikase dhe mund të çojë faktikisht drejt përmirësimeve në mësimnxënie 

dhe mësimdhënie. Raporti që ne kemi përgatitur e tregon këtë gjë:  

ZHVILLIMI I AFTËSIVE TË LIDERSHIPIT MUND TË FORCOJË PRAKTIKËN E PUNËS 

Praktika e lidershipit në shkollë kërkon aftësi specifike të cilat mund të mos jenë zhvilluar gjatë kohës që 

dikush ka punuar si mësues. Strategjitë e zhvillimit duhet të fokusohen në zhvillimin dhe/ose frocimin e 

aftësive për të menaxhuar rolet në evoluim të cilat kontriubojnë në përmirësimin e rezultateve të shkollës, 

konkretisht, a) mbështetja, vlerësimi dhe zhvillimi i cilësisë së mësuesve, b) mbështetja e vendosjes së 

objektivave, vlerësimit dhe përgjegjshmërisë, c) rritja e menaxhimit strategjik të burimeve njerëzore dhe 

financiare, dhe d) të drejtuarit përtej ambjentit të shkollës. Programet e trajnimit gjithashtu duhet të 

bazohen në analizën e nevojave duke marrë në konsideratë faktorët kontekstualë që influencojnë praktikën 

e punës dhe japin mbështetje potenciale. Kjo nënkupton përgatitje të shënjestruar në zonat e nevojave të 

veçanta ose për kontekste speciale (p.sh. trajtimi i temave të Arsimit dhe Trajnimit Profesional; kontekstet 

social-ekonomike; zonat rurale).  

NEVOJAT E ZHVILLIMIT TË LIDERSHIPIT PËR T’U PARË NË VAZHDIMËSI 

 Raporti i përgatitur ka identifikuar një sërë komponentësh që duhet të jenë pjesë e programeve të 

lidershipit. Këto komponentë të përbashkët të programeve përfshijnë: përzgjedhjen e nxënesve, kurrikulën, 

pedagogjinë, eksperiencën në terren, dhe partneritetet. Zhvillimi i lidershipit duhet të shihet si një proces 

të mësuari gjatë gjithë jetës. Pjesa më e madhe e fakteve konkrete për ndikimet e zhvillimit nënvizojnë 

faktin që zhvillimi i lidershipit është më i gjerë se programet specifike të aktivitetit apo ndërhyrjes. Kjo mund 

të mësohet dhe zhvillohet nëpërmjet një kombinimi të proceseve formale dhe jo formale gjatë gjithë fazave 

dhe konteksteve të ndryshme të praktikës së punës së lidershipit. Karriera e lidershipit të shkollave duhet 

të mbështetet gjatë gjithë fazave të ndryshme të saj në një mënyrë të ekuilibruar, duke përfshirë përgatitjen 

gjatë stazhit dhe mbështetjen e vazhdueshme. Kjo strategji mbështetet fort nga iniciativat e ndërmarra në 

vende të ndryshme dhe dokumentohet gjerësisht nga OECD. 
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Programet e stazhit “duhet të sigurojnë një kombinim të njohurive teorike dhe praktike dhe vetë-studimin” 

(Pont, Nusche & Moorman, 2008, p.137). Kjo është një pike jashtëzakonisht e rëndësishme pasi ndihmon 

në të kuptuarin e qartë të lidershipit i cili fokusohet në të mësuarin që nxjerr në pah më të mirën në fushën 

e lidershipit dhe zhvillimin e lidershipit në veçanti. Fokusi duhet të bazohet në atë që nënvizojnë literatura 

dhe kërkimi shkencor dhe duhet të fokusohet tek nevojat. Atom und t kenë një vlerë e veçantë në 

përgatitjen e lidershipit dhe mbështetjen e vazhdueshme që fokusohet në mënyrën se si lidershipi mund 

të promovojë përmirësimin e shkollave në sisteme që po kërkojnë të përmirësojnë rezultatet për të gjithë 

fëmijët/nxënësit dhe të reduktojnë ndryshimin e cilësisë në shkolla. 

 

SIGURIMI I KOHERENCËS SË PËRGATITJES NË TË GJITHA INSTITUCIONET 

Vendet e kanë pasur të vështirë të koordinojnë iniciativat në të gjitha institucionet duke rezultuar në 

përpjekje të distancuara nga njëra tjetra që vijnë nga ofrues të ndryshëm të cilët fokusohen ndonjëherë në 

përmbajtje dhe objektiva të ndryshme. (Pont, Nusche & Moorman, 2008; SREB, 2006; The Wallace 

Foundation, 2013). Zgjedhja duhet bërë në mënyrë të tillë që të merren në konsideratë faktorët si trajnimi 

aktual dhe mundësitë aktuale të zhvillimit, disponueshmëria e ekspertizës, rregullimet e qeverisjes dhe 

cilësia aktuale e parashikuar dhe gadishmëria e lidershipit. Incentivat për të marrë pjesë në trajnime do të 

duhet të përshtaten në mënyrë të tillë që të inkurajojnë pjesëmarrjen dhe cilësinë e përgatitjes.  

Ka gjithashtu fakte që zhvillimi i institucioneve apo programeve që fokusohen tek lidershipi kontriubojnë në 

transformimin e profilit të lidershipit pasi ka rritje të ndërgjegjësimit, përvetësim të përmirësuar të njohurive 

dhe mundësi zhvillimi të lidershipit të larmishëm. Për më tepër, aty ku ofruesit e ndryshëm bashkohen për 

të adresuar dhe kujdesur për nevojat e ndryshme të zhvillimit profesional të liderëve të shkollave ka më 

shumë mundësi të ofrohen programe që praktikisht kanë një ndikimin tek të mësuarit e nxënësve (Darling-

Hammond, 2010; Orr, 2006). Studimet kanë treguar gjithashtu që aty ku nuk ka orientim kombëtar por ka 

institucione të ndryshme pak të koordinuara të cilat kujdesen për nevojat lokale apo rajonale, është 

thelbësore që të ketë standarde të qarta ku të bazohen pasi kjo ndihmon në pasjen e një fokusi të qartë në 

atë që duhet të trajtojnë programet e lidershipit. 

Ato vende të cilat fokusohen në krijimin e rrugëtimit të drejtorëve, si rrjedhim në një sistem të 

qendrueshëm për drejtuesit e shkollave, kanë komponentë të veçantë si pjesë të tyre. Ato fillojnë duke u 

fokusuar në përzgjedhjen e nxënësit. Në disa programe të shqyrtuara, aplikantët identifikohen, përzgjidhen 

dhe u kontrollohen të dhënat për të reflektuar potencialin e lidershipit. Përzgjedhja ndryshon, nga aplikuesit 

që dorëzojnë një letër motivimi; letrën për mbështetjen e aplikimit; kontrollin e dosjes të punës; intervista. 

Në disa raste, mund të ketë një vizitë nga një grup vëzhguesish në shkollën e një kandidati potencial për 
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të vlerësuar cilësitë e mësimdhënies. Në shumë programe aplikantët përzgjidhen në grup. Këtu mund të 

jenë me vend supozimet e progamit për lidershipin dhe të nxënin e të rriturve pasi disa programe përpiqen 

të identifikojnë një miks nxënësish që do të mbështesin të nxënin dhe zhvillimin e njëri-tjetrit. Kurse të tjera 

krijojnë kritere kualifikimi, si për shembull vitet e experiences, bashkë me dosjen e punës, për të bërë 

zgjedhjen e tyre.  

Kurset fokusohen në një pedagogji që bazohet tek problemet, kërkimi në veprime, bazuar tek rastet dhe 

eksperienca të tjera për transformimin e të mësuarit. Këto mjete pedagogjike ofrojnë process praktik të të 

nxënit të pozicionuar dhe një mundësi për të eksperimentuar me këndvështrime të shumta dhe skenarë 

të ndryshëm të nxëni të cilat mbështesin një metodë të përzier të nxëni e cila inkurajon pjesmarrësit të 

sfidojnë besimet dhe praktikat e tyre duke marrë përsipër kryerjen e detyrave në mjedisin e tyre të punës. 

Praktika reflektive inkurajohet dhe strukturohet në masë të konsiderueshme në dhe gjatë gjithë programit 

si një mjet për të provokuar dhe sfiduar presupozimet e nxënësve, për t’i ndihmuar ata “të nxjerrin në 

sipërfaqe teoritë në përdorim të cilat formësojnë sjelljen dhe u mundëson të provuarin e programeve të 

tjera për zhvillimin e lidershipit” (Osterman, 1990 in Young & Grogan, 2008, p. 308). Si rrjedhim kurset kanë 

më shumë eksperience bazuar në terren. Prandaj, praktika në punë, para marrjes së pozicionit të punës 

(p.sh. Davis et al., 2005) inkurajohen më shumë dhe drejtorët e ardhshëm shpenzojnë më shumë kohë të 

strukturuar në shkolla. Ndërkohë që disa kurse ofrojnë praktika profesionale me kohë të plotë pjesa më e 

madhe janë me kohë të pjesshme dhe janë të integruara në punën e kursit që i jep mundësi aplikantëve të 

zbatojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në lidhje me lidershipin nën drejtimin e një punonjësi ekspert. 

Eksperiencat janë nga më të ndryshmet, dhe fokusi është tek inkurajimi i pjesmarrësve, që të eksplorojnë 

lidhjet e teorisë me praktikën dhe t’i bëjnë eksperiencat e tyre më të kuptimshme. Megjithëse njohuritë 

teorike nuk mund të parashkruajnë asnjëherë ekzaktësisht atë që duhet të bëjmë në situate specifike, ato 

janë një ndihmë që ne të analizojmë që ajo që ndodh, siç argumentojnë Møller dhe Schratz, nuk duhet 

nënvlerësuar (2008). Njohuritë teorike ndihmojnë në sqarimin e praktikës së lidershipit dhe reflektohen në 

një kuadër më të gjerë kontekstual dhe ky angazhim duhet të jetë i dukshëm tek kurset që zhvillohen. 

Lidhur me këtë është dhe fokusi tek mentorimi, trajnimi dhe vëzhgimi të cilat mbështesin modelimin, 

marrjen në pyetje vëzhgimin e praktikës dhe fidbekun.  

Partneritetet janë thelbësore për çdo vend që dëshiron të marrë seriozisht zhvillimin e lidershipit. Ata që e 

dijnë që iniciativat të cilat inkurajojnë partneritetet mes institucioneve përfaqësojnë seksione/sektorë të 

ndryshëm, janë të ndërgjegjshëm që kjo është rruga e progresit. Studimet tregojnë që natyra e 

bashkëpunimit duhet të jetë e pavarur dhe reciproke, duke reflektuar nevojat e lidershipit në kontekstin 

lokal, me përfshirjen si në hartimin e kurrikulës ashtu dhe në zbatimin e programeve.  
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Si rrjedhim ne jemi të mendimit që forca e cila do të shtyjë autoritetet shqiptare në fushën e arsimit drejt 

përgatitjes dhe zhvillimit serioz të liderëve të shkollave duhet të marri në konsideratë veçoritë e 

mëposhtme. 

 

Veçoritë 

Krijimi i politikës për zhvillimin e lidershipit: Politika ka rëndësinë e saj. Nevojitet të zhvillohen strategjitë 

të cilat të jenë të bazuara në standardet profesionale të vendosura të cilat udhëheqin zhvillimin e kurseve 

të zhvillimit professional që ofrohen në faza të ndryshme të ushtrimit të detyrës së drejtorit. Zhvillimi i 

linjave të financimit që mbështesin liderët gjatë përgatitjes së tyre fillestare dhe gjatë gjithë karrierës së 

tyre. Rritja e koordinimit mes ofruesve të programeve për të krijuar një bashkërenditje më të mire dhe për 

të eliminuar dublimin e punës dhe të vendosim theksin tek një filozofi e qartë. Ngulitja e zhvillimit të 

lidershipit në një vision të qartë që i vendos liderët e shkollave si drejtues udhëzues që fokusohen në të 

mësuarin e nxënësve. (shiko Figura 2). 

 

Figura 2. Procesi i Rishikimit dhe Zhvillimit të NJohurive, Aftësive dhe Atributeve për Lidership Efikas në Shkolla 
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Ndërtimi i një strukture të re për zhvillimin e lidershipit bazuar në standardet e vlerësimit: Literatura  

dhe përvoja jonë në vende të ndryshme tregon që krijimi i standardeve të reja për liçensimin e drejtorëve 

të shkollave është e rëndësishme për të ndihmuar institucionet të rishikojnë programet e tyre. Standardet 

nevojitet të mbështesin rishikimin e kurseve ekzistuese, kurrikulën që mësohet aktualisht; integrimin mes 

punës studimore në kurs dhe punës në terren; pedagogjitë që adoptohen. Materialet që do të zhvillohen 

duhet t’i referohen drejtpërdrejt standardeve, të cilët nga ana tjetër diskutohen me kandidatët.  

Trajnimi i lidershipit për drejtorët ekzistues dhe të ardhshëm të shkollave: Bërja kusht e trajnimit për 

lidership të drejtorëve të ardhshëm të shkollave mund të paraprijë marrjen e këtij pozicioni pune. Ne 

besojmë që liderët e shkollave duhet të vijnë nga mësimdhënia në klasa të ndryshme e që kanë marrë 

përgjegjësi drejtuese gjatë gjithë karrierës së tyre dhe marrin natyrshëm pozicionin e drejtuesit në nivele 

më të ulta (p.sh. zëvendës drejtor shkolle; Drejtues Departamenti) përpara se të bëhen drejtorë shkolle. 

Kjo nënkupton që personi maturohet ngadalë deri në marrjen e rolit të drejtorit duke grumbulluar gjatë kësaj 

kohe eksperienca dhe ekspertizën përkatëse. 

Përpjekje duhen bërë për të gjetur kandidatët ‘e duhur’ për zhvillimin e lidershipit. Ne rekomandojmë që 

temat e lidershipit të shkollave të prezantohen që në trajnimin fillestar të mësuesve, duke inkurajuar 

mësuesit e ardhshëm të fillojnë të reflektojnë për rolet e lidershipit dhe t’i ndihmojmë ata të kontriubojnë 

në iniciativat e ndryshme shkollore ndërkohë që janë atashuar në shkolla. Në të njëjtën kohë, ata që janë 

në këtë pozicion pune dhe që nuk kanë asnjë kualifikim për lidershipin duhet t’u jepet mundësia të marrin 

një të tillë nëpërmjet një program fleksibël që respekton axhendën e tyre të ngarkuar por duke u siguruar 

nga ana tjetër që ata të trajnohen profesionalisht. (shiko Figura 3) 

Zhvillimi i një baze me të dhëna empirike: Për të zhvilluar një bazë me të dhëna empirike duhet të 

inkurajohen përpjekje të cilat do të udhëhiqnin përpjekjet e reformës në të ardhmen. Kjo do të thotë që 

autoritetet dhe pjesmarrësit e ndryshëm në proces duhet të fillojnë dhe të inkurajojnë kërkuesit që të 

kryejnë studime në fusha të ndryshme të lidershipit të shkollave dhe me fokusin në zhvillimin dhe 

përgatitjen e lidershipit në SHqipëri dhe për të përdorur rezultatet e kërkimeve dhe në fusha të tjera. Kjo 

do të kërkojë kohë. Por në momentin që krijohet një komponent i kërkimit atherë ai bëhet pjesë e procesit 

të reformës së vlerësimit..  

 

 

 

 

 



Zëvendës drejtor/
drejtues departamenti

P ËRCAKTOHEN  V I T E T E E K S P E R I E N C Ë S NË M Ë S I M DHËNIE

(p.sh. 5 vite eksperiencë mësimore përpara kalimit në pozicion drejtimi)

ZHVILLIMI I  KARRIERËS :PARASHËRBIMI

Drejtor i Shkollës

+5 vite eksperiencë mësimore
+Diplomë pasuniversitare

+Letër Motivimi
+Dosja
+Intervista

+Kualifikohet pas 4 vitesh eksperiencë si zëvendës 
drejtor/drejtues departamenti

+Kualifikime pasuniversitare-Master
+Provim kombëtar
+Intervistë

ZHVILLIMI I  KARRIERËS: STAZHI

Eksperienca:
a. Puna si praktikant
b. Pjesëmarrje në rrjet
c. Pjesëmarrje në seminare

ZHVILLIMI I KARRIERËS:GJATË PUNËS/ZHVP

Eksperienca:
a. Hyrja në rrjet
b. Seminare
c. Miqtë rëndësishëm
d. Konferenca
e. Vizita studimore jashtë vendit

Figura 3. Rekrutimi i drejtuesve të shkollave: Rekrutimi profesional

RISHIKIM I RRUGËS AKTUALE QË NDIQET PËR TË MARRË POZICION IN E 
DREJTIMIT TË SHKOLLËS

Përcaktues të tjerë:
Letër motivuese
Dosje
Intervistë.
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Ndërkohë që adresohet ky rekomandim ne rekomandojmë gjithashtu që kërkuesit të cilët janë duke punuar 

në institucione të ndryshme, të ndërmarrin studime në të gjithë vendin. Në një kontekst mesdhetar i cili 

është i ngadaltë po që sigurisht po bëhet më heterogjen ne duhet të kuptojmë mjedisin shumë-anësh 

shoqëror, politik dhe ekonomik më të pasur ku bëjnë pjesë drejtorët e shkollave, mësuesit dhe nxënësit. 

Pa dyshim që do të dalin baza të reja teorike për lidershipin dhe do të dalin në pah praktika globale për 

lidershipin. 

Organizimi i praktikës profesionale: Kurset, edhe ato që organizohen nga universitetet, duhet të 

përfshijnë mundësi për të mësuar nga puna në praktikë mundësisht në nivelin lokal/rajonal/kombëtar si 

edhe duhet të organizohen vizita studimore jashtë vendit. Mundësia që do u jepet kandidatëve pjesë e 

programeve të lidershipit për të shpenzuar më shumë kohë në shkolla me nivel të lartë varfërie apo shkolla 

me probleme do t’i ndihmojë ato të vlerësojnë sfidat e ndryshme me të cilat të përball arena e fushës së 

edukimit (Jacobson & Bezzina, 2008). Kjo është mundësi për t’u lidhur me sisteme të tjera 

organizative/arsimore prandaj duhen inkurajuar lidhjet me universitetet/qendrat e lidershipit të huaja. Kjo do 

të ofrojë mundësinë e vetme për organizimin e vizitave studimore të cilat mund të ofrojnë eksperienca të 

ndryshme në lidhje me të mësuarin. 

Idealisht, organizime të tilla duhet të jenë pjesë e shkollave ku liderët kanë një histori të suksesshme të 

provuar të arritjeve të përmirësuara të nxënësve dhe ku ka një mjedis mbështetës. Kjo lidhet drejt për drejt 

me rekomandimin tjetër.  

Programet e Mentorimit: Organizimet klinike nuk duhet të rezervohen vetëm për drejtuesit e ardhshëm 

të shkollave. Nevojitet të zhvillohen programe mentorimi me qëllim që drejtuesit ekzistues të shkollave (që 

punojnë në nivele të ndryshme përgjegjësie) të kenë mundësi të vëzhgojnë drejtpërdrejt, praktikën e 

drejtuesve tipik të shkollave (Jacobson & Bezzina, 2008; The Wallace Foundation, 2007). Vizitat mund të 

jenë të ndryshme nga natyra dhe nga angazhimet që organizohen në shkolla të ndryshme. Sesionet e 

dialogut mes disa drejtuesve të shkollave, mentorëve dhe praktikantëve mund të bëhet një forum ku ata 

mund të shkëmbejnë rregullisht mendime dhe ide.  

Sigurimi i Cilësisë: Një metodë tjetër premtuese që po përdoret dalngadalë për të mbështetur 

përmirësimin e programit është nëpërmjet procesit të Sigurimit të CIlësisë në të cilin programet përgatisin 

dokumentacionin dhe faktet në lidhje me përmbajtjen e tyre, dizenjimin dhe dorëzimin bazuar në një grup 

pyetjesh të cilat reflektojnë  parimet e përgatitjes së lidershipit efikas, që do të rishikohet nga një grup 

ekspertësh të jashtëm për lidershipin. Këta ekspertë shërbejnë si miq kritikë për të marrë fidbek dhe 

sugjerime për përmirësimin e programit. Natyrisht, universitetet duhet të angazhohen me ekspertët e huaj 

për të rishikuar futjen e kurseve të tilla pasi dorëzohen për verifikim të brendshëm dhe akreditim. Sigurimi 
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i cilësisë së brendshme do të përfshijë të gjithë ata që përfshihen në zhvillimin dhe drejtimin e programeve 

që të takohen rregullisht e të diskutojnë kontributin e tyre dhe eksperiencën me kandidatët e tyre. 

Gjithashtu ata duhet të krijojnë formularë me anë të cilëve kandidatët do të shprehin fidbekun e tyre të 

pavarur në lidhje me njësitë e studimit. Kjo do të sigurojë një fidbek që do të përfaqësojë zërin e tyre. 

Rekomandime 

1. Zhvillimi i një politike kombëre për lidershipin e cila: 

a. Të sigurojë që ato institucione të cilat dëshirojnë të përfshihen në organizimin e kurseve akademike 

dhe profesionale për drejtorët ekzistues dhe ata të ardhshëm të shkollave duhet të respektojnë 

dhe t’i përmbahen Standardeve Kombëtare të Vlerësimit. 

b. Krijon partneritetet konstruktiv ndërmjet institucioneve dhe autoriteteve arsimore. 

c. Profesionalizon procesin e rekrutimit të drejtorëve të shkollave nga mësimdhënia në klasa, me 

kritere dhe burime të qarta kombëtare. 

2. Rishikimi i kurseve ekzistuese akademike/profesionale mbi bazën e Standardeve të 

rishqyrtuara të Vlerësimit. 

d. Të sigurohet që kurset kanë në përmbajtje të tyre veçori specifike të cilat përshkojnë të gjitha 

kurset që ofrohen. Këtu përfshihen puna kërkimore, praktika profesionale dhe mentorimi. 

e. Prezantimi i procedurave të përshtatshme e të qarta për sigurimin e cilësisë brenda programeve 

duke lejuar rishqyrtim si të brendshëm ashtu edhe të jashtëm. 
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KAPITULLI 03. 
NDËRTIMI I ‘LIDERSHIPIT NË ARSIM’ 
RIshikimi i literatures për temën e lidershipit në arsim ka sjellë një evolucion konceptual të kësaj teorie. 

Vëmendja është përqendruar në një model të integruar lidershipi në të cilin dy linjat kryesore të studimit 

bashkë-ekzistojnë: lidershipi edukativ dhe transformues. Ne prezantojmë një version të kontekstializuar të 

praktikave të lidershipit në Shqipëri, duke zhvilluar një ide/teori të matshme, të vëzhgueshme dhe empirike. 

Ideja teorike bazohet në 20 praktika lidershipi të ndara në pesë makro procese: 
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DREJTIMI STRATEGJIK; 

MENAXHIMI I PROCESEVE TË VETË-VLERËSIMIT DHE 
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ZHVILLIMI I KAPITALIT PROFESIONAL; 
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ORGANIZIMI I MËSIMDHËNIES ME PËRMIRËSIMIN E 

CILËSISË SË MËIMDHËNIES QË NË THELB; 
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A) Orientimi strategjik 

Praktikat që janë pjesë e procesit menaxherial të orientimit strategjik janë analizuar gjerësisht në studimet 

e efikasitetit të lidershipit. Janë identifikuar katër praktika kryesore: vizioni i zhvilimit të përbashkët; fokusimi 

në procesin e të mësuarit të nxënësve; ndërlidhja e objektivave; përgjegjësi të qarta dhe të përcaktuara të 

drejtorëve të shkollave (shiko Error! Reference source not found.). Modeli i lidershipit të integruar 

(Hallinger, 2003, Leithwood & Janzi, 2008) përfshin zhvillimin e një vizioni të përbashkë, arritjen e 

konsensusit në lidhje me objektivat e shkollës, dhe të pasurit e pritshmërive për performancë të lartë. Nga 

pikpamja e parimeve të menaxhimit, këto praktika mund të kenë në themel dy parime kundërshtuese: 

bashkrendim dhe devijim. Në literaturën mbi menaxhimin koncepti i "menaxhimi i bashkërendimit" (Labovitz 

& Rosansky, 1997) ka një traditë të gjatë deri aty saqë dhe praktikat e mirënjohura si Menaxhimi me anë 

të Objektivave (Druker, 2008), Strategic Planning - Planifikimi Strategjik (Mintzberg, 1996) dhe Balanced 

Scorecards - Fletërezultati të Balancuara (Kaplan & Norton, 2006) bazohen në këtë parim.  

Vizioni i zhvillimit të përbashkët 

a) A ka drejtori një të kuptuar të qartë se çfarë duhet të jenë prioritetet dhe drejtimet strategjike? 

b) Si përpiqet ta bëjë drejtori vizionin e zhvillimit sa më të qartë të jetë e mundur e sa më të kuptueshëm 

për grupet e interest në sistemin shkollor? 

c) Si i kupton drejtori këndvështrimet e grupeve të interesit dhe rendin e ndryshëm të prioriteteve që ata 

kanë? 

Objektiva strategjike të fokusuara në të mësuarin e nxënësve 

a) A e drejton drejtori shkollën duke e pasur fokusin në të mësuarin e nxënësve? Në ç’mënyrë? 

b) A është i ndërgjegjshëm drejtori që ka disa prioritete që lidhen ngushtësisht me të mësuarin e nxënësve 

dhe me karakteristikat specifike të kësaj shkolle? 

c) A fokusohet drejtori në objektiva strategjikë të matshëm e ambicioz por realisht të arritshëm? 

Ndërlidhja e objektivave 

a) A ka drejtori një të kuptuar të qartë të logjikës dhe lidhjeve / lidhjeve potencialisht shkakore të cilat lidhin 

mjedisin organizativ, cilësinë e mësimdhënies dhe të mësuarin e nxënësve? 

b) Deri në çfarë niveli strukturohen objektivat e shkollës në një sistem koherent nën-objektivash? 
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c) A e ka konsideruar të dobishme drejtori të lidhë sistemin e objektivave me gurët kilometrikë të 

ndërmjetëm, d.m.th rezultatet e matshme dhe të përcaktuara nga ana kohore si të pjesshme (d.m.th fazat 

apo targetimet specifike)? 

Përgjegjësi të qarta dhe të përcaktuara të drejtuesve të shkollave 

a) A ndjehet drejtori i motivuar në punën e tij/saj nga dëshira për arritjen e objektivave për të përmirësuar 

të mësuarin dhe mirëqenien e të gjithë nxënësve? 

b) A e tregon drejtori që ai/ajo është i orientuar drejt përmirësimit të të mësuarit, të të vepruarit indirekt por 

në mënyrë koherente në lidhje me organizimin, me stafin dhe/ose marrdhëniet mes anëtarëve dhe 

komunitetit? 

c) A i merr në konsiderate drejtori përgjegjësitë e tij/saj në lidhje me përmirësimin e të mësuarit të nxënësve 

dhe mirëqenien e tyre duke informuar këshillin e shkollës, menaxherin e përgjithshëm, komunitetin? 

Tabela 1. Praktikat e lidershipit të lidhura me Orientimin Strategjik 

Birkinshaw (2013), thekson parimin e bashkrendimit domethënë që të gjithë punonjësit punojnë drejt 

arritjes së një qëllimi të përbashkët. Metafora e skuadrës vozitëse përdoret në literaturë duke u përpjekur 

t’i jepet kuptim kësaj metode në lidhje me menaxhimin e qëllimit (Kaplan & Norton, 2006): vozitësit ndajnë 

të njëjtin qëllim, ata janë profesionistë, dhe vozisin në harmoni perfekte drejt arritjes së qëllimit. Menaxhimi 

i bashkrendimit supozon që menaxherët të mund të vendosin objektiva të qarta dhe sasiore në mënyrë që 

çdo grup dhe individ brenda organizatës ose jashtë saj (për shembull, furnitorët në një firmë ose familjet 

në një shkollë) të mund të pozicionohet në mënyrë të tillë që të kontriubojnë me efikasitet për objektivat e 

përbashkëta. 

Bashkërenditja i referohet gjithashtu dhe zhvillimit nga lart të objektivave, nga objektiva të përgjithshme të 

grupit në objektiva specifike të grupit, tek objektivat individuale (p.sh. në një shkollë, departament, nivelet 

e edukimit dhe mësuesit individualë), duke përdorur për çdo nën-njësi një seri indikatorësh të performances 

për të matur performancën dhe për të aktivizuar mekanizmat diagnostifikuese të kontrollit për krahasimin 

e objektivave dhe rezultateve, analizën e shkaqeve të devijimeve dhe korrigjimin e drejtimit të udhëtimit. 

Menaxhimi i bashkërendimit ka si avantazhe ashtu dhe disavantazhe. Një avandazh jo i pallogaritshëm 

është që sjell pritshmëri për sjelljen drejt grupit dhe individëve. 

Parimi i kundërt me menaxhimin e objektivave për bashkërendimin është menaxhimi i tërthortë i 

objektivave i cili nga ana tjetër është karakteristikë e qasjes transformuese të lidershipit. Sipas këtij parimi 

mënyra më e mire për arritjen e objektivave që vijnë nga misioni institucional (për një shkollë rezultatet 

mësimore dhe të mësuarit e nxënësve) nuk konsiston në ndjekjen e drejtpërdrejtë të tyre por në ndjekjen 
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e proceseve dhe objektivave të ndërmjetme. Sipas ekonomistit John Kay, qasjet e tërthorta janë ato më 

efikaset në terren të ashpër ose në rastet kur rezultati varet nga ndërveprimi me të tjerët (Kay, 2004). Me 

fjalë të tjera, në kontekstin dinamik dhe kompleks në të cilin ka pasiguri të lartë në lidhje me cilët janë 

ekzaktësisht objektivat që duhen arritur ose mënyra si të maten, një qasje indirekte mund të ishte më 

efikase. Prandaj, në vend që të synojmë arritjen e një niveli më të lartë të të mësuarit të nxënësve, vizioni 

dhe praktikat menaxheriale fokusohen në arritjen e objektivave indirekte si për shembull zhvillimi 

profesional i mësuesve, promovimi i punës në grup ose një kulture bashkëpunuese organizative e orientuar 

drejt cilësisë së mësimdhënies dhe të mësuarit, promovimin e motivimit të nxënësve, angazhimin ose 

përmirësimin e sjelljes dhe frekuentimit si para-kusht për përmirësimin e arritjeve dhe rezultateve në arsim. 

Në kontekstet dinamike dhe komplekse, fleksibiliteti dhe përshtatshmëria e një organizate varet nga forca 

krijuese e punonjësve dhe nga përshtatja spontane (Simons, 2010). Procesi i menaxhimit të objektivave 

për bashkrenditje mund të provojë që është një kufizim për kapacitetin eksperimentues dhe përshtatës të 

mësuesve. Praktikat e lidershipit të procesit të vendosjes së objektivave përfshijnë të dy parimet e 

menaxhimit bazuar në supozimin që një parim nuk është absolutisht më i mire se tjetri por varet nga kushtet 

specifike të kontekstit në të cilin e shohin veten duke punuar menaxherët e shkollave dhe si rrjedhim nga 

lloji i objektivave që synohen të arrihen. Çka është e duhur në analizimin e praktikave menaxheriale nuk 

është konformiteti abstrakt i sjelljes me parimet e menaxhimit, por konsistenca mes kontekstit, parimeve 

dhe praktikave. Katër praktika u identifikuan brenda procesit të orientimit strategjik për secilën prej të cilave 

u zhvilluan pyetje kyçe  për të realizuar intervistat me drejtorët e shkollave dhe më pas pyetjet individuale 

që do të përfshihen në pyetësorin adresuar mësuesve (shiko Error! Reference source not found.). 

 

B)  Organizimi i Mësimdhënies  

Praktikat e lidershipit që lidhen me organizimin e shkollës dhe mësimdhënien i referohen përkufizimit të 

struktures organizative dhe organizimit të proceseve të mësimdhënies. Janë identifikuar pesë praktika 

kryesore të mësimdhënies: (i) role të qarta dhe të përcaktuara për lidershipin e shpërndarë brenda shkollës; 

(ii) rolet dhe përgjegjësitë e individëve në shërbim të punës më grup; (iii) standardizimi i proceseve të 

mësimdhënies; (iv) personalizimi i proceseve të mësimdhënies / të mësuarit, dhe; (v) promovimi dhe 

socializimi i risive në arsim (shiko Error! Reference source not found.). Parimet që qendrojnë pas këtyre 

proceseve menaxheriale përfshijnë koncepte të mirënjohura në teorinë organizative (hierarkia, burokracia, 

pjesmarrja, përshtatja spontane etj.) dhe i referohen mënyrave të ndryshme në të cilat menaxherët mund 

të dizenjojnë kushtet e punës duke vepruar nëpërmjet dy meaknizmave: menaxhimi vertikal dhe menaxhimi 

horizontal. 

Role të qarta dhe të përcaktuara për një lidership të shpërndarë brenda shkollës 
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a) A promovon drejtori lidership të shpërndarë duke identifikuar individët kyç mes mësuesve të shkollës? 

b) A punon shkolla me një lidership që jo vetëm shpërndahet (ka fiigura formale) por është edhe e gjerë, të 
cilën drejtori i shkollës e përdor si një mundësi për rritjen e njohurive kolektive? 

c) A garanton ekzekutivi që ka konsistencë mes mënyrës në të cilën lidershipi shpërndahet dhe objektivave 
strategjike të synuar? 

Rolet dhe përgjegjësitë e individëve në shëbim të punës në grup 

a) A angazhohet drejtori në bërjen të qartë se çfarë pret shkolla nga mësuesit individualë? 

b) A përfshihet drejtori në përcaktimin e kushteve organizative që favorizojnë integrimin e roleve dhe 
përgjegjësive brenda grupeve dhe trupave kolegjiale? 

c) A kujdeset drejtori për organizimin e mësimdhënies me qëllim që të optimizojë përdorimin e kohës së 
mësimdhënies? 

d) A mbështet drejtori përdorimin e punës kërkimore dhe fakteve për mbështetjen e të mësuarit profesional 
të mësuesve dhe rritjen e cilësisë së mësimdhënies në të gjithë shkollën? 

Standardizimi i procesit të mësimdhënies 

a) A është drejtori i angazhuar në pajisjen e mësuesve me mjetet dhe burimet përkatëse për sigurimin e 
nivelit të cilësisë së mësimdhënies homogjene mes klasave të ndryshme? 

b) A siguron drejtori një nivel cilësie të mësimdhënies homogjene mes klasave duke zbatuar kriteret për 
formimin e klasave? 

c) A sigurohet drejtori që mësuesi "i duhur" caktohet në klasën "e duhur", duke siguruar një nivel homogjen 
mësimdhënieje? 

Përshtatja sipas nevojave e proceseve të mësimdhëies / të mësuarit 

a) A promovon drejtori sisteme dhe procedura në lidhje me "nevojat e veçanta arsimore" për t’u siguruar 
që mësuesit veprojnë në mënyrë të koordinuar brenda për brenda dhe në një rrjet me familjet dhe partnerët 
e tjerë të fushës? 

b) A i krijon drejtori kushtet organizative për identifikimin e "nevojave specifike të trajnimit", rikuperimit dhe 
përforcimit dhe për të zhvilluar një model mësimdhënieje që synon nxënësit individualë? 

c) A i përcakton drejtori procedurat e brendshme ose lidhjet me këshillat e klasave dhe familjeve për të 
rritur ndërgjegjësimin në lidhje me efektivitetin e të mësuarit të personalizuar? 

Promovimi dhe socializimi i risive në arsim 

a) A i udhëheq drejtori proceset e inovacionit në mënyrë të centralizuar, duke u treguar mësuesve se në 
cilat projekte kërkimore dhe eksperimentale mund të bëhen pjesë? 

b) A siguron mësuesi simulime intelektuale dhe a inkurajon inovacionet në arsim promovuar spontanisht 
nga mësues individual dhe grupe? 

c) A kujdeset drejtori për të sjellë inovacione në sistem dhe t’i bëjë ato praktikë të përbashkët për mësuesit 
dhe / ose komunitetet profesionale jashtë shkollës? 

Tabela 2. Praktikat e lidershipit që lidhen me Organizimin e Shkollës dhe Mësimdhënien 
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C) Vetë-vlerësimi dhe përmirësimi 

Plani Afat-Gjatë (nga MInistria) dhe Plani Afat-Shkurtër (nga Zyrat Rajonale Arsimore) përfaqësojnë kuadrin 

strategjik brenda të cilit drejtori i kërkohet të realizojë aktivitetet e përmirësimit të shërbimit të shkollës 

duke hartuar planin e vet operacional. Plani i vlerësimit përdorur nga Inspektoriati i Vlerësimit përdoret edhe 

si mjet vetë-vlerësimi. Kjo përbën një pike reference për vlerësimin e performances individuale të drejtorit, 

që influencon rrugën e karrierës së tyre.  

Siç tregohet në Tabelën 3, procesi konsiston në pesë praktika të cilat i referohen rolit që luan drejtori në 

matjen e performancës, në raportimin e vendimeve, në dhënien e mbështetjes organizative për vetë-

vlerësimin, në projektimin e veprimeve të përmirësimit, dhe në trajnimin mbi planin e përmirësimit të 

shkollë. Procesi i vetë-vlerësimit dhe përmirësimit është një proces menaxherial me rregullore të forta të 

jashtme, pasi nuk është thjesht forma dhe metodologjia për përpunimin e vetë-vlerësimit dhe 

dokumenteve të planifikimit, por gjithashtu dhe programimi i kohës brenda të cilës do të realizohen fazat e 

ndryshme të procesit, dhe tipet e aktorëve të përfshirë në faza të ndryshme me vëmendje të veçantë në 

përbërjen e njësisë së brendshme të vlerësimit e cila menaxhon drejtpërdrejt  gjithë procesin. 

Për sa i përket rolit të drejtorit, cikli i menaxhimit të performances nënkupton një qasje lidershipi 

transaksionale: e ngushtë, me objektiva të përcaktuara qartë dhe të matshme, kontrolle diagnostifikuese, 

struktura organizative dhe procedura formale informimi, vendimi dhe koordinimi. 

Matja e Performancës 
a) A tregon drejtori që është i/e ndërgjegjshme për Treguesit Kryesorë të Performancës (TKP) të shkollës 

së tij/saj (KPIs)? 

b) A ka krijuar drejtori një sistem matjeje multidimensional dhe, në mënyrë koherente, drejton dhe 

organizon punën e Njësisë së Brendshme të Vlerësimit? 

c) A zbaton drejtori një metodë për kontrollin e menaxhimit në të ciliën ai/ajo përpiqet të balancojë kontrollin 

diagnostifikues dhe kontrollin interaktiv? 

Vendimet e Raportit 
a) A është drejtori i shqetësuar për përhapjen e njohurive, edhe jashtë Grupit të Brendshëm të Vlerësimit? 

b) A e orienton vëmendjen e mësuesve drejtori drejt aspekteve kritike të mësimdhënies/nxënies në bazë 

të informacionit nga kërkimet shkencore dhe faktet e zbuluara prej tyre? 

c) A përfshin drejtori sistematikisht familjet dhe subjekte të tjera të jashtme në proceset e monitorimit dhe 

vlerësimit të mësimdhënies/nxënies? 
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Takime të organizuara për vetë-vlerësimin 
a) A ka promovuar drejtori metodat e punës bazuar në grupet e vetë-vlerësimit dhe grupet mbështetëse 

me procedura preçise organizimi në lidhje me takimet për vetë-vlerësimin? 

b) A sigurohet drejtori që grupet e vet-vlerësimit kanë informacion relevant dhe domethënës krahasuar me 

problemet e mire-përcaktuara që do të eksplorohen? 

c) A ka promovuar drejtori sisteme të brendshme të përshtatshme për përgjegjshmërinë për të monitoruar 

aktivitetet e vetë-vlerësimit? 

Projektimi i veprimeve të përmirësimit 
a) Drejtori ka decentralizuar proceset e projektimiit për përmirësimin, promovimin e një metodeje të shtrirë 

gjerësisht për gjetjen / zgjidhjen e problemeve? 

b) Drejtori mbështet grupet profesionale që përfshihen në vetë-vlerësim dhe përmirësim, në promovimin 

e mekanizmave të bashkëpunimit efikas për të cilat është rënë dakort (rrjetet, marrëveshje mirkuptimi, 

plane zonash, marrëveshje dhe konventa etj.)? 

c) Drejtori tregon aftësinë për të menaxhuar situate në të cilat grupet profesionale shprehen se ka mangësi 

në projektimin / zbatimin e veprimeve të përmirësimit? 

Tabela 3. Praktikat e lidershipit lidhur me vetë-vlerësimin dhe procesin e përmirësimit 

 

D) Zhvillimi i kapitalit profesional 

Katër praktika lidershipi janë përfshirë në zhvillimin e kapitalit profesional: (i) metoda e vlerësimit të 

performances së mësuesve; (ii) menaxhimi i motivimit; (ii) tërheqja / mbajtja e talentit dhe menaxhimi i 

punonjësve jo-produktivë; (iv) zhvillimi professional i stafit (shiko Error! Reference source not found.). 

Praktikat e lidershipit që i përkasin këtij procesi janë ato që përfaqësojnë ndryshimet më të mëdha për sa i 

përket literatures ndërkombëtare si për lidershipin lidhur me të mësuarin ashtu edhe për parimet e 

përgjithshme të menaxhimit. Ndryshimet kryesore janë për shkak të mungesës së theksuar të autonomisë 

së shkollave shqiptare, në lidhje me menaxhimin e personelit (rekrutimin, përzgjedhjen, karrierën, 

vlerësimin, largimin nga puna). Prandaj, shumë praktika që i referohen literatures ndërkombëtare nuk janë 

të përshtatshme, ndërsa puna e drejtorëve bëhet jo shumë e dukshme dhe shpesh e kundërta e asaj që 

duket kur thuhet se çfarë bëjnë drejtorët për të tërhequr / mbajtur mësuesit cilësorë, për të ndërhyrë e 

marrë masa për punonjësit jo productive ose për të fuqizuar stafin. 
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Ashtu si dhe modeli i integruar i lidershipit për të nxënin, ky proces përfshin aspekte si për shembull 

mbështetja dhe dedikimi i vëmendjes për mësuesit individualë (Bass & Avolio, 1994), dhënia e stimujve 

intelektualë për të inkurajuar mësuesit që të rimendojnë praktikat profesionale dhe të eksperimentojnë me 

mënyrat e mësimdhënies (Marzano, Waters & McNulty, 2005), mundësimi i zhvillimit profesional jo vetëm 

nëpërmjet identifikimit të saktë të nevojave për trajnim, por edhe duke promovuar një mjedis efikas pune 

për të mbështetur rritjen e mësuesve. Parimet e menaxhimit që janë në themel të procesit të zhvillimit të 

kapitalit profesional na sjellin ndërmend teoritë akademike për motiviminn. Për shembull, McGregor (1960) 

bën dallimin mes Teorisë X dhe Teorisë Y duke nxjerrë në pah supozimet e menaxherëve për mënyrën si 

mund të influencojnë sjelljen e vartësve: menaxherët që përkrahin Teorinë X i konsiderojnë vartësit 

dembelë nga natyra dhe që kanë nevojë për shpërblime eksentrike për të bërë punën e tyre; ndërsa 

menaxherët që përkrahin Teorinë Y i konsiderojnë vartësit si ambiciozë dhe të aftë për të motivuar veten. 

I pari ka për tendencë të theksojë bindjen me force dhe kontrollin, i dyti ka më tepër të ngjarë të jape 

autonomi dhe mundësi për zhvilim profesional. 

Teoria e Gemeinschaf-itt dhe Gesellschaft-it mund të na ndihmojë të shohim më thellë strukturës së 

ndryshme të nxitjes që është në thelb të këtij procesi menaxhimi. Në shkrimin e tij të 1887, Ferdinand 

Tönnies përdori këto terma për të përshkruar ndryshimin ne vlera dhe orientimet në tranzicion drejt 

shoqërisë industriale. Këto kërkime shkencore janë ndërmarrë dhe zhvilluar nga Sergiovanni (2002), me një 

vëmendje të veçantë kushtuar shkollave. Termi “Gemeinschaft” mund të përkthehet me fjalën komunitet 

ndërsa termi “Gesellschaft” mund të pvrkthehet shoqëri ose organizatë formale. Duke menduar një proces 

në vazhdimësi, në tranzicionin nga Gemeinschaft ekstrem në Gesellschaft ekstrem, vlerat e komunitetit 

zëvendësohen nga vlera me natyrë kontraktuale. Tek Gemeinschaft, vullneti i natyrshëm është forca 

motivuese: individët vendosin të lidhen me njëri tjetrin pasi kjo përbën motivim dhe kuptim të brendshëm. 

Lidhjet mes njerëzve janë kryesisht lidhje morale, solide dhe plot me kuptim simbolik, formësuar nga 

besimi reciprok dhe vendosur për të krijuar bashkëpunim. Nga ana tjetër, në Gesellschaft, vullneti racional 

është forca motivuese. Individët vendosin të lidhen me qëllim që të arrihen përfitimet individuale. Lidhjet 

mes njerëzve janë të dobta dhe instrumentale, ato kanë një qëllim thelbësor utilitar i cili i mban individët së 

bashku aq kohë sa ka këndvështrime të vetë-interesit individual. Raportet janë formale, të ndërmjetësuara 

nga procedurat e vlerësimit dhe nga imponimi i sanksioneve në rast sjelljeje dhe / ose rezultate jo të 

rregullta. Sergiovanni (2002) kujton që Gemeinschaft dhe Gesellschaft nuk ekzistojnë në formë të pastër 

në botën reale, të dyja janë metafora të cilat të sjellin në mendje "llojet e marrëveshjeje", llojet e ndryshme 

të kulturave dhe vizioneve alternative të jetës. Asnjë organizatë, duke përfshirë shkollat, nuk do jetë 

ekskluzivisht njëra apo tjetra. 

Metoda e vlerësimit të performancës 

a) U jep drejtori mësuesve të dhënat e duhura në lidhje me të mësuarin e nxënësve? 
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b) Favorizon drejtori një qasje bashkëpunuese në krahasim me qasjen konkuruese në përdorimin e të 

dhënave të krahasueshme mbi të nxënin? 

c) A ka lidhje drejtori me pasojat për individët dhe / ose grupet? 

Menaxhimi i motivimit 

a) A është i preokupuar drejtori për t’i siguruar mësuesve mbështetje të personalizuar dhe stimuli 

intelektual i cili të çojë drejt përmirësimit profesional? 

b) A siguron drejtori një sistem efikas incentivash për të shpërblyer dhe motivuar mësuesit që e meritojnë 

më shumë? 

c) A ka identifikuar drejtori strategji eksentrike efikase në lidhje me incentivat? 

Tërheqja / mbajtja e talenteve dhe menaxhimi i punonjësve jo produktivë 

a) Drejtori komunikon me efikasitet në shkollë vlerën e mësimdhënies dhe ia del me sukses të ndikojë 

zgjedhjen e vendit të punës të mësuesve veçanërisht të aftë? 

b) Drejtori zbaton strategjitë e bindjes dhe dhënies së incentivave për mësuesit më të aftë? 

c) A gjen drejtori zgjidhje efikase për menaxhimin e punonjësve jo-produktivë? 

Zhvillimi profesional i stafit 

a) Drejtori krijon Programin Vjetor të Trajnimit me qëllim që nevojat individuale të mësuesve të jenë në 

përputhje me objektivat e shkollës? 

b) Drejtori përpiqet të influencojë zgjedhjet e mësuesve në lidhje me trajnimin e detyrueshëm (10 orë 

vjetore individuale) të cilin ata duhet ta ndjekin me qëllim që të mbështesin nevojat e planit të përmirësimit 

të shkollës si dhe preferencat e mësuesve? 

c) Përveç trajnimit formal drejtori promovon një mjedis pune efiçent për të mbështetur rritjen profesionale 

të mësuesve individualë? 

Tabela 4. Praktikat e lidershipit për zhvillimin e kapitalit profesional 

Kërkimi shkencor në fushën e motivimit njerëzor ka theksuar dikotominë e jashtme-e brendshme (Ryan & 

Deci, 2000). Nëse motivimi i jashtëm vjen nga faktorët e jashtëm, si për shembull rritja e rrogave, 

promovimi, bonuset, shpërblimet apo kërcënime për dënim, motivimi i brendshëm vjen nga faktorët 
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personalë siç janë kënaqësia me punën stimuluese, mundësia për të punuar me kreativitet me të tjerët, 

mundësia për të marrë experience apo të kontriubuar në një kauz të mirë. Nga ana tjetër, mes këtyre dy 

ekstremeve ka forma hibride të motivimit që Ryan dhe Deci (2000) i përkufizojnë si "motivim i jashtëm i 

brendëzuar" dhe kryesisht ato vijnë për shkak të faktorëve socialë si për shembull stima e kolegëve dhe 

ndjenja e të qenit pjesë e një grupi. Incentivat e këtij lloji lindin si incentiva të jashtme (avancimi në karrierë, 

çmime) dhe incentive të brendshme (njohje, status, hyrja në një grup), e më pas brendëzohen nga individi 

i cili i kosideron ato si të dëshirueshme (Birkinshaw, 2013). 

Nga ana tjetër, motivimi është një fenomen tepër i pazakontë meqenëse njerëzit mund të përgjigjen në një 

mënyrë unike dhe të ndryshueshme me kalimin e kohës. I njëjti person i cili ka përmbushur nevojat e tij 

ose të saj për vetë-arritje dhe vetë-vlerësimi me kalimin e kohës mund t’i japet më shumë rëndësi 

incentivave material dhe anasjelltas. Ndërgjegjësimi që menaxhimi i motivimit përfaqëson një aspekt 

kompleks të praktikave menaxheriale të cilat nuk mund të zgjidhen në mënyrë të thjeshtë me dikotomi të 

jashtme/të brendshme ka çuar në marrjen në konsiderate të një game të gjerë praktikash të zhvillimit capital 

profesional (shiko për më shumë detaje Error! Reference source not found.). 

 

E) Menaxhimi i rrjeteve dhe marrëdhënieve me grupet e interesit 

Në përgjithësi ndërtimi i marrëdhënieve me familjet dhe komunitetet e zhvendos vëmendjen e stafit të 

shkollës nga një fokus ekskluzivisht brenda një fushe aktiviteti që përqafon bashkëpunimin e jashtëm, 

transparencën dhe përgjegjshmërinë. Muijs dhe kolegët (2004) i kanë identifikuar këto praktika si të 

rëndësishme për përmirësimin e shkollave që operojnë në kontekste të vështira. Literatura mbi lidershipin 

lidhur me të nxënin ka dokumentuar se si drejtuesit e shkollave shpenzojnë kohë të konsiderueshme në 

kontakt me njerëzit jashtë shkollës së tyre, duke kërkuar informacion dhe këshilla, trendeve që mund të 

kenë ndikim në shkollat e tyre. Takime, biseda informale, telefonata, shkëmbime e-mail-esh dhe kërkime 

në internet janë shembuj të mundësive për arritjen e këtyre qëllimeve. 

Numri i madh i rrjeteve formale dhe informale në të cilët janë pjesë drejtorët e shkollave i japin shkollës 

shumë mundësi për t’u lidhur me mjedisin arsimor më të gjerë (Paletta, 2012). Megjithatë, menaxhimi i 

marrëdhënieve me familjet dhe komunitetin përfshin një seri praktikash që mund të përfshihen ne proceset 

e tjera të menaxhimit siç janë përcaktimi i një vizioni për zhvillimin e përbashkët të shkollës, projektimi i një 

modeli organizativ të mësimdhënies që është i hapur ndaj pjesëmarrjes së familjeve ose menaxhimi i vetë-

vlerësimit dhe proceseve të përmirësimit në partneritet me shkollat e tjera dhe institucionet e komunitetit. 

Në fakt, në këtë studim, këto praktika u futën në procese të tjera, ndërkohë që në këtë fushë është zgjedhur 

të fokusohet vëmendja në një grup specifik praktikash të cilat për nga rëndësia që kanë në punën e drejtorit 

të shkollës në Shqipëri, janë të përshtatshme për t’u analizuar më vete. Këto praktika trajtojnë: a) 
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bashkëpunimin në rrjet me shkollat e tjera, b) pjesëmarrjen në rrjete ndër-institucionale në bazë territori; c) 

përgjegjshmëri bashkëpunuese me grupet lokale të interesit. 

Ajo që theksohet në këto praktika është ndërtimi i marrëdhënieve bashkëpunuese me grupet lokale të 

interesti me qëllimin për të investiguar punën e dretjuesit si drejtues sistemi, i aftë për ta vendosur shkollën 

në qendër të një rrjeti territorial për zgjidhjen e problemeve komplekse të arsimit (përfshirjen, integrimin e 

të huajve, orientimim, mundësitë për punësim etj.) të cilat kanë një impakt në kapitalin shoqëror dhe 

zhvillimin ekonomik të territoreve. Aftësia për të krijuar rrjete mund të mos jetë menjëherë e dukshme për 

sa i përket ndihmës për zgjidhjen e problemeve; shpesh ndërveprimi me mjedisin e jashtëm mund të 

shpjegohet më thjesht me nevojën për të marrë informacion për ngjarje të pasigurta dhe komplekse. Nga 

ana tjetër, rrjetet zhvillohen në disa mënyra si për shembull të biseduarit me njerëzit gjatë takimeve, evente 

sociale dhe ceremoni, duke qenë pjesë e komisioneve, grupeve të interest dhe grupeve të punës, 

pjesmarrja në iniciativa trajnimi dhe takime me shoqata prefesionale, marrja pjesë në klube apo grupe 

qytetarësh brenda territorit. Marëdhëniet bashkëpunuese ndërtohen dhe mbahen duke treguar respekt, 

duke ofruar mbështetje pa kushte apo duke treguar vlerësim për punën e kryer me sukses (Yukl, 2010). 

Nga pikpamja metodologjike, këto aspekte të rëndësishme nuk mund të kapen me anë të një interviste 

me drejtorin apo një pyetësori drejtuar mësuesve. Kjo nënkupton, për shembull, një vëzhgim prej 

pjesmarrësi të drejtorëve të shkollave në kontekstin e punës ku ata luajnë rolin e tyre. 

Bashkëpunimi në rrjet me shkolla të tjera 

a) A është drejtori plotësisht i ndërgjegjshëm për objektivat dhe vlerën e pjesëmarrjes në rrjete shkollash? 

b) A ndikohet drejtori nga faktorët ekstrakurrikularë ose nga faktorë ekzogjenë në proceset e mësimdhënies 

/ nxënies marrjen e vendimit për t’u futur në rrjet? 

c) Sa e tregon drejtori që ai/ajo është i ndërgjegjshëm për faktorët kritik të suksesit që qendrojnë  mbrapa 

një rrjeti shkolle? 

Menaxhimi i rrjetit mbi bazë territori 

a) A është i ndërgjegjshëm drejtori për kompleksitetin e menaxhimit që qendron përtej rrjeteve territoriale, 

duke kuptuar si duhet kufizimet potenciale dhe risqet e dështimit mbrapa veprimit kolektiv? 

b) Drejtori tregon që ai/ajo ka mësuar nga "dështimet" dhe promovon praktikat më të mira të menaxhimit 

të rrjetit? 

c) A ka promovuar drejtori një transferim efikas të njohurive të prodhuara on-line brenda shkollës? 
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Raportimi tek grupet lokale të interesit 

a) A tregon drejtori që ai/ajo beson në filozofinë e përgjegjshmërisë horizontale në favor të grupeve lokale 

të interesit? 

b) A ka promovuar drejtori praktikën e raportimit tek familjet apo grupet e tjerë lokale të interest në lidhje 

me zgjedhjet edukative që bën shkolla dhe arritjet e nxënësve në mësim? 

c) A ka promovuar drejtori një qasje përgjegjshmërie në të cilën ai/ajo beson në përdorimin e burimeve 

ekonomike dhe financiare dhe gjithashtu dhe për mësimin dhe mirëqenien e nxënësve? 

Tabela 5. Praktikat e lidershipit në procesin e menaxhimit të rrjeteve dhe marrëdhëniet me grupet e interesit 
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KAPITULLI 04. 
ANALIZA E LEGJISLACIONIT 
Analiza e ndryshimeve legjislative në sistemin arsimor parauniversitar në 

Republikën e Shqipërisë me fokus drejtorët e shkollave 

Hyrje 

Krijimi i një legjislacioni mbështetës për drejtorët e shkollave ndihmon në përforcimin e rolit të drejtorit, 

zhvillimin e statusit të drejtorit në shoqëri, postit të drejtorit dhe me kalimin e kohës në përmirësimin e 

cilësisë së arsimit. Gjatë periudhës 2012-2018, parlamenti shqiptar dhe qeveria kanë miratuar një sërë 

dokumentesh ligjore, ligje dhe akte nënligjore, të cilat kanë mbështetur zbatimin e një qasjeje profesionale 

ndaj ҫështjeve që kanë të bëjnë kryesisht me drejtorët e shkollave duke miratuar ndryshime në politikat 

dhe procedurat e rekrutimit, zhvillimit profesional dhe vlerësimit të drejtorëve.  

Burimet e ligjit që rregullojnë sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e 

Shqipërisë me fokus drejtorët e shkollave janë si më poshtë vijojnë: 

• Ligji nr. 69/2012, datë 21.06.2012, "Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë", i 
ndryshuar me ligjin nr. 56/2015 të datës 28.5.2015 dhe ligjin nr. 48/2018 të datës 23.07/2018. 

• Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 540, datë 19.09.2018, "Për organizimin dhe funksionimin e Shkollës 
së Drejtorëve të institucioneve të arsimit parauniversitar dhe mënyrën e trajnimit dhe ҫertifikimit të tyre". 

• Dispozitat normative të arsimit parauniversitar të vitit 2013, të ndryshuara me Urdhrin nr. 169, datë 
08.05.2014, "Për disa shtesa në dispozitat normative në sistemin arsimor parauniversitar".  

• Udhëzim i Ministrit të Arsimit nr. 57, datë 12.11.2013 "Për procedurat e emërimit dhe shkarkimit të 
drejtorëve në institucionet publike të arsimit parauniversitar". 

• Udhëzim i Ministrit të Arsimit nr. 58, datë 12.11.2013 "Për procedurat e emërimit dhe shkarkimit të 
nëndrejtorëve në institucionet publike të arsimit". 

• Standardet e Drejtorit, miratuar nga Ministri i Arsimit, nr. 4296, datë 27.8.2013. 
• Urdhër i Ministrit të Arsimit nr. 467, datë 15.09.2016 "Për miratimin e standardeve të performancës dhe 

kritereve të vlerësimit për drejtorët e shkollave". 
• Udhëzim i Ministrit të Arsimit nr. 1, datë 20.1.2017, "Për funksionimin e sistemit të zhvillimit të 

vazhdueshëm profesional të punonjësve arsimorë". 
 

Referenca shtesë: 

• Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020, miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.  
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• Reforma e Sistemit Arsimor Parauniversitar, Raporti Paraprak i majit 2014 i Ministrisë së Arsimit dhe 
Sportit. 

• Programi për zhvillimin profesional të drejtuesve të institucioneve arsimore në sistemin e arsimit 
parauniversitar. (2011) 

• Raporti mbi projektligjin "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 69/2012 "Për sistemin arsimor 
parauniversitar në Republikën e Shqipërisë ", ndryshuar në vitin 2018. 

• Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën (UNESCO), "Analiza e Politikës 
Arsimore, Shqipëri: Ҫështje dhe rekomandime", prill 2017.  

 

Një vështrim i shkurtër mbi zhvillimet e lidhura me statusin e drejtorit të 

shkollës 

Përgjatë dy dekadave të fundit, sistemi arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë i është 

nënshtruar një sërë reformave. Këto reforma kanë në fokus rregullimin e sistemit arsimor dhe praktikën 

mësimdhënies dhe janë zhvilluar përmes tri fazave kryesore (Raporti Paraprak i Majit 2014 i Ministrisë së 

Arsimit dhe Sportit). 

1. Faza fillestare e korrigjimit të komponentit të arsimit (që filloi në fillim të viteve 1990 dhe u zhvillua deri 
në vitin 1995); 

2. Faza e dytë që kishte të bënte me përgatitjen për procesin e ndryshimit, mbështetur në ligjin nr. 7952, 
të datës 21.06.1995, "Për sistemin arsimor parauniversitar (1995-2010)”; 

3. Dhe një fazë tjetër e tretë reforme, mbështetur në ligjin 69/2012, të datës 21.06.2012 "Për sistemin 
arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë" (2012), e ndjekur nga ndryshimet legjislative në 
2015 dhe 2018. Me mbështetjen e ekspertizës nga Banka Botërore, u hartuan dy strategji për Arsimin 
Kombëtar dhe u zbatuan dy projekte për përmirësimin e cilësisë gjatë periudhës kohore 2000-2005 dhe 
2006-2013. Ndryshimet prekën strukturën e sistemit arsimor, kurrikulën dhe sistemet e menaxhimit. 
Organizimi dhe funksionimi i institucioneve arsimore në të gjithë nivelet e arsimit të sistemit 
parauniversitar dhe përgjegjësitë e kompetencat e tyre rregullohen me ligjin nr. 69/2012, të datës 
21.06.2012 "Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë". 

 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) është përfshirë në procesin e zbatimit të akteve ligjore dhe 

nënligjore të miratuara gjatë këtyre viteve dhe po merret me plotësimin e kuadrit ligjor me akte të tjera 

ligjore të domosdoshme për reformën e mëtejshme në sistemin arsimor. MASR-ja po rifreskon modelin e 

menaxhimit të bazuar në performancën në të gjitha nivelet, duke qartësuar detyrat, përgjegjësitë dhe 

detyrimet e ndërsjella të institucionit dhe secilit prej punonjësve. Rezultati i pritshëm është performancë 

më e mirë dhe e përmirësuar e ҫdo individi që është i përfshirë në menaxhimin e sistemit arsimor. 

Ndërhyrjet e planifikuara në Strategji marrin parasysh veprimet dhe procedurat për të siguruar dhe ruajtur 
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nivelin minimal të performancës, si edhe raportimin dhe auditimin në disa drejtime, duke rritur kështu 

transparencën e veprimeve të ndërmarra në sistemin arsimor. (MASH, Dokumenti i Strategjisë, 2014-2020) 

Pranohet gjerësisht nga studiuesit që mënyra si drejtohet shkolla ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në 

efikasitetin e mesuesve dhe arritjet e nxënësve (Hallinger dhe Murphy, 1986; Pont, Nusche dhe Moorman, 

2008). Udhëheqja me zotësi e drejtuesve të shkollës ka qenë gjithnjë një faktor kyҫ kontribues kur vjen 

puna për të shpjeguar ndryshime të suksesshme, përmirësimin e shkollës apo efikasitetin e shkollës (të 

paktën që prej fillimit të viteve 1980), ndërsa shkollat që kanë efikasitet dihet që krijojnë një kulturë 

përmirësimi të vazhdueshëm dhe vendosjeje të standardeve dhe pritshmërive të larta (Hallinger 2003). 

Edhe në Shqipëri, drejtuesit dhe menaxherët e shkollës njihen për ndikimin e padiskutueshëm që kanë në 

“krijimin” e nxënësve të aftë të pajisur me aftësi shoqërizimi të shumta, matjen e nxënies tek nxënësit, 

përgatitjen e nxënësve në sistemin arsimor parauniversitar për studimet e larta, si dhe mundësi më të mira 

punësimi për rininë dhe një karrierë të suksesshme profesionale e, si rrjedhojë, një jetë më të mirë. 

Drejtorët e shkollave pritet që t’i udhëheqin shkollat sot në mënyrë që të rrisin sistematikisht standardet 

që arrijnë nxënësit dhe të ndihmojnë personelin mësimdhënës të zhvillohet profesionalisht. Kohët e fundit, 

roli pedagogjik që duhet të luajë drejtori i shkollës si udhëheqës mësimor është identifikuar si rol kritik. 

Duke pasur parasysh sa më lart, ligji nr. 69/2012, i datës 21.06.2012, "Për sistemin arsimor parauniversitar 

në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, është dokumenti kryesor ligjor që rregullon statusin e drejtorit të 

shkollës dhe kërkon që drejtuesi i një institucioni arsimor të jetë figura qendrore në drejtimin e institucionit 

arsimor, duke qenë përgjegjës për përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor, zbatimin dhe hartimin e 

kurrikulës, menaxhimin e personelit dhe të burimeve materiale dhe financiare. 

Përshkrimi i punës dhe kriteret e përgjithshme të emërimit të drejtorit të shkollës tregohen gjithashtu edhe 

në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 514, të datës 20.9.2017, “Për miratimin e listës kombëtare të 

profesioneve (LKP), e rishikuar”. Duke u bazuar në këtë dokument, drejtori i shkollës përfshihet në grupin 

profesional “Drejtuesit e shërbimeve arsimore”, koduar me numrin 1345, i cili klasifikohet në nivelin e 

katërt të kompetencave. Funksionet kryesore të drejtorit të shkollës, të identifikuara me kodin 1345.05, 

janë si më poshtë: drejtim dhe menaxhim arsimor, zbatim i legjislacionit arsimor, menaxhim i kurrikulës, 

menaxhim i burimeve njerëzore, materiale dhe financiare, si dhe përmirësim i shkollës.  

Përfshirja e drejtorit të shkollës në listën kombëtare të profesioneve është një zhvillim pozitiv. Pas analizës 

së përshkrimit të punës që jepet në këtë dokument, arrijmë në përfundimin që është i nevojshëm rishikimi 

dhe riformulimi i tij duke pasur parasysh: 

a) Përshkrimi i dhënë i punës shërben si përshkrim për një kategori të gjerë drejtuesish të shërbimeve 

arsimore, ndërkohë që një përshkrim pune posaҫërisht për drejtorin e shkollës do të ishte më i 
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përshtatshëm në aspektin e rekrutimit, plotësimit të përgjegjësive dhe roleve profesionale, si dhe 

për vlerësimin e performancës. 

b) Përgjegjësitë kryesore të drejtorit në shekullin e 21-të, në një epokë llogaridhenieje. Përveҫ 

mbajtjes së përgjegjësive kryesisht menaxheriale të së shkuarës, nga drejtorët e sotëm të 

shkollave pritet gjithashtu të udhëheqin shkollat e tyre, të shtojnë arritjet e nxënësve, të ndërtojnë 

dhe të mbajnë marrëdhënie bashkëpunuese, të drejtojnë me integritet dhe profesionalizëm, të 

krijojnë dhe të ruajnë një kulturë pritshmërish të larta, si dhe të ndihmojnë personelin të zhvillohet 

profesionalisht. Me fjalë të tjera, pozicioni i drejtorit ka evoluar në mënyrë të tillë që të pasqyrojë 

domosdoshmërinë e përfshirjes së rolit menaxhues dhe rolit udhëheqës. 

c) Grupin e ri të standardeve që duhet të përmbushë drejtori të cilat përfshijnë në një masë të 

ekuilibruar si sjelljen e drejtorit, ashtu edhe ndikimin e tij në shkollë. 

 
Procesi i emërimit të drejtorëve dhe i vlerësimit të efikasitetit të veprimtarisë së tyre është një ҫështje 

mjaft komplekse. Ky proces është veҫanërisht i vështirë në një realitet si ky i Shqipërisë ku procesi i 

emërimit të drejtorëve ka vite të tëra që ndikohet shumë nga politika dhe kriteret politike kanë mbizotëruar 

mbi ato profesionale. Siҫ vërehet në raporte të ndryshme, drejtorët e emëruar të shkollave nuk e kanë 

pasur kualifikimin dhe përvojën e duhur për të drejtuar shkollën. (Këshilli i Europës, 2011; EPNSL, 2012, 

përmendur në Raportin e UNESCO-s, 2017).  

 

Në një përpjekje për të eliminuar ndikimin politik të procesit të punësimit të drejtorëve të shkollave, ligji nr. 

69/2012 "Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, vendosi 

konkurrimin e hapur për pozicionin e drejtorit të shkollës dhe ka parashikuar që vlerësimi të bëhet nga një 

komision i ngritur për këtë qëllim. Në vijim të iniciativave legjislative për përmirësimin e procesit të 

punësimit, ky ligj rregullon punësimin e drejtorëve të shkollave nëpërmjet një procedure tjetër e cila kërkon 

si parakusht për pozicionin e drejtorit kategorinë e “Mësuesit të kualifikuar” dhe pajisjen me çertifikatën e 

drejtuesit të institucionit arsimor parauniversitar, pas zhvillimit të trajnimit të detyrueshëm përgatitor në 

Shkollën e Drejtorëve për menaxhimin e institucionit arsimor.  

Lista Kombëtare e Profesioneve parashikon të njëjtat kritere punësimi që ka përcaktuar ligji për arsimin 

parauniversitar.     

Edhe pse vlerësimi i performancës së drejtorit është konsideruar i domosdoshëm dhe në tri periudha 

të ndryshme janë hartuar tre grupe standardesh për drejtorët, procesi i menaxhimit të performancës 

nuk ka arritur të institucionalizohet plotësisht. Ky proces kërkon një kuadër ligjor si mbështetje, procedura 

profesionale, koordinim dhe dakordësi për veprimtarinë e institucioneve qendrore e vendore të të gjitha 

institucioneve përgjegjëse për arsimimin fillestar, gjatë punës dhe zhvillimin profesional. Kuadri ligjor i 
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paplotë, mungesa e koordinimit efikas dhe dakordësisë mes Njësive Arsimore Vendore, Inspektoratit 

Shtetëror të Arsimit (ISHA), Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZHA), si dhe Institucioneve të Arsimit të Lartë 

ka krijuar një sërë problematikash lidhur me standardet profesionale dhe me matjen e vlerësimin e 

performancës. Ka një numër të kufizuar studimesh të kryera, kryesisht punime doktoraturash që kanë 

hulumtuar performancën e drejtorëve të shkollave dhe si ka ndikuar mënyra e drejtimit në kulturën e 

shkollës, në ndërtimin e kapaciteteve të mësuesve dhe performancën e nxënësve. Problemi i 

performancës së drejtorit është zgjidhur, por ndërhyrja nuk është sistemike, por e pjesshme.  

Nuk ka një paketë të miratuar të mjeteve për vlerësimin e performancës së drejtorit. Rekomandimet për 

përmirësim mungojnë. Për më tepër, edhe atëhere kur jepen rekomandime të vlefshme, ato nuk merren 

parasysh. Këto mangësi mund të shoqërohen, gjithashtu, edhe me një mungesë informacioni për praktikat 

e mira, mungesë feedback-u pas vlerësimit të performancës nga pjesa më e madhe e drejtorëve; zbatimin 

gabim dhe keqkuptimin e vlerësimit si faktor kyҫ në përmirësimin e performancës; mungesën e 

protokolleve standarde të vlerësimit, që mund t’ua bëjë të vështirë drejtorëve që të kuptojnë se ku duhet 

të përqendrohen. Sistemit të vlerësimit të drejtorëve të shkollave në Shqipëri i mungon një model teorik. 

Ka të meta në konceptimin e tij; ka shumë pak mbështetje në modelet teorike, praktikat më të mira, 

standardet pikë referimi, si dhe standardet që funksionojnë, në bazë të të cilave bëhet matja dhe vlerësimi 

i performancës. Gjithashtu, sistemi i përgatitjes së lidershipit nuk mbështetet në asnjë dokument 

kombëtar. Shumë vende kanë dokumente të tilla dhe përvoja e tyre rezulton të jetë sisteme efiҫente dhe 

me target të qartë. 

Sistemi i zhvillimit profesional dhe trajnimi i drejtorëve të shkollave vazhdojnë të jenë të dobët dhe 

problematikë në Shqipëri. Temat e sesioneve të trajnimit për drejtorët përcaktohen pa një analizë paraprake 

dhe vlerësim të nevojave. Raporti Kombëtar "Identifikimi i nevojave për trajnimin e drejtuesve dhe 

mësuesve të shkollave në sistemin arsimor parauniversitar " (Mars 2016) përmban disa të dhëna, 

përfundime dhe rekomandime për nevojat për trajnim të drejtorëve dhe nëndrejtorëve. Por nga raporti 

kuptohet që të dhënat e vlerësimit lidhur me nevojat për trajnimin e drejtorëve janë mbledhur duke përdorur 

të njëjtin instrument që përdoret për mësuesit dhe është hartuar duke u mbështetur tek standardet e 

përgjithshme për mësuesit. Përdorimi i të njëjtit instrument, duke pasur parasysh që objekti dhe fokusi i 

punës së drejtorit janë të ndryshme nga ato të mësuesit, vë në pikëpyetje vlefshmërinë e të dhënave të 

vlerësimit, gjetjet, rezultatet dhe dobinë e rekomandimeve.   

Bazuar në raportet vjetore të monitorimit të MASHR (2014-2016), Rishikimi i Politikave të Arsimit në 

Shqipëri (2017) tregon që numri i drejtorëve të shkollave të përfshirë në trajnim është i vogël. Ndër dobësitë 

kryesore që kërkojnë vëmendje të menjëhershme janë: përfshirja e pamjaftueshme e të gjithë drejtuesve 

në programet e trajnimit; mungesa e instrumenteve për identifikimin dhe vlerësimin e nevojave për 

zhvillimin profesional, të njëjtat kurse që ofrohen gjatë programeve të trajnimit për mësues dhe drejtorë. 
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Politika e zbatuar nga Ministria e Arsimit për të liberalizuar tregun e shërbimeve të trajnimit ka rezultuar 

gjithashtu në paefektshmëri. Në vitin 2012, shtatë institucione u miratuan për të ofruar trajnime për ҫështje 

të menaxhimit dhe lidershipit në institucionet arsimore. Në vitin 2013 katër institucione kishin leje për të 

trajnuar drejtorë shkollash. Në vitin 2017 nëntë institucione (universitete dhe agjenci, përfshirë Institutin e 

Zhvillimit Arsimor) u akredituan për të ofruar kurse trajnimi për lidershipin në arsim (IZHA, 2019). Si pasojë, 

edhe pse një sërë universitetesh kanë të drejtën të ofrojnë kurse trajnimi për mësues dhe manaxherë, ka 

një numër të kufizuar pjesëmarrësish në trajnimin e ofruar prej tyre, dhe shumë ofrues trajnimesh që 

ofrojnë kurse nuk e kanë ekspertizën profesionale për ta bërë një gjë të tillë. Madje pjesa më e madhe e 

programeve të ofruara nuk arrijnë t’u përgjigjen si duhet nevojave të përfituesve.  

Një mangësi tjetër brenda sistemit arsimor shqiptar është mungesa totale e ndihmës profesionale nga 

drejtorët e shkollave për mësuesit. Nuk ka asnjë dokument apo të dhënë që tregon zhvillimin e këtij aspekti. 

Duke qenë se këshillimi profesional është zëvendësuar me vënien e fokusit tek mekanizmat e kontrollit; të 

kërkuara nga protokollet e drejtorit, kjo, si pasojë, rezulton në efikasitet të ulët. Avancimi i lidershipit në 

arsim dhe i personelit arsimor që duhet të kishte në themel parimin e meritave nuk ka funksionuar. Edhe 

pse njihet si faktor për përmirësimin e kompetencës profesionale, në Shqipëri një qëllim i tillë nuk është 

arritur ende.  

Pas analizimit të dokumenteve zyrtare për zhvillimin profesional dhe trajnimin e drejtorëve, arrijmë në 

përfundimin që trajnimi nuk është planifikuar sipas standardeve profesionale dhe përmbajtja e tij nuk është 

hartuar që të përmirësojë kompetencat profesionale. Sesionet e trajnimit përbëhen nga informacione të 

përgjithshme bazë lidhur me temat e politikës arsimore, legjislacionit, planifikimit, menaxhimit dhe 

partneritetit. Ky proces vuan nga niveli mjaft i ulët i aftësisë për t’iu përshtatur nevojave të drejtorëve të 

veҫantë dhe grupit të drejtorëve në përgjithësi, sidomos të atyre të sapoemëruar.  

Për sa i përket Inspektoratit Shtetëror të Arsimit (ISHA), aktualisht ai kryen rreth 25-30 inspektime gjatë një 

viti shkollor. Ka 27 inspektorë të ngarkuar me detyrën e inspektimit të rreth 4,000 institucioneve arsimore, 

rreth 1800 nga të cilat janë institucione arsimore parashkollore. Si rrjedhojë, ai nuk mund të ndikojë 

mjaftueshëm në sigurimin e cilësisë së sistemit. Kjo ka bërë që inspektimi të jetë larg standardeve 

europiane të vendosura, sipas të cilave ҫdo shkollë duhet t’’i nënshtrohet inspektimit të plotë të paktën një 

herë ҫdo tre vjet.  
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Analizë krahasuese e ndryshimeve legjislative në sistemin arsimor 

parauniversitar 

A) Rregullat lidhur me emërimin dhe shkarkimin e drejtorit dhe nëndrejtorit të shkollës  

Në raportin për projektligjin nr. 49/2018 Për disa ndryshime në ligjin nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor 

parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” (2018) thuhet që “Ndryshimet e fundit trajtojnë disa aspekte 

që ndikojnë në cilësinë dhe efikasitetin e sistemit arsimor parauniversitar dhe synojnë që të përmirësojnë 

cilësinë e menaxhimit dhe administrimit të shkollës, hartimin e praktikave të punësimit të personelit 

mësimdhënës dhe drejtorëve sipas parimeve të transparencës dhe meritokracisë, zhvillimin e burimeve 

njërëzore të mundshme për praktikimin e profesionit”. 

Neni 4 i ligjit nr. 49/2018 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar 

në Republikën e Shqipërisë” përcakton statusin dhe mandatin e Shkollës së Drejtorëve.  Me hapjen e 

Shkollës së Drejtorëve, ky ligj synon të përmirësojë cilësinë e shërbimit  arsimor. 

Shkolla e Drejtorëve pritet të luajë një rol kyҫ në trajnimin, çertifikimin e drejtorëve që janë në detyrë dhe 

kandidatët për pozicionin e drejtorit apo të nëndrejtorit, në përmirësimin e performancës së drejtuesve. Me 

anë të ndryshimeve sigurohet që ҫdo drejtor dhe nëndrejtor i institucionit arsimor i certifikon kompetencat 

dhe aftësitë e tij/saj profesionale në menaxhimin dhe administrimin e institucionit arsimor, pasi i 

nënshtrohet një trajnimi të detyrueshëm përgatitor. Hapja e Shkollës së Drejtorëve pritet të ketë një ndikim 

të rëndësishëm në përgatitjen e drejtuesve të institucionit arsimor në Republikën e Shqipërisë, në 

përmirësimin e rezultateve të nxënësve në shkolla, si edhe në krijimin e një kulture bashkëpunuese, me 

qëllim që të përmirësohet performanca e shkollave.  

Neni 14 i ligjit nr. 49/2018 propozon ndryshime në nenin 55 të ligjit nr. 69/2012. Në paragrafin 2 ai 

parashikon që drejtori dhe nëndrejtori i institucionit arsimor publik dhe privat kanë aftësitë dhe kompetencat 

profesionale të çertifikuara për menaxhimin dhe administrimin e institucionit arsimor, të përftuara nga 

trajnimi i detyrueshëm parapërgatitor në Shkollën e Drejtorëve. Ndryshimi i propozuar synon të përmirësojë 

kriteret dhe standardet profesionale të drejtuesve të institucioneve arsimore.  

Ndryshimet e fundit, mbështetur në nenin 15 të ligjit, propozojnë futjen e nenit 55/1 pas nenit ekzistues 

55 të ligjit nr. 69/2012. Ky ndryshim përmban rregullat lidhur me emërimin dhe shkarkimin e drejtorit të 

institucionit arsimor publik parashkollor.  

Pas krahasimit të ndryshimeve me rregullat e mëparshme vërejmë: 
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a. Ndryshimin e kritereve të punësimit. Ka dy përmirësime që sigurojnë cilësinë e drejtorit duke kërkuar 

si parakushte a) kategorinë e “Mësuesit të kualifikuar” për drejtorin e shkollave fillore dhe të mesme, 

pesë vjet përvojë si mësues për drejtorin e institucionit arsimor parashkollor; dhe b) çertifikatën e 

trajnimit të detyrueshëm parapërgatitor që lëshon Shkolla e Drejtorëve për drejtorët e të gjitha llojeve 

të institucionit arsimor. 

b. Këto dy kritere punësimi janë të detyrueshme për drejtorët e institucioneve publike dhe private. Ky 

rregull synon të garantojë lidershipin në institucionet arsimore publike dhe private. Emërimi dhe 

shkarkimi i drejtorit të shkollave publike fillore dhe të mesme është përgjegjësia e kryetarit të 

institucionit arsimor lokal përgjegjës për arsimin parauniversitar, ndërsa emërimi dhe shkarkimi i 

drejtorit të institucionit arsimor parashkollor publik është përgjegjësia e kryetarit të njësisë 

vetëqeverisëse vendore përkatëse. 

c. Përbërja e komisionit të vlerësimit ndryshon, gjithashtu, sipas kategorisë së institucionit arsimor. 

d. Procedurat e emërimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit arsimor privat mund të zbatohen 

duke u mbështetur në rregullat e miratuara nga vetë institucioni në rregulloret e tij. 

Neni 22 i ligjit nr. 48/2018 synon të rregullojë përmbushjen e kritereve të përcaktuara në këtë ligj për 

drejtuesit ekzekutivë të cilët janë në detyrë aktualisht dhe do t’u duhet t’i përmbushin këto kritere. 

Edhe pse këto ndryshime ligjore synojnë të sigurojnë një proces më profesional i cili pritet të sjellë cilësi 

më të lartë në nivelin drejtues të shkollave të arsimit parauniversitar, nuk është marrë parasysh që për një 

periudhë prej 10 vitesh rreth 1079 njerëz kanë marrë diplomë masteri në menaxhim dhe drejtim në arsim 

të lëshuar nga tetë Institucine të Arsimit të Lartë në Shqipëri. Ligji duhet të parashikojë se si mund të 

përfshihet kjo fuqi punëtore e kualifikuar në sistemin e menaxhimit të shkollës. Në Raportin për Reformën 

në Arsimin Parauniversitar të majit 2014, hartuar nga një grup pune i ngarkuar për këtë qëllim, i mbledhur 

nga Ministri i Arsimit dhe Sportit, u propozua që "diploma e marrë nga një program studimi i nivelit Master 

për administrim në arsim të pranohet si barasvlerës i licensës së drejtorit të institucionit arsimor”. 

Për sa i përket Udhëzimit të Ministrit të Arsimit nr. 57, datë 12.11.2013 "Për procedurat e emërimit dhe shkarkimit të 

drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar", dhe Udhëzimet e Ministrit të Arsimit 58/2013 "Për procedurat 

e emërimit dhe shkarkimit të nëndrejtorit të institucionit arsimor publik ", ia vlen të përmendet që dispozita ligjore lidhur 

me përfundimin e marrëdhënies së punësimit të drejtorit nuk tregon në mënyrë të detajuar mënyrën dhe formën e 

vlerësimit të performancës së drejtorit. Asnjë dokument që lidhet me standardet e vlerësimit të përformancës së 

drejtorit nuk merret si pikë referimi.  

Kriteri i vendosur për përzgjedhjen dhe emërimin e nëndrejtorit të institucionit arsimor është një kriter shtesë krahasuar 

me kriteret e përzgjedhjes së drejtorit të shkollës, edhe pse në organigramën e shkollës një pozicion i tillë është më 

poshtë në hierarkinë e institucionit. Për më tepër, nuk ka rregullore për rastet kur nëndrejtori nuk i është nënshtruar 

këtij provimi. (Udhëzimi nr.58, datë 12.11.2013)  
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Ky problem është zgjidhur me ligjin nr. 48/2018 në të cilin thuhet “Kandidati për pozicionin e drejtorit dhe 

nëndrejtorit të institucionit arsimor duhet të ketë, të paktën, kategorinë “Mësues i kualifikuar” dhe duhet 

të jetë i pajisur, gjithashtu, me çertifikatën për menaxhim dhe administrim të arsimit parauniversitar. 

Çertifikimi i kandidatit për pozicionin e drejtorit dhe nëndrejtorit të instritucionit arsimor ndodh pas trajnimit 

të detyrueshëm në Shkollën e Drejtorëve. (Neni 55, pika 2) 

Një shqyrtim më nga afër i zbatimit të procesit të punësimit të drejtorëve të përcaktuar me akt nënligjor 

duket se pengohet nga një sërë problemesh që kanë të bëjnë me përbërjen e komisionit të vlerësimit, 

devijimet nga ligji, mungesën e procedurave të formalizuara dhe të institucionalizuara të vlerësimit të 

përformancës profesionale të drejtorit të shkollës. 

Kështu, akti i ri nënligjor që pritet të miratohet do të pasqyrojë ndryshimin ligjor. 

B) Trajnime të detyrueshme / zhvillimi profesional i drejtorëve 

Drejtorët e shkollave luajnë një rol vendimtar në përmirësimin e shkollës dhe suksesin akademik të 

nxënësve. Në këto vitet e fundit, drejtorëve të shkollave u është dashur të përshtaten me paradigma të 

reja lidershipi dhe menaxhimi. Ky transformim është nxitur nga një shoqëri dhe botë që po ndryshon me 

shpejtësi kurse ndryshimet në politikat e qeverisë që rezultojnë në decentralizim të vendim-marrjes dhe 

administrimit sjellin shumë praktika lidershipi dhe menaxhimi më afër nivelit vendor. Një pasojë e 

rëndësishme e këtyre ndryshimeve është kërkesa që drejtorët e shkollave të shtojnë njohuritë, aftësitë 

dhe të kuptuarit e tyre.  

Në këtë aspekt, ndërhyrja e qeverisë në arsim është bërë e dukshme, me kërkesa që i parashtrohen 

sistemit të shkollës për t’iu përgjigjur në mënyrë më të drejtpërdrejtë një ekonomie dhe strukture 

ekonomike në ndryshim e sipër, si dhe nevojës për rritje dhe konkurrencë. Ky këndvështrim për  lidershipin 

nënkupton shumë gjëra për zhvillimin profesional të atyre të përfshirë në proceset e arsimimit. Më e 

rëndësishmja nga këto ka të bëjë me zhvillimin personal dhe profesional të drejtorëve të shkollave. 

Në këtë kuadër, ligji nr. 69 / 2012 "Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë", 

ndryshuar me ligjin nr.56 / 2015 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 69/2012 ... " dhe ligji nr.48 / 2018 "Për 

ndryshimet në ligjin nr. 69/2012 ... " ka parashikuar rregulla për trajnimet dhe zhvillimin profesional. 

Neni 58 “Zhvillimi i vazhdueshëm profesional” përcakton numrin e nevojshëm të ditëve të trajnimit, format 

e zhvillimit profesional, mënyrën si duhet të organizohet trajnimi, organet përgjegjëse, si dhe burimet 

financiare. 

1. Format e zhvillimit profesional janë: zhvillimi i brendshëm profesional, trajnimet, rrjetet profesionale, 

këshillimet, kurse afatshkurtra dhe ato afatgjata. 

2. Mësuesve dhe drejtorëve u ofrohet trajnim të paktën tri (3) ditë në vit. 
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3. Trajnimet zhvillohen sipas sistemit "kërkesë- ofertë", në bazë të kërkesave nga institucionet arsimore 

dhe të ofertave nga agjencitë trajnuese, të cilat mund të jenë publike ose private. Programet e trajnimit 

akreditohen nga Ministria. 

5. Njësitë arsimore vendore organizojnë zhvillimin e vazhdueshëm profesional të mësuesve në 

bashkëpunim me agjencitë trajnuese, me programe trajnimi të akredituara, të përzgjedhura me konkurrim 

të hapur, sipas procedurave të parashikuara në udhëzimin e Ministrit. 

6. Burimet financiare për trajnimet sigurohen nga kontributi vetjak i punonjësit arsimor, buxheti i shtetit, 

projektet e organizatave jofitimprurëse, të fondacioneve, të institucioneve, vendase ose të huaja, si dhe 

burime të tjera të ligjshme. 

Në dispozitat kalimtare të ligjit nr.48 /2018, neni 22, ligjvënësi synon të rregullojë përmbushjen e kritereve 

të parashikuara në këtë ligj gjithashtu për drejtorët të cilët janë aktualisht në detyrë dhe do t’u duhet t’i 

plotësojnë këto kritere të reja. 

1. Kriteret për trajnimin dhe marrjen e çertifikatës së drejtorit të insitucionit arsimor parauniversitar, sipas 

nenit 14 të ligjit nr. 48/2018, hyjnë në fuqi dy vjet pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

2. Kriteret për trajnimin dhe marrjen e çertifikatës së drejtorit të insitucionit arsimor parashkollor, sipas 

nenit 15 të ligjit nr. 48/2018, hyjnë në fuqi katër vjet pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

3. Drejtorët dhe nëndrejtorët e institucioneve arsimore parauniversitare, të cilët janë përgjegjës për datën 

e hyrjes në fuqi të ligjit nr. 48/2018, vazhdojnë të kryejnë funksionin e tyre. Kriteret dhe procedurat për 

kualifikimin, trajnimin dhe çertifikimin e drejtorëve dhe nëndrejtorëve përgjegjës, për periudhën deri në 

përmbushjen e kritereve, sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni, përcaktohen në  udhëzimin e Ministrit. 

 

Zhvillimi i vazhdueshëm profesional i drejtorit  

Për sa i përket zhvillimit të vazhdueshëm profesional të drejtorit dy janë aktet nënligjore që përdoren 

aktualisht: 

® Udhëzimi i Ministrit të Arsimit nr.1, datë 20.1.2017 "Për funksionimin e sistemit të zhvillimit të 

vazhdueshëm profesional të personelit arsimor”; 

® Urdhri i Ministrit të Arsimit dhe Sportit nr.75, datë 16.02.2017 “Për ngritjen e komisionit për 

akreditimin e programeve të trajnimit për personelin arsimor në arsimin parauniversitar”.  

Qëllimi i zhvillimit profesional të personelit arsimor (drejtori, nëndrejtori) në institucionet arsimore të arsimit 

parauniversitar është përditësimi i njohurive dhe zhvillimi i kompetencave të tyre, me qëllim që të gjithë 

nxënësve t’u ofrohet një arsimim i një cilësie më të lartë. 
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Format e zhvillimit profesional të personelit arsimor janë: a) zhvillimi profesional me bazë shkollën (i 

brendshëm); b) trajnime c) rrjetet profesionale; d) këshillime e) kurse afatshkurtra dhe kurse afatgjata. 

Drejtorët trajnohen të paktën tri ditë në vit. Një ditë trajnimi përbëhet nga 6 orë, nga të cilat tri orë janë 

trajnim nga një trajnues ose studim i materialit të programit/modulit nga i trajnuari dhe tri orë të tjera punë 

individuale për përgatitjen e detyrave të caktuara.   

Tri ditë trajnimi përmbajnë 18 orë trajnimi dhe janë të barabartë me një kredit. 

Në përputhje më këto dy akte ligjore, MASHS ka shpallur kërkesën për nevojën për trajnime dhe kualifikime 

të personelit arsimor, për më tepër portali i aplikimit për programet e kualifikimit dhe trajnime nga operatorë 

të interesuar është funksional.  

Deri tani, zhvillimi i vazhdueshëm profesional për drejtorët është ofruar nga organizata publike ose private, 

agjencitë e trajnimit me programe trajnimi të akredituara, institucionet e arsimit të lartë, të përzgjedhura 

me konkurrim të hapur, të cilat kanë kapacitete të mjaftueshme për të arritur objektivat dhe për të ofruar 

përmbajtjen e parashikuar në programet e trajnimit. 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Instituti i Zhvillimit të Arsimit janë përgjegjëse për mbikqyrjen e 

sistemit të zhvillimit të vazhdueshëm profesional (ZHVP). IZHA zhvillon pyetësorë në të gjithë vendin me 

mësues, përfshirë drejtorë për të përcaktuar nevojat e tyre për të mësuar, dhe një Komision për Akreditimin 

e Programeve të Trajnimit akrediton programe të ZHVP-së për afate katër- vjeҫare për t’i plotësuar këto 

nevoja. 739 programe trajnimi u akredituan për 2011-2013, dhe 40 agjensi private aplikuan për akreditim 

(IZHA, 2015); u krijua një bazë të dhënash prej 369 programesh/modulesh trajnimi që ishin në përdorim 

përpara vitit 2013; gjatë muajit maj 2016 u trajnuan 400 drejtorë shkollash të mesme për zbatimin e 

kurrikulës së re të shkollës.(IZHA, 2017) 

Për sa i përket financimit të trajnimit gjatë punës për drejtorët, ai vjen nga kontributi vetjak i punonjësit 

arsimor, buxheti i shtetit, projektet e organizatave jofitimprurëse, të fondacioneve, të institucioneve, 

vendase ose të huaja, si dhe burime të tjera të ligjshme. Buxheti i parashikuar për trajnimin e personelit 

arsimor konsiderohet i pamjaftueshëm për të plotësuar nevojat në këtë fushë dhe drejtorët e mësuesit 

pretendojnë se nuk kanë burime financiare për të paguar për zhvillimin e tyre të vazhdueshëm profesional. 

Që prej vitit 2014, IZHA ka realizuar dhe mbuluar kostot e disa trajnimeve për ITE, si edhe zbatimin e 

kurrikulës së re. Në vitin 2016 MASR dhe IZHA kryen një vlerësim on-line të 1,500 mësuesve dhe 

drejtorëve në Tiranë, si edhe 17,613 mësuesve dhe drejtorëve në të gjithë vendin për të identifikuar nevojat 

e tyre për të mësuarit profesional. (Analiza e Politikës Arsimore në Shqipëri, 2014).  

Disa prej këtyre trajnimeve kanë filluar tashmë me mbështetjen e donatorëve ndërkombëtarë dhe buxhetit 

të shtetit. Në përputhje me Urdhrin e Ministrit nr. 418, datë 11.08.2016, ‘Për zhvillimin profesional dhe 
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kualifikimet e institucioneve arsimore në sistemin arsimor parauniversitar’ (MAS, 2016), trajnimi iu ofrua 

213 drejtorëve të shkollave nga Tirana, Elbasani, dhe Durrësi gjatë periudhës Shtator –Dhjetor 2016. 

(Analiza e Politikës Arsimore në Shqipëri, 2017).  

Zhvillimi i vazhdueshëm profesional i drejtorëve në Shqipëri u është dhënë ofruesve të jashtëm të 

shërbimeve trajnuese. Akreditimi kryhet nga Komiteti për Akreditimin e Programeve të Trajnimit, i cili 

akrediton kurse trajnimi apo module trajnimi duke u bazuar në një sistem kreditesh. Duke qenë se sistemi 

i trajnimit i ofruar nga kontraktorë të jashtëm është miratuar së fundmi, nuk ka raport vlerësimi për zbatimin 

dhe efektshmërinë. 

 

Programi për zhvillimin profesional të drejtorëve të institucioneve arsimore të arsimit parauniversitar 

Programi i Zhvillimit Profesional për Kualifikimin e Drejtorëve të Institucioneve Arsimore në Arsimin 

Parauniversitar në Shqipëri (shkolla, kopshte publike ose private) u hartua në bazë të Rregullores nr. 7170/1, 

të datës 22.11.2010 "Për kualifikimin e drejtorëve të institucioneve arsimore" dhe “Programit të Zhvillimit”, 

miratuar nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës në datë 12.10.2011 dhe mbështetej në standardet për 

drejtorët e shkollave. Drejtorët dhe mësuesit të cilët aspironin të kryenin detyrën e drejtorit të një 

institucioni arsimor kishin mundësinë të merrnin çertifikatën e drejtorit përmes trajnimit sipas këtij programi 

studimi dhe një provimi në fund të programit. Trajnimi, proçedurat e provimit dhe çertifikimi janë përshkruar 

në rregulloren "Për kualifikimin e drejtorëve të institucioneve arsimore" (2010). Programi përbëhet nga 

gjashtë module. Modulet, temat dhe përmbajtja janë përcaktuar falë bashkëpunimit të Institutit të Zhvillimit 

të Arsimit dhe Drejtorisë së Arsimit Parauniversitar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, të specialistëve 

që kanë përvojë në lidership dhe menaxhimin e institucioneve arsimore, si edhe njohuri për përvojat e huaja 

që kanë të bëjnë me këtë ҫështje. Ky program është diskutuar me specialistë të institucioneve qendrore, 

lektorë të universiteteve, përfaqësues të agjencive trajnuese dhe drejtorë dhe mësues nga institucionet 

arsimore.  

Temat kryesore të programit të trajnimit ishin:  

® Teoritë dhe praktikat kyҫe të udhëheqjes dhe menaxhimit të institucionit. 

® Legjislacioni për udhëheqjen dhe menaxhimin e institucionit. 

® Drejtori si udhëheqës i zhvillimit pedagogjik dhe i menaxhimit të kurrikulës. 

® Planifikimi për zhvillimin institucional. 

® Bashkëpunimi me përfaqësues të komunitetit dhe institucionit dhe partnerë nga organizatat qeveritare 

dhe jo qeveritare. 

® Komunikimi, etika dhe teknologjia. 
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Duke krahasuar praktikat dhe legjislacionin aktual me përvojat bashkëkohore në këtë fushë, ne mund të 

themi që legjislacioni ka nevojë për përmirësime duke marrë parasysh rekomandimet e mëposhtme: 

• Të hartohen akte nënligjore për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të drejtorëve në detyrë. 

• Të identifikohet një fokusim i qartë në efektshmërinë e drejtorëve të shkollave.  

• Të merren masa që ҫdo udhëheqës shkolle të hartojë, të krijojë, të zbatojë, dhe të plotësojë një 

plan vetjak për zhvillimin profesional. 

• Të merren masa që plani vjetor i zhvillimit profesional të bazohet në rezultatet e performancës së 

tyre vjetore, nga vlerësimi vjetor i shkollës në përputhje me synimet vetjake, ato të shkollës dhe 

të rrethit. 

• Të gjithë drejtorëve të shkollave t’u kërkohet të japin prova të progresit të bërë drejt realizimit të 

planeve të tyre. 

• Standardet të shërbejnë si tregues për të udhëhequr politikat, veprimtaritë, ndihmesën për 

lehtësimin e punës, zbatimin, menaxhimin dhe vlerësimin e një sistemi zhvillimi profesional të një 

cilësie të lartë. 

• Zhvillimi Profesional të përputhet me standardet profesionale për drejtorët e shkollave,  nevojat 

për zhvillim të drejtorit, synimet për përmirësim të shkollës, rrethit të shkollës dhe shtetit. 

• Ligji duhet të kërkojë një mbikqyrës që të përdorë një sistem të bazuar në performancë për të bërë 

vlerësimin e ҫdo drejtori shkolle ҫdo vit. 

• Të dhënat për drejtorë të veҫantë të nxjerra nga këto procese vlerësimi duhet të përkufizohen si të 

dhëna për personelin dhe janë të dhëna personale, përveҫse kur parashikohet ndryshe me ligj.   

C) Vlerësimi i performancës së drejtorit  

Qasjet aktuale në botë ndaj vlerësimit të drejtorëve mbështeten në besimin se drejtori është ndërtues 

kapacitetesh, i cili ndihmon për të bërë të mundur ndryshimin domethënës dhe produktiv të sistemeve. 

Një ndryshim i tillë është domethënës nqs është i bazuar në punë kërkimore dhe pasqyron mendimet më 

të mira të anëtarëve të komunitetit të shkollës. Është produktiv nqs rezulton në udhëzim të përmirësuar 

dhe zhvillim të nxënësve. Duke qenë se drejtorët janë mjaft të rëndësishëm për përmirësimin e shkollës 

dhe suksesin e nxënësve, vlerësimi i mirë i performancës konsiderohet një mjet për njohjen e aftësive të 

shkëlqyera për udhëheqje dhe për rritjen e efikasitetit të saj. 

Vlerësimi i drejtorit premton shumë për sa i përket përmirësimit të praktikës së ndjekur nga drejtorët, 

ndërtimit të kapacitetit të tyre, kërkimit llogari prej tyre për efektshmërinë e mësuesve dhe mbarëvajtjen e 

nxënësve, si dhe për t’u siguruar që ata kanë një ndikim të përgjithshëm pozitiv tek nxënësit dhe shkollat. 
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Standardet për drejtorit të miratuara nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës më 11.10.2011  

Ky ishte një dokument zyrtar për rregullimin e përmbushjes së përgjegjësive të drejtorëve, vetëvlerësimit, 

vetëpërmirësimit, zhvillimit profesional, si dhe vlerësimit periodik të drejtorëve.  Ky dokument përmban 

gjashtë standarde: udhëheqjen dhe menaxhimin institucional; zbatimin e legjislacionit arsimor; krijimin e 

organizatës profesionale; planifikimin; bashkëpunimin me nxënësit, prindërit, komunitetin lokal; si dhe 

sjelljen etike. 

 

Standardet për drejtorët të miratuara nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës në datën 27.08.2013  

Standardet për drejtorët e institucioneve arsimore përshkruajnë se ҫfarë duhet të dijë dhe të jetë në gjendje 

të bëjnë ata dhe vlerat etike dhe të sjelljes që ata/atjo duhet të demonstrojnë gjatë veprimtarisë së tyre. 

Këto standarde janë hartuar pas rishikimit të përvojës së drejtorëve dhe duke konsultuar dokumente të 

ngjashme të huaja. Ky dokument zyrtar po plotësohet nisur nga një nevojë profesionale që ndjejnë drejtorët 

dhe mësuesit të cilët aspirojnë të bëhen drejtorë të institucioneve arsimore publike apo private, si edhe të 

institucioneve të tjera që kanë të bëjnë me arsimin në përgjithësi. Standardet unifikojnë parimet drejtuese 

të institucioneve arsimore, por nuk kufizojnë krijueshmërinë e drejtorit. Drejtori është përgjegjës për 

cilësinë e arritjeve të nxënësve. Këto standarde e ndihmojnë drejtorin që të kryejë më mirë detyrat e 

drejtimit të shkollës. Drejtori mbështetet në këto standarde për vetëvlerësimin dhe vetëpërmirësimin. Këto 

standarde mund të përdoren nga komuniteti i institucionit për të vlerësuar punën e drejtorit. Komisioni për 

emërimin e drejtorit mbështetet në këto standarde për përzgjedhjen e drejtorit. Ministria e Arsimit dhe 

Shkencës përqendrohet në standardet e drejtorit për të hartuar politikat e saj për zhvillimin profesional të 

drejtorëve dhe Instituti i Zhvillimit të Arsimit identifikon nevojat e drejtorëve për zhvillim profesional dhe 

harton programet e trajnimit të tyre sipas këtyre standardeve. Këto standarde mund të përdoren me qëllim 

çertifikimin e drejtorëve. Njësitë arsimore vendore, Drejtoritë Rajonale Arsimore dhe Zyrat Arsimore do t’u 

referohen këtyre standardeve për të bërë planifikimin e veprimtarisë së rrjeteve të drejtorëve, si edhe për 

të bërë vlerësimin periodik të veprimtarisë së ҫdo drejtori. Inspektorati Kombëtar i Arsimit Parauniversitar 

vlerëson cilësinë e menaxhimit të një institucioni arsimor duke u mbështetur në këto standarde. Ky 

dokument përmban një shtojcë për vetëvlerësimin. Ky ishte një përshkrim i shkurtër i këtij dokumenti.  

Grupi i standardeve të vitit 2011 dhe 2013 është i njëjtë. Deri tani nuk ka raporte apo të dhëna që është 

kryer ndonjë vlerësim për zbatimin e këtyre grup standardeve. 

Standardet e performancës dhe kriteret e vlerësimit për drejtorët (2016) 

Ky është një dokument që përmban standardet e përformancës dhe kriteret e vlerësimit për drejtorët dhe 

është miratuar me Urdhër nr. 467, të datës 15.09.2016, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit. 

Ky dokument përmban 6 pjesë:  
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® Pjesa 1: Hyrja 

® Pjesa 2: Standardet e performancës për drejtorët 

® Pjesa 3: Dokumentimi i performancës së drejtorit 

® Pjesa 4: Lidhja e performancës së drejtorëve me arritjet dhe përparimin akademik të nxënësve 

® Pjesa 5: Klasifikimi i performancës së drejtorit 

® Pjesa 6: Përmirësimi i performancës së drejtorit 

Ekipi që po realizon këtë vlerësim të nevojave ka vërejtur se dokumenti "Standardet e performancës dhe 

kriteret e vlerësimit” i miratuar nga Urdhri nr. 467, i datës 15.09.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit 

është, në fakt, një përkthim, me paragrafë të shtuar në numër shumë të kufizuar, të dokumentit të titulluar 

“Udhëzime për standarde të njëjta të performancës dhe kritere të njëjta vlerësimi për drejtorët” të miratuar 

nga Bordi i Arsimit të Virxhinias në datë 23 shkurt, 2012, hyrë në fuqi në 1 korrik, 2013; Rishikimet janë 

miratuar nga Bordi i Arsimit në korrik 23, 2015.1 

Nga krahasimi i dy dokumenteve mund të vërejmë që të dy dokumentet përmbajnë gjashtë pjesë me të 

njëjtët tituj. 

1) Në pjesën hyrëse, përveҫ dy rubrikave, pjesa tjetër e materialit është e njëjtë me dokumentin e 

lartpërmendur. 

2) Pjesa tjetër e dokumentit përmban të njëjtat standarde dhe indikatorë.  

Nga njëra anë dokumenti i hartuar dhe i zbatuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i mirëpritur duke 

qenë se është dokument profesional dhe pasqyron një praktikë të mirë pune, por nga ana tjetër përdorimi 

i këtij dokumenti ngre disa pyetje:   

1) Duke qenë se konteksti i arsimit dhe niveli i hartimit të politikës së vlerësimit dhe praktika në SHBA 

dhe Shqipëri janë krejt të ndryshme, a mund të zbatohet me sukses ky dokument në kontekstin 

shqiptar? Shumë nga këto standarde nuk pasqyrojnë kontekstin ligjor, kurrikular, mësimor dhe 

ekonomik në Shqipëri.    

2) Përdorimi i këtij dokumenti mbrohet nga ligji për të drejtat e autorit. Është e rëndësishme të 

vërehet se në dokumentin original gjendet ky shënim paralajmërues: “Pjesë nga këto materiale 

për vlerësimin e drejtorit janë përshtatur nga manuale vlerësimi për drejtorët, punë kërkimore, dhe 

botime me të drejta të autorit të mbrojtura [2011] nga James H. Stronge. James H. Stronge me 

                                                   

1Standardet e Vlerësimit  në Virxhinia  

http://www.doe.virginia.gov/teaching/performance_evaluation/guidelines_ups_eval_criteria_principals.pdf (aksesuar në 3 shkurt 2019) 
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anë të këtij dokumenti u jep leje për përdorim jo-komercial Departamentit të Arsimit të Virxhinias, 

degëve të shkollës së Virxhinias, si dhe organizatave të tjera arsimore të Virxhinias që t’i 

ndryshojnë, krijojnë kopje, riprodhojnë, botojnë, ose t’i përdorin edhe për qëllime të tjera këto 

materiale vetëm në Virxhinia. Leja nuk jepet për përdorim jashtë Commonwealth-it të 

Virxhinias.”(p.ii) Në variantin në shqip nuk ka asnjë referencë apo leje për përdorimin e këtij grupi 

standardesh në kontekstin shqiptar. A ekziston ndonjë marrëveshje midis Ministrisë së Arsimit, 

Shkencës dhe Rinisë dhe Bordit të Arsimit të  Virxhinias për bashkëpunimin dhe përdorimin e 

këtyre standardeve në Shqipëri? 

3) Si mund të zbatohet kjo paketë standardesh me matjen dhe vlerësimin e performancës së 

drejtorëve pa ndonjë udhëzues apo plan zbatimi duke qenë se që prej vitit 2016 nuk ka ndonjë 

iniciativë apo plan konkret veprimi? 

Duke marrë parasysh përpjekjet e dështuara në fushën e hartimit dhe zbatimit të standardeve të 

drejtorit do të donim të rekomandonim: 

a. Zhvillimin e reformës në arsim për vlerësimin e performancës që do të ketë si synim krijimin e 

sistemeve të vlerësimit të performancës. 

b. Standardet për drejtorët në Shqipëri të hartohen duke u mbështetur në vizionin e politikës në 

Shqipëri, objektivat dhe synimet, kontekstin shqiptar dhe modelet më të mira ndërkombëtare. 

c. Një model të thjeshtë me numër të kufizuar standardesh dhe indikatorësh duke u bazuar në faktin 

që nuk ka ndonjë traditë në vend në këtë fushë; që institucionet përgjegjëse të inspektimit dhe 

sigurimit të cilësisë janë me nivel të ulët zhvillimi dhe me mjete të kufizuara; dhe që kultura e 

cilësisë është e pazhvilluar.   

d. Trajnimi i inspektorëve për vlerësimin e performancës së drejtorit.  

Ligjvënësit dhe politikëbërësit kanë në dispozicion të tyre një sërë opsionesh për të përforcuar statusin dhe 

rolin e drejtorit, sistemin e vlerësimit të drejtorit, një sistem që bazohet në nevojat dhe kontekstin shqiptar. 

Ata mund: të sigurojnë që vlerësimi i drejtorit të udhëhiqet nga standardet e drejtorit; të përfshijnë një grup 

të larmishëm aktorësh për të hartuar një kornizë për vlerësimin e drejtorit; të inkurajojnë ose të kërkojnë 

vlerësimin e drejtorit dhe të vendosin një grup kriteresh të cilat duhet t’i ndjekin; të ndërtojnë dhe 

mbështesin sisteme të dhënash të shtrira në kohë për të lehtësuar përdorimin e sistemeve efikase të 

vlerësimit; të inkurajojnë ose t’u kërkojnë rretheve që të demonstrojnë se si po i përdorin të dhënat nga 

sistemi i vlerësimit për përmirësimin e shkollës; të inkurajojnë  ose të kërkojnë mbledhjen e të dhënave 

dhe monitorimin për drejtorët në mënyrë që të nxisin zhvillimin profesional, të ndikojnë në përmirësimin e 

vazhdueshëm të mësimdhënies cilësore, të ndikojnë në vendimet e personelit, si dhe të udhëheqin 

hartimin dhe realizimin e programit përgatitor. 
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Kurrikula e Universitetit për arsimimin e drejtorëve  
 
Nga 2008-2019, tetë institucione të arsimit të lartë në Shqipëri kanë zhvilluar dhe ofrojnë 
programe masteri për drejtim dhe meanxhim në arsim. 

® Analiza në tavolinë dhe intervista të hapura u kryen me drejtuesit e programeve nga tetë 

Universitete që u identifikuan si institucionet e arsimit të lartë që ofronin një kurrikul për ‘lidershipin 

në arsim’. (shiko Tabela 6 dhe Tabela 7).  Katër nga këto programe jepeshin në një master dy-vjeçar 

(master shkencor) dhe pesë të tjerët në një master një-vjëçar (master profesional).   

® Kurrikula e Materave nuk udhëhiqej nga standardet e mëparshme apo ato ekzistuese, por 

diskutoheshin në nivel Fakulteti dhe duke i krahasuar me programe të tjera të ngjashme 

ndërkombëtare. 

® Pjesa më e madhe e programeve u hapën në 2011, por më pas disa prej tyre u ndërprenë në 2017 

për shkak të mungesës së regjistrimit të studentëve. Nga të dhënat që grumbulluam, nga 2008 janë 

afërsisht 1.079 studentë që janë diplomuar nga këto mastera, që do të thotë që një pjesë e mire e 

drejtorëve aktualë dhe drejtorëve potencialë kanë përmbyllyr tashmë një cikël studimesh mbi 

drejtimin dhe administrimin në arsim. 
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Universiteti i 
Tiranës 

Universiteti 
“Aleksandër 
Xhuvani” 

Universiteti 
“Aleksandër 
Moisiu” 

Albanian University Kolegji Universitar 
jo-publik "Marin 
Barleti University" 

Universiteti 
Europian i Tiranës 

Institucion i Arsimit 
të Lartë “Nehemia 
Gateway” 

Universiteti 
Mesdhetar i 
Shqipërisë 

Temat Kredi
te 

Temat Kredi
te 

Temat Kredi
te 

Temat Kredi
te 

Temat Kredi
te 

Temat Kredi
te 

Temat Kredi
te 

Temat Kredi
te 

Themelet

e	drejtimit	

dhe	

administri

mit	 në 
arsim	

6 Themelet e 
drejtimit, 
politika dhe 
legjislacioni 
i arsimit 

6 Shkenca 
educative 

6 Psikologjia 
në arsim 

5 Themelet

e	drejtimit	

dhe	

administri

mit	 në 
arsim 

6 Metoda të 
avancuar
a të 
kërkimit 

6 Hyrje në 
drejtimin 
dhe 
vlerësimin 
në arsim 

6 Strategjitë 
e 
Marketing
ut 

7 

Teoritë	 e	

arsimit	

6 Etika 
profesional
e e 
drejtuesit 
në	arsim 

4 Metodat 
kërkimor
e në 
arsim 

6 Pedagogjia 
e 
përgjiths
hme 

5 Politika / 
ndryshimi 
i 
zgjedhjes 
në arsim 

6 Statistikat 
sociale 

6 Metodat 
kërkimore 

6 Menaxhi
m i 
avancuar 
strategjik 

7 

Dimensio

ni	 ligjor	 i	

arsimit	

6 Sjellja 
organizative 
e drejtuesit 
në arsim 

6 Vlerësimi 
në arsim 

6 Zhvillimi i 
Kurrikulës 
së arsimit 
para-
universita
r 

5 Metodat 
kërkimor
e në 
arsim 

6 Teori të 
shkencës 
së 
edukimit 

6 Metodat 
moderne të 
mësimdhë
nies dhe 
nxënies 

6 Menaxhi
mi Projekti 

7 

Dimensio

ni	

ekonomik	

i	arsimit	

6 Administri
mi në 
arsim për 
arritjen e 
cilësisë 
dhe 
efikasitetit 

10 Sjella 
organizati
ve në 
zgjedhje 

6 Legjislacio
ni dhe 
reforma në 
arsimin 
para-
universita
r 

5 Menaxhi
mi 
strategjik
në arsim 

7 Teknologji 
të reja në 
mësimdh
ënie dhe 
nxënie 

6 Kushtet 
thelbësore 
dhe 
aftësitë 
kryesore të 
përfshirjes 
pedagogjik
e 

4 Menaxhi
mi i 
institucion
eve 
arsimore 

6 

Metodat	

sasiore	 të	

kërkimit	

shkencor	

në	arsim		

6 Projektimi 
dhe 
vlerësimi  i 
kurrikulës 
së 
shkollës 

5 Menaxhi
mi dhe 
Mbikqyrja 
në arsim 

6 Vlerësimi 
dhe 
standards 
në arsim 

5 Dimensio
ni ligjor në 
arsim 

7 Didaktika 
pedagogjik
e 

6 Zhvillimi i 
Personaliteti
t 

6 Menaxhi
mi i 
kërkimit 

6 

Metodat	

cilësore	të	

kërkimit	

shkencor	

në	arsim		

6 Stafi dhe 
vlerësimi i 
mësimdhë
nies 

5 Politikat 
dhe 
strategjitë 
arsimore 

6 Shkollë 
dhe 
Komunite
t efektivy 
Metodat e 
kërkimit 

5 Dimensio
ni 
ekonomik 
në arsim 

7 Pedagogjia 
sociale 

6 Psikologjia e 
edukimit 

6 Menaxhi
m 
Financiar 

7 

Politika	

arsimore	

6 Administri
mi i 
kurrikulës 
për 
studentët 

5 Legjislacio
ni dhe të 
drejtat e 
njeriut 
në arsim 

6 Kontrolli 
dhe 
mbikqyrja 
në arsim 

5 Organizi
mi i 
shkollës 

7 Kurrikula 6 Planifikimi 
dhe financa 
në arsim 

4 Sistemet 
informativ
e në 
arsim 

6 
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me nevoja 
të veçanta 

Teoria	

dhe	

zhvillimi	 i	

kurrikulës		

6 Zhvillimi 
dhe trajnimi 
nëmoshë 
të rritur 

5 Komunitet
i dhe 
SHkolla 
efektive 

6 Shkrimi 
akademik 

5 Vlerësimi 
në arsim 

7 Pedagogjia 
e 
komunikim
it dhe 
personalite
tit 

6 Legjislacioni 
arsimor 

6 Praktikat 6 

Ndryshim

et	 dhe	

risitë	 në	

arsim	

6 Statistikat 
në arsim 

4 Praktikat 
ekonomik
e në 
arsim 
Ekonomi 

6 Themelet 
e drejtimit 
dhe 
administri
mi në 
arsim 

5 Praktika 
profesion
ale 

5 Çështje 
etike dhe 
profesion
ale 

6 Menaxhimi 
strategjik 

6 Tema e 
punës 
kërkimor
e/ provimi 

8 

Shkolla	

dhe	

komunitet

i	

6 Problemet 
gjinore në 
zgjedhjet 
dhe 
drejtimin 
në arsim 
Shkolla dhe 
kotrolli i 
komunitetit 
në arsim 

4 Menaxhi
mi i 
burimeve 
njerëzore 
në 
institucio
net 
arsimore 

6 Politika e 
zgjedhjeve 
në arsim 
arsimi 
para-
universita
r në 
vende të 
ndryshm
e të 
Europës 
 

3 Tema	 e	

punës 
kërkimo
re	
/provimi	

final	 

16 Politikat në 
arsim 

6 Menaxhimi i 
ndryshimit 
arsimor 

6   

Vlerësimi	

në	arsim	

6 Praktika 
profesional
e 

6 Menaxhi
mi i 
Projektit 

6 Praktika 
profesional
e 

6   Vlerësimi 
dhe 
standarde
t mnë 
arsim 

6 Të 
menduarit 
kritik 

6   

Inspektim

i	në	arsim	

6 Provimi 
final/ tema 

10 Të 
mësuarit 
efikas 
gjatë 
gjithë 
jetës 

6 Tema	 e	

punës 
kërkimor
e 

6   Administri
mi i 
shkollës 

6 Etika 
profesionale 

6   

ES1.	

Organizim

i	i	shkollës		

6 

  Praktika 
profesion
ale 

13     Pedagogjia 
e 
organizimit 

6 Çështjet 
gjinore në 
drejtim 
dhe arsim 

4   

ES2.	

Arsimimi	i	

të	rriturve		

  Tema e 
punës 
kërkimor
e 

35     Pedagogjia 
speciale 

6 Komunikimi 
ndërkultur
or & zgjidhja 
e konflikteve 

6   
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Praktikat	

profesion

ale	 në	

institucio

ne	 dhe	

agjencitë	

arsimore	

12         Kurse 
specializimi 

6 Menaxhimi i 
burimeve 
njerëzore 

4   

Tema	

diplomimi	

kërkimor

e		

30         Praktika 12 Cilësuia 
dhe 
efektiviteti 
në 
administra
tësn 
arsimore 

6   

	

         Tema e 
punës 
kërkimor
e 

36 Vlerësimi 
në 
performan
cën 
institucion
ale 

6   

	

           Praktika 
profesionale 
/ Projekti 
kërkimor 

6   

	
           Tema e 

diplomimit 
20   

Totali	
ECTS	 120  70  120  60  60  120  120  60 

Tabela 6. Kurrikula e universiteteve për lidershipin në arsim 
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Nr. Institut i arsimit të lartë Emri i programit Viti i hapjes 
së programit 

Kreditet Numri i 
studentëve 

të diplomuar 
1. Universiteti i Tiranës Master Profesional për Drejtim dhe Administrim në Arsim 2009 60 224 

Master Shkencor për Politikat dhe Administratën 
Arsimore 

2015 120 24 

2. Universiteti “Aleksandër Xhuvani”  Master Profesional për Drejtim dhe Administrim në Arsim 2011 60 183 
3. Universiteti “Aleksandër Moisiu”  Master Shkencor për Menaxhimin dhe Mbikqyrjen në 

Institucionet Arsimore 
2011 120 314 

4. Albanian University Master Profesional në Pedagogji me Profil Menaxhimin 
Arsimor 

2010 60 212 

5.  Kolegji Universitar jo-publik "Marin 
Barleti University" 

Master profesional për Administratën Arsimore 2011 60 14 

6. Universiteti Europian i Tiranës Master Shkencor në Shkencat e Edukimit me Profil 
Administratën e Shkollave 
 

2011 120 36 

7. Institucion i Arsimit të Lartë 
“Nehemia Gateway” 

Master shkencor për Drejtim dhe Vlerësim në Arsim 
 

2008 120 28 

8.  Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë Master Profesional për Menaxhimin në Arsim 2011 60 44 
Nr total i studentëve të diplomuar 1 079 

Tabela 7. Programet e universiteteve dhe numri i personave që kanë ndjekur këto kurse 
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Bazuar në intervistat me profesorët e universiteteve, ne mund të përmbledhim mendimet e tyre për 

përgatitjen dhe zhvillimin profesional të drejtorëve. 

Për shkak se politikat në arsim që ndiqen në lidhje me emërimin e drejtorëve të shkollave kanë ndryshuar 

shpesh, për shkak të programeve të shkurtra kualifikuese të ofruara nga institucionet e Ministrisë së Arsimit 

apo se agjenci të ndryshme nuk kanë përmbushur interesat e personave të interesuar për pozicionin e 

drejtorit, programet e masterit ishin dhe janë një nga alternativat më të mira për përgatitjen e drejtorëve. 

Ka qenë kërkimi i zhvilluar në treg dhe eksperienca ndërkombëtare që i ka orientuar universitetet drejt 

ofrimit të programave studimore në drejtim dhe menaxhim në arsim.  

Kurrikula e programeve studimore që ofrohet nga universitetet fokusohen në këto fusha kryesore: 

lidershipi/drejtimi i komunitetit të shkollës, lidershipi mësimor, lidershipi administrativ, gjykimi dhe analizimi 

i problemeve.  Kurrikula përbëhet nga një larmishmëri temash të cilat zhvillojnë kompetencat e drejtorëve 

dhe përgatisin nxënësit për përmbushjen e standardeve të pozicionit të drejtorit.  

Programet studimore kanë mbështetur punën kërkimore në këtë fushë nëpërmjet temave të masterit, 

disertacioneve doktorale, konferencave dhe botimeve. 

Bazuar tek eksperienca, universitetet janë akredituar për ofrimin e kurseve dhe moduleve të trajnimit në 

kuadrin e zhvillimit profesional. 

Iniciativa për krijimin e Shkollës së Drejtorëve është vlerësuar nga ana e universiteteve, dhe ato janë të 

gatshme të bashkëpunojnë por, duke iu referuar experiences së tyre, profesorët e universiteteve vënë re 

që: 

1. Megjithëse universitetet i kanë kapacitetet dhe eksperiencën e duhur në fushën e lidershipit dhe 

menaxhimit në arsim, dhe kanë nxjerrë një numër të konsiderueshëm studentësh të diplomuar 

në fushën e lidershipit në arsim, ata nuk janë ftuar nga qeveria për të bashkëpunuar në zhvillimin 

e politikës. Ata nuk shihen si bashkëpunëtorë. 

2. Ideja e fillimit nga niveli zero nuk është efiçente; ajo është ekskluzive dhe e pabazuar në fakte 

dhe vlerësim. Ekuivalenca dhe njohja e diplomave, transferimi dhe grumbullimi i krediteve nuk 

merren në konsideratë megjithëse Kuadri i Kualifikimit Kombëtar është hartuar mbi bazën e 

këtyre parimeve. 

3. Nuk është e qartë lloji i çertifikatës, nuk tregohet numri i krediteve dhe niveli i këtij kualifikimi 

bazuar në Kuadrin Kombëtar të Kualifikimit.  

4. Zbatimi i kësaj iniciative duhet të shoqërohet me një kuadër ligjor dhe profesional. 

5. Burimi i suksesit është sinergjia, bashkëpunimi. 
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Konkluzione 

Miratimi i legjislacionit në mbështetje të profesionit të drejtorit është një zhvillim pozitiv.   Legjislacioni i 

arsimit pritet të mbështesë dhe lehtësojë zhvillimin dhe përmirësimin e drejtimit të shkollës. 

Ka një mungesëtë studimeve kërkimore, vlerësimeve apo të dhënave të plota që e vështirëson prezantimin 

e një pamjeje gjithpërfshirëse për pasojat e legjislacionit dhe politikave të lidershipit për sistemin shkollor 

dhe statusin e drejtorëve. 

Ka një mungesë të politikave afat-gjata për zhvillimin e profesionit të drejtorëve, përmirësimin e shkollës 

dhe vlerësimin e performancës në Shqipëri. Gjithashtu ka një mungesë të studimeve kërkimore, 

vlerësimeve në rang kombëtar për të filluar hartimin e politikave për forcimin e sistemit arsimor dhe për 

marrjen e vendimeve për përmirësimin e cilësisë së drejtorëve.  

Ajo për të cilën ka më shumë nevojë Shqipëria është një politikë vizionare me qëllime dhe objektiva të 

përcaktuara qartë dhe një plan veprimi efikas për cilësinë e profesionit të drejtorëve dhe shkolla efikase.  

Krahasimi i dokumenteve ligjore aktuale me dokumentin e miratuar nga Këshillimi i Ministrave në 2018 për 

Zhvillimin Profesional të Vazhdueshëm të drejtorëve dhe ndikimin e tyre në praktikë nxjerr në pah disa 

problem, avantazhe dhe rekomandime. 

Problemet aktuale Kuadri i ri ligjor dhe avantazhet 

e politikave 

Rekomandimet për 

legjislacionin dhe përmirësimi i 

politikës 

Statusi i drejtorit shoqërohet me 

një sërë problemesh, si 

influenca politike; mos 

konsiderimi i kritereve dhe 

procedurave të rekrutimit; 

mungesa e zbatimit të vlerësimit 

të performancës bazuar në 

standarde; dhe në një sistem jo 

efikas trajnimi gjatë punës.  

Aktet ligjore janë në koherencë 

me strategjinë për zhvillimin e 

vazhdueshëm profesional. 

Legjislacioni dhe politika duhet 

të pasqyrojnë një këndvështrim  

që përfshin gjithë sistemin i cili 

të bazohet tek problemet 

kryesore të politikës që 

adresojnë këto probleme në 

tërësi. 

 

Qasja e legjislacionit dhe politika 

bazohen kryesisht në një qasje 

sektoriale, në vend të një qasjeje 

të bazuar në gjithë sistemin. 

Aktet ligjore të cilat kanë si 

synim të ngrenë statusin e 

drejtorit bazuar në standardet 

Legjislacioni dhe politika duhet 

të mbështesin ndikimin më të 

madh në të gjithë sistemin që 
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profesionale, duke eliminuar 

interferencat politike. 

lidhet me arsimimin dhe 

trajnimin e drejtorëve. 

Vlerësimi i nevojave të 

drejtorëve bashkohet me 

vlerësimin e nevojave të 

mësuesve, ndërkohë që 

vlerësimi më vete i nevojave 

supozohet të jetë më i dobishëm 

për të dyja kategoritë e 

personelit arsimor.  

Kriteret e reja të rekrutimit kanë 

synim të garantojnë cilësi të 

përmirësuar të drejtorëve. 

Legjislacioni duhet të reflektojë 

koordinimin dhe sinergjinë me 

nën-sistemet (arsimi, stazhi dhe 

trajnimi) 

Ato duhet të prezantojnë 

mekanizimin sistematik në 

mënyrë që këto sisteme të 

ndryshme të përforcojnë 

reciprokisht njëri-tjetrin për të 

krijuar sinergji dhe mbështetje 

për një performancë tërësore 

dhe gjithpërfshirëse të sistemit 

arsimor. 

Vlerësimi i performancës së 

drejtorëve nuk përdoret as për të 

vënë në dukje sistematikisht 

performancën e mirë të 

drejtorëve e as për të 

përmirësuar performancën e 

dobët të tyre. Grupi i 

standardeve për drejtorët të 

miratuara në 2010, në 2011 dhe 

në 2016 nuk përdoren ende për 

të vlerësuar performancën e 

drejtorëve. 

Ndryshimet printen ta bëjnë 

rekrutimin e drejtorëve dhe 

procedurat e punës së tyre më 

efiçente, efikase, dhe më të 

drejta. 

Legjislacioni dhe politika duhet 

të përmendin procedura dhe 

mekanizma për monitorimin dhe 

vlerësimin e efiçencës të 

aktivitetit të drejtorëve. 

Ka një mungesë të një grupi 

instrumentesh për vlerësimin e 

nevojave dhe matjen e 

performancës. 

Themelimi i një organi kombëtar 

të fokusuar totalisht në trajnimin 

e vazhdueshëm profesional të 

drejtorëve pritet të sjellë 

përfitime. 

Zbatimi i një vlerësimi të ri për 

performancën e drejtorëve 

duhet të shoqërohet me 

zhvillimin e një Akt Reforme Për 

Vlerësimin e Performancës. 
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 Kuadri ligjor krijon mundësi për 

një vlerësim të fokusuar në 

nevojat e drejtorëve. 

 

 Legjjislacioni i shoqëruar me 

fonde dhe masa administrative 

për zbatimin rrit mundësinë e një 

aplikimi të suksesshëm të 

politikës. 

 

 Legjislacioni parashikon 

institucionalizimin e procesit për 

të vlerësuar performancën e 

drejtorëve, të promovojë 

përmirësimin dhe të njohë 

punën e suksesshme të 

drejtorëve. 

 

 Ri-çertifikimi i drejtorëve mund 

të sigurojë mjete të cilat i 

mundësojnë drejtorëve 

përditësimin e njohurive të tyre 

dhe të zhvillojnë kompetencat 

që nevojiten për të sjellë 

përmirësim. 
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KAPITULLI 05. 
INTERVISTA TË GJYSMË-STRUKTURUARA 

Përmbledhje Ekzekutive 

Literatura mbi temën e lidershipit në arsim ka vënë në dukje evoluimin konceptual të këtij konstrukti. 

Vëmendja u përqëndrua në një model lidershipi të integruar, ku bashkekzistojnë dy linja kryesore studimi: 

lidershipi arsimor dhe lidershipi transformues. Këto praktika lidershipi u kontekstualizuan në studimin e 

vlerësimit të nevojave të drejtorëve të shkollave në Shqipëri duke zhvilluar një konstrukt të vëzhgueshëm 

dhe të matshëm në mënyrë empirike. Konstrukti teorik mbështetet në shqyrtimin e literaturës, çka zbuloi 

21 praktika lidershipi të shprehura në pesë makroprocese: a) orientimi strategjik b) organizimi arsimor c) 

menaxhimi i proceseve të vetëvlerësimit dhe përmirësimit d) zhvillimi i kapitalit profesional e) menaxhimi i 

rrjeteve dhe i marrëdhënieve me palët e interesuara. 

Përmes 36 intervistave të drejtorëve të shkollave në 12 rajone të Shqipërisë (3 intervista për çdo rajon – 

Tirana qytet dhe qark konsiderohen si një rajon i vetëm) u përpoqëm të vlerësonim praktikat menaxhuese 

të drejtuesve të shkollave bazuar në 5 aspekte të lidershipit. Intervistat e gjysmëstrukturuara u përdorën 

për të mbledhur informacion për çdo aspekt të lidershipit. Intervista përmbante 21 çështje, ku secila nga 

këto kishte 3 pyetje. Intervista zgjaste rreth tre orë dhe realizohej nga 1 “kërkues” dhe 1 “koleg”. Secili 

prej këtyre të dyve bënte një vlerësim individual për të 21 pikat dhe në fund konkludohej me një vlerësim 

në grup.  

U përdorën analiza përshkruese, faktoriale dhe korrelative për të analizuar aspektet e lidershipit, të cilat do 

të dilnin si veçori të përbashkëta të drejtorëve të shkollave dhe të fushave, ku drejtuesit kanë nevojë për 

më shumë zhvillim. 

Më poshtë gjehet një përmbledhje e përfundimeve kryesore: 

Mangësi ekstreme janë vërejtur në të gjithë pesë dimensionet e udhëheqjes: 

• Në dimensionin e Drejtimit Strategjik (matur nga vizioni i zhvillimit të përbashkët, objektivat strategjike të 

fokusuara në nxënie, ndërlidhja e objektivave, përgjegjësitë e qarta dhe të mire përcaktuara të drejtuesve 

të shkollave), 55% e drejtuesve të shkollave nuk i përmbushin objektivat e pritshëm. 

• Në Organizimin e Mësimdhënies (të matur me: rolet e qarta dhe të përcaktuara për lidershipin e 

shpërndarë brenda shkollës, rolet dhe përgjegjësitë e individëve në shërbim të punës në grupe, 
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standardizimi i proceseve mësimore, personalizimi i proceseve mësimore, dhe promovimi i risive 

edukative), mbi 58% e drejtuesve nuk i përmbushin objektivat e pritshëm. 

• Në Vetë-vlerësim dhe Përmirësim (matur nga pesë praktika që i referohen rolit që luan drejtori në matjen 

e performancës, në raportimin e vendimeve, në dhënien e mbështetjes organizative për vetë-vlerësimin, 

në projektimin e veprimeve të përmirësimit, dhe në trajnimin e planit të përmirësimit të shkollë), mbi 82% 

e drejtuesvenuk i përmbushin objektivat e pritshëm. 

• Në Zhvillimin e Kapitali Profesional (të matur me: metodat e vlerësimit të performances së mësuesve; 

menaxhimi i motivimit; tërheqja / mbajtja e talentit dhe menaxhimi i punonjësve jo-produktivë; zhvillimi 

professional i stafit), mbi 65% e drejtuesve nuk i përmbushin objektivat e pritshëm. 

• Në Menaxhimin e Rrjeteve dhe Marrëdhënieve me Grupet e Interesit (të matur me: bashkëpunimin në 

rrjet me shkollat e tjera; pjesëmarrjen në rrjete ndër-institucionale në bazë territori; dhe përgjegjshmëri 

bashkëpunuese me grupet lokale të interesit), mbi 70% e drejtuesve nuk i përmbushin objektivat e 

pritshëm. 42% e drejtorëve marrin vlerësim 0 në pjesëmarrjen në rrjete ndër-institucionale në bazë territori. 

• Në përgjithësi, dy të tretat (62%) e drejtorëve të shkollave të intervistuar janë nën objektivin e pritshëm 

sa u takon praktikave të lidershipit; rreth një e katërta (26%) janë në nivelin e objektivit të pritshëm; dhe 

vetëm mbi një e dhjeta (12%) e tejkalojnë objektivin e pritshëm. Këto të dhëna pohojnë nevojën për të 

realizuar më shumë seanca zhvillimi profesional për drejtorët e shkollave. 

• Drejtorët e shkollave, që kanë një formim arsimor në fushën e “Menaxhimit të arsimit”, shfaqin tipare 

që kanë  të  bëjnë  me aspektin e “Orientimit strategjik” të lidershipit. Ky aspekt i lidershipit shfaqet edhe 

te ata drejtorë shkolle, që kanë mbi 5 vite përvojë në këtë pozicion. 

• Vetëm grupi i drejtorëve të shkollave, që kanë një diplomë master për “Menaxhim të arsimit” (edhe në 

rastet kur janë me përvojë të paktë), priren të raportojnë se e praktikojnë aspektin e “Vetëvlerësimi dhe 

përmirësimi” të lidershipit. Drejtorë shkollash të tjerë, ndonëse me përvojë në këtë pozicion ose me 

diplomë master në fusha të tjera studimi, duken se kanë vështirësi për të ndërmarrë veprime, që synojnë 

të sjellin përmirësim dhe të krijojnë një plan zhvillimi për institucionin (sipas të dhënave të intervistës). 

• Drejtorë shkollash me përvojë të kufizuar (më pak se 5 vite) priren të përdorin procese menaxhimi 

vertikale. Këta drejtorë kanë prirjen që të përpiqen të kontrollojnë gjithçka vetë dhe nuk shihet që nxisin 

punën në grup dhe kryejnë apo promovojnë forma të shpërndarjes së lidershipit. 

• Vetëm drejtorët e shkollave që kanë një diplomë për Menaxhim në arsim raportuan që ishin të përfshirë 

në rrjete dhe në krijimin e marrëdhënieve me palët e interesuara. Nëse do të na duhej të jepnim 
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shpërndarjen gjeografike të rasteve, do të vinim në dukje se vetëm në tre rajone drejtorët e shkollave 

angazhohen si lider të sistemit. 

• Formimi arsimor lidhet pozitivisht me Vetëvlerësimin dhe përmirësimin, Zhvillimin e kapitalit profesional, 

Krijimin e rrjeteve dhe të marrëdhënieve me palët e interesuara në nivel lokal, çka na bën të mendojmë se, 

sa më shumë drejtorët e shkollave angazhohen në zhvillimin profesional të fokusuar në çështjet e 

lidershipit, aq më fort i shfaqin ata këto aspekte të lidershipit. 

• Veprimtaria ku drejtorët e shkollave kanë një performance shumë të ulët, bazuar në intervistat e kryera, 

është pika 20, “Menaxhimi i rrjetit mbi baza territoriale”. 42% e drejtuesve të shkollave të intervistuar u 

vlerësuan me 0.  

• Veprimtaria me pikët më të lartë në vlerësim ishte çështja 6, “Rolet dhe përgjegjësitë e individëve në 

shërbim të punës në grup”.   

 

 

Mjetet për mbledhjen e të dhënave 

Për të shqyrtuar se në ç’masë i ndjekin drejtorët e shkollave 21 praktikat në 5 aspektet e lidershipit, për 

secilin prej tyre u formuluan tri pyetje të posaçme për t’u përdorur gjatë intervistave të gjysmëstrukturuara 

me drejtorët e shkollave të përfshirë në studim (disa shembuj të pyetjeve mund të gjehen në Tabela 8). 

Tabela 8. Shembuj pyetjesh për të shqyrtuar angazhimin e drejtorëve të shkollave në disa praktika lidershipi 

Proceset Praktikat Pyetjet 

Orientimi strategjik 

 
Një vizion i përbashkët i 
zhvillimit të shkollës 
 

A ka drejtori i shkollës një kuptim të qartë se cilat duhet të 
jenë përparësitë strategjike? 

Organizimi i 
mësimdhënies 

Role të qarta dhe të 
përcaktuara për një 
lidership të shpërndarë 
brenda shkollës 
 

A e promovon drejtori shpërndarjen e lidershipit përmes 
identifikimit të figurave kyçe të mësuesve të shkollës? 
 
 

Zhvillimi i kapitalit 
profesional 

Zhvillim profesional i stafit A e përcakton drejtori Programin Vjetor të Trajnimit në 
mënyrë që veprimet e programuara të trajnimit t’u 
përshtaten nevojave individuale të mësuesve? 
 
 

Menaxhimi i rrjeteve 
dhe i marrëdhënieve 
me palët e 
interesuara 

Raportim te grupet lokale 
të interesit 
 

A dëshmon drejtori se ka besim te filozofia e llogaridhënies 
horizontale kundrejt grupeve lokale të interesit? 
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Menaxhimi i 
llogaridhënies 

Planifikim i veprimeve për 
përmirësim 
 

A i ka decentralizuar drejtori proceset e planifikimit të 
përmirësimit duke promovuar një zgjidhje gjithëpërfshirëse 
të problemit në përputhje me dispozitat e rregulloreve të 
pushtetit lokal dhe qendror? 

 

Ne vendosëm të kryenim intervista të gjysmëstrukturuara për dy arsye kryesore: 

® për të mbledhur elemente përshkruese mbi praktikat menaxhuese të drejtorëve të shkollave, duke 

kapur aspekte cilësore; 

® për të siguruar një vlerësim sasior të kompetencës së drejtorit mbi aspekte të ndryshme të 

menaxhimit. 

Gjashtë skuadra intervistuesish u caktuan në mënyrë të rastësishme për të intervistuar 36 drejtorë 

shkollash në të gjitha rajonet e Shqipërisë (3 shkolla për rajon). Shkollat u zgjodhën nga të gjitha rajonet 

duke respektuar disa veçori, e konkretisht një shpërndarje të barabartë të nxënësve; performancë 

akademike të ngjashme; përfaqësim të tipeve të ndryshme të shkollave në sistemin shkollor shqiptar; dhe 

një heterogjenitet të madh të tipareve të drejtorëve (mosha, gjinia, formimi). Për të qenë më konkretë, 3 

intervista u bënë në shkolla profesionale, 10 intervista në shkolla fillore, 3 intervista në shkolla të bashkuara 

dhe 17 intervista në shkolla të mesme. 

 

Çdo skuadër kishte nga dy intervistues, ku secilit i ishte caktuar nga një rol i ndryshëm: njëri kishte rolin e 

“kolegut”, kurse tjetri atë të “kërkuesit”. Ky i fundit kishte, gjithashtu, rolin e koordinatorit e të organizatorit 

të intervistës, si dhe detyrën për të regjistruar intervistën, që më pas zbardhej dhe analizohej. Anëtari i dytë 

i skuadrës, i identifikuar si “koleg”, ishte një drejtor shkolle, që punonte në një rajon tjetër. Roli kryesor i 

kolegut ishte të mbështeste kërkuesin pas intervistës për të kuptuar përgjigjet e dhëna prej drejtorëve 

lidhur me secilën prej praktikave. 

Vlerësimi Përshkrimi 

4 – Përmbajtje më 

komplekse sesa 

objektivi 

Drejtori i kupton mire vështirësitë që paraqet sistemi; dëshmon se ka një 

vizion koherent të zhvillimit të shkollës së tij / të saj dhe e ndan atë me grupet 

kryesore të interesit; i argumenton pikëpamjet e tij / të saj duke përdorur 

elemente inovative në krahasim me praktikat tradicionale. 
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3 – Objektiv i pritshëm Drejtori i kupton mirë vështirësitë që paraqet sistemi; dëshmon se ka një 

vizion koherent të zhvillimit të shkollës së tij / të saj dhe e ndan atë me grupet 

kryesore të interesit. 

2 – Përmbajtje e 

thjeshtëzuar 

Drejtori është pjesërisht i vetëdijshëm për vështirësitë që paraqet sistemi; 

vizioni i tij / i saj për zhvillimin e shkollës dhe ndarjen e mekanizmave me 

grupet kryesore të interesit është vetëm pjesërisht i qartë (përgjigjet për të 

tre pyetjet janë më sintetike dhe të thjeshtëzuara). 

 

1 – Përmbajtje me 

elemente shumë të 

pakta dhe 

jashtëzakonisht të 

thjeshtëzuara krahasuar 

me objektivin  

Drejtori është pjesërisht i vetëdijshëm për vështirësitë që paraqet sistemi, 

por nuk ka një vizion zhvillimi lidhur me shkollën e tij / të saj dhe nuk duket 

se e ndan atë me grupet kryesore të interesit (një përgjigje më sipërfaqësore 

për pyetjen e parë; nuk ka përgjigje ose ka një përgjigje sipërfaqësore për dy 

pyetjet e tjera). 

 

0 – Mungesë e 

përmbajtjes përkatëse 

lidhur me temën  

Drejtori nuk është i vetëdijshëm për vështirësitë që paraqet sistemi dhe nuk 

ka një vizion zhvillimi për shkollën e tij / të saj 

(përgjigjet mungojnë).  

Tabela 9. Rubrikë vlerësimi e praktikave të lidershipit të përdorura për të koduar përgjigjet e intervistës  

Për të reduktuar mundësinë për njëanshmëri nga ana e intervistuesve u përgatit dhe u diskutua me të 

gjitha skuadrat një protokoll i hollësishëm interviste, një standard sjelljeje dhe një shembull i përdorimit të 

kohës gjatë intervistës. Intervistat fillimisht regjistroheshin dhe pastaj zbardheshin. Përveç kësaj, çdo 

intervistues duhet të shënonte përgjigjet e drejtorit në njëzet e një praktikat menaxhuese të shkollës sipas 

një rubrike vlerësimi me pesë shkallë. Gjatë intervistës bëhej vlerësimi individual; pas intervistës anëtarët 

e skuadrës i bënin të ditur njëri-tjetrit vlerësimet dhe, duke përdorur, gjithashtu, regjistrimet, vendosnin për 

vlerësimin përfundimtar të drejtorit për secilën praktikë menaxhimi, duke u munduar të optimizonin 

besueshmërinë e vlerësimit të njëri-tjetrit (Gwet, 2014). 

Për të zbutur subjektivizmin e gjykimeve të grupeve të intervistuesve, gjatë periudhës së intervistave çdo 

grup duhet të qëndronte në kontakt me menaxhuesin e projektit për të vlerësuar përparimin dhe për të 
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shqyrtuar qasjen metodologjike. Një shkallë e caktuar subjektivizmi duhet pranuar, megjithatë, gjë që u mor 

parasysh në analizën statistikore të të dhënave. 

Sipas protokollit të intervistës, përgjigjet për secilën pyetje duhet të vlerësoheshin sipas një shkalle prej 

pesë pikësh, ku zeroja nënkuptonte “keq”, një – “dobët” (performanca nuk i përmbush standardet e 

pritshme), dy – “mjaftueshëm” (në fazë zhvillimi, duhet përmirësuar), tre – “mirë” (respekton standardet 

profesionale të pritshme), katër –“shkëlqyeshëm” (përtej standardit të pritshëm, pikë referimi për të tjerët, 

ekspert). Po kështu, një vlerësim i përgjithshëm për çdo praktikë u dha në të njejtën shkallë, mbështetur 

në të dhënat e mbledhura me anë të tre pyetjeve, dhe në rubrikën vlerësuese, sikurse ilustrohet në Tabela 

9. 

 

Analiza e të dhënave  

Baza e të dhënave të analizës përmban variablet kategorike (21 pika) të renditura  prej  secilës nga tre 

pyetjet, që përbëjnë praktikat individuale. Ajo përmban gjithashtu variablet kategorike të drejtuara të 21 

praktikave, mbështetur në vlerësimin e intervistuesve (kolegë dhe kërkues) duke përdorur pjesën e 

vlerësimit në Tabela 9. Baza e të dhënave përmban variablet e vazhdueshme (pikët e plota) të të 21 

praktikave të dhëna prej intervistuesve (koleg dhe kërkues) për secilën nga tre pyetjet që ajo përmban. Për 

secilin nga variablet jepen 3 vlerësime. Një vlerësim nga kolegu, një vlerësim nga kërkuesi dhe një vlerësim 

i përbashkët, ku ata, si grup intervistuesish, bien dakord për vlerësimin përfundimtar. 

Të dhënat e mbledhura u futën në një bazë të dhënash dhe u analizuan me programin kompjuterik SPSS 

22. U përdorën tre lloj analizash statistikore: analizë përshkruese, analizë faktoriale dhe analizë korrelative. 

 

Analiza përshkruese 

Nga shqytimi tipologjisë së parë të vlerësimit në pikë tek Tabela 10 mund të shihet se si vlerësimi me 

“zero” pike është bërë për thuajse të gjitha variablet, përveç se për çështjen (6) Rolet dhe përgjegjësitë e 

individëve në shërbim të punës në grup. 

Modaliteti që del më shumë është Vlerësimi 2 (Përmbajtje e thjeshtëzuar) me 197 atribute, i ndjekur nga 

Vlerësimi 3 (Objektiv i pritshëm)me 194 atribute, pastaj Vlerësimi 1 (Përmbajtje me elemente shumë të 

pakta dhe jashtëzakonisht të thjeshtëzuara krahasuar me objektivin) me 177 atribute, Vlerësimi 0 (Mungesë 

e përmbajtjes përkatëse lidhur me temën) me 94 atribute, Vlerësimi 4 (Përmbajtje më komplekse sesa 

objektivi) me 93 atribute. 
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Nëse shohim përqindjet kumulative, 62% e rasteve rezultojnë nën objektivin e pritshëm, 26% janë në linjë 

me objektivin e pritshëm dhe vetëm 12% janë mbi objektivin e pritshëm. 

Nga kjo tabelë mund të kemi indikacionin e parë të vlerësimeve në pikë. Vlerësime pozitive në pikë iu 

dhanë çështjes 5 (Role të qarta dhe të përcaktuara për një lidership të shpërndarë brenda shkollës), çështjes 

4 (Përgjegjësi të qarta dhe të përcaktuara të drejtuesve të shkollave), çështjes 2 (Qëllime strategjike të 

fokusuara te të mësuarit e nxënësve), çështjes 11 (Raportimi i vendimeve) dhe çështjes 12 (Takimet për 

vetëvlerësim). 

Nga ana tjetër, vlerësime negative në pikë iu dhanë çështjes 1) Zhvillimi i një vizioni të përbashkët, çështjes 

3) Ndërlidhja në hapësirë dhe në kohë e objektivave, çështjes 6) Rolet dhe përgjegjësitë e individëve në 

shërbim të punës në grup, çështjes 7) Standardizimi i proceseve didaktike, çështjes 8) Personalizimi i 

mësimdhënies / proceseve të të mësuarit,çështjes 9) Promovimi dhe shoqërizimi i risive didaktike, çështjes 

10) Matja e performancës, çështjes 13) Ideimi i veprimeve për përmirësim, çështjes 14) Përgatitja e planit 

të përmirësimit të institucionit, çështjes 15) Qasja për vlerësimin e performancës, çështjes 16) Menaxhimi 

i motivimit, çështjes 17) Tërheqja / mbajtja e talenteve dhe menaxhimi i punonjësve joproduktivë, çështjes 

18) Zhvillimi profesional i stafit, çështjes 19) Bashkëpunimi online  me shkolla të tjera, çështjes 20) 

Menaxhimi i rrjetit mbi një bazë territoriale, dhe i çështjes 21) Raportimi shoqëror ndaj grupeve lokale të 

interesit. 

Vlerësime tejet negative në pikë iu dy pikave:  

• 20) Menaxhimi i rrjetit mbi një bazë territorial, ku 42% e drejtuesve të shkollave të intervistuar iu 

dhanë 0 pikë. 

• 13) Ideimi i veprimeve për përmirësim: ku 25% e drejtuesve shkollave të intervistuar iu dhanë 0 

pikë. 

Në total, 61% janë nën objektivin e pritshëm; 26% përmbushin objektivin e pritshëm; 12% janë mbi 

objektivin e pritshëm 

 
 

0 

Point

s 

1 

Poin

t 

2 

Point

s 

3 

Point

s 

4 Points 

  Below Target Targ

et 

Above 

Target 

  0 

point

s 

1 

poin

t 

2 

point

s 

3 

point

s 

4 points 



 88	

Drejtimi 

Strategjik 

1) Zhvillimi i një vizioni të përbashkët 3 7 12 9 5 

2) Qëllime strategjike të fokusuara te të mësuarit e 

nxënësve 

3 6 9 12 6 

3) Ndërlidhja e objektivave 3 8 11 10 4 

4) Përgjegjësi të qarta dhe të përcaktuara të drejtuesve 

të shkollave 

3 5 10 14 4 

Organizi

mi i 

Mësimdh

ënies 

5) Role të qarta dhe të përcaktuara për një lidership të 

shpërndarë brenda shkollës 

3 7 8 15 3 

6) Rolet dhe përgjegjësitë e individëve në shërbim të 

punës në grup 

0 10 10 9 7 

7) Standardizimi i proceseve didaktike 4 8 11 9 4 

8) Personalizimi i mësimdhënies / proceseve të të 

mësuarit 

0 9 14 11 1 

9) Promovimi dhe shoqërizimi i risive didaktike 6 7 7 8 8 

Vetë-

vlerësim 

dhe 

Përmirësi

m 

10) Matja e performancës 2 11 8 8 7 

11) Raportimi i vendimeve 4 9 9 11 3 

12) Takimet për vetëvlerësim 6 9 8 11 2 

13) Ideimi i veprimeve për përmirësim 9 7 10 7 3 

14) Përgatitja e planit të përmirësimit të institucionit 6 8 10 9 3 

Zhvillimi i 

Kapitalit 

Profesion

al 

15) Qasja për vlerësimin e performancës 2 8 11 10 5 

16) Motivimi 1 14 8 9 4 

17) Tërheqja / mbajtja e talenteve dhe menaxhimi i 

punonjësve joproduktivë 

7 10 9 5 5 

18) Zhvillimi profesional i stafit 3 9 11 9 4 

Menaxhi

mi i 

19) Bashkëpunimi online  me shkolla të tjera 7 10 9 5 5 

20) Menaxhimi i rrjetit mbi një bazë territorial 15 7 3 6 5 
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Rrjeteve 

Marrëdhë

nieve me 

Grupet e 

Interesit 

21) Raportimi shoqëror ndaj grupeve territoriale të 

interesit 

7 8 9 7 5 

 Totali i vlerësimit 94 177 197 194 93 

 Totali i vlerësimit (%) 12% 23

% 

26% 26% 12% 

 

Tabela 10. Vlerësimi në pikë i secilit aspekt të lidershipit. 

Ky tip vlerësimi është vetëm informues dhe është përdorur për të përshkruar secilin drejtues përmes pesë 

aspekteve të intervistës, në pjesën hyrëse të intervistave cilësore. Tabela 11 paraqet statistikat 

përshkruese të këtyre variableve të vazhdueshme, me informacion plotësues mbi pasojat e mundshme të 

vlerave devijuese. 

 

  Nr Min Maks Mesat. Devijimi 

standard 

1) Zhvillimi i një vizioni të përbashkët 36 0 4 2.17 1.159 

2) Qëllime strategjike të fokusuara te të mësuarit e 

nxënësve 

36 0 4 2.33 1.195 

3) Ndërlidhja në hapësirë dhe në kohë e 

objektivave 

36 0 4 2.11 1.141 

4) Përgjegjësi të qarta dhe të përcaktuara të 

drejtuesve të shkollave 

36 0 4 2.31 1.117 

5) Role të qarta dhe të përcaktuara për një lidership 

të shpërndarë brenda shkollës 

36 0 4 2.22 1.124 

6) Rolet dhe përgjegjësitë e individëve në shërbim 

të punës në grup 

36 0 4 2.36 1.099 
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7) Standardizimi i proceseve didaktike 36 0 4 2.03 1.183 

8) Personalizimi i mësimdhënies / proceseve të të 

mësuarit 

35 0 4 2.11 .832 

9) Promovimi dhe shoqërizimi i risive didaktike 36 0 4 2.14 1.417 

10) Matja e performancës 36 0 4 2.19 1.238 

11) Raportimi i vendimeve 36 0 4 2.00 1.171 

12) Takimet për vetëvlerësim 36 0 4 1.83 1.207 

13) Ideimi i veprimeve për përmirësim  36 0 4 1.67 1.287 

14) Përgatitja e planit të përmirësimit të 

institucionit 

36 0 4 1.86 1.222 

15) Qasja për vlerësimin e performancës 36 0 4 1.22 1.124 

16) Menaxhimi i motivimit 36 0 4 2.03 1.108 

17) Tërheqja / mbajtja e talenteve dhe menaxhimi i 

punonjësve joproduktivë 

36 0 4 1.75 1.317 

18) Zhvillimi profesional i stafit 36 0 4 2.06 1.145 

19) Bashkëpunimi online me shkolla të tjera 36 0 4 1.75 1.317 

20) Menaxhimi i rrjetit mbi një bazë territorial 36 0 4 1.42 1.519 

21) Raportimi shoqëror ndaj grupeve territoriale të 

interest 

36 0 4 1.86 1.334 

Mesatarja       1.97 1.203 

Tabela 11. Statistikat përshkruese të intervistave 

Çështja me vlerësimin mesatar më të lartë është çështja 6) Rolet dhe përgjegjësitë e individëve në shërbim 

të punës në grup. Kurse ajo me vlervsimin mesatar më të ulët është çështja 15) Qasja për vlerësimin e 

performancës. Çështja me përhapjen më të madhe sesa mesatarja është çështja 20) Menaxhimi i rrjetit 

mbi një bazë territoriale. 
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Këto rezultate janë në linjë me rezultatet e tabelës së frekuencave të përmendura më lart. 

 

Analiza faktoriale  

Për të analizuar e krahasuar konceptet e ndryshme të matura prej instrumentit, kemi përdorur analizën 

faktoriale si metodë për nxjerrjen e faktorëve me autovlera më të mëdha se 1 (pra, pa e shtrënguar nxjerrjen 

me një numër faktorësh të përcaktuar a priori) dhe me një rrotullim varimax për një interpretim më të mirë 

të zgjidhjes faktoriale. Për shkak të numrit të vogël të rasteve (mbështetur në 36 intervista), ne e 

konsiderojmë analizën faktoriale si një përmbledhje të dobishme, por nuk përpiqemi të bëjmë përgjithësime 

nisur prej saj. 

Kjo na lejon t’i mbledhim pyetjet e ndryshme që lidhen me një temë të caktuar, dhe t’i krahasojmë ato me 

veçoritë individuale të drejtorëve të shkollave. 

Nga pikëpamja teorike, sic e përmendëm, intervista është organizuar në pesë pjesë kryesore, që i 

referohen të njejtave aspekte faktoriale. Këta faktorë përmblidhen te Tabela 12. 

Për të krijuar variablet, u krye një test paraprak për të kontrolluar koherencën e brendshme. Qëllimi i kësaj 

analize është të shohë se sa mirë e masin konceptin teorik pyetjet e bëra. Vlerat e këtij indikatori 

(Cronbach’s alpha) duhet të jenë më të larta se 0.7. Këta indikatorë përmblidhen në Tabela 12.  

Mund të shihet se të pesë aspektet kanë një shkallë të lartë koherence të brendshme: Cronbach’s alpha 

varion nga 0.905 në 0.947. Të gjitha vlerat janë mbi pragun e rekomanduar të literaturës (.70). 

 

Proceset e menaxhimit  Numri i çështjeve Cronbach’s Alpha 
Orientimi starategjik  44 .947 

Organizimi i mësimdhënies 55 .910 

Vetëvlerësimi dhe përmirësimi  66 ,.937 
Zhvillimi i kapitalit profesional  33 ,.905 

Krijimi i rrjeteve dhe marrëdhëniet me grupet lokale të interesuara 33            ,.918 

Tabela 12. Koherenca e brendshme e pesë proceseve të menaxhimit 
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A) Orientimi strategjik 

Praktikat e lidershipit në procesin e përcaktimit të qëllimeve përfshijnë të dyja parimet e menaxhimit 

mbështetur në supozimin se asnjë parim nuk është më i mirë se tjetri, por varet nga konteksti i veçantë në 

të cilin punojnë drejtuesit e shkollave dhe nga objektivat e ndjekura. Ajo që është e rëndësishme në 

analizimin e praktikave menaxheriale nuk është pajtueshmëria abstrakte e sjelljes me parimet e 

menaxhimit, por koherenca mes kontekstit, parimeve dhe praktikave. Në kuadrin e procesit të Orientimit 

strategjik u identifikuan katër praktika. Përmes analizës faktoriale këto çështje u përdorën për të nxjerrë 

dimensionin e Orientimit strategjik.  

 

Figura 4. Orientimi strategjik 

Figura 4 paraqet një panoramë të përndarjes së faktorëve sa i takon dimensionit të Orientimit strategjik. 

Vihen re rezultate interesante. Drejtorët e shkollave që kanë një diplomë bachelor dhe po vijojnë studimet 

në nivelin master, kanë një vlerësim më të ulët në pikë sa i takon dimensionit të Orientimit strategjik të 

lidershipit. Këta drejtorë paraqesin një vlerësim të ulët në pike lidhur me kuptimin e objektivave strategjike 

të shkollës dhe të ndërlidhjes së tyre në kohë. Pikët e ulëta dëshmojnë se ata nuk kanë një ide të qartë për 

rolin e tyre në shkollë. Nga ana tjetër, drejtorët e shkollave që kanë një diplomë master për Menaxhim të 

arsimit kanë marrë një vlerësim më të lartë në pikë. Përvec kësaj, vihet re se drejtorët e shkollave që kanë 

një diplomë master për Menaxhim të arsimit, kanë pak vite përvojë si drejtorë shkollash (më pak se 5 vjet). 

Drejtorët e shkollave që kanë përvojë të paktë në këtë pozicion (më pak se 5 vjet) dhe njëkohësisht nuk 

kanë formim arsimor në fushën e Menaxhimit në arsim, kanë pikë të ulëta në vlerësim, çka flet se atyre iu 

mungon dimensioni i Orientimit strategjik të lidershipit. 
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Në raste të tjera, kur drejtorët e shkollave kanë përvojë më shumë se 5 vjet në këtë pozicion, pavarësisht 

nga shkalla e arsimimit, rezultatet flasin për një kuptim më të qartë të objektivave të shkollës, të ndërlidhjes 

së këtyre objektivave në kohë dhe rolit e përgjegjësisë së tyre si drejtorë (bazuar në vlerësimin e lartë në 

pikë mbi këta faktorë). 

 

B) Organizimi i shkollës dhe mësimdhënia 

Praktikat e lidershipit që lidhen me Organizimin e shkollës dhe mësimdhënien i referohen përkufizimit të 

strukturës organizative dhe proceseve operative në shkollë. Janë identifikuar pesë praktika organizative 

kryesore: Rolet e qarta dhe të përcaktuara për një lidership të shpërndarë brenda shkollës; rolet dhe 

përgjegjësitë e individëve në punën në grup; standardizimi i proceseve didaktike; personalizimi i proceseve 

të mësimdhënies / të të mësuarit; dhe promovimi i risive didaktike. 

Parimet që qëndrojnë në bazë të këtij procesi menaxherial përfshijnë koncepte të mirënjohura në teorinë 

organizative (hierarkia, burokracia, pjesëmarrja, përshtatja spontane etj.) dhe i referohen mënyrave të 

ndryshme, sipas të cilave menaxhuesit mund t’i konceptojnë kushtet e punës duke punuar mbi dy 

mekanizma: menaxhimi vertikal dhe menaxhimi horizontal. 

 

Figura 5. Organizimi i shkollës dhe mësimdhënia 

Figura 5 paraqet një panoramë të përndarjes së faktorëve lidhur me atë dimension të lidershipit  që është  

“Organizimi i shkollës dhe mësimdhënia”. Vihet re që në disa prej rasteve ka një shtrirje horizontale të 

praktikave menaxhuese. Duke iu referuar kampionit tonë duket që drejtuesit e shkollave kanë prirjen ta 

shpërndajnë lidershipin dhe të promovojnë punën në grup. Vetëm drejtorët e shkollave me më pak përvojë 
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(më pak se 5 vite përvojë si drejtorë shkollash) përdorin procese menaxhimi vertikale. Nga përgjigjet e 

këtyre drejtorëve del se ata kanë prirjen që të kontrollojnë gjithçka duke mos i dhënë rëndësi punës në 

grup dhe shpërndarjes së lidershipit. 

C) Vetëvlerësimi dhe përmirësimi  

Matja dhe vlerësimi i performancës lidhur me kontekstin shkollor i shtyn komunitetet e profesionistëve të 

shqyrtojnë hendekun që ekziston mes pritshmërive shoqërore e qëllimeve të sistemit, si dhe të përpiqen 

ta kapërcejnë këtë hendek duke identifikuar përparësitë strategjike për përmirësimin e rezultateve të të 

mësuarit të nxënësve. Ky proces përfshin pesë praktika, të cilat i referohen rolit që drejtuesi i shkollës luan 

për matjen e performancës, raportimin e vendimeve, mbështetjen dhe organizimin e vetëvlerësimit, 

konceptimin e veprimeve përmirësuese dhe krijimin e planit të përmirësimit të institucionit. 

 

Figura 6. Vetëvlerësimi dhe përmirësimi i shkollës 

Figura 6 paraqet një panoramë të shpërndarjes së faktorëve për atë dimension të lidershipit që është 

“Vetëvlerësimi dhe përmirësimi”. Vihet re se ekziston një polarizim mes grupeve që kanë përvoja të 

ndryshme sa i takon viteve të punës në pozicion drejtues. Vetëm grupi i drejtorëve të shkollave, që kanë 

kryer master për Menaxhim të arsimit (ndonëse me përvojë të paktë në këtë pozicion), shfaqin një vlerësim 

të lartë në pikë për këtë dimension të lidershipit. Drejtorë të tjerë shkollash, ndonëse me më shumë përvojë 

apo me diplomë masteri në një fushë tjetër studimesh, kanë vlerësim në pikë që flet se kanë vështirësi 

për matjen e performancës, raportimin e vendimeve, mbështetjen dhe organizimin e vetëvlerësimit, 

konceptimin e veprimeve përmirësuese dhe krijimin e planit të përmirësimit të institucionit. 

D) Zhvillimi i kapitalit profesional  



 95	

Praktikat e lidershipit të përfshira në këtë proces menaxhimi janë pesë: qasja e performancës së mësuesit, 

menaxhimi i motivimit, tërheqja / mbajtja e talenteve dhe menaxhimi i punonjësve joproduktivë, zhvillimi 

profesional i stafit. 

 

Figura 7. Zhvillimi i kapitalit profesional 

Ashtu si modeli i integruar i Lidershipit për nxënie, ky proces menaxhues përfshin aspekte të tilla, si sigurimi 

i mbështetjes dhe i vëmendjes ndaj cdo mësuesi (Bass & Avolio, 1994), sigurimi i stimujve intelektualë për 

t’i nxitur mësuesit që t’i rivlerësojnë praktikat profesionale dhe të eksperimentojnë me përdorimin e 

mënyrave të reja të mësimdhënies (Marzano, Waters & McNulty, 2005), sigurimi i mundësive për zhvillim 

profesional jo vetëm përmes identifikimit të saktë të nevojave të trajnimit, por edhe duke nxitur një mjedis 

pune efektiv për të mbështetur rritjen e mësuesve. 

Figura 7 përfaqëson një panoramë të përndarjes së faktorëve që lidhen me dimensionin e “Zhvillimit të 

kapitalit profesional”. Vihet re një polarizim i përndarjes së faktorëve mes drejtorëve të shkollave me 

përvojë. Disa prej tyre priren të promovojnë zhvillimin profesional të stafit të tyre, kurse të tjerët nuk 

sigurojnë mbështetje dhe nxitje profesionale për mësuesit e tyre. 

Vlen të përmendet që lidhur me këtë aspekt të lidershipit, në përputhje me rezultatet e aspekteve të 

mëparshme, grupi i drejtorëve të shkollave që ka kryer një master për Menaxhim në arsim, dha përgjigje 

prej nga kuptohet se ata nxisin gjerësisht zhvillimin profesional të stafit të tyre. Ata sigurojnë mbështetje 

dhe stimuj intelektualë për zhvillimin e vazhdueshëm të mësuesve. 

 

E) Rrjetëzimi dhe marrëdhëniet me grupet lokale të interesit 
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Në përgjithësi, krijimi i marrëdhënieve me familjet dhe komunitetet e zhvendos vëmendjen e stafit të 

shkollës nga një fokus krejtësisht i brendshëm në një fushë veprimtarie, që përfshin bashkëpunimin e 

jashtëm, transparencën dhe llogaridhënien. Mujis dhe kolegët e tij (2004) i kanë konsideruar këto praktika 

si të rëndësishme për përmirësimin e shkollave, sidomos të atyre që punojnë në kontekste të vështira (të 

disavantazhuara). Studimet që kanë shqyrtuar dimensionin e Lidershipit për nxënie, kanë dokumentuar se 

si drejtuesit e shkollave shpenzojnë mjaft kohë në kontakt me njerëzit jashtë shkollave të tyre, kërkojnë 

informacion dhe këshilla, kërkojnë t’u përmbahen ndryshimeve të politikave, duke u paraprirë trysnive dhe 

prirjeve të reja, që mund të ndikojnë në shkollat e tyre. Takimet, bisedat informale, telefonatat, shkëmbimet 

e e-mail-eve dhe kërkimet në internet janë shembuj mundësish për t’i përmbushur këto qëllime. Numri i 

madh i rrjeteve formale dhe informale ku bëjnë pjesë drejtuesit e shkollave sigurojnë mundësi të shumta 

për lidhjen e shkollës me një mjedis më të gjerë (Paletta, 2012). Në të vërtetë, menaxhimi i marrëdhënieve 

me familjet dhe komunitetin përfshin një numër praktikash, që mund të përfshihen në procese të tjera 

menaxhimi, si përcaktimi i një vizioni të përbashkët për zhvillimin e shkollës, konceptimi i një modeli 

organizativ të didaktikës i hapur për pjesëmarrjen e familjeve ose menaxhimi i përmirësimit të proceseve 

të vetëvlerësimit në partneritet me shkolla dhe institucione të tjera brenda komunitetit (Figura 8).  

 

 

Figura 8. Rrjetëzimi dhe marrëdhëniet me grupet e tjera të interesit 

Këto praktika kanë të bëjnë me: 

a. rrjetëzimin me shkolla të tjera  

b. pjesëmarrjen në rrjete ndërinstitucionale mbi baza rajonale  

c. llogaridhënien në bashkëpunim me grupet lokale të interesit. 
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Fokusi i këtyre praktikave është ndërtimi i marrëdhënieve bashkëpunueseme grupet lokale të interesit me 

qëllim hetimin e punës së drejtorit të shkollës si një lider sistemi, i aftë për ta vendosur shkollën në qendër 

të një rrjeti rajonal për zgjidhjen e çështjeve arsimore komplekse (si p.sh. përfshirja, integrimi i të ardhurve, 

orientimi etj.), që kanë një ndikim në kapitalin social dhe zhvillimin ekonomik të rajoneve. 

Pjesa më e madhe e drejtorëve të shkollave të intervistuar nuk punojnë në rrjet me shkolla të tjera, por dhe 

nuk janë të angazhuar për të krijuar marrëdhënie me grupet e interesit. Analiza faktoriale tregon se disa 

prej këtyre drejtorëve të shkollave janë të angazhuar në rrjete dhe janë të përfshirë në krijimin e 

marrëdhënieve me grupet e interesit. Vetëm drejtorët e shkollave që kanë një diplomë master për 

Menaxhim në arsim, konstatohet se janë të përfshirë në veprimtari të tilla. Nëse do të na duhej të 

paraqisnim shpërndarjen gjeografike të rasteve, do të shihnim se drejtorët e shkollave angazhohen si lider 

sistemi vetëm në tre rajone.  

 

Analiza korrelative  

Një shqyrtim më të thellë të të dhënave të mbledhura përmes intervistës së Drejtorëve të shkollave (DSH) 

japin korrelacionet ndërmjet pikëve të marra mes aspekteve të lidershipit e kontekstit dhe variableve 

individuale brenda këtij studimi. Nëse ne i konsiderojmë aspektet e lidershipit pjesërisht si tipare të 

kontekstit ku vepron DSH (vecoritë e shkollës, numri i studentëve etj.) dhe pjesërisht si vecori individuale 

(vjetërsia dhe aftësitë organizative, trajnimi mbi lidershipin dhe tema të ngjashme), atëherë duhen hetuar 

marrëdhëniet mes këtyre aspekteve. Variablet e individit dhe të kontekstit të mbledhura në studim 

paraqiten në tabelën më poshtë (Tabela 13) së bashku me statistikën kryesore përshkruese. 

 

Variabli 

 
Vitet e përvojës në arsim  Vlera mesatare = 21.4722 

Vitet e përvojës si drejtor shkolle Vlera mesatare = 6.8611 

Gjinia 72.2% femra, 27.8% meshkuj 

Arsimimi Diplomë bachelor- 76.5% 

Diplomë master - 8.8% 

Master Menaxhim në arsim- 11.8% 
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Trajnime në lidership- 2.9% 

Tabela 13. Statfistikë përshkruese mbi tiparet e drejtorëve të shkollave 

Lidhur me variablet e individëve, ashtu sikurse mund të shihet nga Tabela 13, përvoja në arsim është e 

lartë, mesatarisht 21 vjet, kurse përvoja si drejtor shkolle është relativisht e ulët, mesatarisht 7 vite përvojë 

në këtë pozicion. Ia vlen të përmendet se nga një zgjedhje e rastësishme e shkollave të intervistuara, 

72.2% e të anketuarve ishin gra. Sa i takon formimit të tyre arsimor, 76.5% e të intervistuarve kanë një 

diplomë master, 11.8% kanë një diplomë master për menaxhim të arsimit dhe vetëm 2.9% kanë marrë 

trajnime për lidershipin. 

Lidhur me variablet e shkollës, institucionet ku punojnë DSH janë të vendosura në pjesën dërrmuese në 

vende specifike (vlera modale është pikërisht kjo). 

Për llogaritjen e korrelacioneve mes aspektit të lidershipit dhe grupit të variableve të individit e kontekstit, 

u përdorën pesë aspektet e lidershipit të përftuara teorikisht prej modelit. Rezultati i korrelacioneve mes 

aspekteve të lidershipit dhe grupit të parë të variableve të formimit, variableve të individit, paraqitet në 

Tabela 14. Më konkretisht, formimi arsimor asociohet pozitivishtme pikët për tre aspektet: Vetëvlerësimi 

dhe përmirësimi, Zhvillimi i kapitalit profesional dhe Rrjetëzimi e marrëdhëniet me grupet lokale të interesit. 

Kjo do të thotë se, sa më shumëangazhohen drejtorët e shkollave në arsimin për menaxhimin shkollor, aq 

më fort i shfaqin ata aspektet e lidershipit. 

 

 

 

Vitet e 

përvojës në 

arsim  

Vitet e 

përvojës si 

drejtor 

shkolle  Gjinia 

Opinioni i 

kolegut / 

kërkuesit për 

drejtorin e 

shkollës 

Formimi 

arsimor  

Orientimi 

strategjik 

Korrelacioni 

Pearson  
-.070 .256 .261 -.575** .317 

Sig. 

(dypjesësh) 
.685 .131 .130 .000 .059 

N 36 36 35 36 36 
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Organizimi i 

shkollës dhe 

mësimdhënia 

Korrelacioni 

Pearson  
.004 .305 .365* -.619** .331 

Sig. 

(dypjesësh) 
.981 .080 .037 .000 .056 

N 34 34 33 34 34 

Vetëvlerësimi 

dhe 

përmirësimi  

Korrelacioni 

Pearson  
-.258 .100 .176 -.557** .446** 

Sig. 

(dypjesësh) 
.128 .560 .311 .000 .006 

N 36 36 35 36 36 

Zhvillimi i 

kapitalit 

profesional  

Korrelacioni 

Pearson  
-.146 .138 .192 -.479** .380* 

Sig. 

(dypjesësh) 
.396 .422 .269 .003 .022 

N 36 36 35 36 36 

Rrjetëzimi dhe 

marrëdhëniet 

me grupet 

lokale të 

interesit  

Korrelacioni 

Pearson  
-.247 -.020 .120 -.492** .367* 

Sig. 

(dypjesësh) 
.146 .906 .493 .002 .028 

N 36 36 35 36 36 

Tabela 14. Korrelacionet mes aspekteve të lidershipit dhe variableve të tipareve të drejtorëve 

 

Rezultatet kryesore  

Të dhënat e mbledhura përmes intervistave me 36 drejtorë shkollash në 12 rajone të Shqipërisë (3 intervista 

për rajon duke përfshirë shkollat 9-vjeçare, shkolla të mesme dhe ato profesionale) na lejuan të analizonim 

praktikat e lidershipit lidhur me pesë proceset kryesore të menaxhimit të konsideruara me rëndësi teorike 
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në literaturë: Orientimi strategjik, Organizimi i shkollës dhe mësimdhënia, Vetëvlerësimi dhe përmirësimi, 

Zhvillimi i kapitalit profesional, Menaxhimi i rrjeteve dhe marrëdhëniet me grupet e interesit. Tre metoda u 

përdorën për të analizuar intervistat e bëra me drejtorët e shkollave. 

Analiza përshkruese na siguroi informacion të hollësishëm lidhur me përgjigjet e dhëna për 21 cështjet. 

Prej këtej mund të arrihet në përfundimin se: 

® Mangësi ekstreme janë vërejtur në të gjithë pesë dimensionet e udhëheqjes: 

• Në dimensionin e Drejtimit Strategjik (matur nga vizioni i zhvillimit të përbashkët, objektivat strategjike 

të fokusuara në nxënie, ndërlidhja e objektivave, përgjegjësitë e qarta dhe të mire përcaktuara të 

drejtuesve të shkollave), 55% e drejtuesve të shkollave nuk i përmbushin objektivat e pritshëm. 

• Në Organizimin e Mësimdhënies (të matur me: rolet e qarta dhe të përcaktuara për lidershipin e 

shpërndarë brenda shkollës, rolet dhe përgjegjësitë e individëve në shërbim të punës në grupe, 

standardizimi i proceseve mësimore, personalizimi i proceseve mësimore, dhe promovimi i risive 

edukative), mbi 58% e drejtuesve nuk i përmbushin objektivat e pritshëm. 

• Në Vetë-vlerësim dhe Përmirësim (matur nga pesë praktika që i referohen rolit që luan drejtori në matjen 

e performancës, në raportimin e vendimeve, në dhënien e mbështetjes organizative për vetë-

vlerësimin, në projektimin e veprimeve të përmirësimit, dhe në trajnimin e planit të përmirësimit 

të shkollë), mbi 82% e drejtuesvenuk i përmbushin objektivat e pritshëm. 

• Në Zhvillimin e Kapitali Profesional (të matur me: metodat e vlerësimit të performances së mësuesve; 

menaxhimi i motivimit; tërheqja / mbajtja e talentit dhe menaxhimi i punonjësve jo-produktivë; 

zhvillimi professional i stafit), mbi 65% e drejtuesve nuk i përmbushin objektivat e pritshëm. 

• Në Menaxhimin e Rrjeteve dhe Marrëdhënieve me Grupet e Interesit (të matur me: bashkëpunimin në 

rrjet me shkollat e tjera; pjesëmarrjen në rrjete ndër-institucionale në bazë territori; dhe 

përgjegjshmëri bashkëpunuese me grupet lokale të interesit), mbi 70% e drejtuesve nuk i 

përmbushin objektivat e pritshëm. 42% e drejtorëve marrin vlerësim 0 në pjesëmarrjen në rrjete 

ndër-institucionale në bazë territori. 

® pjesa më e madhe e drejtorëve të shkollave të intervistuar në këtë kampion të vogël janë nën 

objektivin e pritshëm sa i takon praktikave të lidershipit.  

® 62% e drejtorëve të shkollave të intervistuar janë nën objektivin e pritshëm për praktikat e 

lidershipit, 26% janë në objektivin e pritshëm dhe vetëm 12%janë mbi objektivin e pritshëm. Kjo 

pohon nevojën e madhe që drejtorëve të shkollave t’u krijohen mundësi për formim, kurse për 

drejtorët e ardhshëm të krijohet mundësia për të kryer një master profesional.  
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® Drejtuesit e shkollave shfaqin një nivel të ulët angazhimi në menaxhimin e rrjeteve në shkallë 

rajonale. Shumica e tyre (42%) u vlerësuan me 0 kur u pyetën mbi këtë temë. Nga ana tjetër, ata 

duket se e zotërojnë shpirtin e grupit në shkollë.  

® Pjesa më e madhe e drejtorëve të intervistuar morën pike të larta në cështjen “Rolet dhe 

përgjegjësitë e individëve në shërbim të punës në grup”.  

Analiza faktoriale dha një panoramë më të përmbledhur të përgjigjeve. Përmes kësaj lloj analize ne e 

orientuam analizën nga niveli i pyetjeve te niveli i aspekteve. Nga të gjitha pyetjet që përmbante pyetësori, 

21 u reduktuan që të dilnin 5 aspekte të lidershipit. Përmes testeve statistikore u konfirmua vlefshmëria e 

pyetësorit të përdorur dhe krijimi i dimensionit të lidershipit. Në mënyrë të vecantëë përmes kësaj analize 

u bënë përpjekje për të parë shpërndarjen e dimensioneve të lidershipit duke marrë parasysh faktorët 

individualë të lidershipit. Prej këtej dolën rezultate interesante. Konkretisht: 

® Formimi arsimor –Drejtorët e shkollave me një diplomë master për Menaxhim në arsim (edhe në 

rastet me pak përvojë) përgjithësisht marrin një vlerësim më të lartë sa i takon dimensionit të 

lidershipit “Vetëvlerësimi dhe përmirësimi”. Ata shfaqin, gjithashtu, më shumë tipare të 

dimensionit të lidershipit “Orientimi strategjik”. Të tjerë drejtorë shkollash, edhe pse me më 

shumë përvojë si drejtues apo me një diplomë master në fusha të tjera studimi, duken se kanë 

vështirësi për të ndërmarrë punë që sjellin përmirësim dhe që synojnë krijimin e planit të zhvillimit 

të institucionit (sipas atyre që dëshmojnë intervistat). 

® Përvoja si drejtorë shkollash–Këtu u vunë re dy raste. Drejtorë shkollash me përvojë priren të 

vlerësohen më lart për tipare të dimensionit “Orientimi strategjik” të lidershipit. Kurse ata me 

përvojë të kufizuar (më pak se 5 vite përvojë) priren të përdorin proceset e menaxhimit vertikal. 

Analiza korrelative provon forcën e marrëdhënieve mes variableve në këtë studim. Në mënyrë të vecantë, 

u provuan marrëdhëniet mes faktorëve individualë  (që lidhen me veçoritë e drejtorëve të shkollave) dhe 

dimensioneve të lidershipit. Rezultate që dolën prej këtej mbështesin rezultatet e përftuara nga dy llojet e 

tjera të analizave dhe konkretisht 

® Formimi arsimor i drejtorit të shkollës ka një korrelacion pozitiv me dimensione të lidershipit të tilla 

si Vetëvlerësimi dhe përmirësimi, Zhvillimi i kapitalit profesional, Rrjetëzimi dhe marrëdhëniet me 

grupet lokale të interesit. Ky përfundim dëshmon se, sa më shumë angazhohen drejtorët për 

zhvillimin profesional të fokusuar te çështjet e lidershipit, aq më fort i shfaqin ata këto 

dimensione të lidershipit. 
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Kufizimet  

Duhen vënë në dukje disa kufizime, që qëndrojnë prapa kësaj metode. Para së gjithash, duhet vënë re se 

në këtë analizë u shqyrtua vetëm këndvështrimi i drejtorëve dhe se masa e kampionit është relativisht e 

vogël (36). Së dyti, me gjithë përpjekjet për të standardizuar sa më shumë sistemin e vlerësimit, në disa 

raste vlerësimet e intervistuesve ndryshonin mes tyre dhe prandaj duhej gjetur një kompromis. Së fundi, 

duhet të mbajmë parasysh edhe ndonjë njëanshmëri për shkak të aftësive të ndryshme komunikuese të 

të intervistuarve. Duhet vënë në dukje se kemi përdorur një qasje cilësore që synonte të shprehte në 

mënyrë sasiore praktika dhe profile lidershipi përmes intervistash të thelluara drejtuar një numri relativisht 

të vogël drejtorësh shkolle. Rezultatet sasiore nuk kërkojnë të sigurojnë përgjithësime statistikore, kurse 

përpjekja për ta bërë vëzhgimin e praktikave të lidershipit më objektiv dhe të krahasueshëm, është përdorur 

për të përshkruar se si po u përgjigjen drejtorët e shkollave sfidave të llogaridhënies. 
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KAPITULLI 06. 
GRUPET E DISKUTIMIT 

Përmbledhje ekzekutive  

Sesionet e pesë grupeve të diskutimit, që u mbajtën në mjediset e Shkollës së Drejtorëve apo në Ministrinë 

e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë me përfaqësues të grupeve të ndryshme, d.m.th. me drejtorë shkollash, 

mësues, nxënës, prindër dhe vendimmarrës në arsimin parauniversitar, u dhanë mundësi kërkuesve të 

dëgjonin pikëpamjet dhe opinionet e tyre mbi nevojat e drejtorëve të shkollave. Disa prej çështjeve të 

ngritura kishin të bënin kryesisht me rolin dhe funksionet e drejtorëve të shkollave, kriteret e punësimit 

dhe të shkarkimit (procesin e rekrutimit), standardet që duhet të ndjekin drejtorët për të patur një 

performancë më të mirë, dhe zhvillimin e vazhdueshëm profesional. Intervistat zgjatën 1-1.5 orë me secilin 

grup dhe ofruan njohuri të vlefshme, që na ndihmuan të kuptonim perceptimin e grupeve të ndryshme të 

interesit mbi çështje të lidhura me performancën e shkollës dhe rezultatet e të mësuarit. Pjesëmarrësit 

ndanë idetë, mendimet, feedback-un e përvojat lidhur me çështjet e mësipërme dhe nxorrën një varg 

rezultatesh e rekomandimesh. 

Roli i drejtorëve të shkollave është thelbësor për performancën e shkollës, përfshirë rezultatet e nxënësve 

dhe klimën e shkollës; kriteret politike kanë mbizotëruar mbi kriteret profesionale; drejtorët e shkollave nuk 

janë të kualifikuar siç duhet dhe nuk kanë përvojat e nevojshme për të menaxhuar një shkollë; drejtorët e 

shkollave duhet të zgjidhen nga radhët e atyre që kanë një karrierë si mësues; karakteristikat që 

konsiderohen të rëndësishme për vlerësimin e drejtorëve të shkollave, përfshijnë sjelljen morale, 

ndershmërinë, aftësitë e mira të komunikimit; një element kyç i konsideruar si i  rëndësishëm kur duhet 

shkarkuar një drejtor shkolle, është performanca e ulët e nxënësve dhe rezultatet e tyre; standardet aktuale 

për vlerësimin e drejtorëve konsideroheshin të pamjaftueshme dhe jo shumë të përshtatshme për realitetin 

shqiptar; drejtuesit e shkollave kanë nevojë për zhvillim të vazhdueshëm profesional, në mënyrë që të 

përmirësojnë cilësitë, njohuritë dhe kompetencat. 

Pjesëmarrësit në grupet e diskutimit ishin në përgjithësi shumë kritikë ndaj sistemit aktual të përzgjedhjes 

së drejtorëve të shkollave dhe performancës së tyre, pasi e lidhnin gjithmonë emërimin e drejtorëve me 

përkatësinë e tyre politike, por ne vumë re se të anketuarve iu mungonin njohuritë e hollësishme mbi 

standardet që duhet të ndjekin drejtorët e shkollave për të përmirësuar performancën e shkollës si dhe nuk 

kishin një vizion koherent për reforma të thella të sistemit, që do të përmirësonin rezultatet e punës së një 

drejtuesi dhe nivelin e mësimit të nxënësve. Megjithatë, ata ishin të vetëdijshëm për rolin dhe detyrat 
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komplekse që drejtorët e shkollave duket të kryejnë dhe vështirësitë me të cilat përballen drejtuesit sot (si 

bullizmi, menaxhimi i kurrikulave, problemet social-ekonomike të familjeve shqiptare, burokracitë e shumta, 

përfshirja e metodologjive bashkëkohore në mësimdhënie etj.).  

Grupet e diskutimit ishin vetëm një prej katër instrumenteve kryesore të përdorura në studim, pasi studimi 

përfshinte edhe 36 intervista të gjysmëstrukturuara, pyetsorë online dhe 12 vëzhgime në terren. Kjo qasje 

metodologjike e përzier shërbeu për të na ndihmuar që të merrnim njohuri më të thella dhe më të 

larmishme për këtë fushë studimi. 

 

Grupet e diskutimit janë një instrument i nevojshëm i metodologjisë cilësore, që na ndihmojnë t’i 

kapërcejmë kufizimet që përmbajnë pyetsorët sasiorë, pasi shqyrtojnë disa aspekte të rëndësishme të 

studimit, që meritojnë t’u japin zë atyre që jetojnë çdo ditë me këto përvoja. Kemi të bëjmë me një nga 

teknikat më të përdorura të metodologjive cilësore në shkencat shoqërore. Kjo metodë ka disa avantazhe 

në krahasim me metodat e tjera, pasi u lejon kërkuesve të krijojnë kontakt të drejtpërdrejtë me realitetin 

shoqëror duke marrë informacion të vlefshëm për të kuptuar qëndrimet dhe sjelljet e individëve në 

organizatë. Disavantazhi kryesor i metodës së grupit diskutues është ruajtja e kontrollit, që të mos 

devijohen bisedat prej pjesëmarrësve. E gjithë intervista kryhet brenda një periudhe të shkurtër kohe, 

kështu që zotësia e moderatorit qëndron në mbajtjen e pjesëmarrësve të fokusuar në çështjet kryesore të 

studimit. Një aspekt i tretë i vëzhgimit pjesëmarrës është subjektiviteti i kësaj metode dhe rreziku që një 

apo dy pjesëmarrës të mund t’i dominojnë bisedat. Pjesëmarrësit në grup paraqesin opinionet e tyre 

personale dhe shpesh ose i përgjithësojnë shumë gjërat ose sjellin përvoja shumë personale. Për këtë 

arsye është shumë e rëndësishme që përzgjedhja e anëtarëve të grupit të jetë sa më përfaqësuese.  

Përmes metodologjisë së grupit diskutues objektivi ishte të përcaktoheshin mënyrat, sipas të cilave kjo 

formë komunikimi i lejon individët t’u paraprijnë veprimeve më të gjera e më thelbësore të sistemit arsimor 

parauniversitar shqiptar lidhur me rolin e drejtorit të shkollës, kriteret e punësimit / shkarkimit, standardet 

e drejtorit të shkollës dhe zhvillimin profesional. Rezultatet e grupit të diskutimit do të ndihmojnë në 

analizën e përgjithshme, përfshirë dhe metodologjinë sasiore. Një numër i përgjithshëm prej 5 grupesh 

diskutimi u mbajtën gjatë periudhës dhjetor 2018 – mars 2019 në qytetin e Tiranës. Secili prej grupeve të 

diskutimit përbëhej nga 8-12 pjesëmarrës, që ishin drejtorë shkollash, mësues, nxënës, prindër dhe 

vendimmarrës në fushën e politikave shkollore. Grupet u krijuan përmes pjesëmarrjes vullnetare dhe 

përfaqësonin shkolla e institucione të ndryshme të Shqipërisë. 
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Pyetjet e grupeve të diskutimit u formuluan në një mënyrë koncize dhe të qartë. Pyetjet u formuluan në 

këtë mënyrë për të mos i orientuar gabim ose për të mos i orientuar pjesëmarrësit e grupeve drejt 

përgjigjeve specifike.  

Përpara fillimit të sesioneve të intervistimit të grupeve u mbajt një sesion përfaqësues i grupit të 

intervistimit (moderatori që kryen një sesion interviste dhe vëzhguesi që mban shënime gjatë gjithë kohës), 

ku pjesëmarrësit paraqisnin objektivat e studimit dhe metodologjinë përkatëse. 

Përpara se të fillonte studimi, të gjithë pjesëmarrësit e përfshirë në studim u pajisën me një letër me 

informacion të hollësishëm dhe me një formular pëlqimi. Atyre iu dha mundësia të sqaronin dyshimet, të 

merrnin informacione shtesë mbi studimin, të kuptonin që identiteti i tyre do të mbrohej, që pjesëmarrja 

në studim ishte vullnetare dhe se mund të tërhiqeshin nga studimi në çdo kohë pa pasur asnjë pasojë. Ata 

u informuan që intervistat do të regjistroheshin me zë si një mjet ndihmës gjatë procesit të analizimit të të 

dhënave. Gjatë gjithë analizës së të dhënave do të përdoreshin pseudonime për të ruajtur anonimitetin e 

pjesëmarrësve dhe të shkollave. Atyre iu bë me dije se të dhënat do të përdoreshin vetëm me qëllim 

studimi dhe se do të ruheshin në mënyrë të sigurt e do të shkatërroheshin brenda gjashtë muajve nga 

përfundimi i studimit.  

Rezultatet janë paraqitur në raport për të ilustruar çështjet kyçe, por informacioni nuk identifikohet dot, me 

qëllim që të ruhet anonimiteti i pjesëmarrësve. Këto grupe diskutimi ndjekin një model të paracaktuar dhe 

drejtohen nga një moderator i trajnuar (studiues). 

  

Rezultatet kryesore  

Nga intervistat e kryera me drejtorët e shkollave, mësuesit, nxënësit, prindërit dhe drejtuesit e lartë, grupi 

i studiuesve arriti në një numër përfundimesh të rëndësishme mbi disa prej çështjeve më kryesore lidhur 

me rolin e drejtorëve të shkollave, kriteret e punësimit dhe të shkarkimit (proceset e rekrutimit), standardet 

që duhen ndjekur nga drejtorët e shkollave për të patur një performancë më të mirë si dhe për zhvillimin e 

vazhdueshëm profesional. 

Roli dhe funksionet e drejtorëve të shkollave  

Thuajse të gjitha grupet ishin të një mendjeje që roli i drejtorëve të shkollave është thelbësor për 

performancën e shkollës, ku përfshihet përqëndrimi te rezultatet e nxënësve, krijimi i një klime pozitive në 

shkollë, pasja e një vizioni të qartë dhe komunikimi i tij në të gjitha nivelet, krijimi i kapaciteteve të mësuesve 

dhe motivimi i tyre, vendosja e rregullave shkollore të qarta, vëmendja ndaj sigurisë etj. Është e 

kuptueshme që pjesëmarrësit më të informuar mbi funksionet e drejtuesve të shkollave janë drejtorët e 
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shkollave dhe mësuesit, pasi ata ndikojnë më nga afër në rutinën e tyre të përditshme. Nga intervistat doli 

se, për shkak të buxheteve të kufizuara të shkollave, është e vështirë që të ndërmerren hapa të mëdhenj 

lidhur me infrastrukturën shkollore, përmirësimin e kushteve, krijimin e mjediseve sportive moderne të 

nevojshme etj. Po kështu, lidhur me mundësinë e punësimit të mësuesve më të mirë nëpër shkolla, 

drejtorët vunë në dukje që përzgjedhja e mësuesve nuk është në dorën e tyre (ajo bëhet përmes Portalit 

të Mësuesve https://mesuespershqiperine.al/. Faktori i vendndodhjes gjeografike të shkollës mban shumë 

peshë si përsa i takon cilësisë së mësuesve, ashtu dhe për nivelin e përgjithshëm të nxënësve.  

Kriteret për punësimin dhe shkarkimin e drejtorëve të shkollave (proceset e rekrutimit)  

Procesi i emërimit të drejtorëve të shkollave ka vite që është i politizuar dhe kriteret politike mendohet se 

kanë mbizotëruar ndaj kritereve profesionale. Drejtorët e shkollave nuk kanë kualifikimin e përshtatshëm 

dhe as përvojën e duhur për të menaxhuar shkollën. Kjo pikëpamje u shpreh nga pothuajse të gjitha grupet 

pjesëmarrëse. Pjesëmarrësit ishin të një mendjeje se duhet të ketë disa kritere minimale për rekrutimin e 

drejtorëve të shkollave, kur dihet roli i rëndësishëm që ata duhet të luajnë. Si një kriter kryesor i pranuar 

nga pjesa më e madhe e pjesëmarrësve në studim është ai që drejtuesit e shkollave duhet të vijnë nga 

radhët e mësuesve. Kjo nënkupton që drejtor shkolle duhet të jetë dikush që punon si mësues, që është i 

njohur për pasionin e tij, për angazhimin në mësimdhënie dhe mësimnxënie si dhe për kontributin ndaj 

bashkësisë shkollore. Ai duhet të jetë një mësues model. Mes sugjerimeve kryesore ishte dhe fakti se në 

emërimin e tyre nuk duhet të ketë ndikim politika dhe se kjo praktikë duhet të marrë fund. Integriteti moral, 

ndershmëria, aftësitë menaxhuese si dhe një komunikim i mirë janë ato tipare që duhen vlerësuar. Nga 

diskutimet e prindërve, mësuesve dhe nxënësve doli se një drejtor shkolle duhet zgjedhur nga një bord i 

përbërë prej grupeve të ndryshme të interesit, ndër të cilët më kryesorët janë: trupa pedagogjike (mësues), 

anëtarë të Këshillit të Prindërve, komuniteti ose përfaqësues të nxënësve. Si një element i rëndësishëm 

për shkarkimin e një drejtori, përvec shkeljeve të ligjit dhe të etikës, u përmend edhe niveli i ulët i 

performancës në shkollë. Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e matjes së performancës së drejtuesve të 

shkollave, si një instrument me anë të të cilit do të shihen rezultatet e procesit mësimor. 

Standardet që duhen ndjekur nga drejtorët e shkollave për një performancë më të mirë 

Lidhur me standardet që duhen ndjekur nga drejtorët e shkollave për të arritur një performancë më të mirë, 

u vu në dukje se grupet e prindërve dhe të nxënësve ishin shumë pak të informuar. Ndërkaq drejtorët e 

shkollave dhe përfaqësuesit e mësuesve pohuan se standardet e tanishme të drejtorëve të shkollave ishin 

të pamjaftueshme dhe nuk u përshtateshin nevojave dhe realiteteve të sistemit arsimor shqiptar. Mungesa 

e komunikimit standard dhe e protokolleve standarde për vlerësim, mospërputhja e standardeve të 

vlerësimit profesional bën që drejtorët e shkollave të hasin vështirësi për të kuptuar se ku duhet ta 

përqëndrojnë vëmendjen. Mendohet se sistemit të vlerësimit të drejtorëve të shkollave në Shqipëri i 

mungon një bazë teorike. Ka gabime në konceptimin e tij teorik; ai mbështetet shumë pak në modele 
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teorike, në praktikat më të mira, në referenca dhe standarde efikase, mbi bazën e të cilave kryhen matjet 

dhe vlerësimi i performancës. Veç kësaj, sistemi i përgatitjes së lidershipit nuk mbështetet mbi ndonjë 

dokument kombëtar. Ndjehet nevoja për të patur disa standarde, që mund të shërbejnë si një lloj 

“manuali”, “udhëzuesi”, “autoriteti” për t’u ndjekur nga drejtuesit, i cili do t’i ndihmonte ata për të 

përmbushur objektivat si drejtues si dhe për të respektuar e për t’iu përmbajtur një vargu udhëzimesh etike. 

Megjithëse që në v. 2013 janë ndërmarrë nisma për krijimin e standardeve për drejtorët e shkollave 

(Standardet e drejtorit, miratuar nga Ministri i Arsimit me nr. 4296 prot., datë 27.8.2013), (Urdhër i Ministrit 

të Arsimit nr. 467, datë 15.09.2016 “Për miratimin e standardeve të performancës dhe kriteret e vlerësimit 

për drejtorët e shkollave”), këto s’kanë qenë veçse huazime të modeleve dhe praktikave të huaja (si p.sh. 

rasti i Bordit Arsimor të Virxhinias, SHBA), të cilat, siç mund të përfytyrohet, nuk janë përshtatur si duhet 

me realitetin shqiptar dhe për këtë arsye kanë nevojë të rishikohen. 

Zhvillimi profesional i vazhdueshëm i drejtorëve të shkollave  

Zhvillimi profesional është, sipas të intervistuarve, një element përbërës i nevojshëm në jetën e mësuesve; 

ky proces është thelbësor për rritjen profesionale të arsimtarëve dhe duhet të përfshijë të gjithë ata që janë 

në pozita drejtuese. Duket se në vendin tonë ka pasur më shumë rregullime lidhur me zhvillimin profesional 

të mësuesve sesa për drejtorët e shkollave, të cilëve, në krahasim me mësuesit, iu kërkohen më pak 

kredite trajnimesh. Grupet e interesit shprehën nevojën për trajnime të vazhdueshme dhe efektive, që 

çojnë në përmirësimin e njohurive dhe në zhvillimin e kompetencave të tyre, me qëllim përmirësimin e 

rezultateve të nxënësve. Sistemi ekzistues i zhvillimit profesional dhe trajnimi i drejtorëve të shkollave 

mbetet një temë shqetësuese, pasi mendohet se ai nuk është trajtuar nga pikëpamja strategjike. Temat 

dhe sesionet e trainimit të lidershipit më shumë përcaktohen nga lart sesa mbështeten mbi vlerësimin e 

nevojave. Aktualisht nuk janë bërë përpjekje për të identifikuar nevojat për trajnime të drejtorëve të 

shkollave. U përmend edhe nevoja që drejtorët e shkollave të marrin pjesë në kurse trajnimi lidhur me 

drejtimin e shkollave, pasi deri tani kurset e kualifikimit që janë zhvilluar kanë qenë më të përqëndruara te 

drejtuesit e institucioneve arsimore, jo posaçërisht për drejtorët e shkollave. Kjo ishte arsyeja pse u 

rekomandua nga të gjitha grupet pjesëmarrëse në studim nisma për krijimin e Shkollës së Drejtorëve.  

Marrëdhëniet me Familjet 

Në disa raste, prindërit që ishin anëtarë të bordeve të shkollave, përmendën faktin se ata nuk kishin shumë 

informacione përpara mbledhjeve të bordeve. Ata nuk ndiheshin të angazhuar në këto takime dhe theksuan 

nevojën për më shumë informacion për vendimmarrje, si dhe nevojën për të pasur më shumë takime. Një 

numër normal i mbledhjeve të bordeve u konsiderua të jetë një herë në vit. Sipas tyre, kjo është e 

mjaftueshme për të mbështetur dhe monitoruar në mënyrë efektive drejtorët në punën e tyre. 
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Rezultatet tregojnë se në përzgjedhjen dhe zhvillimin e drejtorëve të shkollave nuk ka një planifikim 

strategjik. Të dhënat dëshmojnë që nuk ka vijimësi ndërmjet fazave të zhvillimit të drejtorëve të shkollave 

(përparim në karrierë nga parapërzgjedhja te trainimi dhe zhvillimi i mëvonshëm), nuk ka plan karriere a 

rruge për t’u ndjekur për ata që janë të interesuar për t’u bërë drejtues. Objektivi i zhvillimit profesional të 

vazhdueshëm të drejtorëve është përforcimi i studimeve të mëparshme me përvojat gjatë kohës që ata 

janë në atë pozicion. Ky zhvillim profesional i vazhdueshëm do t’i ndihmojë pjesëmarrësit që të trajtojnë 

problemet dhe shqetësimet e lidhura me kontekstet specifike vendore dhe shkollore, duke i lidhur këto 

trajnime me nevojat e tyre. 
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KAPITULLI 07. 
VËZHGIMET NË TERREN  
Përmbledhje ekzekutive  

Objektivi kryesor i Vëzhgimit të Drejtorëve të Shkollave ishte të zbulohej se si i shpenzonin drejtorët ditët 

në shkollë, cilat ishin vështirësitë me të cilat ata përballeshin dhe veprimet e tyre si drejtues. Studimi 

vëzhgues kishte për qëllim, gjithashtu, të sqaronte përgjigjet e dhëna në intervistat dhe pyetësorët e 

realizuar si pjesë e projektit. U përzgjodhën dymbëdhjetë (12) shkolla, tre nga secili rajon. Shkollat u 

zgjodhën përgjatë gjithë rajonit, por duke mbajtur parasysh që të ruhej një shpërndarje e barabartë e 

nxënësve, performanca akademike e ngjashme, përfaqësimi i tipeve të ndryshme të shkollave në sistemin 

shkollor shqiptar dhe një heterogjenitet i madh i tipareve të drejtorëve (mosha, gjinia, formimi). Pikërisht 

në një kontekst të tillë u ndërmor studimi. Arsyeja kryesore për kryerjen e kësaj lloj analize ishte identifikimi 

i nevojave të zhvillimit profesional të drejtuesve të shkollave. 

Konstrukti teorik u mbështet në 3 kategori kryesore të punës menaxhuese, të ndarë në (i) drejtim; (ii) 

cështje administrative (iii) cështje personale dhe 5 aspekte të lidershipit të identifikuara nga shqyrtimi i 

literaturës (i) orientimi strategjik; (ii) organizimi i shkollës dhe mësimdhënia; (iii) vetëvlerësimi dhe 

përmirësimi; (iv) zhvillimi i kapitalit profesional; (v) rrjetëzimi dhe krijimi i marrëdhënieve me grupet e 

interesit. Secili prej aktiviteteve u kategorizua duke përdorur këtë kuadër teorik. Në mënyrë të vecantë, për 

secilin aktivitet u mbajt parasysh vendi, njerëzit e përfshirë, klima dhe programi. 

Analiza përshkruese u përdor për të zbuluar se si i shpenzonin drejtorët ditët në shkollë, cilat ishin 

vështirësitë me të cilat ata përballeshin, veprimet e tyre si drejtues, aspektet e lidershipit që ata zbatonin. 

Rezultatet kryesore nga vëzhgimet në terren janë:  

® Pjesa më e madhe e veprimtarive janë nga 6 deri në 11 minuta (20%). Një përqindje e madhe e 

kohës  (16%) përfshinte punë që zgjasnin më shumë se 20 minuta. 

® Pjesa më e madhe e kohës së drejtorëve në punë shpenzohej në zyrë (58%). Mbi pothuajse 17 

orë në javë  (56%) shpenzohej atje.  

® Pjesa më e madhe e veprimtarive nuk ishin të programuara, vetëm 41% e veprimtarive ishin të 

programuara. Pjesa më e madhe e eventeve të programuara zhvilloheshin jashtë mjediseve të 

shkollës kur ata shkonin në mbledhje brenda rrethit. Nga ana tjetër, eventet e paprogramuara 



 110	

përfshinin biseda të shkurtra, telefonata jashtë dhe brenda rrethit, takime formale dhe takime me 

njerëzit jashë shkolle. 

® Drejtorët e shpenzonin pjesën më të madhe të kohës së tyre (46%) të vetëm në zyrë duke u marrë 

me çështje administrative. Pjesën tjetër të kohës e kalonin me personelin e shkollës (43% - 

kryesisht me mësuesit) dhe me të tjerë (11%). 

® Kategoria “menaxhim” përfaqëson pjesën më të madhe të veprimtarive të ndërmarra nga shumica 

e drejtorëve të shkollave. Drejtorët shpenzojnë mesatarisht 19.6 orë në javë për “Menaxhim të 

mësimit e të të mësuarit”  (aspekti A.1) duke u përqëndruar kryesisht tek takimet me njerëzit, 

vëzhgimi i orëve të mësimit dhe mësimdhënia. Pjesa tjetër e kohës shpenzohet në kategorinë 

“çështje administrative” me një mesatare prej 23.1 orësh në javë. Shumica e kohës shpenzohet 

duke planifikuar e organizuar punën (8.1 orë/javë), duke iu përgjigjur e-mail-eve, duke përgatitur 

dhe shkruar  raporte zyrtare, duke iu përgjigjur telefonatave,  mesatarisht 6.5 orë për shkollë.  

® Aspekti 1 dhe 2 i lidershipit përfaqësojnë tiparin më të zakonshëm në të gjitha shkollat me fokus 

te “orientimi strategjik i shkollës” 

® Në shumicën e situatave drejtorët e shkollave nuk tregojnë asnjë angazhim lidershipi (45%). Vetëm 

në disa raste ata adoptuan një aspekt të lidershipit apo aspekte të kombinuara të tij. 

® Gati të gjithë drejtorët e shkollave (me përjashtim të Shkollës 6 dhe 8) nuk merrnin pjesë fare në 

krijimin e rrjeteve dhe të marrëdhënieve me grupet e interesit, dhe as nxitnin zhvillimin profesional 

të mësuesve dhe të stafit. 

Instrumentet e mbledhjes së të dhënave  

Për të mbledhur të dhënat ne shqyrtuam metoda të ndryshme të përdorura nëpër studime kërkimore, si 

Studimi Ndërkombëtar i Përgatitjes së Drejtorëve të Shkollave (International Study of Principal Preparation 

- ISPP) (Cowie, 2011; Cowie and Crawford, 2009, 2012), kategorizimi i veprimtarive të drejtuesve të 

shkollave në Bristow et al. (2007), Horng et al. (2010), si dhe një studim më të fundit të Earley and Bubb 

(2013). Metoda e zgjedhur për të mbledhur vëzhgimet mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në 

rezultatin përfundimtar dhe në interpretimin e gjërave.Earley dhe Bubb (2013) e evidentuan këtë mjaft qartë 

kur rishikuan dhe përmirësuan kategoritë e zhvilluara nga Bristow et al. (2007). Kështu, ndonëse kërkuesit 

ndoqën një model të paracaktuar, ata u nxitën të mbanin shënime në terren dhe të reflektonin mbi mënyrën 

se si u ndërmorën këto veprimtari nga drejtori i shkollës. Pesë dimensionet e lidershipit bazohen në skemën 

e paraqitur te Seksioni A: konstrukti i lidershipit për nxënie. Pesë dimensionet e lidershipit janë: (i) orientimi 

strategjik (ii) organizimi i mësimdhënies (iii) vetëvlerësimi dhe përmirësimi (iv) zhvillimi i kapitalit profesional 

(v) rrjetëzimi dhe krijimi i marrëdhënieve me grupet e interesit. Kategoritë e punës menaxhuese ndahen 

në: (i) menaxhim (ii) çështje administrimi (iii) çështje personale. Kërkuesit shpenzuan, gjithashtu, kohë me 

drejtorët gjatë dhe pas orëve të mësimit për të sqaruar çështjet që kishin nevojë për më shumë përpunim. 
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Në fund të çdo dite vëzhgimi kërkuesit kontaktonin mes tyre për të diskutuar problemet lidhur me 

vëzhgimet e ditës. Shënimet iu jepeshin më pas drejtorëve për të marrë prej tyre konfirmim se si i kishin 

interpretuar veprimtaritë ata si kërkues. Bisedat ndërmjet kërkuesve dhe drejtorëve të shkollave jo vetëm 

ndihmonin kërkuesit për të sqaruar vëzhgimet dhe përfundimet e nxjerra apo iu siguronin drejtorëve një 

mundësi për të përligjur veprimet dhe sjelljet e tyre, por iu shërbenin këtyre të fundit edhe si një mundësi 

për të reflektuar mbi praktikat e tyre, mbi mënyrën se si e kryenin punën e përditshme. Drejtorët e shkollave 

e shihnin këtë si një tjetër “rast për të nxënë”, që u siguronte atyre një mundësi për t’u angazhuar me dikë 

që po e vëzhgonte drejtpërdrejtë punën e tyre, pra, një mundësi për të përmirësuar praktikat e tyre. Ndërsa 

studimet vëzhguese raportojnë më së shumti sasinë e kohës kushtuar kategorive të ndryshme të punës 

së drejtorit, ne e kemi çuar këtë një hap më tej. Duke patur parasysh shënimet e detajuara të mbajtura 

gjatë periudhës së vëzhgimit, ne mund të identifikonim në të vërtetë se si ishin ndërmarrë detyrat e 

ndryshme, duke shqyrtuar kështu se cilat aspekte të lidershipit zbatonin drejtorët e shkollave në 

ndërveprimet e tyre me të tjerët. 

 

Analiza përshkruese 

Studimet vëzhguese na njohën me disa rezultate interesante. Puna e drejtorit të shkollës karakterizohej, 

pjesën më të madhe të kohës, nga larmia dhe fragmentarizimi. Veprimtaritë e drejtorit të shkollës më së 

shumti kishin një kohëzgjatje mesatare. Shumica e këtyre veprimtarive kishin prirjen të lindnin spontanisht 

në mjediset e jetës së shkollës. Një pjesë e madhe e punës së drejtorëve të shkollave dukej si ndërhyrje 

emergjente, pasi ata u përgjigjeshin situatave të ndryshme që krijoheshin çdo ditë në shkollë. Atyre iu duhej 

më së shumti të shkonin nga një takim në tjetrin, kryesisht për shkak të trysnisë së punës së paprogramuar. 

Puna e drejtorëve të shkollave zhvillohej kryesisht në shkollë, ndërkohë që kishte raste kur ata alternonin 

punët e shkollës së tyre me punët që i kishin të përbashkëta me shkolla të tjera (kryesisht brenda të njejtit 

rrjet). Përshtypja e përgjithshme ishte që drejtorët e shkollave merrnin përsipër, trajtonin e zgjidhnin shumë 

çështje njëkohësisht. Ndonëse menaxhimi i këtyre çështjeve mund t’ua shterrte energjitë, drejtorët e 

shkollave dukeshin se i kishin gjërat nën kontroll. Ndërkohë pjesa më e madhe e drejtorëve të shkollave të 

vëzhguar mbanin shënime për çështje që kërkonin diskutim apo analizë të mëtejshme, gjëra që mund t’i 

hiqnin nga lista që ata kishin përgatitur, ose që kishin nevojë për më shumë reflektim. Drejtorët e pranonin 

këtë pëqëndrim të madh e të shkurtër të detyrave të ndryshme që duhet të përmbushin. Në asnjë rast nuk 

pati ndonjë shenjë të dukshme nga ana e drejtorëve apo nga të tjerë që të tregonte se situata të tilla 

“shqetësuese” ku një çështjeje i dedikohej pak vëmendje nuk ishin një dukuri e përditshme. Koha e 

shkurtër e veprimtarive të drejtorëve tregohet në Tabela 15. Pjesa më e madhe e veprimtarive zgjasin nga 

6 deri në 11 minuta (20%). Një përqindje të madhe të kohës (16%) e zinin punë që zgjasnin më shumë se 

20 minuta. Kjo përfshinte zakonisht leximin e dokumenteve, përgatitjen dhe hartimin e relacioneve. Në 
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fakt, pjesa më e madhe e veprimtarive që zgjasnin më shumë se 20 minuta, zhvilloheshin zakonisht pasdite 

ose ishin punë të tilla, si përgatitja e raporteve për zyrën rajonale, pjesëmarrja në mbledhje rajonale, 

shkuarja në zyrë dhe dalja për drekë. 
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Shkolla Nr/% i aktiviteteve <1' 2' 3' 4' 5' 6'-11' 12'-15' 16'-20' >20 Totali final 
1 nr. Aktiviteteve 49 40 8 3 12 40 27 35 56 270  

% 18% 15% 3% 1% 4% 15% 10% 13% 21% 
 

2 nr. Aktiviteteve 15 12 10 14 12 41 29 25 68 226  
% 7% 5% 4% 6% 5% 18% 13% 11% 30% 

 

3 nr. Aktiviteteve 4 26 19 5 12 10 13 22 59 170 
 

% 2% 15% 11% 3% 7% 6% 8% 13% 35% 
 

4 nr. Aktiviteteve 104 146 85 39 31 58 15 12 32 522 
 

% 20% 28% 16% 7% 6% 11% 3% 2% 6% 
 

5 nr. Aktiviteteve 0 11 12 12 28 61 34 11 58 227 
 

% 0% 5% 5% 5% 12% 27% 15% 5% 26% 
 

6 nr. Aktiviteteve 18 49 72 58 55 172 37 9 28 498 
 

% 4% 10% 14% 12% 11% 35% 7% 2% 6% 
 

7 nr. Aktiviteteve 71 123 53 30 51 121 28 22 34 533 
 

% 13% 23% 10% 6% 10% 23% 5% 4% 6% 
 

8 nr. Aktiviteteve 18 49 28 19 36 91 38 29 39 347 
 

% 5% 14% 8% 5% 10% 26% 11% 8% 11% 
 

9 nr. Aktiviteteve 17 75 67 40 118 136 24 15 45 537  
% 3% 14% 12% 7% 22% 25% 4% 3% 8% 

 

10 nr. Aktiviteteve 8 33 33 21 54 50 31 23 49 302  
% 3% 11% 11% 7% 18% 17% 10% 8% 16% 

 

11 nr. Aktiviteteve 16 14 4 7 10 54 21 18 94 238  
% 7% 6% 2% 3% 4% 23% 9% 8% 39% 

 

12 nr. Aktiviteteve 35 25 18 17 12 36 17 7 20 187  
% 19% 13% 10% 9% 6% 19% 9% 4% 11% 

 
 

Shuma 337 554 337 207 376 698 277 219 554 3559  
Mesatarja 30 50 34 22 36 73 26 19 49 

 
 

Zhv. Staand. 31 44 28 17 31 48 8 9 20 
 

Tabela 15. Shpërndarja në kohë e aktiviteteve të drejtorëve
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Koha e programuar dhe e paprogramuar 

Një faktor vendimtar në natyrën e ndryshueshme dhe të kufizuar të punës së një drejtori ishin ndërprerjet 

e shumta të cilat çonin drejt idesë së mosvazhdimësisë në performancën e punës së tyre. Tabela 16 tregon 

proporcionin e kohës, të programuar dhe të paprogramuar, që shpenzohet në llojet e ndryshme të punëve. 

Shumica e aktiviteteve ishin të paprogramuara, vetëm 41% e aktiviteteve ishin të programuara. Pjesa më 

e madhe e eventeve zhvilloheshin jashtë ambjenteve të shkollës në vizitat që ata bëjnë kryesisht në takimet 

rajonale. Nga ana tjetër, eventet e paprogramuara përfshijnë biseda të shkurtra, telefonata jashtë dhe 

brenda, takime dhe pritje me njerëzit. 
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Shkolla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totali 

final Të programuara no Yes no yes no yes no yes no yes no yes no yes no Yes no yes no yes no yes no yes 
Kontrolli 356 

  
44 203 

     
133 11 

            
747 

Biseda 1 
346 

 
161 223 1 

129 
50 1 

153 
33 1 

272 
341 1 

021 
201 803 494 470 103 1 

686 
6 418 621 781 374 1 

407 
401 14 494 

Punë nëvolinë 853 
 

112 868 972 
 

497 130 538 284 1 
125 

52 369 457 596 245 950 156 147 919 511 741 862 21 11 405 

Telefonatame 
jashtë 

122 
 

66 
 

66 
 

134 
 

88 
 

170 
 

86 
 

108 
 

79 
 

114 
 

156 
 

86 
 

1 275 

Telefonata 
Brenda 

222 
 

1 5 25 
 

13 
 

5 
 

72 
 

42 2 8 
 

8 
 

32 79 2 
 

25 
 

541 

Takime 
 

423 59 850 
 

191 25 92 
 

310 
 

196 12 369 95 705 118 235 15 429 80 533 60 56 4 853 
Vëzhgime 

  
29 720 

  
75 19 557 505 267 27 138 372 92 299 963 71 16 156 133 569 391 64 5 463 

Koha Personale 88 
 

291 
 

52 
 

472 
 

1 
252 

 
142 69 201 

 
62 

 
49 

 
67 90 615 150 190 

 
3 790 

Mësimdhënia 
   

252 
   

86 
   

1 
060 

 
50 

 
520 

 
358 

 
345 

 
555 

 
308 3 534 

Udhëtime 
   

85 
  

4 46 
    

115 176 
  

30 
     

12 11 479 
Vizita 45 9 

 
55 193 

 
58 17 

      
33 37 

   
237 

 
119 86 129 1 018 

Takime me 
njerëzit 

50 175 
  

7 273 82 103 64 70 
 

3 100 14 191 18 26 
 

106 151 
    

1 433 

 3082 607 719 3102 2647 514 2513 526 3776 1510 2930 1619 1866 1934 1655 1927 3909 826 915 3027 2278 3041 3119 990 49 032 

Tabela 16. Shpërndarja e kohës në aktivitetet e programuara dhe jo të programuara
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Vendndodhja 

Pjesa më e madhe e kohës së drejtorëve shpenzohej në zyrën e tyre (50%). Kjo përfshinte adresimin e 

problemeve të shkollës të natyrës mësimore apo administrative, përgjigjja e emaileve, trajtimi i dosjeve 

dhe detyra të tjera, mbajtja e shënimeve, takime me njerëzit. Në zyrën e tyre drejtorët ishin praktikisht të 

aksesueshëm në çdo kohë. Njerëzit, qoftë mësuesit, stafi administrativ dhe nxënësit, e dinin si e ku të 

drejtoheshin. Pjesa më e madhe e drejtorëve kanë adoptuar politikën e ‘dyerve të hapura’. Mbi 17 orë/javë 

(56%) kaloheshin atje. Zyra është qendra e jetës së drejtorit në këto shkolla, vendi qendror ku zhvillohen 

pjesa më e madhe e aktiviteteve. Megjithëse për shumicën e kohës drejtorët ishin në zyrën e tyre duke 

zbatuar detyra nga më të ndryshme, presioni dhe detyrat i detyronin të lëviznin nga zyra në pjesët e 

ndryshme të ditës. Pjesa më e madhe e ndërveprimeve, që zhvillohen në zyrë ose diku tjetër, ishin 

përgjithësisht të natyrës bisedore të cilat nxirrnin në pah natyrën e orientuar drejt njerëzve të punës së 

drejtuesit të shkollës. Fakt interresant është koha e shpenzuar nga drejtorët e shkollave për vëzhgimin e 

ambjenteve të shkollës. 17% të kohës së tyre ata e shpenzojnë në klasë, ndërsa të njëjtën sasi kohe (17%) 

ata e shpenzojnë jashtë ambejnteve të shkollës, për probleme personale ose çështje lidhur me shkollën 

(në Zyrat Arsimore Rajonale, Takime, Vizita dhe në shkolla të tjera).   (shiko Tabela 17)
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Shkolla Nr. Aktiviteteve/Koha 
Zyrat 

Administrative  Klasa 
Korridori/Holli/Oborri i 

Shkollës Shtëpi Zyrë 
Të 

tjera 

Jashtë 
ambjenteve 
të shkollës 

Zyra e 
Mëuesve 

Totali 
final 

1 Nr. Aktiviteteve 1 27 44  126 2 44 26 270 

 Koha (minuta) 21 556 296  1806 4 695 311 3689 
2 Nr. Aktiviteteve 1 16 26  161  18 4 226 

 Koha (minuta) 9 534 336  2481  428 33 3821 
3 Nr. Aktiviteteve  25 18  91  27 9 170 

 Koha (minuta)  528 290  1365  797 181 3161 
4 Nr. Aktiviteteve 2 45 75  322 10 45 23 522 

 Koha (minuta) 9 374 344  1388 33 831 60 3039 
5 Nr. Aktiviteteve  24 15  121 1 50 16 227 

 Koha (minuta)  905 200  2815 25 1129 212 5286 
6 Nr. Aktiviteteve  96 86 3 278 19 9 8 499 

 Koha (minuta)  1329 904 29 1931 91 165 100 4549 
7 Nr. Aktiviteteve 3 50 119  320 2 29 10 533 

 Koha (minuta) 22 529 583  1773 5 780 108 3800 
8 Nr. Aktiviteteve 12 47 63  198 5 3 19 347 

 Koha (minuta) 141 956 432  1719 22 78 234 3582 
9 Nr. Aktiviteteve 2 43 132  271 1 69 19 537 

 Koha (minuta) 8 1022 689  2170 6 667 173 4735 
10 Nr. Aktiviteteve 4 14 37  219  26 2 302 

 Koha (minuta) 79 462 350  2435  607 9 3942 
11 Nr. Aktiviteteve 1 34 23  142 4 11 23 238 

 Koha (minuta) 41 1367 304  2546 18 456 587 5319 
12 Nr. Aktiviteteves 1 13 26  118  12 17 187 

 Koha (minuta) 15 689 208  2315  682 200 4109 

 Shuma (Nr. Aktiviteteve) 27 434 664 3 2367 44 343 176 4058 

 Shuma (Koha) 345 9251 4936 29 24744 204 7315 2208 49032 

Tabela 17. Koha e shpenzuar në vende të ndryshme gjatë një dite pune
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Kontakte personale 

Shkolla dhe ambjenti i saj i jashtëm kanë një gamë të caktuar njerëzish me të cilët drejtorët mund të 

vendosen në kontakt. Megjithatë, drejtorët që ishin pjesë e vëzhgimit shpenzuan pjesën më të madhe të 

kohës (46%) vetëm në zyrën e tyre duke u marrë me probleme administrative. Pjesën tjetër të kohës ata 

e kalonin me personelin e shkollës (43%) dhe persona të tjerë (11%).  Edhe pse puna e tyre është kryesisht 

e përqendruar tek njerëzit, shumica e drejtorëve të shkollave punojnë vetëm. Për shembull, drejtori i 

shkollës 9, shpenzonte 90% të kohës së tij/saj vetëm. Vetëm drejtorët e shkollave 1, 7 dhe 10 kalonin më 

pak se 40% të kohës së tyre vetëm. Të gjithë drejtorët e tjerë, pjesë e vëzhgimit, treguan që ishin të prirur 

të shpenzonin shumë kohë për përmbushjen e detyrave të tyre, vetëm (shiko Tabela 18) 

Shkolla Vetëm Personeli i Shkollës Persona të tjerë Totali final 

1 1283 2052 354 3689 

2 1666 1730 425 3821 

3 1587 1360 214 3161 

4 1559 1305 175 3039 

5 2410 1491 1385 5286 

6 4083 334 132 4549 

7 1183 2323 294 3800 

8 974 2177 431 3582 

9 2244 1917 574 4735 

10 974 2359 609 3942 

11 2884 1815 620 5319 

12 1565 2153 391 4109 

Totali final 22412 21016 5604 49032 

Tabela 18. Koha e shpenzuar vetëm ose me persona të tjerë 

Tabela 19 përmbledh kohën e tyre me stafin e brendshëm të shkollës. Pjesa më e madhe e kohës që 

shpenzohej me njerëz, ishte me mësuesit (drejtori i shkollës 6 në 90% të kohës shpenzuar me njerëz të 

tjerë ishte me mësuesit). Vetëm drejtori i shkollës 3 tregoi më shumë interes me nxënësit.  

Interesant ishte fakti që, drejtorët pjesë e vëzhgimit, shpenzonin shumë pak kohë me stafin administrativ. 

Ata nuk e përdorin këtë kanal komunikimi që mund të sjellë informacion të vlefshëm për problemet e 

zhvillimit të shkollës, megjithatë, nuk dihet pse ka kaq pak kontakt ballë për ballë me stafin administrativ, 

mundet që drejtorë të ndjehen më efiçent në komunikimin me email për të zgjidhur problemet 

administrative. Pjesa më e madhe e drejtorëve i jepnin më shumë kohë marëdhënieve me mësuesit sesa 
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me stafin administrative apo nxënësit, por kishte ndryshime dhe brenda kampionit të zgjedhur ( p.sh. 

shkollat 1, 2, 8 shpenzonin më shumë kohë me nxënësit) .  

 

Shkolla Stafi Administrativ Nxënësit Mësuesit Totali final 

1 449 854 749 2052 

2 517 627 586 1730 

3 186 815 359 1360 

4 176 534 595 1305 

5 313 483 695 1491 

6 23 12 299 334 

7 756 664 903 2323 

8 684 833 660 2177 

9 433 556 928 1917 

10 773 703 883 2359 

11 113 412 1290 1815 

12 609 793 751 2153 

Grand Total 5032 7286 8698 21016 

Tabela 19. Koha e shpenzuar me mësuesit, stafin administrativ dhe nxënësit. 
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Kategoritë e Punës së Drejtorit 

Shpërndarja e kohës për menaxhimin, problemet administrative dhe personale 

Shpërndarja e kohës pë menaxhimin, problemet administrative ose personale tregohet në Tabela 20. 

Kategoria ‘menaxhimi’ përfaqëson pjesën më të madhe të aktiviteteve që ndërmerreshin nga shumica e 

drejtorëve. Drejtorët shpenzonin një mesatare prej rreth 19.6 orë/javë për ‘Menaxhimin e Mësimit dhe të 

Mësuarit’ (dimensioni A.1) ku fokusi më i madh qendronte tek takimet me njerëzit, vëzhgimet në klasa dhe 

mësimdhënia. 

Ndërkohë që ishin vetëm 5.6 orë për ‘Menaxhimin e Marrëdhënieve me Familjet dhe Komunitetin’’.  

Kategoria ‘probleme administrative’ përfaqëson një mesatare prej 23.1 orësh në javë. SHumica e kohës 

shpenzohej me planifikimin dhe organizimin e punës (8.1 orë/javë) dhe duke iu përgjigjur email-eve, duke 

përgatitur dhe shkruar raporte zyrtare, duke iu përgjigjur telefonatave, duke shkuar mesatarisht në 6.5 orë 

për shkollë. Drejtorët udhëtonin mesatarisht 0.7 orë në javë. Një sasi e ngjashme kohe i dedikohej 

‘Pjesëmarrjes në debate dhe aktivitete rajonale dhe kombëtare’. Kategoria ’probleme personale’ përfshin 

mesatarisht 6.6 orë për shkollë. Kjo kohë i dedikohej kryesisht pushimeve të shkurtra për kafe dhe pushimit 

të drekës. Drejtorët e përdornin këtë kohë si mundësi për të diskutuar me të tjerët për problemet e punës 

ose thjesht për t’u socializuar me anëtarët e stafit. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Totali 
(minuta
, 2 javë) 

Orë/javë 
1 shkollë 

A. 1 Menaxhimi i mësimit dhe të mësuarit  

Përmirësimi i shkollës, planifikimi dhe zbatimi 78   29  41 89 58  713 7 422 1437 1.7 

Takime me njerëzit 560 417 356 141 386 279 213 192 403 22 125 43 3137 3.6 

Vëzhgimet në klasë 204 245  36 10 220 201 188 114 200 603 77 2098 2.4 

Diskutimet për të mësuarin e studentëve 69  43 24 62 17 179 13 83 143 78 60 771 0.9 

Vëzhgimi i punës së nxënësve 105  61 59 407 107  86 225  45 105 1200 1.4 

Sjellja e nxënësve 623 237 818 47 9 158 7 244 155  32 255 2585 3.0 

Ture me nxënës 
   97 354  24  10  41 269 795 0.9 

Mentorimi dhe udhëheqja 145  90 11  47 12 85 1 345  3 739 0.9 

Mësimdhënia në klasë 14 252 86 220  562 40 520 400 23 555 323 2995 3.5 

Promovon ZHVP 
 6  4      30  14 54 0.1 

Monitoron dhe ekzaminon direktivat rajonale dhe 
kombëtare 106 91  28  4 35 15 25 7   311 0.4 

Vlerësimi dhe provimi 138  120 94  95  127 50  186 15 825 1.0 

Nëntotali i Menaxhimit të Mësimit dhe të Mësuarit 2042 1248 1574 790 1228 1530 800 1528 1466 1483 1672 1586 16947 19.6 

A.2 Menaxhimi i Marrëdhënieve me Familjet dhe Komunitetin 

Zhvillon marrëdhëniet e të mësuarit me familjet 120 88 30 27 30 134 123 117 81 32 7 137 926 1.1 

Zhvillon partneritete me grupet e interest 11 153  13 46 37 99 37 32 477 771 207 1883 2.2 
Vendos lidhje dhe i përgjigjet protokollit politik, ligjor për 
aksesimin e fondeve shtesë    5  52 13   92  28 190 0.2 

Formon pjesë të një Rrjeti 
 134 157 5  249  134  342 10 388 1419 1.6 

Merr pjesë në debate dhe aktivitetet rajonale dhe 
kombëtare    30 83 52 136  56   71 428 0.5 
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Nëntotali i Menaxhimit të Marrëdhënieve me Familjet dhe 
Komunitetin 131 375 187 80 159 524 371 288 169 943 788 831 4846 5.6 

TotalA. MENAXHIMI  2173 1623 1761 870 1387 2054 1171 1816 1635 2426 2460 2417 21793 25.2 

B. PROBLEME ADMINISTRATIVE  

Planifikon, organizon dhe koordinon punën 268 772 65 388  1106 1560 725 173 708 678 583 7026 8.1 

Manaxhon financat dhe buxhetin 
   13  28 36  8 13  19 117 0.1 

I përgjigjet email-eve, komunikimeve me shkrim; 
plotëson/shkruan raporte; merr telefonata 573 1005 452 445 596 456 115 468 372 475 485 150 5592 6.5 

Monitoron ambjentet e shkollës 32   64 110 309 60 273 161 17 198 392 1616 1.9 

Adreson problemet e mirmbajtjes 166 43  60 90 50 22 21 102 4 16 89 663 0.8 

Adreson problemet administrative 161  26 57 1283 86 36 170 1651 16 40 42 3568 4.1 

Adreson problemet e BNj 43  26 58 263  26 9 198 5 7  635 0.7 

Udhëtime 27 85  109 14 34 169 33 35  66 31 603 0.7 

Shpërndan burimet   25 2   63   45   135 0.2 

Totali i Problemeve Administrative 1270 1905 594 1196 2356 2069 2087 1699 2700 1283 1490 1306 19955 23.1 

C. PROBLEME PERSONALE  

Koha Personale 166 293 692 584 1411 405 498 50 231 205 920 282 5737 6.6 

Discuskutimi me vëzhguesin 80   114 389 132 21 44 17 169 28 449 104 1547 1.8 

Totali i Problemeve personale 246 293 806 973 1543 426 542 67 400 233 1369 386 7284 8.4 

 TOTALI FINAL 3689 3821 3161 3039 5286 4549 3800 3582 4735 3942 5319 4109 49032 56.75 

Tabela 20. Shpërndarja e kohës sipas kategorive dhe funksioneve të identifikuara gjatë vëzhgimit. 
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Nga një analizë e orientuar nga detyra (atë ç’ka ata bëjnë) në një analizë sjelljeje (mënyra si e 

kryejnë detyrën)  

Analiza e shpëndarjes së kohës që shpenzohet vetëm, nënvlerëson kompleksitetin e punës së drejtorëve 

të shkollave  sepse ata kanë për prirjen të përqëndrojnë vëmendjen e tyre në çështje që lidhen me ‘atë’ 

çka bëjnë drejtorët dhe për ‘sa kohë’. Një analizë e tillë nuk lejon investigim të thelluar në lidhje me mënyrën 

‘si’ veprojnë ata, duke shfrytëzuar dimensionin e sjelljes, dimensional, komunikativ dhe emocional të cilat 

shihen si veçanërisht të rëndësishme dhe thelbësore për një punë efikase dhe të suksesshme të drejtorëve 

(Berkovich dhe Eyal, 2016; Robinson et al., 2009). Me qëllim që të menaxhohet ky kufizim, kërkuesit 

mbajtën shënime të detajuara me qëllim që të mund të identifikonin mënyrën si ndërmerreshin detyra të 

ndryshme, duke eksploruar në këtë mënyrë aspektet e lidershipit që drejtorët përdornin në ndërveprimet 

me të tjerët. Kjo i ndihmoi vëzhguesit të shikonin qasjet e lidershipit që përdoreshin nga drejtorët jo vetëm 

nga qasja e orientuar drejt detyrave por edhe si njeri që drejton duke dhënë shembullin personal. Kjo qasje 

i lejon kërkuesit të reflektojnë në lidhje me shënimet që morën pas protokollit bazuar në pesë dimensionet 

e lidershipit. 

Tabela 21 prezanton aktivitetet e fokusuara tek lidershipi. Aty u vu re që aktivitetet të cilat janë të orientuara 

nga lidershipi brenda çdo shkolle janë: përmirësimi i shkollës, planifikimi dhe zbatimi; sjellja e nxënësve; 

takimet me njerëzit; vëzhgimet në klasë; koordinimi dhe programimi i punës, dhe përgjigjja e email-eve. 

Figura 9 tregon ndryshimet mes drejtorëve dhe mënyrës si ata drejtojnë.  

Shkolla 
Dimensionet e kombinuara të 
Lidershipit Dimensionet Individuale të Lidershipit 

Nr i Dimensioneve të 
Lidershipit 

1 5% 36% 59% 

2 3% 33% 64% 

3 9% 35% 56% 

4 2% 14% 84% 

5 10% 68% 22% 

6 0% 54% 46% 

7 3% 51% 46% 

8 1% 51% 47% 

9 12% 71% 17% 

10 58% 28% 14% 

11 6% 31% 63% 

12 14% 60% 26% 

Tabela 21. Shpërndarja e aktiviteteve me dimensionet individuale apo të kombinuara të lidershipit 
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Për shembull, shkolla 9 karakterizohet kryesisht nga dimensionet 1 dhe 2 të lidershipit siç,vërehet dhe më 

sipër. Nga ana tjetër, drejtori i shkollës 8 kishte më shumë aktivitete të lidhura me ‘zhvillimin profesional 

të stafit’ (dimensioni 4 i lidershipit) dhe ‘krijimin e rrjeteve dhe krijimin e marrëdhënieve me grupet e 

interesit’. Shkolla 6  fokusohej kryesisht në ‘vetë-vlerësim dhe përmirësim’ dhe ‘krijimi i rrjeteve dhe krijimi 

i marëdhënieve me grupet e tjera të interesit’. 

Dimensioni 1 dhe 2 janë veçoritë më të zakonshme që hasen në të gjitha shkollat me fokus në ‘orientimin 

strategjik të shkollës’. Nëpërmjet vëzhgimit të aktiviteteve të tyre kuptohet që drejtuesit ishin të qartë për 

përgjegjësitë e tyre, rolin dhe detyrat në shkollë. Objektivat parësorë të shkollave të vëzhguara u fokusuan 

drejt të mësuarit të nxënësve. Megjithatë, një rëndësi më e vogël iu kushtua ndarjes me stafin të vizionit 

për zhvillimin e shkollës dhe ndërlidhjes së objektivave në hapësirë dhe kohë. 

Drejtorët e shkollave (me përjashtim të Shkollës 6 dhe 8) nuk morën pjesë në rrjete dhe në zhvillimin e 

marëdhënieve me pjesmarrësit në proces, dhe as nuk stimulonin zhvillimin profesional tëmësuesve dhe 

stafit. Në aktivitetet e zhvilluara të cilat u vëzhguan nga kërkuesit, drejtorët nuk dukej se e motivonin stafin, 

dhe nuk ofronin stimuj intelektualë për zhvillimin profesional të tyre. Në shumë pask raste, drejtorët u 

përfshinë në bashkëpunimin me grupet e interresit ose në pjesëmarrjen në rrjetet e krijuara me shkollat e 

tjera 

Gjetjet nga kjo pjesë e studimit tregojnë që shumica e drejtorëve, pjesë e vëzhgimit, nuk përdorin qasje 

lidershipi në kryerjen e detyrave të tyre. Në shumicën e rasteve drejtorët, nëpërmjet atyre që bënin dhe 

thoshin, ishin kryesisht të shqetësuar për organizimin e shkollës dhe të mësimdhënies. Ata kanë prirje ta 

shpërndajnë drejtimin e shkollës dhe të promovojnë punën në grup por nuk u pane të promovonin stimuj 

për zhvillimin professional të stafit të tyre. Edhe pse ata treguan angazhim në organizimin e shkollës dhe 

mësimdhënies ata nuk u pane të përfshiheshin në veprime për të përshtatur proceset e të nxënit, për të 

promovuar, socializuar dhe standardizuar risitë didaktike. 
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Figura 9. Dimensionet e lidershipit për secilën nga dymbëdhjetë shkollat 

 

Orientimi Strategjik Organizimi i shkollës dhe 

mësimdhënies 

Vetë-vlerësimi dhe 

përmirësimi 
Zhvillimi i Kapitalit Profesional 

Rrjetet dhe marrëdhëniet me 

partnerët lokalë 



 126	

Duke marrë disa shembuj, mund të konkludojmë nga Tabela 22 që në shumë situate drejtorët nuk kanë 

treguar ndonjë ‘stil’ të veçantë lidershipi/mënyre të drejtuari (45%). Vetëm në disa raste ata kanë adoptuar 

një dimension lidershipi ose kanë kombinuar dimensione të ndryshme lidershipi/mënyre të drejtuari. Ishte 

të paktën një dimension lidershipi që përdorej në 55% të iniciativave ndërsa disa dimensione të ndryshme 

të kombinuara të lidershipit/mënyrës së drejtimit u përdorën në vetëm 10% të aktiviteteve të vëzhguara 

ndërkohë që vazhdonin të adresonin problemet e shkollës. Objektivat e shkollës vendosen kryesisht nga 

kërkesat e autoriteteve kombëtare dhe rajonale.  

 
 
Shkolla 

Orientimi 
strategjik 

Organizimi i 
shkollëes dhe 
Mësimdhënies 

Vetë-vlerësimi dhe 
përmirësimi 

Zhvillimi i 
Kapitalit 
Profesional 

Krijimi i Rrjeteve dhe 
marrëdhënieve me 
partnerët lokalë 

1 69% 26% 3% 2% 1% 

2 71% 15% 3% 1% 11% 

3 97% 0% 3% 0% 0% 

4 14% 34% 10% 22% 19% 

5 84% 14% 2% 1% 0% 

6 37% 8% 34% 0% 20% 

7 56% 20% 14% 2% 7% 

8 4% 19% 34% 19% 24% 

9 61% 28% 7% 3% 2% 

10 49% 42% 4% 2% 3% 

11 4% 42% 29% 2% 22% 

12 55% 36% 3% 3% 3% 
Mesatarj
a 50% 24% 12% 5% 9% 

Tabela 22. Shpeshtësia e dimensioneve të lidershipit brenda shkollave. 

Megjithatë u vu re që dymbëdhjetë drejtorët e vëzhguar treguan që iniciativat e ndryshme, të cilat i japin 

një karakter të veçantë shkollës, vendosen nga fokusi specifik që kanë drejtuesit e shkollave tek marrja e 

pozitave drejtuese dhe si rezultat arrijnë përfshirjen e stafit të tyre. Një gjetje kryesore në tërësinë e rasteve 

studimore është që drejtorët të cilët promovonin pozicionin e liderit ishin ata që krijonin mundësi të 

ndryshme për angazhime (p.sh. koha për t’u takuar për kafe para fillimit të mësimit; vizita tek salla e 

mësuesve), dhe kjo mundësonte të tjerët të merrnin iniciativa dhe të paraqesnin ide (p.sh. pjesëmarrje në 

eventet lokale/kombëtare), u siguronin kohë të tjerëve për të diskutuar probleme profesionale dhe 

personale (d.m.th stafi e dinte që drejtori ishte i disponueshëm), kërkonin sqarime (d.m.th tregonin interes 

dhe ishin të përqendruar), përmblidhnin dhe rishikonin vendimet e marra (d.m.th ishin të orientuar drejt 

detyrave), dhe jepnin mbështetje të vazhdueshme (p.sh. në mënyrë profesionale dhe duke treguar 

mirkuptim për nevojat personale). Tabela 22 paraqet shpërndarjen e çdo aspekti të lidershipit për secilën 
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prej shkollave, duke nxjerrë në dukje se sa i kanë përdorur drejtorët aspektet e ndryshme të lidershipit në 

adresimin e problemeve të shkollës. Nga ana tjetër, Figura 10 paraqet përqindjet e shpërndarjes në tërësi 

të pesë aspekteve të lidershipit për të gjitha shkollat. Mund të vërehet që theksi qendron mbi dimensionin 

1 – orientimi strategjik, ndjekur nga dimensionet 2, organizimi i shkollës dhe mësimdhënia. Kjo tregon që 

drejtorët kanë për tendencë të promovojnë punën në grup por nuk u pane të jepnin stimuj për zhvillimin 

profesional të stafit të tyre. Edhe pse treguan angazhim në organizimin e shkollës dhe mësimdhënies ata 

nuk treguan që ishin të përfshirë në aktivitete të cilat përshtasnin proceset e të mësuarit, promovonin, 

socializonin dhe standardizonin risitë didaktike. 

 

 

 

Figura 10. Shpërndarja mesatare e dimensioneve të lidershipit mes shkollave 
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Ata besojnë se që nëse duan të ndiqen si shembull nga dikush, ata duhet të tregojnë besime dhe praktika 

shembullore dhe nuk presin thjesht që njerëzit t’i ndjekin verbërisht. Kompleksiteti i punës ndihmon që ata 

të nxjerrin në dukje karakteristikat personale, veçoritë dhe atributet e drejtorit. Ndërkohë që ka një 

përqendrim të forte tek sistemet IT dhe sistemet e instaluara garantojnë komunikim të hapur me stafin, 

komunitetin dhe agjencitë rajonale/kombëtare, ata shpesh mbështeten në takimet ballë për ballë. Kjo i 

ndihmon ata, nga këndvështrimi i tyre, që të tregojnë një fokusim të pandërprerë tek ‘takimet personale’.  

Dymbëdhjetë drejtorët shpenzojnë mesatarisht 54% të kohës së tyre duke ndërvepruar me të tjerët. Kjo 

mund të ndihmojë në kultivimin e një kulture pozitive, një kulturë bazuar në komunikimin e hapur, përpjekjet 

bashkëpunuese dhe mbështetjen reciproke. Drejtorët lëvizin në mënyrë aktive, komunikojnë hapur dhe 

marrin vendime. Marrëdhëniet shihen si thelbësore për jetën e drejtorit në literaturën për lidershipin (Earley 

dhe Bubb, 2013). Mënyra se si ndërvepronin ata me stafin, nxënësit, familjet dhe komunitetin e gjerë na 

lejonin të vlerësonim dinamikën e jetës së shkollës. Nganjëherë, ajo që nevojitet për t’u siguruar që gjërat 

janë në vendin e duhur – një stil administrativ, realist është mëse i mjaftueshëm. Për shembull, firmosja e 

një shkrese ose të shohë nëse kanë arritur drutë për ngrohjen e shkollës i angazhon njerëzit në mënyrë të 

veçantë. Në moment të caktuara të ditës sekretaret vinin me formularë apo lista për të firmosur. Ngriheshin 

dhe sqaroheshin probleme dhe firmoseshin dokumente. Kjo ndodhte zakonisht ose herët në mëngjes ose 

në mesditë. Gjithsesi, kishte problem të tjera që kërkonin më shumë vëmendje. Për shembull, kur 

vonoheshin drutë për ngrohjen e shkollës, atherë ndërveprimet bëheshin kritike. Mënyra se si njerëzit 

përgjigjeshin na ndihmoi të vlerësonim mënyrën se si njerëzit i shikonin dhe zbatonin rolet e tyre. A ishin 

të sigurt apo agresivë në marëdhënien me stafin administrativ i cili duhej të sigurohej që problemet ishin 

trajtuar si duhet? Nëse mësuesit vinin vonë në punë, si reagonin drejtorët? A u përmendin ata thjesht 

rregulloren dhe që në rast përsëritjeje ditën tjetër do të kishte pasoja? Kjo mund të konsiderohej si përgjigjje 

administrative. Ose a gjente kohë drejtori të fliste me personin dhe të përpiqej të kuptonte çfarë po 

ndodhte, se si ai/ajo mund të ndihmonte të zgjidhte problemin. Kjo tregonte dimensionin njerëzor, anën e 

dhimbshurisë së drejtorit, ndërsa ai/ajo flet me njerëzit në një kontekst i cili fillimisht duhet të kuptohet dhe 

më pas zgjidhet. Ky angazhim është një angazhim prej drejtuesi/lideri. 

Është interesante që ata shpenzonin shumë kohë në vëzhgimet në klasë (77 orë në javë / 6 orë në secilën), 

ndoshta duke ushtruar presion mbi mësuesit për ngritjen e cilësisë në mësimdhënie. Nuk kishte takime të 

stafit për të diskutuar në lidhje me praktikat e mësimdhënies gjatë vëzhgimeve. Rishikimi i metodave të 

mësimdhënies dukej se bazoheshin vetëm mbi vëzhgimet e drejtpërdrejta në klasë. Përveç kësaj, drejtorët 

shpenzonin pjesën më të madhe të kohës së tyre duke kontrolluar ditaret e mëuesve. Vëzhgimet në klasë 

dhe kontrolli i ditareve shiheshin nga ata si mjete të matjes së performances që do t’u shërbenin për të 

ndëshkuar apo shpërblyer mësuesit. Nga ana tjetër, mësuesit nuk dukej se u ofroheshin stimuj intelektual 
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për rritjen e performances, dhe as nuk u pane të motivoheshin për punën që bënin. Megjithatë, drejtorët 

përpiqeshin të promovonin punën në grup me anë të delegimit të detyrave.  

Marëdhënia mes drejtorëve dhe stafit administrativ nuk ishte shumë e fortë. Vetëm 23% e kohës gjatë së 

cilës ata u vëzhguan shpenzohej me stafin administrativ. Një pjesë e punës administrative mbulohej nga 

drejtorët por në çështjet që lidheshin me dokumentacionin e kërkuar nga Drejtoria Arsimore Rajonale, ata 

konsultoheshin bashkarisht për përmbushjen e tyre. Gjithashtu këta drejtorë dukej se nuk punonin me 

efikasitet me stafin e tyre administrative mbështetës dhesi rezultat shpenzonin një kohë tepër të gjatë me 

detyra të cilat mund të delegoheshin.  Drejtorët dukej se e kuptonin rëndësinë e lidershipit në arsim por 

kryesisht nga një këndështrim transaksional.  Gadishmëria për të shpërndarë më shumë detyra dhe 

përgjegjësi tek trupa pedagogjike, si ajo mësimore ashtu dhe ajo administrative, si dhe tek prindërit dhe 

komunitetin më të gjerë të shkollës, mund të çojë në një mjedis më bashkëpunues të mësuari, tek më 

shumë mundësi për rritjen e kapaciteteve dhe shpresojmë dhe drejt një kulture që është transformuese.  

Aktualisht, të dhënat sugjerojnë që drejtorët veprojnë sikur shkollat të jenë sisteme të mbyllura dhe mund 

të menaxhohen nëpërmjet shpërblimit e ndëshkimit, dhe pa njohur ndikimin e faktorëve të tjerë të jashtëm 

nga partnerët e shkollës.   

Nga ana tjetër, drejtorët e shkollave i kushtonin vëmendje të veçantë marrëdhënies me nxënësit. Ata 

kujdeseshin që asnjë nxënës të mos ishte jashtë klasës, që t’i përgjigjeshin kërkesave dhe nevojave të tyre 

të të mësuarit. Shkollat kishin kontigjentet e tyre të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Një pjesë të kohës 

drejtorët e shpenzonin për zgjidhjen e problemeve që lidhen drejtpërdrejt me këtë kategori, shpesh duke 

e vendosur veten në pozita vendim-marrëse. Të gjendur në situate të tilla ata bashkëpunonin me mësuesit 

për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve bashkë me ta.  

Këto dymbëdhjetë raste tregojnë një grup drejtorësh të cilët janë shumë të angazhuar me nxënësit dhe 

procesin mësimor përveç dhënies së udhëzimeve dhe të qënit kontrollues të punës së mësuesve. Nuk i 

pamë këta drejtorë të motivonin mësuesit apo t’i inkurajonin të merrnin pjesë ne aktivitetet e zhvillimit 

profesional në vizitat në shkollë. E gjithë puna e drejtorëve lidhej me shkollën  dhe mjedisin e saj dhe 

shumë pak lidhej me grupet e tjera të interesit. Drejtorët dështuan në të qënin drejtues të sistemit duke 

krijuar marëdhënie me grupet e interesti (përveç shkollës 6). 

Gjetjet tona kryesore përfshijnë: 

® Shumica e aktiviteteve të drejtorëve zgjasnin rreth 6 deri në 11 minuta ose më shumë se 20 minuta, 

ndryshe nga shifrat faktike në rang ndërkombëtar për drejtorët që shpenzojnë rreth 4 minuta për 

përmbushjen e detyrave. 
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® 40% e kohës shpenzohet për aktivitete të programuara 

® 50% e kohës shpenzohet në zyrë. Kjo i referohet trajtimit të problemeve të shkollës me natyrë 

mësimore apo administrative, përgjigjje email-eve, trajtimi i dosjeve dhe detyrave të tjera, mbajtja 

shënim, takime me njerëz. Kur ishin në zyrë drejtorët mund të kishin takime në çdo orë. 

® Drejtorët shpenzonin një kohë të konsiderueshme me personelin e shkollës (42%), por shumë pak 

momente me personat e tjerë jashtë shkollës (11%). Ata rrallë angazhoheshin në marrëdhëie me 

grupet e tjera të interesit. 

® Drejtorët shpenzonin relativisht më pak kohë me stafin administrativ sesa me mëuesit dhe nxënësit. 

Shumica e drejtorëve mbështeteshin më shumë në marrëdhëniet me mësuesit sesa me stafin 

administrativ ose nxënësit.  

® Kategoria ‘menaxhim’ përfaqëson shumicën e aktiviteteve të ndërmarra nga pjesa më e madhe e 

drejtorëve. Drejtorët shpenzonin mesatarisht 19.6 orë/javë me ‘Menaxhimin e Mësimit dhe të 

Mësuarit’ (dimensioni A.1) ku përqendrimimë i madh shkon tek takimet menjerëzit, vëzhgimet në 

klasë dhe mësimdhënia. 

® Problemet administrative konsumojnë shumë nga koha e drejtorëve. Pjesa më e madhe e kohës 

shpenzohet duke planifikuar dhe organizuar punën (8.1 orë/javë) dhe duke iu përgjigjur email-eve, duke 

përgatitur dhe shkruar raportet zyrtare, duke iu përgjigjur telefonatave, duke arritur një mesatare prej 

6.5 orësh për shkollë. 

® Një minoritet i madh nuk u pane të përdornin qasje lidershipi për zbatimin e detyrave të tyre (në 45% 

të rasteve) 

® Në shumicën e rasteve drejtorët, nëpërmjet asaj që kanë bërë dhe thënë, u përqëndruan në 

komponentin organizativ dhe të mësimdhënies. Edhe pse ata tregonin angazhim në organizimin e 

shkollës dhe mësimdhënies ata nuk angazhoheshin në përshtatjen e proceseve të të mësuarit, 

promovimit dhe standardizimit të risive didaktike, apo në vetë-vlerësim dhe përmirësim. 
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KAPITULLI 08. 
PYETËSORI I MËSUESVE

Përmbledhje ekzekutive 

Çdo iniciativë për të përmirësuar shkollat ka të ngjarë të mos ketë sukses nëse nuk shoqërohet me 

strategjinë e duhur e cila synon zhvillimin e kapaciteteve të shkollave. Kjo njihet gjithashtu dhe në studimet 

për lidershipin e shkollës: drejtuesit ndikojnë në performancën e shkollës kryesisht në mënyrë indirekte, 

duke modifikuar kushtet që lidhen me kapacitetin e shkollës për të përmirësuar mësimdhënien dhe të 

mësuarin. Është e rëndësishme të kontekstualizohen dhe vlerësohen nevojat aktuale. Me qëllim që të 

bëhet kjo, duhet të merret në konsideratë mendimi i të gjithë grupeve të interesit. 

Mësuesit janë figura/drejtuesi kryesor të cilët mësojnë nxënësit, dhe në të njëjtën kohë janë edhe ndjekës 

të drejtorëve të shkollave. Ata janë një burim i rëndësishëm i informacionit për shkak të pozicionit dhe rolit 

që ata luajnë në shkolla. 

Një pyetësor u shpërnda tek të gjithë mësuesit e shkollave në Shqipëri, për të vlerësuar perceptimin e 

mësuesve në lidhje me praktikat e lidershipit që kanë drejtorët. Pyetjet e përdorura ishin në një linjë me 

intervistën zhvilluar me drejtorët dhe me vëzhgimin në terren. Për pyetësorin e mësuesve u përdor dhe 

kuadri bazë i miratuar për intervistat me drejtorët dhe vëzhgimet në terren. Aty investigohen pesë 

dimensioned e lidershipit plus tre fusha kryesore: i) Mënyra si drejtojnë drejtorët (duke përfshirë këtu pesë 

dimensionet kryesore të përmendura në intervistat me drejtorët dhe vëzhgimet në terren); ii) Zhvillimi i 

Kapaciteteve; dhe iii) Përmirësimi i shkollave si një ndryshim i praktikave të mësuesve. 

13,507 mësues nga 12 qarqe iu përgjigjën pyetësorit. Megjithatë, pas pastrimit të të dhënave u pranuan 

vetëm 6,431 përgjigjje. Nga këto, 69% e përgjigjjeve vijnë nga mësues shkollash 9-vjeçare dhe 31% nga 

mësues të shkollave të mesme. Në total, u përgjigjën 1,399 meshkuj (22%) dhe 5,020 femra (78%). Pjesa 

më e madhe e tyre punojnë si mësues (95%), vetëm 4% janë në pozicione administrative si zëvendës 

drejtorë shkollash, ndërsa 1% punojnë si mësues ndihmës. 

U përdorën analiza përshkruese dhe faktoriale për të analizuar dimensionet e perceptuara nga mësuesit në 

lidhje me mënyrën e drejtimit që drejtorët kanë dhe për të testuar ndikimin e mënyrës së drejtimit që kanë 

drejtorët në ndryshimin e praktikave profesionale dhe metodave të mësimdhënies.  
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Gjetjet kryesore që rezultojnë nga ky pyetësor janë: 

- mësuesit mendojnë se drejtorët e shkollave shfaqin dimensionet e lidershipit në aktivitetetet që 

ndërmarrin.  

- ndër dimensioned e lidershipit, ata mendojnë se orientimi Strategjik është dimensioni më i ekspozuar i 

lidershipit tek drejtorët e shkollave në Shqipëri. 

- Mësuesit mendojnë që drejtorët përballen me vështirësi në ‘menaxhimin e rrjetit’. Për më tepër, ato 

shpesh nuk përfshijnë mësuesit në këto aktivitete ose përpiqen t’i ndihmojnë ata në ndërtimin e 

marrëdhënies me familjet e nxënësve. Ato nuk sigurojnë mbështetje të personalizuar dhe stimul intelektual 

për përmirësimin profesional të mësuesve pasi ato nuk prekin nevojat profesionale të mësuesve dhe të 

inkurajojnë iniciativat e tyre. 

- Ka një ndarje perceptimesh mes zëvendës drejtorëve në shkollat e mesme dhe 9 vjeçare. Mësuesit që 

kanë pozicionin e zëvendës drejtorëve në shkollat 9-vjeçare kanë një perceptim pozitiv të praktikave të 

lidershipit të drejtorëve. Nga ana tjetër, zëvendës drejtorët, të cilët punojnë në shkollat e mesme kanë një 

perceptim negative për lidershipin e drejtorëve.  

- Si mësuesit e shkollave të mesme ashtu dhe mësuesit e shkollave 9-vjeçare tregojnë praktikat e 

Lidershipit Mësimor të Mësuesve. Ndërsa, mësuesit të cilët kanë rolin e mësuesve ndihmës, si në shkollat 

9 vjeçare dhe në shkollat e mesme, nuk praktikojnë stilin mësimor të lidershipit. 

- Mësuesit e shkollave 9-vjeçare ekspozojnë vetë-efiçencë të lartë, si vetë-efiçencë individuale ashtu edhe 

vetë-efiçencë kolektive. Ndërkohë që mësuesit e shkollave të mesme tregojnë nivel të ulët vetë-efikasiteti. 

- Në shkollat 9-vjeçre, ka një nivel të lartë kulture bashkëpunimi ndërsa në shkollat e mesme një nivel të 

ulët kulture bashkëpunimi.  
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Përzgjedhja e kampionit 

13,507 mësues nga 12 qarqe iu përgjigjën pyetësorit. Megjithatë, u identifikua që shumë përgjigjje ishin 

identike. Në shumë zona në Shqipëri shkollat nuk kanë akses në internet dhe mësuesve iu desh të 

plotësonin pyetësorin nga kompjuteri i drejtorit. Me qëllim që të eliminoheshin rastet kur pyetësori mund 

të plotësohej nën ndikimin e drejtorëve të shkollave, të gjitha përgjigjjet që vinin nga i njëjti kompjuter u 

eliminuan. Në total, ishin 7,088 përgjigjje që u eliminuan. Si rrjedhim e kufizuam numrin në 6,431 

pyetësorë (shiko Shtojcën 1 për statistika përshkruese). Nga këto, 69% e përgjigjjeve vinin nga mësuesit 

e shkollave 

9-vjeçare dhe 31% nga mësues të shkollave të mesme. Në total, u përgjigjën 1399 meshkuj (22%) dhe

5020 femra (78%). Pjesa më e madhe e tyre punojnë si mësues (95%), vetëm 4% kanë 

pozicione administrative si zëvendës drejtorë shkollash, ndërsa 1% punojnë si mësues ndihmës. 

Kufizimet 

Një kufizim i mundshëm për t’u marrë në konsideratë është vetë-përzgjedhja e të anketuarve. Pyetësori 

kishte si qëllim të zhvillohet me një kampion mësuesish të identifikuar në mënyrë rastësore në çdo 

shkollë. Pyetësori u dërgua shoqëruar me udhëzimin e Ministrisë së Arsimit tek çdo drejtor, bashkë me 

njoftimin për regjistrimin në sistem. Megjithëse pyetësori kishte një normë të lartë përgjigjjesh ekzistonte 

rreziku i vetë-përzgjedhjes së mësuesve që janë më afër drejtorit. Përveç kësaj, një numër i madh 

përgjigjjesh erdhën nga kompjuteri i zyrës së drejtorit dhe ishin identike. Këto u hoqën. Si rrjedhim 

kampioni përzgjedhur nuk mund të konsiderohet i rastësishëm. 

Një kufizim tjetër i analizës është mungesa e të dhënave në lidhje me kontekstin dhe nivelin 

e performances së nxënësve. Ky studim sugjeron një ndikim të drejtorit për sa i përket ndryshimit 

të perceptuar në praktikat e mësuesve dhe metodave të mësimdhënies, por nuk është e mundur të 

thuhet nëse ky ndryshim është pozitiv për sa i përket përmirësimit të arritjeve të nxënësve.  

Në fund, siç u përmend më lart, një numër i madh përgjigjjesh (52%) u përjashtuan nga analiza 

sepse pyetësorët u mbushën nga i njëjti kompjuter. Kjo rezultoi në një humbje të një sasie të 

konsiderueshme informacioni dhe sugjeron kapacitet të dobët teknologjik në shkollat ku punonin ata 

mësues.  

Analiza e të dhënave 

Kualifikimet 

Niveli i arsimimit të mësuesve shihet si një karakteristikë shumë e rëndësishme në cilësinë e 

mësimdhënies që ofrohet. Për më tepër, praktikat e arsimit bashkëkohor rendisin zhvillimin profesional si 
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thelbësor për përmirësimin e mësimdhënies. Niveli i arsimimit të mësuesve është një tregues i 

rëndësishëm që tregon se sa të kualifikuar janë mësuesit në Shqipëri. Figura 11 tregon nivelin e arsimimit 

që kanë mësuesit. 

Figura 11. Statistika përshkruese- kualifikimet e mësuesve 

Shumica e të anketuarve, rreth 54% kanë diplomë shkolle 4-vjeçare. 33% të tjerë kanë diplomë masteri. 

Mësuesit me gradën “Doktor i Shkencave” janë  vetëm 0.5%. 

Orët e mësimit/javë 

Ngarkesa javore e mësimit përfaqëson numrin e orëve që mësuesit japin në 1 javë. 

85% e mësuesve pjesmarrës në studim deklaruan që japin ndërmjet 20-29 orë në javë. 3% japin mbi 29 

orë në javë, ndërsa vetëm 12% japin më pak se 20 orë në javë (shiko Figura 12). Nëse e krahasojmë këtë 

tregues me normën mesatare të vendeve të OECD, ky tregues është shqetësues. 
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Figura 12. Statistika përshkruese-orë mësimi/javë 

Në disa vende të OECD, si për shembull Norvegjia, Rumania, Hollanda, ky tregues është në një mesatare 

që varion nga 15-16 orë në javë. Në disa vende të tjera kjo mund të arrijë maksimumin prej 20 orësh në 

javë, por jo më shumë se kaq. Numri i orëve që jepen për javë lidhet me numrin e orëve të përgatitjes. Një 

vlerë e lartë e këtij treguesi sugjeron që koha që mësuesit shqiptarë kanë për t’u përgatitur është shume 

e ulët, gjë që kufizon zhvillimin e tyre profesional. 
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Perceptimi i mësuesve për Mënyrën e Drejtimit të Drejtorëve 

Në total 54% e përgjigjjeve u eliminuan në pyetësorin e mësuesit. Megjithatë, ende ka përgjigjje të 

polarizuara, të cilat ndikojnë analizimin e të dhënave. Hendeku mes mesatares së çdo dimensioni me 

mesataren e çdo zëri jepet grafikisht. Kjo lloj analize është kryer pasi të dhënat duken tepër të polarizuara 

në vlerat maksimale.2 

Orientimi strategjik 

Praktikat e lidershipit në procesin e përcaktimit të objektivave përfshijnë si parimet e menaxhimit mbi 

supozimin që një drejtor nuk është më i mire se një tjetër por kjo varet nga konteksti specifik në të cilin 

punon drejtori i shkollës dhe si rrjedhim nga tipi i objektivave që synohen të arrihen. Mendimi i mësuesve 

mbi praktikat e lidershipit në lidhje me këtë process është shumë i vlefshëm. Dimensioni i orientimit 

strategjik të lidershipit u mat nëpërmjet 10 zërave. 

 

Figura 13. Statistika përshkruese – DImensioni i Orientimit Strategjik 

Figura 13 jep mesataren e secilës pikë (1-6) që i jepet secilit zë. Mund të thuhet që vetëm pyetja 4 ka 

diferencë të madhe nga mesatarja totale e dimensionit të orientimit strategjik. Nëmënyrë specifike, në 

pyetjen 4, mësuesit u pyetën nëse drejtori i shkollës e bashkëndante drejtimin me mësuesit. Përgjigjjet 

ishin relativisht më të ulta se mesatarja gjë që sugjeron që ka një strukture hierarkike të mënyrës si 

drejtohen shkollat shqiptare. 

Organizimi i Mësimdhënies 

Praktika e lidershipit lidhur me Organizimin e Mësimdhënies i referohet përfkufizimit të strukturës 

organizative dhe proceseve operative në shkollë. U përdorën 9 pyetje për të matur procesin e 

mësimdhënies në shkollë. Ky grup pyetjesh ishin në përputhje me intervistën e drejtorëve. Ashtu si edhe 

                                                   
2Ne theksojmë që analiza kryhet duke marrë në konsiderate polarizimin ekstrem të të dhënave drejt vlerave pozitive. 
Është analizuar diferenca mes pikave 5 dhe 6 (nga 1-6) për të kuptuar ndryshimet. 

Mesatarja Totale 

Mesatarja e Pyetjes 
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në kuadrin e intervistës me drejtorët, janë pesë praktika të mëdha organizative të cilat përpiqen të 

identifikojnë rolet e qarta dhe të përcaktuara të lidershipit të shpërndarë brenda shkollës; rolet dhe 

përgjegjësitë e individëve në punën në grupe; standardizimin e proceseve didaktike; personalizimin e 

proceseve të mësimdhënies/mësimnxënies; dhe promovimin e risive didaktike. 

 

Figura 14. Statistika pëshkruese - Dimensioni i Organizimit të Mësimdhënies 

Figura 14 paraqet mesataren e pikëve (1-6) që i jepet secilit zë. Mund të vërehet që vetëm pyetjet 2, 4, 5 

kanë një diferencë të madhe nga mesatarja totale e dimensionit të orientimit strategjik. Në mënyrë 

specifike, në këto pyetje, mësuesit u pyetën në lidhje me angazhimin e drejtorëve në mësimdhënie duke 

u siguruar që nevojat e stafit për trajnim janë identifikuar dhe përmbushur, dhe iniciativat e mësuesve 

inkurajohen për të sjellë risi dhe për të ndërmarrë iniciativa. 

Mund të thuhet që drejtorët në përgjithësi nuk perceptoheshin si drejtorë që adresonin nevojat profesionale 

të mësuesve dhe që t’i inkurajonin ata për të ndërmarrë iniciativa. 

Vetë-vlerësimi dhe Dimensioni i Përmirësimit 

Ky proces, njësoj si në intervistat me drejtorë, përfshin pesë praktika të cilat i refeohen rolit që drejtuesi i 

shkollës ka në matjen e performancës, raportimit të vendimeve, mbështetjen e organizimit të vetë-

vlerësimit, projektimin e veprimeve përmirësuese, dhe në krijimin e planit të institucionit për përmirësom 

por parë këto nga këndvështrimi i mësuesve. Tetë pyetje u përdorën për të matur vetë-vlerësimin dhe 

Dimensionin e përmirësimit.  

Mesatarja Totale 

Mesatarja e Pyetjes 
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Figura 15. Statistika përshkruese- Vetëvlerësimi dhe përmirësimi 

Figura 15 paraqet mesataren e pikëve (1-6) që i jepen secilit zë. Vihet re që pyetjet 1, 2, 6 kanë një ndryshim 

të madh nga mesatarja totale e dimensionit të orientimit strategjik. Në mënyrë specifike, në këto pyetje, 

mësuesit u pyetën  nëse ata i përdornin ose jo rezultatet e nxjerra nga vetë-vlerësimi i shkollës për të 

planifikuar aktivitetet e tyre të të mësuarit, nëse drejtori i orientonte ata se ku duhet të fokusoheshin për 

të përmirësuar performancën dhe nëse mbështeteshin nga grupe profesionalë të cilat u tregojnë 

mangësitë në projektimin / zbatimin e veprimeve të përmirësimit.  

Mund të thuhet që mësuesit nuk kanë mbështetje/udhëheqja në aspektet e jetës së shkollës. 

 

Dimensioni i Zhvillimit të Kapitalit Profesional 

Ky dimension, ashtu si edhe në intervistat me drejtorët, përfshin katër procese: performancën e mësuesve, 

motivimin menaxhimin, tërheqjen / mbajtjen e talenteve, dhe menaxhimin e punonjësve jo-produktivë, 

zhvillimin profesional të stafit. 10 pyetje u përdorën për matjen e këndështrimit të mësuesve për 

dimensionin e lidershipit për zhvillimin e kapitalit profesional.  

Mesatarja Totale 

Mesatarja e Pyetjes 
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Figura 16. Statistika përshkruese- Dimensioni i Zhvillimit të Kapitalit Profesional 

Figura 16 paraqet pikët mesatare (1-6) që i jepen secilit prej zërave. Vihet re që pyetjet 1, 6, 9 ka një 

diferencë të madhe nga mesatarja totale e dimensionit të orientimit strategjik. Në mënyurë specifike, në 

këto pyetje, mësuesit u pyetën nëse drejtori u jepte mbështetje të personalizuar dhe stimuli intelektual për 

përmirësim profesional, nëse i motivojnë mësuesit duke i lavdëruar për angazhimin dhe arritjet apo duke 

organizuar aktivitete trajnimi për mësuesit të cilat janënë përputhje me objektivat e shkollës. 

Mund të thuhet që sipas përgjigjjeve të mësuesve drejtorët hasin vështirësi në dhënien e mbëshjtetjes së 

personalizuar dhe stimulimit intelektual për zhvillimin profesional të mësuesve.  

 

Menaxhimi i Rrjetit 

Ky dimension, ashtu si edhe intervistat me drejtorët përfshin një numër praktikash të cilat mund të 

përfshihen në proceset e tjera të menaxhimit siç janë përcaktimi i një vizioni të përbashkët për zhvillimin e 

shkollës, projektimi i një modeli organizativ të një procesi didaktik të hapur ndaj anëtarëve të familjeve  ose 

menaxhimi i proceseve të vetë-vlerësimit, dhe përmirësimi në partneritetin me shkollat e tjera dhe 

institucionet brenda komunitetit. Nëntë pyetje u përdorën për matjen e këndvështrimit të mësuesve të 

dimensionit të lidershipit për Menaxhimin e Rrjetit. 

Mesatarja Totale 

Mesatarja e Pyetjes 
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Figura 17. Statistika përshkruese - Dimensioni i Menaxhimit të Rrjetit 

Figura 17 paraqet pikët mesatare (1-6) që i jepen çdo zëri. Ka një polarizim mes pyetjeve të ndryshme. 5 

pyetjet e para janë nën mesataren. Në këto pyetje mësuesit u pyetën nëse drejtorët e shkollave zhvillonin 

aktivisht rrjete dhe / ose bashkëpunime me territorin me qëllim që të merrnin burime shtesë (p.sh. mjete 

mësimore, hapësira etj.) ose për të përmirësuar në mënyrë të drejtpërdrejtë mësimdhënien dhe 

mësimnxënien. Gjithashtu ata u pyetën nëse drejtori promovon pjesëmarrjen e mësuesve në aktivitete në 

bashkëpunim me territorin, ose nëse ai/ajo mbështet mësuesit në lehtësimin e raportimit të tyre tek 

familjet në lidhje me rezultatet mësimore dhe të mësuarin e nxënësve. 

Mund të thuhet që sipas perceptimit të mësuesve drejtorët hasin vështirësi në menaxhimin e rrjetit. Për 

më tepër, shpesh ata nuk i përfshijnë mësuesit në këto aktivitete ose përpjekje për t’i ndihmuar në 

ndërtimin e marrëdhënieve me familjet.  

Figura 18 paraqet perceptimin e mësuesve për lidershipin e shkollës duke krahasuar dimensionet e 

lidershipit me njëri tjetrin. 

Mesatarja Totale 

Mesatarja e Pyetjes 
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Figura 18. Perceptimi i mësuesve për dimensioned e lidershipit të drejtorëve 

 

Vërehet që mësuesit mendojnë që drejtorët ekspozojnë dimensioned e lidershipit në aktivitetet që ata 

ndërmarrin. Mes dimensioneve të lidershipit, ata mendojnë që Orientimi Strategjik është dimensioni më i 

shfaqur i lidershipit tek drejtorët e shkollave në Shqipëri. 

Analiza e faktorëve që Përcaktojnë Lidershipin 

Me qëllim qëtë analizojmë dhe krahasojmë konceptet e ndryshme që maten nga instrumenti, ne 

përdorëm analizën e faktorëve si një metodë për nxjerrjen e faktorëve me autovlera më të larta se 1 (si 

rrjedhim duke mos detyruar nxjerrjen e një numri faktorësh të përcaktuara apriori) dhe me një rotacion 

varimax për një interpretim më të mire të zgjidhjes faktoriale. 

Kjo mundëson sjelljen bashkë të pyetjeve përkatëse për një temë të caktuar dhe për t’i krahasuar me 

karakteristikat individuale të drejtorëve të shkollave. 

Lidershipi i Drejtorëve 

Perceptimi i mësuesve për 5 dimensionet e lidershipit: a) Orientimi strategjik; b) Organizimi i 

mësimdhënies; c) Vetë-vlerësimi dhe përmirësimi d) Zhvillimi i Kapitalit Profesional; e) Formimi i Rrjeteve 

Orientimi 

Strategjik 

Organizimi i shkollës dhe 

mësimdhënies 
Vetë-vlerësimi dhe 

përmirësimi 

Zhvillimi i Kapitalit Profesional 

Rrjetet dhe marrëdhëniet me partnerët lokalë 
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dhe krijimi i marrëdhënieve me grupet e interesit (Halling & Murphy, 1985; Leithwood & Jantzi, 2010; 

Paletta, Alivernini & Manganelli, 2017).  

 

Figura 19. Shpërndarja e faktorëve për pesë dimensionet e Lidershipit të Drejtorëve 

 

Figura 19 pasqyron shpërndarjen e faktorëve për pesë dimensionet e Lidreshipit të Drejtorëve. Këtu 

vërehen gjetje interesante. Roli i mësuesve në shkolla lidhet me perceptimin që kanë në lidhje me praktikat 

e lidershipit që ndjekin drejtorët e shkollave. 

Si mësuesit e shkollave të mesme ashtu dhe ata të shkollave 9-vjeçare kanë një perceptim gati asnjanës 

(ku shumica janë përqindje negative apo afër zeros). 

Mësuesit që kanë rolin e mësuesve ndihmës, si në shkollat 9-vjeçare dhe në shkollat e mesme, kanë një 

perceptim më të favorshëm për praktikat e lidershipit që kanë drejtorët e shkollave. 

Ka një ndarje perceptimesh mes zëvendës drejtorëve në shkollat e mesme dhe në shkollat fillore. Mësuesit 

që kanë pozicionin e zëvendës drejtorëve në shkollat 9-vjeçare kanë një perceptim të lartë për praktikat e 

lidershipit që ndiqen nga drejtorët. Nga ana tjetër, zëvendës drejtorët, të cilët punojnë në shkollat e mesme 

kanë një perceptim të ulët për mënyrën si drejtojnë drejtorët. 

Lidershipi mësimor i mësuesve  

Megjithëse nuk ka një përkufizim të vetëm dhe preçiz për lidershipin e mësuesve (Neumerski, 2012; 

Wenner & Campbell, 2016), përgjithësisht, përkufizimet për liderët e mësuesve lidhen me mësuesit që 

kanë si përgjegjësinë e mësimdhënies në klasë ashtu edhe sillen si lider kundrejt kolegëve të tyre dhe 

komunitetit të shkollës në tërësi (Curtis, 2013; Mangin & Stoelinga, 2008; Muijs & Harris, 2003, 2006; 

Margolis & Huggins, 2012; Wenner & Campbell, 2016). Mund të organizohen aktivitete drejtuese nga 

anëtarët e grupit drejtues në mënyrë formale ose dhe në mënyrë jo formale. Megjithëse disa përkufizime 

përfshijnë pjesëmarrjen në vendim-marrjen në shkollë (Wenner & Campbell, 2016), këtu ne e kufizojmë 

vëmendjen tonë tek mbështetja profesionale që i jepet mësuesve të tjerë si një veçori dalluese e lidershipit 

të një mësuesi. Me fjalë të tjera, ne përqendrojmë vëmendjen tone tek lidershipi mësimor i mësuesve. Për 
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më tepër, ne përpiqemi të analizojmë lidershipin mësimor që ushtrohet nga të gjithë mësuesit dhe jo vetëm 

nga ata që kanë pozicione formale lidershipi meqenëse ne kemi përvetësuar qasjen e lidershipit të 

shpërndarë e cila lidhet me praktika lidershipi që mund të vihen në zbatim nga të gjithë anëtarët organizativ 

pavarësisht nga rolet formale që ata kanë (Heller and Firestone, 1995; Harris, 2004, 2007; Rowan & Miller, 

2007; Leithwood et al., 2007; Spillane, Halverson & Diamond, 2004; Spillane, Camburn, Pustejovsky, Pareja 

& Lewis, 2008). Kjo qasje vjen nga qasja konstruktiviste ndaj lidershipit ku të gjithë anëtarët e stafit të 

shkollës bashkëpunojnë në ndërtimin e përmirësimit të shkollës (Lambert et al., 2002). 

 

Figura 20. Shpërndarja e faktorëve të Lidershipit Mësimorv të Mësuesve 

Figura 20 pasqyron shpërndarjen e faktorëve për Lidershipin Mësimor të Mësuesve. Këtu mund të vërehen 

gjetje interesante. Tipologjia e shkollës dhe Mësuesve lidhet me praktikat e lidershipit mësimor. 

Si mësuesit e shkollave të mesme ashtu edhe mësuesit e shkollave fillore mendojnë se ata demostrojnë 

praktika të lidershipit mësimor.  

Mësuesit që kanë rolin e mësuesve ndihmës, si në shkollat 9-vjeçare ashtu edhe në shkollat e mesme, 

nuk duket se përkrahin praktikat e lidershipit mësimor. 

Zëvendës drejtorët kanë rezultatet më të larta për praktikën e lidershipit mësimor. Si zëvendës drejtorët e 

shkollave të mesme ashtu dhe zëvendës drejtorët e shkollave 9-vjeçare praktikojnë gjerësisht lidershipin 

mësimor3. Në mënyrë specifike, zëvendës drejtorët e shkollave 9-vjeçre tregojnë një perceptim të lartë të 

lidershipit mësimor që praktikohet.  

Vetë-efikasiteti i Mësuesve 

Ndërtimi i vetë-efikasiteti të mësuesve konsiston në besimin e mësuesit për aftësinë e tij/saj për të 

përmbushur me sukses një detyrë (Bandura, 1997) ose, më specifikisht, të influencojë pozitivisht rezultatet 

e të mësuarit të nxënësve (Klassen et al., 2009). Sipas literaturës, perceptimi që mësuesit kanë për aftësinë 

                                                   

3 Theksojmë që analiza e faktorëve bëhet duke iu referuar perceptimeve të mësuesve dhe jo asaj që ata bëjnë në të 

vërtetë. 
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e tyre për të ushtruar  praktika efikase profesionale dhe mësimdhënieje, duke stimuluar në këtë mënyrë të 

mësuarin e nxënësve, ndikon në kapacitetet e tyre ekzistuese (Bandura, 1997; Berman et al., 1977; Caprara 

et al., 2006; Ross, 1992; Gibson & Dembo, 1984; Leithwood et al., 2010; Mahmoee & Pirkamali, 2013; 

Thoonen et al., 2011; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). Mësuesit të cilët kanë besim në aftësitë 

e tyre profesionale janë më të gatshëm të eskperimentojnë me idetë e reja të mësimdhënies (Ross, 1992). 

Sensi i vetë-efikasitetit lidhet jo vetëm me të mësuarin e nxënësve por dhe me kënaqësinë e punës dhe 

angazhimin që mësuesit kanë ndaj mësimdhënies (Caprara et al., 2006; Collie, Shapka & Perry, 2012; 

Klassen & Chiu, 2010; OECD, 2010). Thoonen et al. (2011) kanë treguar që sensi që mësuesit kanë për 

vetë-efikasitetin mund të jetë një faktor i rëndësishëm motivimi që shpjegon angazhimin e mësuesve në 

aktivitetet e të mësuarit profesional dhe larmishmërisë në praktikat e mësimdhënies. Literatura ekzistuese 

ka treguar që drejtorët mund të ndikojnë në vetë-efikasitetin e mësuesve duke rritur besimin e tyre, 

angazhimin, motivimin dhe në fund të mësuarin e nxënësve (Lambersky, 2016; Thoonen et al., 2011; 

OECD, 2014). 

Në këtë studim ne analizojmë perceptimin që mësuesit kanë për vetë-efikasitetin individual dhe kolektiv.  

 

Figura 21. Shpërndarja e faktorëve në lidhje me vetë-efikasitetin e mësuesve 

Figura 21jep një pamje të shpërndarjes së faktorëve për vetë-efikasitetin individual dhe kolektiv të 

mësuesve. Këtu vihen re gjetje interesante. Roli i mësuesve në shkolla lidhet me vetë-efikasitetin e tyre 

individual dhe kolektiv. 

Mësuesit e shkollave 9-vjeçare shfaqin rezultate më të larta të vetë-efikasitetit, si individual ashtu dhe 

kolektiv. Ndërsa mësuesit e shkollave të mesme tregojnë nivele të ulta të vetë-efikasitetit. 

Mësuesit që kanë rolin e mësuesve ndihmës, si në shkollat 9-vjeçare ashtu dhe në shkollat e mesme, kanë 

një vetë-efikasitet të ulët individual dhe kolektiv. 

Zëvendës drejtorët kanë një vetë-efikasitet të lartë. Nëse do të shikonim specifikisht tipologjinë e shkollës 

do të shikonim që: zëvendës drejtorët në shkollat 9-vjeçare kanë vetë-efikasitet të lartë (vetë-efikasiteti 

kolektiv është më i ulët se vetë-efikasiteti individual), ndërsa zëvendës drejtorët në shkollat e mesme kanë 

vetë-efikasitet kolektiv të ulët dhe vetë-efikasitet të lartë individual. 
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Rendësia që qendron pas efikasitetit personal dhe kolektiv nuk mund të nënvlerësohet. Së pari, efikasiteti 

kolektiv është më shumë se thjesht mbledhja e vetë-efikasitetit të mësuesve individual.  Nivelet e larta të 

efikasitetit kolektiv shihet kryesisht në shkolla me performance të lartë dhe është rezultat i ndërtimit të 

besimit dhe bashkëpunimit mes drejtorëve dhe mësuesve në të mire të të gjithë nxënësve.  Nga ana tjetër, 

një shkollë mund të ketë një numër të madh mësuesish individual me vetë-efikasitet të lartë (të cilët si 

rrjedhim ndihmojnë nxënësit e tyre), por nëse ata nuk kanë besim tek drejtori ose tek njëri tjetri ata nuk do 

të ndajnë apo punojnë së bashku për të përmirësuar mjedisin kolektiv të të mësuarit për të gjithë nxënësit. 

Kjo është kultura e të mësuarit të liderëve të mire se si të punojnë për të krijuar Kjo është një fushë që 

duhet trajtuar në mënyrë kritike dhe konstruktive me qëllim që të arrihet zhvillimi dhe fuqizimi i mësuesve. 

 

Kultura bashkëpunuese  

Ka një marrëveshje të përgjithshme në literaturën ekzistuese që bashkëpunimi është një kusht thelbësor 

për përmirësimin efikas të shkollës, dhe si rrjedhim, ndërtimi i kapaciteteve të shkollës për përmirësim nuk 

mund të bëhet pa promovuar procese bashkëpunuese (Harris, 2001; Fullan & Hargreaves, 1991; Levin, 

2010; OECD, 2014). Gjithashtu ka një konsensus të gjerë në lidhje me rolin strategjik të lidershipit në 

vendosjen e kulturës dhe, më përgjithësisht, klimën e shkollës (Townsend, 2007; Day & Sammons, 2013).  

Krijimi i kushteve që i mundësojnë mësuesve pjesëmarrjen në proceset vendim-marrëse është thelbësor 

për promovimin e lidershipit të shpërndarë brenda shkollës.  

 

Figura 22. Shpërndarja e faktorëve e Kulturës Bashkëpunuese 

Bashkëpunimi mes mësuesve ka potencialin për të përmirësuar praktikat profesionale të mësuesve duke 

rritur të mësuarin profesional në shkollë (Bryk, Camburn & Louis, 1999; Louis & Marks, 1998; Munthe, 

2003; Rosenholtz, 1989; Stoll et al., 2006). Studimet që fokusohen në përfshirjen e prindërve në jetën e 

shkollës konfirmon gjithashtu efektet positive tek arritjet e nxënësve, veçanërisht në vitet e para të 

shkollimit të tyre (Fan & Chen, 2001; Jeynes, 2005, 2007; OECD, 2012, 2014; Mirazchiyski & Klemencic, 

2014). Daly (2009) sugjeron që qasja e lidershipit me pjesëmarrje, bashkë me praninë e besimit, zbut 

efektet organizative të kërcënimit të perceptuar dhe përgjigjjes së ashpër ndaj kërkesave të jashtme për 

përgjegjshmëri. 
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Figura 22 jep një pasqyrë të shpërndarjes së faktorëve për Kulturën Bashkëpunuese në shkollë Këtu mund 

të nënvizohen gjetje interesante. Tipologjia e shkollave lidhet me kulturën bashkëpunuese në shkolla. 

Në shkollat 9-vjeçare, ka një nivel të lartë kulture bashkëpunuese ndërsa në shkollat e mesme ka një nivel 

të ulët kulture bashkëpunuese. 

Duhet theksuar që të gjithë mësuesit janë në një mendje për këtë pavarësisht rolit që ata luanin në shkollë. 

Mbështjetja e klimës së të mësuarit 

 ‘Klima e të mësuarit’ është një variabël tjetër e identifikuar si ndërmjetëse e ndikimit të gjeneruar nga 

lidershipi transformues (Leithwood & Jantzi, 2005).  Kërkimi i kryer nga McCarley, Peters dhe Decman 

(2016) sugjeron që lidershipi transformues i drejtorit lidhet me dimensionet ‘mbështetëse’ dhe 

‘angazhuese’ të klimës së shkollës dhe lidhet negativisht me elementin ‘e të ndjerit nën presion’ të klimës 

së shkollës, sipas perceptimit që kanë mësuesit. Perceptimi i klimës së shkollës si ‘një komunitet që 

kujdeset’ është veçanërisht përfitues në shkolla me shumë nxënës të disavantazhuar, dhe ndikon 

gjithashtu në kënaqësinë e punës dhe ndjenjën e vetë-efikasitetit të mësuesit (Battistich et al., 1997).  

Në literaturë janë studjuar një varg elementesh të ndryshme të klimës së shkollës dhe janë identifikuar 

dimensione të shumfishta (Anderson, 1982; Freiberg, 1999; Cohen et al., 2009; Thapa et al., 2013; OECD, 

2014). Cohen et al. (2009) kanë treguar katër dimensione të klimës së shkollës: siguria, mësimdhënia dhe 

mësimnxënia, marrëdhëniet dhe ai mjedisor-strukturor. Thapa et al. (2013) shtoi dhe procesin e 

përmirësimit të shkollës si një dimension i pestë. Në këtë studim, ne eksplorojmë dimensionin që mbulon 

marrëdhëniet mësues-nxënës.  

 

Figura 23. Shpërndarja e faktorëve të Klimës Mbështetëse të të Mësuarit 

Figura 23 pasqyron shpërndarjen e faktorëve për klimën mbështetëse të të mësuarit në shkollë. Këtu mund 

të vërehen gjetje interesante. Tipologjia e shkollës dhe roli i mësuesit në shkollë lidhet me perceptimin e 

mësuesve në lidhje me klimën mbështetëse të të mësuarit. 
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Mësuesit e shkollave 9-vjeçre ekspozojnë një perceptim të lartë klimës së klasës dhe klimës së shkollës. 

Ndërsa mësuesit e shkollës së mesme shfaqin një perceptim të ulët të klimës së klasës dhe klimës së 

shkollës. 

Mësuesit të cilët luajnë rolin e mësuesit ndihmës në shkollat e mesme kanë një perceptim të lartë për 

klimën në shkollë dhe klimën në klasë, Ndërsa mësuesit ndihmës në shkollat 9-vjeçare kanë perceptim të 

ulët për të dyja, si klimën në klasë ashtu dhe klimën në shkollë.  

Zëvendës drejtorët e shkollave të mesme shfaqin perceptim të ulët të klimës së klasës dhe klimës së 

shkollës, ndërsa zëvendës drejtorët e shkollave 9-vjeçare shfaqin perceptim të ulët të klimës në klasë por 

një perceptim të lartë të klimës në shkollë. 

Përmirësimi i shkollës si ndryshim në praktikat e mësuesve  

Kërkimi për lidershipin e drejtorëve bazohet gjerësisht në ndikimin që ka tek mësuesit, duke marrë në 

konsideratë që studimet tregojnë kryesisht një efekt indirekt të sjelljes së drejtorëve në rezultatet e 

nxënësve (Lambersky, 2016; Hallinger & Heck, 1998; Witziers, Bosker & Kruger, 2003; Ten Bruggencate 

et al., 2012). Supozohet që drejtorët drejtojnë nëpërmjet të tjerëve, veçanërisht duke ndikuar mësuesit. 

Për shembull, Lambersky (2016) thotë që sjellja mbështetëse e drejtorëve ka efekt në moralin e mësuesit, 

lodhjen, stresin, angazhimin, vetë-efikasitetin  e tij dhe efikasitetin kolektiv, duke konfirmuar rezultatet e 

tjera të ngjashme të studimeve më të hershme (Leithwood & Beatty, 2008). Literatura sugjeron gjithashtu 

që lidershipi i drejtorit dhe mësuesit lidhet me praktikat mësimore në shkollë (Neumerski, 2012). 

Me konfirmimin e kërkimit për efektivitetin e shkollës, sjellja e mësuesit në klasë është faktori më i 

rëndësishëm brenda shkollës i cili vendos rezultatet e të mësuarit të nxënësve (Muijs & Reynolds, 2010; 

Scheerens & Bosker, 1997; Teddlie & Reynolds, 2000; Kyriakides & Creemers, 2008). Përveç kësaj, 

meqenëse këto rezultate janë pare të jenë ndikuar nga një game e gjerë ndryshoresh, është tepër e vështirë 

të vendoset një lidhje rastësore mes lidershipit të shkollës dhe këtyre rezultateve. Prandaj, ne e 

konsiderojmë ndryshimin në praktikat profesionale të mësuesve dhe në metodat e mësimdhënies si një 

parashikues të mire të ndryshimit në arritjet e nxënësve. 

 

Figura 24. Shpërndarja e faktorëve të Ndryshimit në Praktikat Profesionale dhe Metodat e Mësimdhënies 
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Figura 24 paraqet një pamje të shpërndarjes së faktorëve për perceptimin e mësuesve në lidhje me 

ndryshimin në praktikat profesionale dhe metodat e mësimdhënies në shkollë. Këtu mund të nënvizohen 

gjetje interesante. Tipologjia e shkollës dhe roli i mësuesve lidhet me perceptimin e mësuesve në lidhje 

me ndryshimin në praktikat profesionale dhe metodat e mësimdhënies. 

Mësuesit në shkollat e mesme, pavarësisht rolit që luajnë, kanë një perceptim të ulët për ndryshimin në 

praktikat profesionale dhe në metodat e mësimdhënies. Ndërsa në shkollat 9 vjeçare ka një ndarje 

mendimesh mes mësuesve me role të ndryshme në shkollë. Për shembull, zëvendës drejtorët dhe 

mësuesit kanë perceptim të lartë për ndryshimin në praktikat profesionale dhe në metodat e 

mësimdhënies. Ndërsa mësuesit ndihmës kanë një perceptim të ulët të ndryshimit në praktikat 

profesionale dhe metodat e mësimdhënies.  

  



SEKSIONI D

DISKUTIMI I 
GJETJEVE  DHE 
REKOMANDIMEVE
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KAPITULLI 09. 

GJETJET DHE STANDARDET E PROPOZUARA 
Qëllimi 

Në këto kushte mund të kuptojmë që Standardet synojnë të krijojnë dhe të promovojnë një vizion të 

përbashkët, qartësi në të kuptuar, si dhe një gjuhë të përbashkët për lidershipin efikas dhe me ndikim të 

madh. Standardet supozohet të jenë realiste por largpamëse për nga natyra, sepse kështu na lejojnë të 

kuptojmë kontekstin në të cilin janë vendosur; pritshmëritë që krijohen; si dhe ҫfarë nevojitet për të 

përgatitur dhe mbështetur mjaftueshëm jo vetëm drejtuesit e mundshëm të shkollave, por edhe ata që e 

kryejnë aktualisht këtë detyrë, por që mund të mos kenë formimin akademik që kërkohet për të drejtuar 

shkollat tona. Kjo do të ndihmojë të vendosen Standarde në të gjitha fazat e profesionit, si dhe të krijohet 

një kontekst i qëndrueshëm. 

Standardet përcaktojnë se ҫfarë duhet të dinë, të kuptojnë dhe të bëjnë drejtorët për të pasur sukses në 

punën e tyre dhe për t’u siguruar që udhëheqja e tyre të ketë  një ndikim pozitiv tek të gjithë ata që janë të 

përfshirë në procesin e nxënies – si nxënës, ashtu edhe të rritur. Standardet duhet të marrin plotësisht 

parasysh kontributin vendimtar që jep drejtori në: 

• Shtimin e arritjeve të nxënësve (akademike dhe emocionale) në të gjitha nivelet dhe të gjitha stadet 

• Promovimin e barazisë dhe ekselencës 

• Krijimin dhe mbajtjen e kushteve në të cilat lulëzon mësimdhënia dhe nxënia cilësore 

• Ndikimin, krijimin dhe përmbushjen e pritshmërive të komunitetit dhe politikave kombëtare e 

rajonale 

• Krijimin e një sistemi arsimor të shekullit të 21-të në nivel lokal, rajonal, kombëtar dhe 

ndërkombëtar.  

Cilat janë standardet profesionale nga të cilat mund të përcaktojmë se kush konsiderohet drejtues i 

suksesshëm shkolle në Shqipëri? Duke përdorur hulumtime empirike mbi drejtuesit e suksesshëm të 

shkollave nga e gjithë bota, Jacobson dhe Bezzina (2008) kanë identifikuar katër praktika të përbashkëta:  

1) Drejtorët efikasë krijojnë mjedise mësimore të sigurta dhe të rregullta për nxënësit;  

2) Ata vendosin objektiva të qarta mësimore për mësuesit e tyre;  
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3) Atat kërkojnë pritshmëri të larta për performancën si nga mësuesit, ashtu edhe nga nxënësit, me 

fokus të veҫantë kohën e shtuar të nxënësit për të bërë detyrën; dhe  

4) Ata krijojnë marrëdhënie pozitive shtëpi-shkollë, me qëllim që t’u ofrojnë prindërve dhe komunitetit 

më të gjerë të shkollës mundësinë që të japin ndihmesën e tyre për vazhdimësinë e përmirësimeve 

në performancën e nxënësve si në periudha afatshkurtra, ashtu edhe afatgjata.  

 
Një tjetër mënyrë për të konceptuar punën e drejtuesve efikasë mund të gjendet në tri praktikat bazë për 

një shkollë të suksesshme të identifikuara nga Leithwood dhe Riehl (2005).  Më konkretisht, drejtuesit 

efikasë:  

1) Përcaktojnë drejtimin që duhet të ndjekë shkolla duke identifikuar dhe artikuluar një vizion të 

përbashkët se si duhet të jetë një performancë e përmirësuar e nxënësit me terma të matshëm;  

2) Pastaj ata bëjnë të mundur që nxënësit, mësuesit dhe komuniteti i tyre të zhvillohet më tej duke u 

ofruar nxitje dhe mbështetje intelektuale, në mënyrë që ata të mund të realizojnë objektivat e tyre 

nëpërmjet proceseve bashkëpunuese; dhe së fundmi,  

3) Ata e rikrijojnë kulturën e shkollës duke ndryshuar strukturat organizative të cilat paraqesin pengesa 

dhe frenojnë suksesin e nxënësve.   

Me pak fjalë, gjithkush mund ta shohë që fokusi është tek aftësia e drejtuesit të shkollës për ta drejtuar 

vëmendjen në performancën e përmirësuar të nxënësit (që mund të përfshijë arritje & rezultate më të gjera 

për të përmirësuar mirëqenien) dhe një kulturë pozitive në shkollë. Kjo përfshin një vizion të qartë dhe 

orientim strategjik të kombinuar me kultivimin e parimeve dhe karakteristikave të komunitetit të të nxënit 

profesional i cili lejon përfshirjen e të gjithë aktorëve për të krijuar përfshirje domethënëse që bëjnë të 

mundur të arrihet të nxënët pikë së pari në mesin e arsimtarëve të cilët më pas do të ndikojnë në arritjet e 

nxënësve. 

Me qëllim hartimin e një grupi standardesh profesionale për drejtorët në Shqipëri, shqyrtuam disa grupe 

nga këto standarde që përdoren rëndom në SHBA, duke përfshirë disa përsëritje të Standardeve të 

Konsorciumit Ndërshtetëror për Licensimin e Udhëheqësve të Shkollave (ISLLC), hartuar për herë të parë 

në vitin 1996, rishikuar për herë të parë në vitin 2008, rishikuar sërish në vitin 2015 dhe më pas riemërtuar 

Standardet Profesionale për Udhëheqjen në Arsim (PSEL 2015), si edhe përshtatje të këtyre standardeve 

që përdoren në disa shtete, si psh vepra e Stronge-it e bërë për Virxhinian. SHBA u përzgjodh që t’i 

kushtohet vëmendje e veҫantë, sepse ajo ka padyshim traditën më të hershme në kërkimin e përgatitjes 

universitare dhe licensimit shtetëror për administratorët arsimorë, traditë kjo që daton që në fillim të 

shekullit të 20-të.   
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Më pas, ne i krahasuam këto standarde të ndryshme me qëllim që të identifikonim një grup temash të 

përbashkëta që i përshkon këto standarde të cilat përputhen me veprën e Jacobson-it, Bezzina-s (2008), 

Leithwood-it dhe Riehl-it (2005) të përmendur më lart.  Ajo ҫka gjetëm janë tri fusha të gjera që në mënyrën 

më të mirë të mundshme mund të përshkruhen si: 

1. Normat e sjelljes profesionale për udhëheqësit e shkollës, 

2. Praktikat e udhëheqjes që janë të nevojshme për përmirësimin e shkollës, dhe  

3. Të kuptuarit e domosdoshmërive ligjore dhe shoqërore të një udhëheqjeje efikase. 

Propozimi 

Duke pasur parasysh gjendjen e zhvillimit arsimor në Shqipëri dhe proceset e reformës aktuale 

rekomandojmë që të rishikohen Standardet dhe Indikatorët e Performancës për drejtuesit e shkollave. 

Propozimi ynë e pranon faktin që edhe pse kemi pritshmëri të larta ne duhet të mbetemi realistë, 

pragmatikë dhe në pozita që të tërheqim, mbajmë dhe sigurojmë vazhdimësinë e një grupi të trajnuar me 

drejtues shkollash. Ne marrim parasysh gjetjet kryesore të metodave të përdorura në këtë studim: 

® Mangësi ekstreme janë vërejtur në të gjithë pesë dimensionet e udhëheqjes: 

• Në dimensionin e Drejtimit Strategjik (matur nga vizioni i zhvillimit të përbashkët, objektivat 

strategjike të fokusuara në nxënie, ndërlidhja e objektivave, përgjegjësitë e qarta dhe të mire 

përcaktuara të drejtuesve të shkollave), 55% e drejtuesve të shkollave nuk i përmbushin objektivat 

e pritshëm. 

• Në Organizimin e Mësimdhënies (të matur me: rolet e qarta dhe të përcaktuara për lidershipin e 

shpërndarë brenda shkollës, rolet dhe përgjegjësitë e individëve në shërbim të punës në grupe, 

standardizimi i proceseve mësimore, personalizimi i proceseve mësimore, dhe promovimi i risive 

edukative), mbi 58% e drejtuesve nuk i përmbushin objektivat e pritshëm. 

• Në Vetë-vlerësim dhe Përmirësim (matur nga pesë praktika që i referohen rolit që luan drejtori në 

matjen e performancës, në raportimin e vendimeve, në dhënien e mbështetjes organizative për 

vetë-vlerësimin, në projektimin e veprimeve të përmirësimit, dhe në trajnimin e planit të 

përmirësimit të shkollë), mbi 82% e drejtuesvenuk i përmbushin objektivat e pritshëm. 

• Në Zhvillimin e Kapitali Profesional (të matur me: metodat e vlerësimit të performances së 

mësuesve; menaxhimi i motivimit; tërheqja / mbajtja e talentit dhe menaxhimi i punonjësve jo-

produktivë; zhvillimi professional i stafit), mbi 65% e drejtuesve nuk i përmbushin objektivat e 

pritshëm. 

• Në Menaxhimin e Rrjeteve dhe Marrëdhënieve me Grupet e Interesit (të matur me: bashkëpunimin 

në rrjet me shkollat e tjera; pjesëmarrjen në rrjete ndër-institucionale në bazë territori; dhe 

përgjegjshmëri bashkëpunuese me grupet lokale të interesit), mbi 70% e drejtuesve nuk i 
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përmbushin objektivat e pritshëm. 42% e drejtorëve marrin vlerësim 0 në pjesëmarrjen në rrjete 

ndër-institucionale në bazë territori.Ka një mungesë të orientimit strategjik për udhëheqjen e 

shkollave (intervista; vëzhgime në terren) 

® Drejtorët e shkollave, që kanë një formim arsimor në fushën e “Menaxhimit të arsimit”, shfaqin 

tipare që kanë  të  bëjnë  me aspektin e “Orientimit strategjik” të lidershipit. Ky aspekt i lidershipit 

shfaqet edhe te ata drejtorë shkolle, që kanë mbi 5 vite përvojë në këtë pozicion (intervista). 

® Në shumicën e rasteve drejtorët, nëpërmjet asaj që kanë bërë dhe thënë, u përqëndruan në 

komponentin organizativ dhe të mësimdhënies. Edhe pse ata tregonin angazhim në organizimin e 

shkollës dhe mësimdhënies ata nuk angazhoheshin në përshtatjen e proceseve të të mësuarit, 

promovimit dhe standardizimit të risive didaktike, apo në vetë-vlerësim dhe përmirësim. 

® Drejtorët priren të mikromenaxhojnë më shumë se të inkurajojnë punën në grup dhe promovimin 

e formave të shpërndara të udhëheqjes (intervista; vëzhgime në terren) 

® Drejtorët kalojnë pjesën më të madhe të kohës së tyre duke u marrë më shumë me ҫështje 

administrative sesa me menaxhim dhe drejtim (vëzhgime në terren) 

® Drejtorët nuk kultivojnë marrëdhënie me aktorët dhe përgjithësisht nuk përfshihen në orientime 

strategjike, por përqendrohen në aspektet organizative të shkollës dhe didaktikën (vëzhgime në 

terren) 

® Drejtorët kanë mungesë të njohurive ligjore gjë që i pengon ata për të përmbushur funksionin e 

tyre (intervista)  

® Drejtorët duhet të vijnë nga një eksperiencë mësimore dhe duhet të jenë mësues shembullorë 

(grupet e diskutimit) 

® Duhet të vlerësohet integriteti moral, ndershmëria dhe aftësitë e menaxhimit, si dhe niveli i mirë i 

komunikimit (grupet e diskutimit) 

® Palët e interesuara, ndër të cilat më të rëndësishmet janë trupa pedagogjike (mësuesit), anëtarët 

e Bordit të Prindërve, komuniteti ose përfaqësuesit e nxënësve, nuk janë të përfshirë gjatë 

përzgjedhjes dhe vlerësimit të drejtorëve (grupet e diskutimit) 

Si rrjedhojë, Standardet dhe Kriteret e Vlerësimit të Performancës duhet të zgjerohen, duke qenë se roli i 

drejtuesit të shkollës në Shqipëri profesionalizohet nëpërmjet programeve universitare për drejtimin e 

shkollave dhe mbahet nëpërmjet mundësive të të nxënit të vazhdueshëm profesional. 

Me qëllim që të sqarohet secila nga këto fusha praktike, janë identifikuar tri (3) standarde të cilat mund të 

zbatohen sidomos në kontekstin arsimor në Shqipëri dhe më pas të përdoren për identifikimin e 

kandidatëve më të kualifikuar për t’i përgatitur si drejtues dhe për t’i ngritur në detyrë; të ofrohet një paketë 

me praktikat më të mira të bazuara në kërkime të cilat drejtuesit mund t’i përdorin për të arritur objektivat 
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për përmirësimin e shkollës; si dhe të krijohen instrumente vlerësimi me anë të të cilave mund të bëhet 

vlerësimi empirik i shkollës dhe i lidershipit të shkollës. 

Gjetjet e studimit tonë treguan që në tërësi, drejtorët në Shqipëri priren të shërbejnë si menaxherë shkolle 

e jo si drejtues të saj. Ata shpesh kanë mungesë të një orientimi strategjik për të vendosur drejtimin që do 

të ndjekë shkolla e tyre, duke shpenzuar shumë më tepër kohë me probleme administrative se sa për të 

kontribuar në rritjen e marrëdhënies me grupet e interesit.  Me fjalë të tjera, ata kanë prirje të fokusohen 

në përmbushjen e detyrave duke mikromenaxhuar, shpesh të izoluar në zyrën e tyre, dhe jo të inkurajojnë 

një lloj pune bashkëpunuese në grup bazuar në besimin në marrëdhënie, që është e nevojshme për të 

krijuar atë lloj komuniteti profesional të të nxënit i cili është thelbësor për përmirësimin e shkollës. Me këto 

gjetje kryesore në mendje ne e kemi reduktuar me qëllim numrin e standardeve dhe indikatorëve përkatës 

në këtë propozim në krahasim me ato që përdoren aktualisht, me qëllim që të krijohet një bazë e 

realizueshme nga e cila mësuesit shqiptarë mund të fillojnë të kuptojnë më mire se ç’pamje duhet të ketë 

lidershipi efiçent brenda kontekstit të shkollës së tyre dhe komunitetit.  Në thelb, ne duam që një drejtor 

shkolle në Shqipëri të fokusohet në 3 çështje kryesore: (1) si e kam marrëdhënien me veten; (2) si e kam 

marrëdhënien me mësuesit dhe prindërit në drejtimin e iniciativës së pëmirësimit të shkollës; (3) si e kam 

marrëdhënien me aktorët e tjerë të jashtëm në komunitetin më të gjerë, në kontekstin rajonal dhe kombëtar 

me qëllim që të përmirësojmë mundësitë që ofron jeta për të rinjtë që kam nën kujdes.  

Duke pasur parasysh këto udhëzime, ofrohet paketa e mëposhtme me tri standarde profesionale dhe 10 

indikatorë: 

A) Normat e sjelljes vetjake dhe profesionale: 
1. Duke u bazuar në vlerat themelore të integritetit, drejtësisë dhe sjelljes etike, udhëheqësit e 

shkollës veprojnë në mënyrë profesionale në mënyrë që të krijojnë një marrëdhënie besimi mes 
mësuesve dhe komunitetit.  

2. Drejtuesit e shkollës mund të artikulojnë një vizion dhe të përcaktojnë drejtimin që duhet ndjekur 
për përmirësimin e shkollës, dhe të ndikojnë tek mësuesit dhe komuniteti më gjerë që të ndajnë 
të njëjtin vizion dhe të ndjekin atë drejtim. 

3. Drejtuesit e shkollës dinë ta menaxhojnë veten mirë dhe të përdorin praktikat etike dhe aftësitë 
shoqërore për t’u dhënë zgjidhje problemeve të ndryshme. Ata komunikojnë, negociojnë, 
bashkëpunojnë dhe mbështesin hapur në mënyrë efikase dhe krijojnë marrëdhënie të mira me të 
gjithë pjesëtarët e komunitetit të shkollës. 

 
B) Praktikat e lidershipit që janë të domosdoshme për përmirësimin e shkollës: 
1. Krijimi i një kulture shkolle dhe hartimi i një programi mësimor që krijon kushtet për një mjedis të 

sigurt dhe efikas nxënieje për nxënësit dhe për rritje profesionale të mësuesve. 
2. Promovimi i përfitimeve nga të mësuarit profesional tek i gjithë personeli krijon mundësi për 

lidership me mësues dhe një kulturë fuqizimi. 
3. Promovimi i përdorimit të punës kërkimore dhe të dhënave për të informuar dhe krijuar praktikën 

pedagogjike të mësuesve dhe përdorimin e të dhënave për të monitoruar ecurinë dhe zhvillimin e 
fëmijëve/nxënësve për të kultivuar barazinë në arsim. 

4. Sigurimi i menaxhimit efikas të organizatës, operimit dhe burimeve të saj fiskale, materiale dhe 
njerëzore. 
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5. Fokusimi në përmirësimin e shkollës dhe në përparimin akademik të nxënësve nëpërmjet 
lidershipit mësimore, hartimit dhe përmirësimit të kurrikulës, si dhe përdorimit të vlerësimeve të 
matshme të rritjes dhe përformancës së qëndrueshme. 

 
C) Të kuptuarit e konteksteve ligjore, politike dhe shoqërore të udhëheqjes efikase: 
1. Bashkëpunimi me mësuesit dhe pjesëtarët e komunitetit për t’iu përgjigjur interesave dhe 

nevojave të ndryshme dhe për të shfryrëzuar burimet e komunitetit. 
2. Komunikimi në mënyrë efikase me komunitetin e shkollës për t’i mbajtur të informuar në lidhje me 

ndryshimet e rëndësishme në legjislacionin arsimor dhe ndikimin e tij në shkollën e tyre. 
 

Këto dhjetë (10) indikatorë duhet të përbëjnë standardet pikë referimi në bazë të të cilave duhet të matet 

vlerësimi dhe përgatitja e drejtuesve të shkollës. Në aspektin e përgatitjes së udhëheqësve dhe duke u 

bazuar në kërkesat nga New York State, ata që aspirojnë të bëhen drejtorë duhet të kenë të paktën tre vjet 

përvojë të suksesshme në mësimdhënie përpara se të shërbejnë si administratorë. Ata duhet të 

përfundojnë një program të miratuar universitar për përgatitjen e drejtuesve kurrikula e të cilit përputhet 

me këto standarde dhe përfshin edhe praktikën profesionale klinike. Një udhëheqës aspirant i cili e 

përfundon me sukses një program të tillë duhet që më pas të kalojë një provim të detyrueshëm hartuar 

nga qeveria i cili përputhet po ashtu me standardet e rekomanduara të performancës.   

Duke u mbështetur në këto standarde, përgatitja e drejtuesve duhet të përfshijë një përmbajtje lënde të 

bazuar në punën kërkimore, koherencën kurrikulare, praktikat mësimore me bazë terrenin, strategjitë e të 

nxënit me bazë problemin, mundësitë për ngritjen e ekipeve, mentorimin, si dhe bashkëpunimin mes 

universitetit dhe shkollës. Mësuesit me të paktën katër vjet përvojë shembullore në klasë të cilët kanë 

dhënë prova që i plotësojnë standardet e sjelljes personale dhe profesionale duhet të inkurajohen që të 

futen në përgatitjen për drejtues. Ndërkohë që janë atje, ata duhet të trajnohen me individë të tjerë me 

cilësi të lartë që të punojnë në ekip për të zgjidhur probleme autentike, me bazë shkollën, me mbështetjen 

e mentorëve me përvojë. Atyre duhet t’u ofrohen praktika profesionale intensive të cilat kërkojnë 

përgjegjshmëri administrative dhe autoritet në mënyrë që të mësojnë si të sillen në shoqëri si udhëheqës 

përpara se të marrin përsipër përgjegjësinë e plotë e të qenit udhëheqës shkolle.  Përgatitja duhet të 

theksojë marrëdhënien e besimit mes drejtuesve dhe mësuesve, si dhe mes shkollave dhe prindërve të 

nxënësve të tyre dhe komuniteteve.  Drejtuesit aspirantë duhet të reflektojnë mbi vlerat e tyre themelore 

dhe të mendojnë nëse përkojnë me ato të komuniteteve që ata kanë ndër mend t’u shërbejnë.   

Ky model përzgjedhjeje i bazuar në potencial dhe performancë në lidhje me standardet duhet të ndjekë 

drejtuesin aspirant të shkollës nga përgatitja deri të punësimi dhe më pas te vlerësimi i vazhdueshëm, 

sërish i bazuar në në këto standarde, për sa kohë u zgjat karriera e tyre. 

Ne besojmë që standardet që ne propozojmë përfaqësojnë rastin kur “të pasurit më pak mund të thotë të 

kesh më shumë,” sepse vetëm me 3 standarde kryesore (ndryshe nga 6 që janë tani), dhe vetëm 10 

indikatorë (ndryshe nga 72 që janë tani) ne mund ta përqendrojmë më mire diskutimin se si duhet të duket 
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një ambjent cilësor shkolle në një kontekst shqiptar duke kufizuar fillimisht parametrat që jemi duke 

shqyrtuar.  Këto standard të reja kanë si synim të ndihmojnë drejtorët shqiptarë, mëuesit, prindërit dhe 

grupet e tjera të interesit të kuptojnë më mirë dhe të vlerësojnë ‘ndërmarrdhënien’ në të cilën duhet të 

përfshihen drejtuesit e shkollave nëse do të duan që shkolla e tyre të jetë e suksesshme. Kërkimi ka treguar 

që ndërtimi i marrëdhënieve është veçanërisht i rëndësishëm, ndërsa mikromenaxhimi ka treguar që here 

pas here mund të jetë dhe jo produktiv. Ne jemi të shqetësuar që krijimi i një dokumenti me një numër të 

lartë indikatorësh, siç janë për momentin, 72 indikatorë, mund të rezultojë në një lloj përgjigjje të orientuar 

drejt përmbushjes së rregullave apo që i ngjason “shkarkimit një nga një të detyrave që duhet të kryejë” 

në lidhje me standardet e performancës profesionale.  Deri në këtë pike, dikush mund të thotë që për një 

drejtor i cili është relativisht kompetent për 40 nga 72 indikatorët, mund të konsiderohet efikas thjesht 

sepse ka kaluar më shumë se gjysmën e indikatorëve.  Por ne mund të argumentojmë që kompetencat që 

kërkohen nga drejtorët e shkollave nuk përjashtojnë njëra-tjetrën dhe as nuk janë të ndara, në mënyrë të 

tillë që një tërësi kaq e madhe indikatorësh të mund t’i përcaktojë ato. Lidershipi efikas i shkollave është 

një set aftësish të ndërlidhura që fillon me atë që një person është në të vërtetë, si një qenie njerëzore me 

moralin dhe etikën e vet në qendër, pastaj si ai njeri i sjell ato atribute personale dhe profesionale në punën 

e tij në shkollë me nxënësit, mësuesit dhe prindërit, dhe në fund, si ata ndërtojnë marrëdhënien me 

komunitetin dhe shoqërinë më të gjerë. Ne i shohim këto si tri shtylla kyçe të lidershipit të shkollave dhe 

si rrjedhim si tri standardet esenciale mbi të cilat ndërtohet kuadri i praktikës efikase.  Për më tepër, ne e 

shohim raportin aktual si një dokument të gjallë që duhet parë e riparë rregullisht (ndoshta çdo 4-5 vjet) me 

qëllim që standardet dhe indikatorët të mund të rishikohen dhe të amendohen ndërkohë që sistemi arsimor 

fiton experience me ecjen përpara të procesit, si ka qenë rasti në SHBA ku standardet origjinale janë riparë 

dy here që kur u prezantuan për herë të parë në 1996, ku indikatorët fillimisht u reduktuan në numër dhe 

më pas u zgjeruan me daljen e problemeve të barazisë dhe praktikës së kultures së reagimit me kalimin e 

viteve.  Eksperienca amerikane duhet t’i jape besimin politikë-bërësve arsimorë shqiptarë në lidhje me 

faktin që këto standarde të performancës mundet dhe duhet të rishikohen me kalimin e kohës në përshtatje 

me ndryshimet që ndodhin në shoqëri. 

Tri standardet kombëtare që ne propozojmë për Shqipërinë përfaqësojnë një set ambicioz praktikash të 

rekomanduara, për të cilat hulumtimi mbi lidershipin e shkollës ka treguar që kanë përmirësuar gjasat e 

suksesit në punën e një drejtori që është në krye të përpjekjeve për përmirësimin e shkollës.  10 indikatorët 

që shoqërojnë standardet përfaqësojnë llojet e sjelljeve të cilat janë treguese të standardeve që 

përmbushen.  Me qëllim që të vendoset nëse një standard përmbushet ose jo kërkon zhvillimin e rubrikës 

së vlerësimit për secilin nga indikatorët. Për shembull, le të marrim në konsideratë një rubrikë potenciale 

të vlerësimit për indikatorin e parë për Normat e sjelljes personale dhe profesionale – Bazuar në vlerat bazë 

të integritetit, drejtësisë dhe sjelljes etike, drejtuesit e shkollave veprojnë në mënyrë profesionale në 
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mënyrë të tillë që të ndërtojnë besimin në marrëdhënien me trupën pedagogjike dhe komunitetin.  Një 

rubrikë e tillë do kishte këtë pamje (shiko Tabela 23): 

Tabela 23. Shembull i Rubrikës së Standardeve 

Standard A 

Indikatori 1  

Nevojitet 

përmirësim i 

konsiderueshëm 

Nevojitet më 

shumë 

përmirësim  

I aftë Shkëlqyer 

Bazuar në vlerat 

bazë të integritetit, 

ndershmërisë dhe 

sjelljes etike, 

drejtorët e 

shkollave veprojnë 

në mënyrë 

profesionale me 

qëllim që të 

ndërtojnë 

marrëdhënie 

besimi me trupën 

pedagogjike dhe 

komunitetin 

Asnjë nga vlerat 

bazë nuk është 

evidente, e si 

rrjedhim ka pak 

ose aspak 

besim.  

Vetëm një nga 

vlerat bazë është 

evidente, si 

rrjedhim besimi në 

marrëdhënie po 

fillon të ndërtohet 

por është i 

kufizuar. 

Dy nga vlerat bazë 

janë evidente dhe 

besimi në 

marrëdhënie është 

vendosur. 

Të gjitha vlerat 

bazë janë 

evidente dhe 

besimi në 

marrëdhënie 

është i dukshëm 

në të gjithë 

komunitetin e 

shkollës.  

 

Evolucioni  i standardeve 

Në vitin 1996, Këshilli i Zyrtarëve të Lartë të Shkollave Shtetërore (CCSSO) hartoi setin e parë të 

standardeve për performancën e drejtuesit të shkollave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.  Më pas i 

njohur si Standardet e Konsorciumit Ndërshtetëror të Licensimit të Udhëheqësve të Shkollave (ISLLC), 

këto standarde të performancës së praktikave më të mira kishin si synim t’u ofronin udhëzime organeve 

shtetërore të licensimit dhe programeve universitare të përgatitjes për sa i përket njohurive dhe aftësive 

që u duhen atyre që aspirojnë të bëhen administratorë dhe atyre që tashmë e kryejnë detyrën e 

administratorit që të jenë të suksesshëm.  Por është e rëndësishme të përmendet që duke qenë se që 

prej futjes së tyre rreth dy dekadave më parë, standardet janë rishikuar dy herë, herën e parë në vitin 2008 

dhe më pas në vitin 2015. Me fjalë të tjera, vendosja e standardeve të performancës së drejtuesve të 

shkollës është kthyer në një proces dinamik dhe jo statik që supozohet të rishikohet dhe ripunohet me 

ndryshimin e sfondit dhe kontekstit arsimor amerikan, dhe kërkimet e reja empirike ndihmojnë në 
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riformësimin e mënyrës si e perceptojmë ne punën e drejtorëve.  Pa dyshim që shkollat amerikane në 

2019 janë dhe funksionojnë shumë ndryshe nga si funksiononin në vitin 1996, ndaj është llogjike që 

standardet e performancës që përdoren për vlerësimin e punës së drejtorëve kanë nevojë të përshtaten 

me kalimin e kohës nëse duam që shkollat të përmirësohen. E thënë ndryshe, ajo që bënte një drejtor ‘i 

suksesshëm’ në vitin 1996 mund të mos rezultojë e suksesshme në vitin 2019 dhe më pas. 

Me këtë histori në mendje, kemi ulur qëllimisht numrin e standardeve dhe indikatorëve përkatës në këtë 

propozim nga ato që aktualisht përdoren në SHBA, me qëllim që të vendosen ato standarde praktike që 

duke i marrë si pikë referimi arsimtarët shqiptarë të mund të përcaktojnë se si duhet të jetë një udhëheqje 

efikase brenda kontekstit të tyre në këtë kohë. Për më tepër, me përvojën e SHBA-së si modelin tonë, 

jemi plotësisht të vetëdijshëm për faktin që me kalimin e kohës numri i standardeve dhe indikatorëve duhet 

e do të rishikohet kur drejtorët shqiptarë dhe politikëbërësit e arsimit të familjarizohen më shumë e të 

ndihen më rehat me këtë sistem të ri. Në fakt, ne inkurajojmë kryerjen e një rivlerësimi të tillë rregullisht, 

ndoshta ҫdo pesë vjet. Ne duhet të theksojmë që ky proces evolues përdoret ende në SHBA, siҫ mund të 

shihet nga fakti që standardet e performancës që përdoren në shtetin e Virxhinias, janë version i shkurtuar 

i standardeve të Wallace (ulur nga 10 në 7 dhe në të njëjtën kohë numrin i indikatorëve që përdoren në 

Virxhinia është ulur në 72 nga 83). Në Shqipëri, 65 prej këtyre indikatorëve, janë përsëritur dhe miratuar në 

vitin 2016 me Urdhrin nr. 467, datë 15.09.2016 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit (shiko Tabela 24). 

Shqetësimi ynë lidhur me pasjen që në fillim të 65 indikatorët në rekomandimet e reja shqiptare është se 

një dokument i tillë thjesht mund të rezultojë në një përgjigje të tipit e orientuar kah sjellja në përputhje me 

rregullat, mekanike dhe sa për të kaluar radhën ndaj standardeve të performancës profesionale, që është 

krejt e kundërta e asaj që shpresojmë të ndodhë (sidomos duke pasur parasysh mendimin tonë që drejtorët 

shqiptarë kalojnë pjesën më të madhe të kohës së tyre duke u marrë me detyra administrative dhe shumë 

më pak për ndërtimin e marrëdhënieve me njëri-tjetrin në punë).  Ne duam që drejtuesit e shkollës të 

kuptojnë dhe vlerësojnë ndërlidhjen e ndërvarësinë, tërësinë, ose ‘Gestalt’-in e punës së tyre (një tërësi e 

organizuar që nuk nënkupton vetëm shumën e pjesëve që e përbëjnë). 65 indikatorët aktual mund t’i 

orientojnë gabimisht drejtorët shqiptarë që nuk e njohin këtë sistem, në trajtimin e këtyre kompetencave 

si të ishin përjashtuese dhe të ndara nga njëra-tjetra, në një kohë që nuk janë të tilla. Udhëheqja efikase e 

shkollës fillon me identifikimin e një personi si një qenie njerëzore që ka në qendër moralin dhe etikën dhe 

më pas si i sjell ky person këto cilësi personale dhe profesionale në punën e tij/saj në shkollë me nxënësit, 

mësuesit dhe prindërit, dhe si i ndërton ai/ajo më pas marrëdhëniet me komunitetin ku bën pjesë dhe me 

shoqërinë më gjerë.  Ne i shohim këto si tri përbërësit thelbësorë që mundësojnë të tërën, për këtë arsye 

si tri standardet tona bazë të performancës. Kjo përbën një dallim tjetër të rëndësishëm mes standardeve 

që propozojmë ne dhe atyre të të tjerëve, dmth standardet tona shpalosin një rend përparësie me një 

standard që ngrihet mbi një tjetër kurse të tjerët nuk e bëjnë.  Për shembull, me standardet aktuale nuk ka 

shpjegim intuitiv se pse Udhëheqja Mësimore duhet t’i paraprijë Klimës së Shkollës. Në fakt, ka një mori 
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kërkimesh empirike që mbrojnë idenë se përmirësimi i klimës së shkollës duhet t’i paraprijë mësimdhënies 

së përmirësuar nqs duam që udhëheqja mësimore të ketë sukses. Me fjalë të tjera, ne i shohim këto 

standardet e tjera si lista shumë të vlefshme me aftësi dhe tregues, por ato nuk kanë rendin kuptimplotë 

hierarkik siҫ kanë tonat. 

Duke pasur këtë gjë parasysh, bëhet më e dukshme arsyeja pse normat e sjelljes personale dhe 

profesionale që ne përfshijmë në Standardin A (indikatorët 1-3) lidhen me disa pjesë të 6 standardeve 

aktuale dhe jo vetëm me Standardin actual nr.6: Profesionalizmi.  Për shembull, ne do e vinim në pikëpyetje 

se si një drejtues shkolle mund të komunikojë me sukses dhe të ndërtojë marrëdhënie në komunitet 

(Standardi actual nr.5), nëse ai apo ajo nuk ka ndërtuar në fillim besimin e atij komuniteti (Standardi i 

propozuar A). Normat e sjelljes personale dhe profesionale janë thelbësore për komunikimet dhe 

marrëdhëniet me komunitetin dhe jo të ndara e më vete.  Prandaj ne kemi zgjedhur t’i reduktojmë 6 

standardet aktuale në 3 standardet e propozuara më përfshirëse dhe 65 indikatorët në ato 10 që ne 

mendojmë se janë më të domosdoshmit dhe që i përgjigjen gjetjeve tona kryesore. Ne mendojmë se me 

kalimin e kohës dhe pasi të jetë krijuar një përvojë me standardet e propozuara të performancës (ndoshta 

pas katër apo pesë vjetësh), dokumenti ynë duhet të rishihet dhe të ripunohet sipas nevojës. Prandaj, 

standardet dhe indikatorët e rinj do të ndihmonin për të treguar më qartë natyrën formuese dhe zhvillimore 

të Standardeve të Vlerësimit, që gradualisht mund të përditësohen pasi udhëheqësit e shkollave të fitojnë 

më shumë përvojë. Megjithatë, për fazën fillestare të këtij sistemi të ri ne besojmë se më pak është më 

mirë, sepse kjo do të ndihmonte për fokusimin e drejtorëve dhe fushës pikërisht në atë që u duhet 

shkollave për të pasur udhëheqjen e nevojshme për t’u përmirësuar. Lidhja e standardeve të propozuara 

me gjetjet kryesore gjehet në Tabela 25.  

1. Drejtimi i procesit mësimor-edukativ 

1.1 Udhëheq zhvillimin dhe plotësimin e vizionit për përmirësimin e edukimit dhe punon bashkë me 

personelin, nxënësit dhe të interesuarit plotësimin e misionit në përputhje me planin strategjik të NJAV. 

1.2 Me personelin, planifikon, zbaton, mbështet, monitoron dhe vlerëson kurrikulën e shkollës dhe 

programet që rritin cilësinë e procesit mësimor-edukativ dhe arritjet e nxënësve dhe shpien në 

përmirësimin e shkollës. 

1.3 Analizon të dhënat për arritjet e nxënësve dhe strategjitë mësimore për të marrë vendimet që 

përmirësojnë nxënien, rritin rezultatet e nxënësve dhe efektivitetin e shkollës. 

1.4 Njeh praktikat mësimore më të mira, bazuar në hulumtime. 

1.5 Me personelin identifikon nevojat e nxënësve dhe harton, rishikon dhe monitoron zbatimin e 

kurrikulës. 

1.6 Pajis mësuesit me burime për zbatimin e strategjive mësimore efektive. 

1.7  Monitoron përdorimin e vlerësimit diagnostik, formativ dhe përmbledhës, që të sigurohen në kohë 

reagime të sakta nga nxënësit dhe prindërit, si dhe për përmirësimin e praktikave mësimore. 



 160	

1.8 Bashkë me personelin, siguron zbatimin e orareve efikase që maksimizojnë kohën mësimore. 

1.9 Nxit anëtarët e personelit të nxënë vazhdimisht. 

1.10 Mbështet zhvillimin profesional dhe praktikat mësimore që përfshijnë përdorimin e të dhënave në 

përmirësimin e arritjeve. 

1.11 Vlerëson rëndësinë e zhvillimit profesional, duke ofruar kohën dhe burimet për mësuesit që marrin 

pjesë në zhvillimin profesional (p.sh., vëzhgimi i njëri-tjetrit, mentorimi, trajnimi etj.). 

1.12 Vlerëson ndikimin e zhvillimit profesional mbi personelin, përmirësimin e shkollës dhe arritjet e 

nxënësve.2. School climate 

2. Klima në Shkollë 

2.1 Përfshin njohuri nga komuniteti i shkollës (p.sh.: lëvizje dhe vlera sociale, kulturore dhe politike)  

për të kultivuar mjedis të nxëni pozitiv, gjithëpërfshirës dhe të baraspeshuar (pa e tepruar në aspekte të 

caktuara). 

2.2 Formulon dhe shpalos, duke bashkëpunuar, pritshmëri të qarta dhe rigoroze, respekt të ndërsjellët, 

shqetësim dhe dashuri për nxënësit, personelin, prindërit dhe komunitetin e shkollës. 

2.3 Përdor vendimmarrjen dhe bashkëpunimin në grup, kur mundet, për të ndërtuar marrëdhënie me 

nxënësit, personelin, familjet dhe komunitetin e shkollës. 

2.4 Formulon dhe nxit risitë dhe krijimtarinë e nxënësve, të personelit dhe komunitetit për të 

promovuar ndryshimin dhe zhvillimin. 

2.5 Punon me të gjithë nxënësit, personelin dhe komunitetin e shkollës, që të ndihmojë nxënësit të 

marrin përgjegjësi për rritjen dhe zhvillimin e tyre. 

2.6 Zbaton dhe monitoron një plan sigurie i cili menaxhon situatat në mënyrë efektive dhe në kohën e 

duhur. 

2.7 Përfshin nxënësit, personelin dhe komunitetin e shkollës për të krijuar dhe pasur mjedis të 

shëndetshëm, të sigurt dhe pozitiv për të nxënë. 

2.8 Zbaton dhe përcjell praktikat më të mira, që sjelljet në komunitetin e shkollës t’u shërbejnë 

nxënësve dhe shkollës. 

2.9 Dëgjon dhe u përgjigjet në mënyrë të qartë shqetësimeve të nxënësve, personelit, familjeve dhe 

anëtarëve të komunitetit. 

2.10 Respekton dhe shpalos konceptin “nxënësi në qendër”, si dhe vlerëson larminë dhe mendësitë 

europiane. 

3. Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 

3.1 Merr pjesë në përzgjedhjen e një personeli sa më efektiv, me profesionalizëm dhe drejtësi, duke 

u mbështetur në nevojat e shkollës dhe përcaktimet ligjore 

3.2 Orienton, ndihmon dhe monitorimit mësuesit e rinj në shkollë.  

3.3 Vlerëson me profesionalizëm mësuesit, sipas përcaktimeve ligjore e nënligjore, për të siguruar 

efektivitetin mësimor. 
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3.4 Dokumenton aftësitë dhe fushat e zhvillimit nëpërmjet burimeve sasiore dhe cilësore të të 

dhënave, jep në kohën e duhur informacion zyrtar dhe jo zyrtar për pikat e forta dhe fushat që kërkojnë 

përmirësim, ndihmon mësuesit që të përmirësojnë performancat, dokumenton dhe përcjell shqetësimet 

që kanë të bëjnë me performancën “jo efektive” të ndonjë mësuesi, që mund të ndikojnë në vendimmarrjet 

për punësim në të ardhmen. 

3.5 Bën rekomandimet e duhura që kanë të bëjnë me detyrat, me mbajtjen në punë, me ngritjen në 

detyrë dhe largimin nga puna, në përputhje me politikat dhe procedurat e vendosura. 

3.6 Njeh kontributet e mësuesve, ju jep atyre mundësi zhvillimi profesional dhe nxit zhvillimin e 

aftësive të tyre për drejtim. 

4. Menaxhimi i Burimeve Material dhe Financiare 

4.1 Demonstron dhe komunikon njohuri për punën në përputhje me politikat dhe procedurat e shkollës. 

4.2 Siguron që rregullat dhe procedurat zbatohen dhe përpiqet t’i sigurojë personelit pedagogjik mjedis 

të nxëni të sigurt, efikas dhe të rregullt. 

4.3 Monitoron dhe mbikëqyr të gjitha programet mësimore dhe veprimtaritë. 

4.4 Identifikon dhe planifikon çështjet që kanë të bëjnë me organizimin, funksionimin dhe burimet dhe 

i trajton ato në kohën e duhur dhe me efikasitet. 

4.5 Siguron, monitoron dhe cakton burimet financiare, teknologjike etj., për të maksimizuar 

përmirësimet që kanë të bëjnë me misionin dhe qëllimet e shkollës. 

4.6 Përfshin personelin dhe të interesuarit në procese të ndryshme planifikimi, vendimmarrjeje edhe 

delegon autoritet për të marrë vendime, sipas rastit. 

4.7 Përdor të dhënat për të vlerësuar dhe përmirësuar efektivitetin e shkollës. 

4.8 Siguron që strukturat dhe sistemet përdoren që të rritet eficienca, si dhe të ndërlidhen dhe të 

qartësohen detyrat që plotëson ai. 

4.9 Respekton politikat shtetërore dhe vendore në lidhje me financat, llogaridhënien dhe raportimin 

sistematik. 

5. Komunikimi dhe marrëdhëniet me komunitetin 

Në Shkolle 

5.1 Kërkon informacion nga nxënësit dhe mësuesit për të marrë vendime dhe komunikon me 

efikasitet, kur është e nevojshme. 

5.2 Informon në kohën e duhur nxënësit dhe mësuesit nëpërmjet burimeve të ndryshme. 

5.3 Është i hapur dhe transparent me nxënësit dhe mësuesit. 

5.4 U flet dhe u shkruan nxënësve dhe mësuesve në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme. 

5.5 Bashkëpunon me kolegët për interesin më të mirë të shkollës. 

5.6 Mbron nxënësit dhe ndikon në marrjen e vendimeve që përmirësojnë procesin mësimor. 

5.7 Komunikon tek personeli qëllimet afatshkurtra dhe afatgjata të planit për përmirësimin e shkollës. 
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5.8 Komunikon informacion me administratorin e shkollës (nëse ka të tillë) në kohën e duhur dhe ruan 

konfidencialitetin. 

Me Familjet dhe Komunitetin 

5.9 Kërkon informacion për të marrë vendime dhe komunikon me të interesuarit me efikasitet, kur 

është e nevojshme. 

5.10 Shpërndan informacionin në kohën e duhur nëpërmjet burimeve të ndryshme. 

5.11 Përfshin palët e interesuara dhe përpiqet të vendosë marrëdhënie dhe bashkëpunim pozitiv. 

5.12 Është i hapur dhe transparent. 

5.13 Flet dhe shkruan në mënyrë të qartë dhe të përshtatshme. 

5.14 Shpalos me efikasitet partneritetin shkollë-familje. 

6. Profesionalizmi 

6.1 Punon sipas udhëzimeve ligjore, etike dhe profesionale për të përmirësuar procesin mësimor - 

edukativ dhe plotëson brenda mundësive kërkesat e shkollës. 

6.2 Ju përmbahet dhe konkretizon vlerat thelbësore të shkollës. 

6.3 Është shembull i sjelljes profesionale brenda dhe jashtë shkollës (p.sh., mban qëndrime të drejta, 

vishet dhe sillet me korrektesë etj.). 

6.4 Është i ndjeshëm dhe respekton kulturat e tjera. 

6.5 Jep kontribut dhe ndihmon për zhvillimin e profesionit (p.sh., grupet e studimit, rrjetet 

ndërshkollore, mentorimi, trajnimi, studimi i vazhduar). 

6.6 Investohet për rritjen profesionale dhe zbaton njohuritë / kompetencat profesionale për të 

përmirësuar efikasitetin e shkollës. 

6.7 Siguron drejtimin e shkollës në bashkëpunim me kolegët dhe personelin mësimor, duke ndarë me 

ta ide dhe informacion. 

6.8 Mban lidhje me të dhënat e kërkimit që kanë lidhje me çështjet mësimore – edukative dhe praktikat 

e mira dhe rrit në nivele të larta njohuritë e tij teknike dhe profesionale. 

Tabela 24. Standardet aktuale. Urdhëri nr. 467 I 14.09.2016, Ministria e Arsimit dhe e Sportit. 

 

 

Gjetje Kryesore Standardet / Indikatorët e Propozuar 

®             Mangësi ekstreme janë vërejtur në të gjithë 

pesë dimensionet e udhëheqjes 
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Në dimensionin e Drejtimit Strategjik (matur nga 

vizioni i zhvillimit të përbashkët, objektivat 

strategjike të fokusuara në nxënie, ndërlidhja e 

objektivave, përgjegjësitë e qarta dhe të mire 

përcaktuara të drejtuesve të shkollave), 55% e 

drejtuesve të shkollave nuk i përmbushin objektivat 

e pritshëm. 

A.1. Duke u bazuar në vlerat themelore të 

integritetit, drejtësisë dhe sjelljes etike, 

udhëheqësit e shkollës veprojnë në mënyrë 

profesionale në mënyrë që të krijojnë një 

marrëdhënie besimi mes mësuesve dhe 

komunitetit. 

A.2. Drejtuesit e shkollës mund të artikulojnë një 

vizion dhe të përcaktojnë drejtimin që duhet 

ndjekur për përmirësimin e shkollës, dhe të 

ndikojnë tek mësuesit dhe komuniteti më gjerë që 

të ndajnë të njëjtin vizion dhe të ndjekin atë drejtim. 

A.3. Drejtuesit e shkollës dinë ta menaxhojnë 

veten mirë dhe të përdorin praktikat etike dhe 

aftësitë shoqërore për t’u dhënë zgjidhje 

problemeve të ndryshme. Ata komunikojnë, 

negociojnë, bashkëpunojnë dhe mbështesin hapur 

në mënyrë efikase dhe krijojnë marrëdhënie të 

mira me të gjithë pjesëtarët e komunitetit të 

shkollës. 

B.1. Krijimi i një kulture shkolle dhe hartimi i një 

programi mësimor që krijon kushtet për një mjedis 

të sigurt dhe efikas nxënieje për nxënësit dhe për 

rritje profesionale të mësuesve. 

Në Organizimin e Mësimdhënies (të matur me: 

rolet e qarta dhe të përcaktuara për lidershipin e 

shpërndarë brenda shkollës, rolet dhe 

përgjegjësitë e individëve në shërbim të punës në 

grupe, standardizimi i proceseve mësimore, 

personalizimi i proceseve mësimore, dhe 

promovimi i risive edukative), mbi 58% e 

drejtuesve nuk i përmbushin objektivat e pritshëm. 

B.1. Krijimi i një kulture shkolle dhe hartimi i një 

programi mësimor që krijon kushtet për një mjedis 

të sigurt dhe efikas nxënieje për nxënësit dhe për 

rritje profesionale të mësuesve. 

B.4. Sigurimi i menaxhimit efikas të organizatës, 

operimit dhe burimeve të saj fiskale, materiale dhe 

njerëzore. 
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Në Vetë-vlerësim dhe Përmirësim (matur nga pesë 

praktika që i referohen rolit që luan drejtori në 

matjen e performancës, në raportimin e 

vendimeve, në dhënien e mbështetjes organizative 

për vetë-vlerësimin, në projektimin e veprimeve të 

përmirësimit, dhe në trajnimin e planit të 

përmirësimit të shkollë), mbi 82% e drejtuesvenuk 

i përmbushin objektivat e pritshëm. 

 

B.3. Promovimi i përdorimit të punës kërkimore 

dhe të dhënave për të informuar dhe krijuar 

praktikën pedagogjike të mësuesve dhe 

përdorimin e të dhënave për të monitoruar ecurinë 

dhe zhvillimin e fëmijëve/nxënësve për të kultivuar 

barazinë në arsim. 

B.5. Fokusimi në përmirësimin e shkollës dhe në 

përparimin akademik të nxënësve nëpërmjet 

lidershipit mësimore, hartimit dhe përmirësimit të 

kurrikulës, si dhe përdorimit të vlerësimeve të 

matshme të rritjes dhe përformancës së 

qëndrueshme. 

Në Zhvillimin e Kapitali Profesional (të matur me: 

metodat e vlerësimit të performances së 

mësuesve; menaxhimi i motivimit; tërheqja / 

mbajtja e talentit dhe menaxhimi i punonjësve jo-

produktivë; zhvillimi professional i stafit), mbi 65% 

e drejtuesve nuk i përmbushin objektivat e 

pritshëm. 

 

B.2. Promovimi i përfitimeve nga të mësuarit 

profesional tek i gjithë personeli krijon mundësi për 

lidership me mësues dhe një kulturë fuqizimi. 

Në Menaxhimin e Rrjeteve dhe Marrëdhënieve me 

Grupet e Interesit (të matur me: bashkëpunimin në 

rrjet me shkollat e tjera; pjesëmarrjen në rrjete 

ndër-institucionale në bazë territori; dhe 

përgjegjshmëri bashkëpunuese me grupet lokale 

të interesit), mbi 70% e drejtuesve nuk i 

përmbushin objektivat e pritshëm. 42% e 

drejtorëve marrin vlerësim 0 në pjesëmarrjen në 

rrjete ndër-institucionale në bazë territori.Ka një 

mungesë të orientimit strategjik për udhëheqjen e 

shkollave (intervista; vëzhgime në terren) 

 

C.1. Bashkëpunimi me mësuesit dhe pjesëtarët e 

komunitetit për t’iu përgjigjur interesave dhe 

nevojave të ndryshme dhe për të shfryrëzuar 

burimet e komunitetit. 

C.2. Komunikimi në mënyrë efikase me 

komunitetin e shkollës për t’i mbajtur të informuar 

në lidhje me ndryshimet e rëndësishme në 

legjislacionin arsimor dhe ndikimin e tij në shkollën 

e tyre. 
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®          Drejtorët e shkollave, që kanë një formim 

arsimor në fushën e “Menaxhimit të arsimit”, 

shfaqin tipare që kanë  të  bëjnë  me aspektin e 

“Orientimit strategjik” të lidershipit. Ky aspekt i 

lidershipit shfaqet edhe te ata drejtorë shkolle, që 

kanë mbi 5 vite përvojë në këtë pozicion 

(intervista). 

 

C.1. Duke u bazuar në vlerat themelore të 

integritetit, drejtësisë dhe sjelljes etike, 

udhëheqësit e shkollës veprojnë në mënyrë 

profesionale në mënyrë që të krijojnë një 

marrëdhënie besimi mes mësuesve dhe 

komunitetit.  

C.2. Drejtuesit e shkollës mund të artikulojnë një 

vizion dhe të përcaktojnë drejtimin që duhet 

ndjekur për përmirësimin e shkollës, dhe të 

ndikojnë tek mësuesit dhe komuniteti më gjerë që 

të ndajnë të njëjtin vizion dhe të ndjekin atë drejtim. 

C.3. Drejtuesit e shkollës dinë ta menaxhojnë 

veten mirë dhe të përdorin praktikat etike dhe 

aftësitë shoqërore për t’u dhënë zgjidhje 

problemeve të ndryshme. Ata komunikojnë, 

negociojnë, bashkëpunojnë dhe mbështesin hapur 

në mënyrë efikase dhe krijojnë marrëdhënie të 

mira me të gjithë pjesëtarët e komunitetit të 

shkollës. 

®             Në shumicën e rasteve drejtorët, nëpërmjet 

asaj që kanë bërë dhe thënë, u përqëndruan në 

komponentin organizativ dhe të mësimdhënies. 

Edhe pse ata tregonin angazhim në organizimin e 

shkollës dhe mësimdhënies ata nuk 

angazhoheshin në përshtatjen e proceseve të të 

mësuarit, promovimit dhe standardizimit të risive 

didaktike, apo në vetë-vlerësim dhe përmirësim. 

B.2. Promovimi i përfitimeve nga të mësuarit 

profesional tek i gjithë personeli krijon mundësi për 

lidership me mësues dhe një kulturë fuqizimi. 

B.3. Promovimi i përdorimit të punës kërkimore 

dhe të dhënave për të informuar dhe krijuar 

praktikën pedagogjike të mësuesve dhe 

përdorimin e të dhënave për të monitoruar ecurinë 

dhe zhvillimin e fëmijëve/nxënësve për të kultivuar 

barazinë në arsim. 
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®          Drejtorët priren të mikromenaxhojnë më 

shumë se të inkurajojnë punën në grup dhe 

promovimin e formave të shpërndara të 

udhëheqjes (intervista; vëzhgime në terren) 

 

A.3. Drejtuesit e shkollës dinë ta menaxhojnë 

veten mirë dhe të përdorin praktikat etike dhe 

aftësitë shoqërore për t’u dhënë zgjidhje 

problemeve të ndryshme. Ata komunikojnë, 

negociojnë, bashkëpunojnë dhe mbështesin hapur 

në mënyrë efikase dhe krijojnë marrëdhënie të 

mira me të gjithë pjesëtarët e komunitetit të 

shkollës. 

B.1. Krijimi i një kulture shkolle dhe hartimi i një 

programi mësimor që krijon kushtet për një mjedis 

të sigurt dhe efikas nxënieje për nxënësit dhe për 

rritje profesionale të mësuesve. 

B.2. Promovimi i përfitimeve nga të mësuarit 

profesional tek i gjithë personeli krijon mundësi për 

lidership me mësues dhe një kulturë fuqizimi.. 

B.5. Fokusimi në përmirësimin e shkollës dhe në 

përparimin akademik të nxënësve nëpërmjet 

lidershipit mësimore, hartimit dhe përmirësimit të 

kurrikulës, si dhe përdorimit të vlerësimeve të 

matshme të rritjes dhe përformancës së 

qëndrueshme. 

®             Drejtorët kalojnë pjesën më të madhe të 

kohës së tyre duke u marrë më shumë me ҫështje 

administrative sesa me menaxhim dhe drejtim 

(vëzhgime në terren) 

B.4. Sigurimi i menaxhimit efikas të organizatës, 

operimit dhe burimeve të saj fiskale, materiale dhe 

njerëzore.. 

®             Drejtorët nuk kultivojnë marrëdhënie me 

aktorët dhe përgjithësisht nuk përfshihen në 

orientime strategjike, por përqendrohen në 

aspektet organizative të shkollës dhe didaktikën 

(vëzhgime në terren) 

C.1. Bashkëpunimi me mësuesit dhe pjesëtarët e 

komunitetit për t’iu përgjigjur interesave dhe 

nevojave të ndryshme dhe për të shfryrëzuar 

burimet e komunitetit. 

C.2. Komunikimi në mënyrë efikase me 

komunitetin e shkollës për t’i mbajtur të informuar 

në lidhje me ndryshimet e rëndësishme në 
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legjislacionin arsimor dhe ndikimin e tij në shkollën 

e tyre. 

®             Drejtorët kanë mungesë të njohurive ligjore 

gjë që i pengon ata për të përmbushur funksionin 

e tyre (intervista) 

C.2. Komunikimi në mënyrë efikase me 

komunitetin e shkollës për t’i mbajtur të informuar 

në lidhje me ndryshimet e rëndësishme në 

legjislacionin arsimor dhe ndikimin e tij në shkollën 

e tyre. 

®             Drejtorët duhet të vijnë nga një eksperiencë 

mësimore dhe duhet të jenë mësues shembullorë 

(grupet e diskutimit) 

A.3. Drejtuesit e shkollës dinë ta menaxhojnë 

veten mirë dhe të përdorin praktikat etike dhe 

aftësitë shoqërore për t’u dhënë zgjidhje 

problemeve të ndryshme. Ata komunikojnë, 

negociojnë, bashkëpunojnë dhe mbështesin hapur 

në mënyrë efikase dhe krijojnë marrëdhënie të 

mira me të gjithë pjesëtarët e komunitetit të 

shkollës. 

B.1. Krijimi i një kulture shkolle dhe hartimi i një 

programi mësimor që krijon kushtet për një mjedis 

të sigurt dhe efikas nxënieje për nxënësit dhe për 

rritje profesionale të mësuesve. 

B.2. Promovimi i përfitimeve nga të mësuarit 

profesional tek i gjithë personeli krijon mundësi për 

lidership me mësues dhe një kulturë fuqizimi. 

®             Duhet të vlerësohet integriteti moral, 

ndershmëria dhe aftësitë e menaxhimit, si dhe 

niveli i mirë i komunikimit (grupet e diskutimit) 

A.1. Duke u bazuar në vlerat themelore të 

integritetit, drejtësisë dhe sjelljes etike, 

udhëheqësit e shkollës veprojnë në mënyrë 

profesionale në mënyrë që të krijojnë një 

marrëdhënie besimi mes mësuesve dhe 

komunitetit. 

A.3. Drejtuesit e shkollës dinë ta menaxhojnë 

veten mirë dhe të përdorin praktikat etike dhe 

aftësitë shoqërore për t’u dhënë zgjidhje 

problemeve të ndryshme. Ata komunikojnë, 

negociojnë, bashkëpunojnë dhe mbështesin hapur 



 168	

në mënyrë efikase dhe krijojnë marrëdhënie të 

mira me të gjithë pjesëtarët e komunitetit të 

shkollës. 

B.4. Sigurimi i menaxhimit efikas të organizatës, 

operimit dhe burimeve të saj fiskale, materiale dhe 

njerëzore. 

C.2. Komunikimi në mënyrë efikase me 

komunitetin e shkollës për t’i mbajtur të informuar 

në lidhje me ndryshimet e rëndësishme në 

legjislacionin arsimor dhe ndikimin e tij në shkollën 

e tyre. 

Tabela 25. Lidhja e standardeve të propozuara me gjetjet kryesore 

Diskutimi i Gjetjeve 

Gjetjet kryesore, të cilat nuk janë të panjohura për ata që e njohin sistemin arsimor shqiptar, kanë të bëjnë 

me faktin që aktualisht pjesa më e madhe e drejtorëve në Shqipëri kanë prirje të jenë burokratë, 

mendimtarë të sistemeve të mbyllura të cilët drejtojnë kryesisht nëpërmjet marrëdhënieve transaksionale 

që vijnë nga shpërblimi apo ndëshkimi.  Ata duket se e njohin rëndësinë e disa aspekteve të Lidershipit 

Mësimor por nuk duken të gatshëm të shpërndajnë përgjegjësitë e lidershipit, veçanërisht tek stafi i tyre 

administrativ dhe si rezultat shpenzojnë shumë më tepër kohë duke punuar vetëm,  të angazhuar me detyra 

menaxheriale dhe çështje administrative të cilat mund t’i realizojnë dhe të tjerët. Kjo do t’i lironte ata për 

t’u marrë me çështje që janë thelbësore për zhvillimin e shkollës e konkretisht lidershipin mësimor, duke 

u angazhuar me familjet dhe rrjetet e krijuara me institucionet e tjera në komunitet me qëllim që të rritej 

përmirësimi i shkollës. 

Propozimet tona kanë si synim të mbushin këtë hendek për ta vendosur lidershipin arsimor në qendër të 

procesit të reformës e cila do të çonte në zhvillimin e strukturave qeverisëse si brenda ashtu dhe jashtë 

shkollës. 

Raporti ynë tregon që nuk ka një proces të artikuluar qartë i cili të paraqesë mënyrën se si drejtuesit e 

shkollave përgatiten dhe mbështeten gjatë gjithë karrierës së tyre. Është mendimi ynë që ka një qendrim 

mosndërhyrjeje në lidhje me këto komponentë të zhvillimit të lidershipit. Sistemi aktual i lejon kandidatët 

të vetë-përzgjedhin programet e përgatitjes të cilat variojnë gjerësisht në përmbajtje, kohëzgjatje dhe cilësi 

(shiko Tabela 6). Vlerësimi i programeve – si nëpërmjet procedurave të sigurimit të cilësisë së brendshme 
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brenda institucioneve përkatëse, ashtu dhe/ose të procedurave të jashtme – nuk është kryer. Kjo bën të 

pamundur eksplorimin e perceptimeve të vetë atyre që ofrojnë kurset. 

Liderët e sapo zgjedhur lihen drejt suksesit apo dështimit të plotë pa marrë asnjë formë mbështetjeje të 

vazhdueshme. 

Rekomandimet tona parashikojnë një sistem i cili shikon një partneritet të forte që do të ndërtohet mes 

autoriteteve në arsim, ofruesve të kurseve dhe rajonet të cilat punojnë në mënyrë aktive për të projektuar 

një rrugëtim karriere e cila të kujdeset për rekrutimin, përzgjedhjen e liderëve të ardhshëm, duke formësuar 

programe përgatitjeje si nëpërmjet insitucioneve universitare të cilat janë në një linjë me përmbushjen e 

standardeve të vendosura, ashtu dhe prezantimin e sistemit/rrjetit të mbështetjes i cili ndihmon si drejtorët 

e sapo zgjedhur ashtu dhe ata me experience për zhvillimin e aftësive që nevojiten, gadishmërinë dhe 

atributet për ta çuar shkollën përpara 

Lidershipi profesional i cilësisë së lartë 

Kurset universitare duhet të kenë kërkesa regjistrimi të qarta të cilat lidhen me rrugëtimin e karrierës që 

mësuesit mund të ndjekin drejt pozicioneve të lidershipit në nivelin e shkollës apo nivel rajonal. Këto kurse 

duhet të tërheqin kandidatët potencialë të cilët aspirojnë të bëhen lider që kanë dëshirën dhe potencialin 

për t’u bërë drejtorë efikas në shkolla. Këto kurse duhet të jenë të bazuara në standardet e lidershipit të 

vendit të cilat çojnë në rezultate specifike të të nxënit të cilat sigurojnë njohuritë, aftësitë dhe kompetenca 

të nevojshme për t’u bërë lider efiçent; angazhimi me çështjet kritike të cilat janë thelbësore pvr zhvillimin 

arsimor siç	 janë barazia, drejtësia sociale, mbyllja e hendekut të arritjeve mes grupeve të ndryshme 

nxënësish; praktika klinike; pedagogjia bazuar tek problemi, dhe një kërkim dhe përmbajtje me bazë 

faktesh. 

 

Vlerësimi dhe mbështetja gjatë punës 

Ne rekomandojmë që autoritetet në arsim të kryejnë vlerësimin e performancës së drejtorëve të cilët 

vlerësojnë direkt masën në të cilën drejtorët zhvillojnë cilësitë e lidhura ngushtë me përmirësimin e 

mësuesve dhe arritjet e nxënësve. Vlerësimi efikas duhet të reflektojë standardet e lidershipit në vend fhe 

duhet të masin aftësitë e drejtorëve për përmirësimin e mësimdhënies dhe mësimnxënies, për t’u 

angazhuar në role dhe përgjegjësi të ndryshme dhe të ndryshueshme të cilat tregojnë një shkollë që ka 

qëllime dhe objektiva të përcaktuara qartë, e cila është vizionare në botkuptimin e saj, dhe që angazhon 

dhe fuqizon stafin e vet dhe anëtarë të tjerë të komunitetit të ndërmarrin një rol aktiv në problemet e 

shkollës. Këto vlerësime duhet t’i japin drejtuesve të shkollave ‘feedback’ konstruktiv i cili i bën ata të 

kuptojnë pikat e tyre të forta dhe fushat ku kanë nevojë për zhvillim/përmirësim.  
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Natyrisht, drejtuesit e shkollave do të duhet t’u jepet mbështetja e duhur me qëllim që synimet e vendosura 

si për zhvillimin personal ashtu dhe atë profesional të mund të adresohen si duhet. Po kështu, drejtuesit e 

sapo zgjedhur të shkollave dhe zëvendës drejtorët duhet të kenë zhvillim të vazhdueshëm profesional i cili 

mund të jetë i formave të ndryshme siç është mentorimi; puna e praktikës profesionale; kurse 

profesionale/seminare/workshop-e; pjesëmarrje në konferenca rajonale e kombëtare; vizita studimore në 

rajonet e tjera dhe vende të huaja; dhe mundësi të tjera. Të gjitha këto çojnë tek nevoja e bashkërendimit 

të institucioneve të ndryshme të cilat mund të luajnë një rol në sigurimin e kurseve të cilësisë më të lartë; 

kjo bëhet për t’u siguruar që të gjithë drejtuesit e shkollave të mbështeten në momentin që marrin përsipër 

pozicione lidershipi; kjo e bën planifikimin pasarshës një komponent esencial në krijimin e sistemit të 

qendrueshëm për drejtuesit e shkollave në Shqipëri. 

Rrugëtimi ekzistues i përgatitjes 

Ky	 studim	 ka	 treguar	 që shumica e universitetetve janë duke ofruar forma të ndryshme kursesh për 

drejtuesit e shkollave dhe/ose drejtorët e ardhshëm të shkollave.	Kurset	aktuale	përgatisin	kandidatët për 

pozicionet potenciale të lidershipit në momentin që ato u ofrohen.		

Ne u përpoqëm të ndërmerrnim një rishqyrtim të kurseve aktuale që ofrohen duke pare vlerësimet e bëra 

nga universitetet përkatëse pvr t’u siguruar që kandidatët që ndjekin këto programe të jenë të kënaqur me 

cilësinë dhe nivelin e përgatitjes gjatë gjithë kohëzgjatjes së kurseve. Megjithatë, nuk janë kryer më parë 

raporte të kësaj natyre. Kjo tregon mungesë të procedurave efiçente të brendshme për sigurimin e cilësisë 

të cilat duhet të instalohen dhe duhet të jenë thelbësore nëse ofruesit e kurseve dëshirojnë të përmirësojnë 

kurset e tyre bazuar në feedback-un e pjesmarrësve.	

Mbështetja e Drejtorëve të Shkollave  

Në kontrast të madh me fushën e përgatitjes para shërbimit të drejtuesve të shkollave, mbështetja për 

drejtorët e sapo emëruar është fragmentarizuar disi në natyrën e vet dhe është më pak e studjuar. Lëvizja 

drejt vendosjes së standardeve për drejtuesit e shkollave ka nevojë për një interes në atë çka mund të 

bëhet me trupën ekzistuese të drejtuesve të shkollave – si ata të sapo emëruar ashtu dhe ata me 

eksperiencë. Duke patur parasysh literaturën që lidh drejtuesit e shkollave me performance e nxënësve 

(e.g. Hallinger & Heck, 1996; Leithwood et al., 2004; Leithwood et al., 2010; Louis, 2015) dhe studimet 

mbi nivelet e rritura të stresit dhe lodhjes së drejtuesve të shkollave (e.g. Beausaert, Froehlich, Devos & 

Riley, 2016; Federici & Skaalvik, 2012) është e domosdoshme që kësaj fushe t’i jepet rëndësia e duhur. 

Tranzicioni drejt punës ku drejtuesit premtues nuk dekurajohen në mënyrë të parakohshme, është 

thelbësore. Prandaj, konsiderohet thelbësore ngritja e sistemeve të duhura të mbështetjes për zëvendës 

drejtorët aktualë dhe drejtorët e sapo emëruar, lidhur me vlerësimin e drejtorëve, sisteme që identifikojnë 

zona specifike për zhvillim.  
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Mbështetja mund të jetë e larmishme dhe e ndryshme në zona të ndryshme sipas burimeve ekzistuese 

dhe potenciale. Megjithatë, ka disa struktura të veçanta mbështetjeje të cilat në fakt janë të dobishme dhe 

mund të ndriçojnë diskursin mes partnerëve për të siguruar që drejtuesit e sapo emëruar dhe ata ekzistues 

u jepet mbështetje e cila jo vetëm ndikon tek ata si individë, por dhe profesionalisht në mënyrën se si ata 

ekzekutojnë rolet e tyre. Lloji i mbështetjes mund të përfshijë përdorimin e skemave të mentorimit të cilat 

parashikojnë drejtuesit më me përvojë që mbështesin drejtuesit e sapo emëruar si nga brenda shkollës së 

tyre ashtu dhe në rajon. Naturisht, kjo nënkupton ndërtim kapacitetesh për ata që do shërbejnë si mentorë. 

Jo të gjithë drejtuesit e shkollave mund të shërbejnë si mentorë. Prandaj, autoritetet në arsim duhet të 

sigurohen që organizatat të bashkohen për ndërtimin e kapaciteteve rajonale për të mbështetur drejtorët e 

rinj të shkollave. Rajoni mund të investojë në zhvillimin e mentorëve të cilët do punojnë bashkë me një 

numër drejtues shkollash. Natyrisht, ky staf duhet trajnuar në mënyrë adekuate për të marrë përsipër një 

rol të tillë delikat. 

Puna nën drejtimin e drejtuesve shembullorë, duke u trajnuar e udhëhequr mund të jetë e vlefshme për t’u 

marrë në konsideratë duke patur parasysh që kjo përfshin pak ose aspak investim financiar. Forma të tjera 

të rrjetëzimit mund të inkurajohen ndërkohë që drejtuesit e shkollave takohen formalisht dhe jo formalisht 

për të diskutuar problemet. Rezultatet e anketimit tone konfirmojnë që drejtuesit e shkollave dëshirojnë të 

takohen formalisht dhe jo formalisht për të adresuar nevoja personale dhe profesionale. Ky është një lajm 

inkurajues pasi ndihmon në nxjerrjen në pah të interesit të vërtetë për t’u rritur e për t’u bërë më efikas në 

rolin e tyre. Dhe, ndërsa vendi ecën përpara duke zhvilluar dhe rritur sistemet e vlerësimit, do të ishte tepër 

e rëndësishme që të lidhë sistematikisht feedback-un e vlerësimit me mbështetjen. 

 

Partneritetet në Përgatitje dhe Mbështetje 

Literatura ndërkombëtare (p.sh. Darling-Hammond et al., 2007; Orr et al., 2010) tregon që ekzistojnë lloje 

të ndryshme bashkëpunimi, konkretisht partneriteti të barabartë, bashkëpunimi dhe negocimi, dhe 

komunikimi të vazhdueshëm. Lloji i marrëdhënieve të punës që ndiqet varet shumë nga niveli i pjekurisë 

që ekziston mes grupeve të ndryshme të interesit. Ne promovojmë krijimin e një marrëdhënieje të forte 

pune. Ne nxisim autoritetet e arsimit të ndërtojnë një rrjet marrëdhëniesh me institucionet dhe organizatat 

të cilat sigurojnë programe lidershipi të cilat do të ndihmojnë në forcimin dhe për t’i dhënë kuptim 

përgatitjes aktuale. Dhe çka është më e rëndësishme për t’i dhënë kuptim rolit të drejtuesit.  

Ne gjetëm prova që në Shqipëri ka pak ose aspak lidhje që janë aktualisht funksionale. Raporti tregon që 

nëse universitetet nuk i diskutojnë apo zhvillojnë kurset e tyre pas një konsultimi me autoritetet arsimore 

kjo nuk është në dobi të shërbimeve të stafit rajonal dhe stafit të shkollës për të dhënë kontributin e tyre 

në kurset e ndryshme që ofrohen. Kjo mund të përshkruhet si kushte mundësuese të cilat mund të 

kontriubojnë në partneritete përfituese. Të intervistuarit thane që pasja e një marrëveshjeje specifike sjell 
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qartësi të dobishme në rolet dhe përgjegjësitë që mund të ndërmarrin grupet e ndryshme të interesit. 

Sistemi aktual e shikon universitetin si institucionin që vendos mënyrën si do vazhdojë marrëdhënia, ku 

stafi rajonal dhe stafi i shkollës ftohen të marrin pjesë në kurset e krijuara paraprakisht. Të intervistuarit 

thane që duke pasur marrëveshje specifike mes insitucioneve kjo do të ndihmojë në krijimin dhe forcimin 

e roleve dhe përgjegjësive që palët e ndryshme mund të sjellin në zhvillimin e kurseve të cilat janë më 

shumë në përputhje me sistemin arsimor dhe standardet e drejtuesve. Kjo do të thotë që institucionet dhe 

autoritetet e arsimit do bashkohen për të artikuluar qartë rolet dhe përgjegjësitë e përcaktuara që në fillim 

të partneritetit. Komunikimi i here-pas-hershëm nuk mjafton që të krijohet një partneritet. Kjo kërkon kohë 

dhe përpjekje me qëllim që të krijohet klima e nevojshme bazuar tek besimi dhe respekti i ndërsjellë. Kjo 

është e nevojshme nëse dëshirojmë të arrijmë qëllimet tona. 

Krijimi i incentivave 

Krijimi i standardeve është lëvizje në drejtimin e duhur por para standardeve ne dëshirojmë të theksojmë 

rëndësinë e prezantimit të kërkesave shtetërore për çertifikimin. Kjo do të ndihmonte në krijimin e disa 

incentivave për partneritet ndërmjet autoriteteve arsimore dhe ofruesve të kurseve. Në këtë mënyrë, 

Shqipëria do të vinte në një situate ku programet universitare janë pjesë e detyrueshme e rrugëtimit të 

përgatitjes. Fakti që universitetet aktualisht përgatisin shumë nga të diplomuarit për mësues është në 

interesin e tyre të influencojnë në programet e të gjitha niveleve të vazhdimësisë së karrierës së mëuesve.  

Asnjë nga kurset e para në raport nuk kanë atë që njihet si specializim klinik, që do të thotë mundësia që i 

jepet drejtorëve të ardhshëm të shkollave të pozicionohen si praktikantë, duke vizituar shkolla të tjera 

locale, të kryejnë vizita shkollore jashtë vendit etj. Këto mundësi do të ndihmonin forcimin e cilësisë së 

programave dhe potenciali i kandidatëve ndërsa përfitojnë nga eksperiencat praktike në rang lokal dhe 

ndërkombëtar.  

Përmbledhje e Gjetjeve 

Raporti tregoi që ka pak ose aspak përpjekje serioze për krijimin e partneriteteve. Asnjë nga zonat nuk ofron 

programet e veta dhe nuk u vunë re përpjekje për të komunikuar e bashkëpunuar me partnerët e jashtëm 

që çojnë në adaptimet e programit.  

Shumë mund të arrihet nëpërmjet krijimit të partneriteteve të vërteta. Autoritetet arsimore mund të krijojnë 

partneritete të pavarura me një numër universitetesh dhe mund të ndërmerren hapat e parë për ta 

bashkërenduar kurrikulën e tyre me standardet e lidershipit të vendit. Këto mundësi për të bashkëndarë 

mënyrën e të menduarit për kompetencat e lidershipit do të ndihmonin vetëm në forcimin e programeve 

dhe përvojat që mund të përjetojnë drejtuesit e shkollave dhe kjo do të çojë drejt forcimit të Rrjetit të 

Drejtorëve në të gjithë vendin. Lidhja e standardeve me trajnimin fillestar të drejtorëve mund të ofrojë një 

rrugë me dy kalime mes standardeve shtetërore dhe programeve që ofrohen për drejtorët potencialë të 
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shkollave. Procesi i zhvillimit të standardeve mund të ndërtohet mbi njohuritë e 

organizatorëve/institucioneve partnere të tilla; dhe standardet priten të formësojnë pritshmëritë e 

kandidatëve dhe kurrikulën fillestare të drejtorëve të shkollave. Në këtë mënyrë, vendoset në mënyrë të 

qendrueshme lidhja mes standardeve dhe të nxënit professional në etapa të ndryshme të rrugës së 

karrierës së drejtorëve të shkollave – para marrjes së postit, stazhi dhe në vazhdimësi. Partneritete të tilla 

mund të çojnë më pas drejt liçencimit të drejtorëve të shkollave. Në këtë mënyrë, ne mund të kemi 

universitetet që ofrojnë programe specifike që çojnë në marrjen e kredencialeve akademike të kërkuara për 

këtë post; athere liçensimi mund të ofrohet nga shteti nëpërmjet programeve që mund të ofrohen në 

momentin që drejtorët e ardhshëm marrin funksionin e zëvendës drejtorit, pike në të cilën shteti shihet në 

lidhje me universitetet ose qendrat specifike të caktuara me këtë përgjegjësi, për të ofruar kurse praktike 

në vazhdimësi për ata që shërbejnë si drejtorë të sapo emëruar dhe ata që kanë më të vjetër në punë që 

kanë nevojë për mbështetje të vazhdueshme. 
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KAPITULLI 10. 

REKOMANDIME 
Përgatitja dhe Zhvillimi i Drejtuesve të Shkollave 

Ky grup rekomandimesh fokusohen tek përgjegjësia e autoriteteve shqiptare të arsimit për të siguruar 

instalimin e një sistemi për ato institucione që dëshirojnë të përfshihen në projektimin, zhvillimin dhe 

zbatimin e kursve për drejtuesit potencialë të shkollave dhe atyre praktikantë të ndjekin udhëzimet 

kombëtare dhe njoftime ligjore që mund të nxirren për të siguruar që ruhet profesioni. 

AUTORITETET E ARSIMIT DUHET TË: 

1. Zhvillojnë një Politikë Kombëtare të Lidershipit që: 

a. Të sigurohet ato institucione që dëshirojnë të përfshihen në organizimin e kurseve akademike dhe 

profesionale për drejtorët e shkollave potencialë dhe ata ekzistues respektojnë Standardet Kombëtare 

të Vlerësimit. 

b. Krijohen partneritete mes institucioneve dhe autoriteteve arsimore. 

c. Profesionalizohet procesi i rekrutimit të drejtorëve të shkollave nga përvoja si mësues me kritere të 

qarta kombëtare. 

d. Të sigurohen që instalohet Kuadri për Liçensimin	e	Drejtorëve. 

 

2. Angazhimi me institucionet arsimore me qëllim që të ofrohen kurse akademike/profesionale mbi 

bazën e standardeve të propozuara kombëtare të vlerësimit. 

a. Të sigurohen që kurset të përmbajnë karakteristika që përshkojnë të gjitha kurset që ofrohen. Këto 

duhet të përfshijnë kërkimin, praktikat profesionale dhe mentorimin. 

b. Të prezantojnë procedura për sigurimin e cilësisë brenda programeve për të lejuar rishikim të brndshëm 

e të jashtëm të tyre. 
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Politika e trajnimit 

Rekrutimi i Drejtuesve të Shkollave 

Këto rekomandime synojnë të vendosin parimet e qendrueshmërisë dhe planifikimit të vazhdimësisë 

brenda sistemit të rekrutimit për drejtuesit e shkollave. Kjo do të ndihmojë për të garantuar një sistem të 

shëndoshë për mbështetjen dhe zhvillimin profesional të drejtorëve të shkollave para, gjatë dhe pasi i janë 

futur rrugës së lidershipit. 

1. Zhvillimi i Rrugëtimit të Lidershipit duke prezantuar një qasje me tre nivele në lidhje me trajnimin dhe 

zhvillimin e lidershipit: 

a. Para-shërbimit 

b. Stazhi 

c. Gjatë-shërbimit. 

 
2. Hyrja në pozicionet e Lidershipit në Shkolla. 
 

Zhvillimi i Karrierës në fazën e Para-shërbimi: (Zëvendës drejtori/ Shefi i Departamentit) 
Parakushtet: 
5 vite experience në mësimdhënie 
Diplomë pasuniversitare 
Provimi kombëtar. 
 
Faktorë të tjerë të rëndësishëm: 
Letra e motivimit 
Dosja 
Intervista. 
 

Zhvillimi i karrierës në fazën e Para-shërbimit:  
Parakushtet pvr postin e: 
4 vite experience në postin e Zëvendës drejtorit/Shefit të Departamentit 
Diplomë pasuniversitare: niveli master 
Provimi kombëtar. 
 
Faktorë të tjerë të rëndësishëm: 
Letra e motivimit 
Dosja 
Intervista 
 

Zhvillimi i Karrierës në fazën e stazht. 

Eksperiencë në ZHVP: 
Praktikant/Praktika profesionale 
Rrjete 
Seminare. 
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Zhvillimi i Karrierës në fazën e Gjatë-shërbimit. 

Eksperiencë në ZHVP: 
Rrjete 
Seminare 
Miq kritik 
Konferenca 
Vizita studimore jashtë vendit. 

 

ZHVP për Drejtorët Ekzistues të Shkollave 

Drejtorët e shkollave që kanë aktualisht pozione lidershipi duhet të inkurajohen të jenë pjesë e kurseve të 

ZHVP të cilat mund të çonin	të paktën drejt çertifikimit të nivelit të Diplomës. Kjo do të siguronte që për një 

periudhë të caktuar kohe të gjithë ose gati të gjithë drejtorë të kenë përfunduar/jenë duke përfunduar kurse 

të ZHVP. 

1. Drejtorëve të shkollave duhet t’u ofrohet mundësia për të ndjekur trajnime duke përdorur 

modelin e ZHVP të cilat të jenë fleksibël nga natyra dhe që mund të mbulohen për një periudhë 

më të gjatë kohe. Këto kurse do të ishin relevante për zhvillimin e vazhdueshëm profesional 

dhe të lidhura me Standarde specifike Vlerësimi. 

2. Ata që kanë aktualisht postin e Zëvendës drejtorit/Shefit të Departamentit do të inkurajohen 

të ndjekin studimet pasuniversitare/Master. 

Standardet	e	Vlerësimit	për	Drejtorët e Shkollave	
Duke patur parasysh gjendjen e zhvillimit në Shqipëri ne propozojmë një set prej tre Standardesh të 

Performancës dhe dhjetë indikatorë që lidhen me to. Natyrisht, ndërsa gjendja e arsimit përmirësohet 

Standardet dhe Indikatorët që shkojnë me to mund të shqyrtohen dhe zhvillohen. Për momentin mendojmë 

që kjo do të përbënte një fillim të mirë. 

	
1. Propozohen Standardert e mëposhtme të Vlerësimit: 
 
a. Normat e Sjelljes Profesionale për Drejtuesit e Shkollave, 
i. Bazuar në vlerat bazë të integritetit, drejtësisë dhe sjelljes etike, drejtuesit e shkollave veprojnë 

profesionalisht që të mund të ndërtojnë besim në marrëdhëniet me trupën pedagogjike dhe me 
komunitetin.  

ii. Drejtuesit e shkollave mund të artikulojnë një vision dhe të vendosin drejtimin e duhur për 
përmirësimin e shkollës dhe influencimin e mësuesve dhe komunitetin më të gjerë për të 
bashkëndarë vizionin dhe të ndjekin atë drejtim që është vendosur. 

iii. Drejtuesit e shkollave menaxhojnë veten mire dhe përdorin praktika etike dhe aftësitë sociale për 
t’i trajtuar situatat e ndryshme. Ata komunikojnë, negociojnë, bashkëpunojnë dhe përkrahin me 
efektivitet dhe mbajnë marrëdhënie të mira me të gjithë anëtarët e komunitetit të shkollës. 

 
b. Praktikat e lidershipit që Nevojiten për Përmirësimin e Shkollës 
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i. Zhvillimi i një kulture shkolle dhe program mësimor që çojnë në një mjedis të nxëni të sigurt dhe 
efikas të nxënësve dhe në rritjen profesionale të trupës pedagogjike.   

ii. Promovimi i përfitimeve të të nxënit professional të të gjithë stafit, krijon mundësi për lidershipin e 
mësuesve dhe një kulture fuqizimi. 

iii. Promovimi i përdorimit të kërkimit dhe fakteve për të informuar dhe zhvilluar praktikën pedagogjike 
të mësuesve dhe përdorimit të të dhënave për të monitoruar progresin e fëmijëve/nxënësve dhe 
zhvillimin për të rritur barazinë e arsimimit. 

iv. Sigurimi i një menaxhimi efikas të institucionit, operimin e tij dhe burimeve të veta fiskale, 
materiale dhe njerëzore. 

v. Fokusimi në përmirësimin e shkollës dhe progresin akademik të nxënësve nëpërmjet lidershipit 
mësimor, zhvillimit dhe përmirësimit të kurrikulës, dhe përdorimit të vlerësimeve të matshme të 
rritjes dhe performancës së qendrueshme. 

 
c. Të kuptuarit e Domosdoshmërive Ligjore dhe Sociale të Lidershipit Efikas. 
i. Bashkëpunimi me trupën pedagogjike dhe anëtarët e komunitetit për t’iu përgjigjur interesave të 

ndryshme dhe për të mobilizuar burimet e komunitetit. 
ii. Komunikimi efikas me komunitetin e shkollës për t’i mbajtur ata në një hap me ndryshimet e 

rëndësishme në legjislacionin për arsimin dhe ndikimin e tyre tek shkolla. 
 
 
2. Standardet e propozuara të Vlerësimit për Drejtorët e Shkollave duhet të influencojnë projektimin 

e kursit, zhvillimin e njësive të studimit, dhe pedagogjitë e të mësuarit të kurseve që propozohen.  
 
3. Inspektorët rajonalë dhe zyrtarë të tjerë të cilëve u është besuar mbështetja dhe monitorimi i 

përmirësimit të shkollës që do të bëhet me anë të mundësive për ZHVP në fusha specifike në lidhje 
me Standardet e Vlerësimit.  

 

4. Inspektorët rajonalë dhe zyrtarë të tjerë duhet të kenë kualifikime pasuniversitare me qëllim që të 
sigurojnë mbështetjen e duhur që të kenë një ndikim të vërtetë në shkollat e tyre. 

 

Rishikimi i rolit të Drejtuesve të Shkollës 

Ky grup rekomandimesh jepen me qëllim që Standardet e Vlerësimit dhe Indikatorët të kenë ndikimin e 

dëshiruar e për nevojën e rishikimit të roleve dhe përgjegjësive që drejtuesit e shkollave pritet të 

përmbushin aktualisht. Ne rekomandojmë që: 

1. Rishikim i përshkrimit të punës që drejtorët e shkollave kanë aktualisht (drejtorët, zëvendësdrejtorët 

dhe Shefat e Depaertamenteve) ndërmerret në përputhje me Standardet e propozuara të Vlerësimit 

dhe gjetjet e këtij raporti. 

2. Drejtuesit e shkollave angazhohen në forume (p.sh. workshop-e, diskutime) për të adresuar 

perceptimet që kanë për rolet dhe përgjegjësitë e tyre, sfidat me të cilat përballen me qëllim që të 

ndihmojnë autoritetet arsimore të lidhin politikat e reformës, qeverisjen dhe pritshmëritë e 

llogaidhënies. Kjo mund të shihet si një formë e ZHVP që në fakt mund të çojë në: 

® Përshkrim pune të rishikuar mbi bazën e pritshmërive aktuale dhe të ardhshme. 
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® Strukturat e rishikuara të qeverisjes që mund të çojnë drejt më shumë mundësive për shkollat dhe 

drejtorët e shkollave për të ndërmarrë një rol aktiv dhe angazhues në ecjen përpara të shkollës së tyre. 

3. Drejtuesit e shkollave shpenzojnë shumicën e kohës së tyre (46%) vetëm në zyrë duke u kujdesur për 

çështjet administrative. Prandaj është e nevojshme një figurë mbështetëse, që të mund të kujdeset 

për çështjet administrative duke i dhënë më shumë kohë drejtorit për t'u angazhuar në praktikat e 

menaxheriale dhe të udhëheqjes. 

4. Drejtorët duhet të angazhohen më shumë në zhvillimin e vetë-vlerësimit si plotësues të vlerësimit të 

jashtëm. Në këtë mënyrë, ata do të monitorojnë dhe rrisin performancën e tyre duke sjellë 

përmirësime në shkollë. 

Qeverisja 

Drejtuesit më të mire të trajnuar në botë nuk kanë sukses apo nuk mund të mbijetojnë gjatë, në një sistem 

i cili shpesh fokusohet në nivele më të larta llogaridhënieje ndërkohë që mbajnë nën kontroll përmirësimin 

e shkollës. Kjo kërkon politika shtetërore dhe rajonale të cilat kanë si synim të sigurojnë kushtet, autoritetin 

si dhe incentivat me qëllim që drejtuesit e shkollave dhe skuadrat e tyre duhet të jenë të suksesshëm në 

rritjen e progresit të të gjithë fëmijëve në arsim. Për këtë arsye ne rekomandojmë gjithashtu që: 

1. Strukturat e qeverisjes të rishikohen me qëllim që të sigurohen që shkollat të bëhen më të përgjegjshme 

dhe me qasje llogaridhënieje për përmirësimin e shkollës. 

2. SHkollave u lihet më shumë tolerance në vendosjen e politikave të cilat janë thelbësore për 

përmirësimin e shkollave. 

3. Struktura mbështetëse të instalohen për t’u siguruar që shkollat, veçanërisht ato që përballen me 

vështirësi, t’u jepet mbështetje e vazhdueshme për të adresuar problemet që i pengojnë ata në 

zhvillimin e nxënësve dhe mësuesve. 

 

Rekomandimet për Aktet nënligjore Aktet Administrative 

A) Aktet e reja nënligjore / AKtet Administrative 

Më poshtë jepen një seri rekomandimesh për aktet e reja nënligjore/aktet administrative për Ministrinë e 

Arsimit, Sporteve e Rinisë: 

1. Udhëzimi pët "Funksionimin e Sistemit të Trajnimit Profesional Fillestar dhe të Vazhdueshëm të Shefave 

të Institucioneve Arsimore të Arsimit Para-universitar " 
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Ky udhëzim duhet të përmbajë: 

a. Qëllimin e trajnimit profesional fillestar dhe të vazhdueshëm për drejtuesit e institucioneve arsimore të 

arsimit para-universitar; 

b. Format e formimit dhe zhvilimit profesional; 

b. Tipet e trajnimeve; 

c. Shuma e krediteve për çdo program trajnimi; 

d. Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes për drejtorët/zëvendës drejtorët dhe ata që aspirojnë pozicionin e 

drejtorit dhe zëvendës drejtorit duhet të pranohen në fillim të programit të zhvillimit profesional  

e. Procedura e aplikimit për konkurs në programin e trajnimit; 

f. Rregullat për akreditim të programeve të trajnimit që sigurohen nga Drejtorët e Shkollave; 

g. Rregullat për provimin e çertifikimit që sigurohen nga Shkolla e Drejtorëve; 

h. Rregullat për apelim ndaj procedurave të përzgjedhjes dhe rezultateve dhe për rezultatin e provimit të 

çertifikimit; 

i. Rregullat për lëshimin e çertificates dhe vlefshmëria e saj; 

j. Rregullat për monitorimin e sistemit të trajnimit fillestar dhe vazhdueshëm profesional të drejtuesve të 

institucioneve arsimore të arsimit para-universitar. 

 

2. Udhëzimi për trajnimin e inspektorëve të cilët do të inspektojnë performancën e drejtuesve të shkollave   

a. Qëllimi i trajnimit të inspektorëve të cilët do të inspektojnë performancën e drejtorëve të institucioneve 

arsimore të arsimit para-universitar; 

b. Format dhe tipet e trajnimeve; 

c. Sasia e krediteve për çdo program trajnimit; 

d. Kushtet dhe kriteret për përzgjedhjen e inspektorëve që do pranohen në programin e trajnimit; 

e. Procedura e aplikimit për konkursin në programin e trajnimit; 

f. Rregullat për akreditimin e programeve të trajnimit për inspektorët; 

g. Rregullat për provimin e çertifikimit për inspektorët; 

h. Rregullat për apelim të procedures së përzgjedhjes dhe për rezultatet e provimit të çertifikimit 

i. Rregullat për lëshimin e çertifikatës dhe validimin e saj; 

j. Rregullat për monitorimin e  sistemit të trajnimit të inspektorëve. 

 

3. Udhëzimi për kriteret e përzgjedhjes së IAL ose njësive të tjera që do të bashkëpunojnë me Shkollën e 

Drejtorëve për të përmbushur misionin e vet (bazuar në pikën 10 / d të VKM nr.540, datë 19.9.2018) 
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4. Urdhri për miratimin e Programit të Trajnimit për formimin paraprak të shkollës së drejtorëve dhe 

zëvendës drejtorëve (bazuar në pikën 7, 10 / b të VKM Nr. 540, datë 19.9.2018) 

5. Urdhri për miratimin e Programit të Trajnimit për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të drejtorëve të 

shkollave dhe zëvendës drejtorëve (bazuar në pikën 7, 10 / b të VKM Nr. 540, datë 19.9.2018) 

6. Urdhri për miratimin e Programit të Trajnimit për inspektorët të cilët do të vlerësojnë performancën e 

drejtorëve të shkollave (bazuar në pikën 14 të VKM Nr. 540 datë 19 shtator 2018) 

7. Urdhri për miratimin e Rregullores së Shkollës së Drejtorëve "Për zhvillimin profesional dhe kaulifikimin 

e drejtorëve, zëvendës drejtorëve të institucioneve arsimore para-universitare në Shqipëri " (bazuar në 

pikën e 11-të të VKM nr.540, datë 19.9.2018) 

 

A) Aktet nënligjore / Aktet Administrative – Rekomandohen të shfuqizohen 

1. Urdhri 467, datë 15.09.2016 “Për miratimin e standardeve të performancës dhe kriteret e vlerësimit për 

drejtorët e shkollave”, pasi propozohet një grup i ri standardesh të performancës për drejtorët e shkollave 

2. Urdhri Nr. 418, datë 11.08.2016 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit profesional dhe kualifikimit të 

krerëve të institucioneve arsimore në sistemin arsimor para-universitar”, pasi bie ndesh me Ligjin Nr. 

48/2018 "Për disa amendime në Ligjin nr. 69/2012, "Për sistemin arsimor para-universita në Republikën e 

Shqipërisë ", i ndryshuar dhe VKM nr. 540, datë 19.9.2018 

 

A) Aktet e reja nënligjore / Aktet administrative – Rekomandohen të ndryshohen 

1. Udhëzimi nr. 1, datë 20.01.2017 “Për funskionimin e sistemit të vazhdueshëm profesional të punonjësve 

në arsim" rekomandohet të ndryshohet duke u fokusuar vetëm në zhvillimin e vazhdueshëm profesional të 

mësuesve 

2. Udhëzimi nr. 57, datë 19.09.2013 "Për procedurat e emërimit dhe shkarkimit të drejtorëve të 

institucioneve publike arsimore " rekomandohet të ndryshohet, duke marrë në konsideratë Ligjin Nr. 

48/2018 "Për disa amendime të Ligjit nr. 69/2012, "Për sistemin arsimor para-universitar në Republikën e 

Shqipërisë", i ndryshuar, dhe VKM Nr. 540, datë 19.9.2018 

3. Udhëzimi Nr. 58, datë 12.11.2013 "Pvr procedurat e emërimit dhe shkarkimit të zëvendës drejtorëve të 

institucioneve të arsimit publik ", rekomandohet të ndryshohet duke marrë në konsideratë Ligjin Nr. 

48/2018 "Për disa amendime dhe amendimet e Ligjit nr. 69/2012, "Për sistemin arsimor para-universitar në 

Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, dhe VKM Nr. 540, datë 19.9.2018 
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4. Dispozitat normative për sistemin arsimor parauniversitar 2013, i ndryshuar, rekomandohet të 

ndryshohet duke marrë në konsideratë Ligjin Nr. 48/2018 Nr. 48/2018 "Për disa amendime dhe amendimet 

e Ligjit nr. 69/2012, "Për sistemin arsimor para-universitar në Republikën e Shqipërisë ", i ndryshuar, dhe 

VKM Nr. 540, datë 19.9.2018 

 

 

 

 



1

Shtojca 1

Pyetësori i Mësuesve

Numri i përgjigjeve

6,431
0 33000



2

Viti i lindjes:

> 1990 1980-1989 1970-1979 1960-1969

> 1990 [9%, 547]

1980-1989 [35%, 2,257]

1970-1979 [35%, 2,273]

1960-1969 [21%, 1,354]

Gjinia:

Mashkull
22%, 1403

Femër
78%, 5028



3

Kualifikimi më i lartë i fituar nga mësuesit:

Numri i përgjigjeve

Doktoraturë

Master Shkencor

Master Profesional

Studimet e larta ‘Bachelor’

Diplomë Univ. (sistemi i vjetër)

Shkollë pedagogjike

Tjetër

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

33

963

1,162

205

3,507

122

439

Marrëdhënia e punës në vitin aktual shkollor:

Numri i përgjigjeve

Mësues me kontratë me afat të
papërcaktuar

Mësues me kontratë të
përkohshme me afat një-vjecar

Mësues me kontratë të
përkohshme më të shkurtër se ...

Tjetër, specifiko

0 1,000 2,000 3,000 4,000

4,458

390

273

1,310



4

Roli në shkollë:

Mësues plotësues Nëndrejtor Mësues

Mësues plotësues [1%, 63]Nëndrejtor [4%, 285]

Mësues [95%, 6,082]

Vite pune si mësues: 

Numri i përgjigjeve

Më pak se 1 vit 1-9 vjet 10-19 vjet 20-29 vjet 30-40 vjet
0

1,000

2,000

178

1,793

2,286

1,469

705



5

Orë mësimdhënie në javë:

Numri i përgjigjeve

Më pak se 10 orë

10-19 orë

20-29 orë

30-40 orë

0 2,000 4,000

319

457

5,471

184



6

SEKSIONI I PARË: PERCEPTIMI I 
MËSUESVE MBI LIDERSHIPIN E 

DREJTORIT TË SHKOLLËS
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A. DREJTIMI STRATEGJIK

Sa dakord jeni me këto pohime?
(Ju lutemi shprehni dakordësinë tuaj nga 1-aspak dakord në 6-plotësisht dakord)

Drejtori i shkollës ...

1 2 3 4 5 6

e bën vizionin e zhvillimit të ...

impenjohet derisa burimet në ...

mbështet mësuesit për të ...

përhap lidershipin midis ...

diskuton objektivat e shkollës ...

inkurajon mësuesit të ...

i kushton vëmendje ...

ndihmon në sqarimin e ...

angazhohet të orientojë ...

angazhohet derisa klasat, ...

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

106

85

97

134

92

105

132

97

105

98

85

81

84

126

70

99

107

92

102

89

161

159

132

215

129

154

162

165

170

153

315

317

258

459

244

306

310

346

328

345

974

992

909

1,402

773

1,101

978

1,116

1,127

1,103

4,790

4,797

4,951

4,095

5,123

4,666

4,742

4,615

4,599

4,643

Field 1 2 3 4 5 6

e bën vizionin e zhvillimit të shkollës të qartë dhe të kuptueshëm,
duke siguruar një ndjenjë qëllimi të përbashkët

106 85 161 315 974 4,790
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impenjohet derisa burimet në dispozicion të përdoren në mënyrë të
qëndrueshme me objektivat e shkollës

85 81 159 317 992 4,797

mbështet mësuesit për të kuptuar lidhjen midis objektivave të
shkollës dhe udhëzimeve që vijnë nga autoritetet lokale dhe
kombëtare

97 84 132 258 909 4,951

përhap lidershipin midis mësuesve, duke theksuar më së shumti
aftësitë dhe kapacitetet e koordinimit të pranishme në shkollë

134 126 215 459 1,402 4,095

diskuton objektivat e shkollës dhe strategjitë me mësuesit në takime
dhe mbledhje

92 70 129 244 773 5,123

inkurajon mësuesit të reflektojnë nëse qëllimet individuale
profesionale janë në përputhje me objektivat dhe prioritetet e
shkollës

105 99 154 306 1,101 4,666

i kushton vëmendje mendimeve të mësuesve për problemet e
hasura në ndjekjen e objektivave të shkollës

132 107 162 310 978 4,742

ndihmon në sqarimin e domethënies specifike të objektivave të
shkollës në aspektin e implikimeve praktike për kurrikulën dhe
mësimdhënien

97 92 165 346 1,116 4,615

angazhohet të orientojë mësuesit drejt objektivave ambiciozë për të
përmirësuar të nxënit e nxënësve

105 102 170 328 1,127 4,599

angazhohet derisa klasat, departamentet dhe grupet e tjera të
përcaktojnë qëllimet për përmirësimin real te mësimit dhe në
përputhje me vizionin e zhvillimit të shkollës

98 89 153 345 1,103 4,643
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Field Min Max Mesatarja Devijimi
Standard

Varianca Numri i
përgjigjeve

e bën vizionin e zhvillimit të shkollës të qartë
dhe të kuptueshëm, duke siguruar një ndjenjë
qëllimi të përbashkët

1.00 6.00 5.54 0.99 0.98 6431

impenjohet derisa burimet në dispozicion të
përdoren në mënyrë të qëndrueshme me
objektivat e shkollës

1.00 6.00 5.56 0.95 0.91 6431

mbështet mësuesit për të kuptuar lidhjen midis
objektivave të shkollës dhe udhëzimeve që
vijnë nga autoritetet lokale dhe kombëtare

1.00 6.00 5.59 0.95 0.90 6431

përhap lidershipin midis mësuesve, duke
theksuar më së shumti aftësitë dhe kapacitetet
e koordinimit të pranishme në shkollë

1.00 6.00 5.36 1.11 1.22 6431

diskuton objektivat e shkollës dhe strategjitë me
mësuesit në takime dhe mbledhje

1.00 6.00 5.63 0.92 0.85 6431

inkurajon mësuesit të reflektojnë nëse qëllimet
individuale profesionale janë në përputhje me
objektivat dhe prioritetet e shkollës

1.00 6.00 5.52 1.00 1.00 6431

i kushton vëmendje mendimeve të mësuesve
për problemet e hasura në ndjekjen e
objektivave të shkollës

1.00 6.00 5.51 1.05 1.11 6431

ndihmon në sqarimin e domethënies specifike
të objektivave të shkollës në aspektin e
implikimeve praktike për kurrikulën dhe
mësimdhënien

1.00 6.00 5.51 0.99 0.98 6431

angazhohet të orientojë mësuesit drejt
objektivave ambiciozë për të përmirësuar të
nxënit e nxënësve

1.00 6.00 5.50 1.01 1.03 6431

angazhohet derisa klasat, departamentet dhe
grupet e tjera të përcaktojnë qëllimet për
përmirësimin real te mësimit dhe në përputhje
me vizionin e zhvillimit të shkollës

1.00 6.00 5.52 0.99 0.97 6431
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B. ORGANIZIMI I MËSIMDHËNIES

Sa dakord jeni me këto pohime?
(Ju lutemi shprehni dakordësinë tuaj nga 1-aspak dakord në 6-plotësisht dakord)

Drejtori i shkollës ...

1 2 3 4 5 6

i bën të qartë mësuesve
pritshmëritë e shkollës rreth ...

angazhohet të organizojë
mësimdhënien në mënyrë të ...

sigurohet që mësimi të jetë i
organizuar në mënyrë të tillë ...

sigurohet që nevojat për trajnim
të studentëve më të aftë dhe ...

në organizimin e mësimdhënies,
merr përsipër të inkurajojë ...

sigurohet që të jenë të
pranishme kushtet e ...

në organizimin e aktiviteteve
shkollore dhe mësimore, bën ...

siguron që të ketë përfshirje të
mësuesve në proceset e ...

merr në konsideratë mendimet e
mësuesve kur vendosen ...

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

83

129

107

100

121

74

90

110

124

80

108

90

119

100

75

81

87

99

139

206

168

163

180

117

152

159

162

319

426

376

428

401

264

286

326

298

1,091

1,310

1,125

1,261

1,336

840

967

1,042

927

4,719

4,252

4,565

4,360

4,293

5,061

4,855

4,707

4,821
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Field Min Max Mesatarja Devijimi
Standard

Varianca Numri i
përgjigjeve

i bën të qartë mësuesve pritshmëritë e shkollës
rreth roleve dhe përgjegjësive në zhvillimin e
aktiviteteve didaktike

1.00 6.00 5.55 0.94 0.88 6431

angazhohet të organizojë mësimdhënien në
mënyrë të tillë që të ketë metoda homogjene të
mësimdhënies

1.00 6.00 5.40 1.08 1.17 6431

sigurohet që mësimi të jetë i organizuar në
mënyrë të tillë që të ketë punë në grupe dhe
koordinim ndërmjet mësuesve

1.00 6.00 5.49 1.01 1.02 6431

sigurohet që nevojat për trajnim të studentëve
më të aftë dhe atyre me vështirësi më të mëdha
të merren parasysh në organizimin e
aktiviteteve mësimore

1.00 6.00 5.44 1.03 1.06 6431

në organizimin e mësimdhënies, merr përsipër
të inkurajojë ndryshimet e nxitura nga mësuesit

1.00 6.00 5.43 1.05 1.10 6431

sigurohet që të jenë të pranishme kushtet e
nevojshme për kuptimin e udhëzimeve nga
Ministria, urdherave, qarkoreve, vendimeve
specifike nga DAR / ZA, etj., në programin
mësimor dhe në aktivitetet edukative të shkollës

1.00 6.00 5.63 0.89 0.79 6431

në organizimin e aktiviteteve shkollore dhe
mësimore, bën të qartë rolin e koordinatorëve
(p.sh. nëndrejtorëve, koordinatorët e klasave,
etj.)

1.00 6.00 5.57 0.95 0.91 6431

siguron që të ketë përfshirje të mësuesve në
proceset e vendimmarrjes në lidhje me
mësimdhënien si edhe në projektet dhe
iniciativat e tjera shkollore

1.00 6.00 5.52 1.00 1.00 6431

merr në konsideratë mendimet e mësuesve kur
vendosen veprimet që ndikojnë në
mësimdhënie

1.00 6.00 5.53 1.03 1.06 6431
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C. VETËVLERËSIMI DHE PËRMIRËSIMI

Sa dakord jeni me këto pohime?
(Ju lutemi shprehni dakordësinë tuaj nga 1-aspak dakord në 6-plotësisht dakord)

Drejtori i shkollës ...

1 2 3 4 5 6

sigurohet që mësuesit të
përdorin rezultatet që rrjedhin ...

angazhohet që të drejtojë
vëmendjen e mësuesve mbi ...

vlerëson shkallën e arritjes së
objektivave të përmirësimit të ...

rregullisht inkurajon mësuesit për
të vlerësuar përparimin drejt ...

dëgjon mendimet dhe i kushton
vëmendje problemeve që ...

suporton grupet profesionale që
shfaqin mangësi në hartimin / ...

sigurohet që pikëpamja e
familjeve të merret parasysh ...

krijon mundësi për të diskutuar
ide të reja mbi planin e ...

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

96

102

98

114

128

127

84

114

94

91

73

88

78

89

90

81

166

163

139

156

154

178

162

159

380

422

341

336

352

474

381

301

1,461

1,384

1,118

1,085

1,026

1,417

1,162

1,038

4,234

4,269

4,662

4,652

4,693

4,146

4,552

4,738
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Field Min Max Mesatarja Devijimi
Standard

Varianca Numri i
përgjigjeve

sigurohet që mësuesit të përdorin rezultatet që
rrjedhin nga vetë-vlerësimi i shkollës (për
mësimin ose në fusha të tjera) për të planifikuar
aktivitetet mësimore

1.00 6.00 5.44 1.00 0.99 6431

angazhohet që të drejtojë vëmendjen e
mësuesve mbi aspektet kritike të mësimdhënies
dhe të nxënit të evidentuara nga vetëvlerësimi

1.00 6.00 5.44 1.01 1.02 6431

vlerëson shkallën e arritjes së objektivave të
përmirësimit të shkollës, duke përdorur tregues
objektivë (p.sh. rezultatet e testeve mësimore,
pyetësorët e standardizuar etj.)

1.00 6.00 5.53 0.96 0.93 6431

rregullisht inkurajon mësuesit për të vlerësuar
përparimin drejt arritjes së qëllimeve të
përmirësimit

1.00 6.00 5.51 1.01 1.02 6431

dëgjon mendimet dhe i kushton vëmendje
problemeve që hasen nga mësuesit në zbatimin
e veprimeve përmirësuese

1.00 6.00 5.51 1.02 1.05 6431

suporton grupet profesionale që shfaqin
mangësi në hartimin / zbatimin e veprimeve
përmirësuese

1.00 6.00 5.40 1.06 1.11 6431

sigurohet që pikëpamja e familjeve të merret
parasysh në proceset e përmirësimit

1.00 6.00 5.50 0.97 0.95 6431

krijon mundësi për të diskutuar ide të reja mbi
planin e përmirësimit të shkollës dhe
mundësinë që mësuesit të mësojnë nga njëri-
tjetri

1.00 6.00 5.53 1.00 1.00 6431
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D. ZHVILLIMI I KAPITALIT PROFESIONAL

Sa dakord jeni me këto pohime?
(Ju lutemi shprehni dakordësinë tuaj nga 1-aspak dakord në 6-plotësisht dakord)

Drejtori i shkollës ...

1 2 3 4 5 6

i ofron mësuesit mbështetje të ...

i jep liri mësuesit të zgjedh ...

tregon besim në aftësinë e ...

është i gatshëm të ndihmojë ...

siguron që angazhimi i ...

motivon mësuesit duke i ...

identifikon aktivitetet dhe ...

angazhohet për të siguruar që ...

përcakton aktivitete trajnuese ...

është i gatshëm të diskutoj me ...

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

154

100

110

107

114

154

102

95

130

130

119

86

86

93

100

121

101

90

104

103

216

144

143

141

157

203

151

153

204

150

397

314

309

296

357

388

325

309

400

296

1,202

979

988

824

1,100

1,076

1,113

1,022

1,221

955

4,343

4,808

4,795

4,970

4,603

4,489

4,639

4,762

4,372

4,797
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Field Min Max Mesatarja Devijimi
Standard

Varianca Numri i
përgjigjeve

i ofron mësuesit mbështetje të personalizuar
dhe stimulim intelektual për përmirësim
profesional

1.00 6.00 5.40 1.12 1.26 6431

i jep liri mësuesit të zgjedh mënyrën më të mirë
për arritjen e objektivave të miratuara

1.00 6.00 5.55 0.98 0.95 6431

tregon besim në aftësinë e mësuesve për të
kryer më së miri punën e tyre

1.00 6.00 5.54 0.99 0.98 6431

është i gatshëm të ndihmojë mësuesit për
zgjidhjen e çdo vështirësie dhe problematike

1.00 6.00 5.57 0.99 0.97 6431

siguron që angazhimi i mësuesve të njihet duke
vlerësuar përpjekjet e tyre të veçanta

1.00 6.00 5.49 1.02 1.05 6431

motivon mësuesit duke i lavdëruar ata për
angazhimin dhe rezultatet e arritura

1.00 6.00 5.42 1.12 1.26 6431

identifikon aktivitetet dhe mundësitë, si dhe
trajnimet institucionale, të cilat nxisin rritjen
profesionale të mësuesve

1.00 6.00 5.51 1.00 1.00 6431

angazhohet për të siguruar që trajnimet të cilat
ndikojnë në objektivat e shkollës të
frekuentohen nga të gjithë

1.00 6.00 5.54 0.97 0.95 6431

përcakton aktivitete trajnuese për mësuesit të
cilat janë në përputhje me objektivat e shkollës

1.00 6.00 5.42 1.08 1.16 6431

është i gatshëm të diskutoj me mësuesit
zgjedhjet më të mira mbi trajnimet që bëhen për
nxitjen e rritjes së tyre profesionale

1.00 6.00 5.52 1.04 1.08 6431
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E. MENAXHIMI I RRJETEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME FAMILJET 

Sa dakord jeni me këto pohime?
(Ju lutemi shprehni dakordësinë tuaj nga 1-aspak dakord në 6-plotësisht dakord)

Drejtori i shkollës ...

1 2 3 4 5 6

ndërton në mënyrë aktive rrjete
dhe / ose bashkëpunime me ...

në mënyrë aktive ndërton rrjete
dhe / ose bashkëpunime me ...

promovon pjesëmarrjen e
mësuesve në aktivitete në ...

siguron që puna e mësuesve në
rrjet të prodhojë një efekt ...

mbështet mësuesit në lehtësimin
e raportimit të rezultateve ...

mbështet mësuesit në
marrëdhëniet dhe ...

është në dispozicion për të
dëgjuar problemet që ...

kur ka një problem të veçantë
me një familje, angazhohet ...

në mënyrë transparente dhe të
përgjegjshme, ju bën të qartë ...

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

118

102

109

100

93

97

92

83

80

121

121

94

97

108

86

98

97

105

218

192

191

170

152

136

134

105

122

473

462

380

361

352

285

240

256

261

1,424

1,393

1,207

1,125

1,109

916

809

769

916

4,077

4,161

4,450

4,578

4,617

4,911

5,058

5,121

4,947
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Field Min Max Mesatarja Devijimi
Standard

Varianca Numri i
përgjigjeve

ndërton në mënyrë aktive rrjete dhe / ose
bashkëpunime me territorin për të marrë burime
shtesë (p.sh. mjetet arsimore, hapësirat etj)

1.00 6.00 5.36 1.08 1.17 6431

në mënyrë aktive ndërton rrjete dhe / ose
bashkëpunime me territorin të dobishme për të
përmirësuar drejtpërdrejt mësimin dhe
mësimëdhënien

1.00 6.00 5.40 1.05 1.10 6431

promovon pjesëmarrjen e mësuesve në
aktivitete në bashkëpunim me territorin

1.00 6.00 5.46 1.03 1.06 6431

siguron që puna e mësuesve në rrjet të
prodhojë një efekt pozitiv në mësimdhënien dhe
nxënien për të gjithë shkollën

1.00 6.00 5.50 1.01 1.01 6431

mbështet mësuesit në lehtësimin e raportimit të
rezultateve arsimore dhe të mësuarit të
nxënësve për familjet

1.00 6.00 5.51 1.00 0.99 6431

mbështet mësuesit në marrëdhëniet dhe
komunikimet me familjet

1.00 6.00 5.58 0.96 0.92 6431

është në dispozicion për të dëgjuar problemet
që mësuesit hasin në marrëdhëniet e tyre me
familjet e nxënësve

1.00 6.00 5.60 0.95 0.91 6431

kur ka një problem të veçantë me një familje,
angazhohet për ta zgjidhur atë

1.00 6.00 5.63 0.92 0.85 6431

në mënyrë transparente dhe të përgjegjshme, ju
bën të qartë familjeve dhe bashkëbiseduesve të
tjerë të zonës, përdorimin e burimeve të
shkollës

1.00 6.00 5.59 0.94 0.88 6431



18

SEKSIONI I DYTË: 
KARAKTERISTIKAT E MËSUESVE 

DHE TË KLASAVE
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PERCEPTIMET E MËSUESVE MBI KLIMËN NË KLASË DHE 
SHKOLLË

Sipas mendimit tuaj, nxënësit e shkollës suaj...
(Ju lutemi shprehni mendimin tuaj nga 1-asnjë në 6-të gjithë ose pothuajse të gjithë)

1 2 3 4 5 6

tregojnë respekt për mësuesit
dhe stafin e shkollës?

tregojnë respekt për ambjentet
dhe pajisjet e shkollës?

sillen mirë gjatë pushimit

0 2,000 4,000 6,000

76

70

72

107

132

112

286

369

299

639

766

736

1,582

1,712

1,674

3,741

3,382

3,538

Field Min Max Mesatarja Devijimi
Standard

Varianca Numri i
përgjigjeve

tregojnë respekt për mësuesit dhe stafin e
shkollës?

1.00 6.00 5.30 1.05 1.11 6431

tregojnë respekt për ambjentet dhe pajisjet e
shkollës?

1.00 6.00 5.19 1.09 1.20 6431

sillen mirë gjatë pushimit 1.00 6.00 5.25 1.06 1.13 6431
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Sipas mendimit tuaj, nxënësit e klasës suaj...
(Ju lutemi shprehni mendimin tuaj nga 1-asnjë në 6-të gjithë ose pothuajse të gjithë)

1 2 3 4 5 6

respektojnë pikëpamjet e ...

ndihmojnë njëri-tjetrin

respektojnë nxënësit e tjerë

punojnë së bashku me kënaqësi

shqetësojnë punën e ...

janë të pavëmendshëm gjatë ...

grinden me njëri-tjetrin

janë shumë të nervozuar

ndajnë shqetësimet e tyre me ju

ju kërkojnë mbështetje ose ...

shprehin ndjenjat / emocionet ...

janë të motivuar

i japin rëndësi asaj që ata ...

shqetësohen për rezultatet që ...

janë të lumtur për tu testuar

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

37

22

28

22

2,239

1,878

2,385

3,167

93

47

68

36

32

76

191

70

63

80

81

1,207

1,375

1,555

1,150

145

95

130

92

95

129

426

274

235

259

259

615

770

596

490

417

284

399

311

326

464

933

885

785

813

765

639

850

587

455

927

702

929

1,003

1,010

1,269

1,613

2,172

1,841

1,945

1,799

879

867

695

527

1,863

1,743

1,943

1,876

2,026

2,141

1,725

2,993

3,485

3,306

3,505

852

691

613

642

2,986

3,560

2,962

3,113

2,942

2,352

1,543
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Field Min Max Mesatarja Devijimi
Standard

Varianca Numri i
përgjigjeve

respektojnë pikëpamjet e ndryshme nga
pikëpamja e tyre

1.00 6.00 5.19 0.96 0.93 6431

ndihmojnë njëri-tjetrin 1.00 6.00 5.30 0.93 0.86 6431

respektojnë nxënësit e tjerë 1.00 6.00 5.25 0.96 0.92 6431

punojnë së bashku me kënaqësi 1.00 6.00 5.29 0.95 0.91 6431

shqetësojnë punën e nxënësve të tjerë 1.00 6.00 2.89 1.85 3.41 6431

janë të pavëmendshëm gjatë mësimit 1.00 6.00 2.93 1.74 3.01 6431

grinden me njëri-tjetrin 1.00 6.00 2.61 1.72 2.95 6431

janë shumë të nervozuar 1.00 6.00 2.37 1.75 3.05 6431

ndajnë shqetësimet e tyre me ju 1.00 6.00 5.06 1.14 1.30 6431

ju kërkojnë mbështetje ose ngushëllim kur
ata kanë nevojë

1.00 6.00 5.28 1.00 1.01 6431

shprehin ndjenjat / emocionet e tyre 1.00 6.00 5.09 1.09 1.20 6431

janë të motivuar 1.00 6.00 5.17 1.01 1.02 6431

i japin rëndësi asaj që ata bëjnë në shkollë 1.00 6.00 5.13 1.01 1.01 6431

shqetësohen për rezultatet që arrijnë në
shkollë

1.00 6.00 4.92 1.10 1.21 6431

janë të lumtur për tu testuar 1.00 6.00 4.38 1.33 1.76 6431
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VETË EFIKASITETI INDIVIDUAL I MËSUESVE

Sa dakord jeni me këto pohime?
(Ju lutemi shprehni dakordësinë tuaj nga 1-aspak dakord në 6-plotësisht dakord)

1 2 3 4 5 6

Jam i/e bindur se jam në gjendje
të jap mësim me sukses mbi ...

Kur përpiqem shumë unë mund
të bëj për vete edhe nxënësit ...

Jam i/e bindur se me kalimin e
kohës do të jem gjithnjë e më ...

Kam besim në aftësinë time për
të qenë në gjendje për të ...

0 2,000 4,000 6,000

10

8

10

3

13

13

18

10

38

37

37

32

171

171

107

94

981

1,053

831

773

5,218

5,149

5,428

5,519

Field Min Max Mesatarja Devijimi
Standard

Varianca Numri i
përgjigjeve

Jam i/e bindur se jam në gjendje të jap
mësim me sukses mbi të gjitha temat e
rëndësishme edhe për nxënësit më të
vështirë

11.00 16.00 15.76 0.57 0.33 6431

Kur përpiqem shumë unë mund të bëj për
vete edhe nxënësit më të vështirë

11.00 16.00 15.75 0.57 0.32 6431

Jam i/e bindur se me kalimin e kohës do të
jem gjithnjë e më shumë në gjendje t'i
plotësoj nevojat formuese të nxënësve të mi

11.00 16.00 15.80 0.54 0.29 6431

Kam besim në aftësinë time për të qenë në
gjendje për të plotësuar nevojat formuese të
nxënësve të mi edhe në ditët më të këqija

11.00 16.00 15.83 0.48 0.23 6431
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VETË EFIKASITETI KOLEKTIV I MËSUESVE

Sa dakord jeni me këto pohime?
(Ju lutemi shprehni dakordësinë tuaj nga 1-aspak dakord në 6-plotësisht dakord)

1 2 3 4 5 6

Ne, si një grup mësuesish të ...

Ne, si një grup mësuesish të ...

Ne, si një grup mësuesish të ...

Ne, si një grup mësuesish të ...

Ne, si një grup mësuesish të ...

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

12

18

29

11

18

17

32

25

21

31

66

121

104

104

90

317

422

389

386

272

1,449

1,716

1,741

1,658

1,198

4,570

4,122

4,143

4,251

4,822

Field Min Max Mesatarja Devijimi
Standard

Varianca Numri i
përgjigjeve

Ne, si një grup mësuesish të kësaj shkolle, jemi
në gjendje të garantojmë cilësi të lartë në
mësimdhënie, edhe kur burimet janë të
kufizuara ose të pakta

1.00 6.00 5.63 0.68 0.46 6431

Ne, si një grup mësuesish të kësaj shkolle, jemi
në gjendje të propozojmë mënyra krijuese për
të përmirësuar mjedisin shkollor, madje edhe pa
mbështetjen e të tjerëve

1.00 6.00 5.51 0.78 0.61 6431

Ne, si një grup mësuesish të kësaj shkolle,
mund të përmirësojmë cilësinë e mësimdhënies
pavarësisht nga kufizimet e imponuara nga
sistemi

1.00 6.00 5.52 0.78 0.60 6431

Ne, si një grup mësuesish të kësaj shkolle, jemi
në gjendje të zhvillojmë dhe zbatojmë projekte
arsimore në mënyrë bashkëpunuese edhe kur
ka vështirësi

1.00 6.00 5.55 0.73 0.54 6431

Ne, si një grup mësuesish të kësaj shkolle, jemi
në gjendje të krijojmë një atmosferë pozitive,
edhe nëse kjo përfshin një ngarkesë shtesë
pune

1.00 6.00 5.65 0.71 0.51 6431
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KËNAQËSIA NË PUNË E MËSUESVE

Sa dakord jeni me këto pohime?
(Ju lutemi shprehni dakordësinë tuaj nga 1-aspak dakord në 6-plotësisht dakord)

1 2 3 4 5 6

Jam i/e kënaqur me punën time
si mësues/e në këtë shkollë

Jam i/e lumtur që jam mësues/e
në këtë shkollë

Puna ime si mësues/e në këtë
shkollë është e rëndësishme

Kam ndërmend të vazhdoj të jap
mësim sa më shumë që të jetë ...

0 2,000 4,000 6,000

12

26

5

42

17

37

10

44

45

98

28

83

165

283

101

211

926

936

591

657

5,266

5,051

5,696

5,394

Field Min Max Mesatarja Devijimi
Standard

Varianca Numri i
përgjigjeve

Jam i/e kënaqur me punën time si mësues/e në
këtë shkollë

1.00 6.00 5.76 0.59 0.34 6431

Jam i/e lumtur që jam mësues/e në këtë shkollë 1.00 6.00 5.68 0.74 0.55 6431

Puna ime si mësues/e në këtë shkollë është e
rëndësishme

1.00 6.00 5.85 0.47 0.22 6431

Kam ndërmend të vazhdoj të jap mësim sa më
shumë që të jetë e mundur në këtë shkollë

1.00 6.00 5.73 0.74 0.55 6431
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LIDERSHIPI INSTRUKSIONAL I MËSUESIT

Sa shpesh i realizoni aktivitetet e mëposhtme: 
(Ju lutemi shprehni dakordësinë tuaj nga 1-kurrë në 6-çdo ditë)

1 2 3 4 5 6

Demonstrim të praktikave të ...

Demonstrim të përdorimit të ...

Demonstrim të përdorimit të ...

Vëzhgim të mësuesve të tjerë ...

Mentorim të mësuesve të rinj

Mentorimi i mësuesve gjatë ...

Ndarje të materialeve dhe ...

Koordinim të programimit vjetor

Ndarje të kritereve të ...

Ndarje të kritereve të ...

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

18

13

137

195

739

811

21

24

22

28

22

18

219

252

340

335

53

39

39

48

77

40

608

580

506

542

149

112

115

133

370

247

1,256

1,193

783

911

477

363

462

543

1,800

1,465

1,951

1,897

1,443

1,595

1,479

1,302

1,630

1,773

4,144

4,648

2,260

2,314

2,620

2,237

4,252

4,591

4,163

3,906

Field Min Max Mesatarja Devijimi
Standard

Varianca Numri i
përgjigjeve

Demonstrim të praktikave të mësimdhënies 1.00 6.00 5.54 0.73 0.53 6431

Demonstrim të përdorimit të
përmbajtjeve/temave të reja

1.00 6.00 5.66 0.64 0.41 6431

Demonstrim të përdorimit të teknologjive
dixhitale për të mbështetur mësimdhënien

1.00 6.00 4.78 1.23 1.52 6431

Vëzhgim të mësuesve të tjerë gjatë
mësimdhënies dhe dhënie feedback-u

1.00 6.00 4.76 1.30 1.68 6431

Mentorim të mësuesve të rinj 1.00 6.00 4.51 1.71 2.92 6431
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Mentorimi i mësuesve gjatë periudhës së
testimeve

1.00 6.00 4.38 1.71 2.92 6431

Ndarje të materialeve dhe përvojave mësimore 1.00 6.00 5.50 0.84 0.70 6431

Koordinim të programimit vjetor 1.00 6.00 5.59 0.78 0.61 6431

Ndarje të kritereve të vlerësimit brenda secilës
disiplinë

1.00 6.00 5.51 0.80 0.64 6431

Ndarje të kritereve të përgjithshme të vlerësimit
të disiplinave të ndryshme

1.00 6.00 5.44 0.85 0.72 6431
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KULTURA BASHKËPUNUESE

Sa dakord jeni me këto pohime?
(Ju lutemi shprehni dakordësinë tuaj nga 1-aspak dakord në 6-plotësisht dakord)

1 2 3 4 5 6

shkolla në të cilën jap mësim, ...

shkolla në të cilën jap mësim, ...

shkolla në të cilën jap mësim, ...

shkolla në të cilën jap mësim, ...

ekziston një kulturë ...

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

75

57

70

58

54

72

91

96

85

57

140

141

167

172

176

345

409

446

450

443

1,232

1,337

1,375

1,438

1,377

4,567

4,396

4,277

4,228

4,324

Field Min Max Mesatarja Devijimi
Standard

Varianca Numri i
përgjigjeve

shkolla në të cilën jap mësim, krijon mundësi që
stafi të marrë pjesë në mënyre aktive në
vendimarrjen e shkollës

1.00 6.00 5.53 0.92 0.85 6431

shkolla në të cilën jap mësim, krijon mundësi që
familjet e nxënësve të marrin pjesë në mënyrë
aktive në vendimarrjen e shkollës

1.00 6.00 5.50 0.93 0.86 6431

shkolla në të cilën jap mësim, u ofron nxënësve
mundësi për pjesëmarrje aktive në vendimet e
shkollës

1.00 6.00 5.46 0.97 0.94 6431

shkolla në të cilën jap mësim, ka një kulturë
përgjegjësie të shpërndarë për çështjet e
shkollës

1.00 6.00 5.46 0.94 0.89 6431

ekziston një kulturë bashkëpunuese e cila
karakterizohet nga suport reciprok

1.00 6.00 5.49 0.91 0.83 6431



28

NDRYSHIMI NË PRAKTIKAT PROFESIONALE TË MËSUESVE

Deri në ç'masë proceset për përmirësimin e shkollës po ndryshojnë 
praktikat tuaja profesionale në lidhje me këto aspekte?
(Ju lutemi shprehni mendimin tuaj nga 1-aspak në 6-shumë)

1 2 3 4 5 6

Punën në planifikimin për të ...

Punën me kolegët për çështjet ...

Ofrimin e mbështetjes për ...

Monitorimin e zbatimit të ...

Dokumentimin e aktiviteteve ...

Ndarjen me kolegët të ...

Nxitjen e një reflektimi të ...

Promovimin e koordinimit ...

Nxitjen e ndërdisiplinës ...

Nxitjen e përdorimit të ...

Nxitjen e shkëmbimit të ...

Nxitjen e projekteve specifike ...

Punën me nxënësit për ...

Punën me nxënësit në ...

Punën në aspekte të ...

Ofrimin e trajnimeve për kolegët

Bashkëpunimin me anëtarët e ...

Bashkëpunimin në grup me ...

Kërkesën për burime nga ...

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

50

54

50

53

46

50

54

71

50

117

50

54

54

52

65

107

180

169

227

72

72

67

78

67

65

84

108

77

152

71

74

68

65

81

110

198

211

275

198

198

202

202

168

127

173

293

158

348

140

171

146

124

185

238

411

415

490

704

586

616

677

515

416

521

790

606

797

456

588

414

363

586

675

877

972

869

2,153

1,974

1,870

1,964

1,641

1,444

1,807

2,012

1,824

1,814

1,605

1,789

1,451

1,383

1,810

1,800

1,772

1,744

1,645

3,254

3,547

3,626

3,457

3,994

4,329

3,792

3,157

3,716

3,203

4,109

3,755

4,298

4,444

3,704

3,501

2,993

2,920

2,925
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Field Min Max Mesatarja Devijimi
standard

Varianca Numri i
përgjigjeve

Punën në planifikimin për të përmirësuar
praktikat tuaja

14.00 19.00 18.27 0.94 0.89 6431

Punën me kolegët për çështjet që kanë të
bëjnë me kurrikulën gjatë takimeve formale

14.00 19.00 18.33 0.94 0.89 6431

Ofrimin e mbështetjes për zbatimin e
veprimeve specifike për përmirësimin e
shkollës

14.00 19.00 18.34 0.94 0.89 6431

Monitorimin e zbatimit të veprimeve specifike
për përmirësimin e shkollës

14.00 19.00 18.30 0.96 0.92 6431

Dokumentimin e aktiviteteve normale të
punës (dmth raportet, mbajtjen e të dhënave)

14.00 19.00 18.43 0.91 0.83 6431

Ndarjen me kolegët të metodave dhe
kritereve të vlerësimit të të nxënit të nxënësve

14.00 19.00 18.51 0.88 0.77 6431

Nxitjen e një reflektimi të përbashkët mbi
rezultatet e të nxënit në testet kombëtare të
standardizuara

14.00 19.00 18.38 0.94 0.88 6431

Promovimin e koordinimit arsimor ndërmjet
niveleve të ndryshme të shkollave (duke
përfshirë koordinimin ndërmjet klasave dhe
kurseve të ndryshme)

14.00 19.00 18.18 1.04 1.09 6431

Nxitjen e ndërdisiplinës brenda programit
shkollor

14.00 19.00 18.37 0.93 0.87 6431

Nxitjen e përdorimit të teknologjive dixhitale
në mësimdhënie

14.00 19.00 18.12 1.15 1.33 6431

Nxitjen e shkëmbimit të praktikave të mira
(p.sh. mësimi, përvojat, metodat mësimore)

14.00 19.00 18.46 0.90 0.81 6431

Nxitjen e projekteve specifike për përfshirje 14.00 19.00 18.37 0.94 0.88 6431

Punën me nxënësit për çështje që lidhen me
sjelljen e tyre

14.00 19.00 18.49 0.90 0.81 6431

Punën me nxënësit në çështjet që lidhen me
mësimin

14.00 19.00 18.53 0.87 0.76 6431

Punën në aspekte të ndryshme që lidhen me
trajnimin e personelit

14.00 19.00 18.35 0.97 0.94 6431

Ofrimin e trajnimeve për kolegët 14.00 19.00 18.25 1.08 1.16 6431
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Bashkëpunimin me anëtarët e bashkësisë
lokale

14.00 19.00 18.00 1.26 1.58 6431

Bashkëpunimin në grup me shkolla të tjera 14.00 19.00 17.97 1.26 1.58 6431

Kërkesën për burime nga komuniteti (p.sh.
grumbullimin e fondeve, mbështetjen,
bashkëpunimet)

14.00 19.00 17.90 1.35 1.83 6431
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NDRYSHIMI NË METODAT E MËSIMDHËNIES

Deri në çfarë masë proceset e përmirësimit brenda shkollës po 
ndryshojnë mënyrën tuaj të mësimdhënies në lidhje me këto aspekte?
(Ju lutemi shprehni mendimin tuaj nga 1-aspak në 6-shumë)

1 2 3 4 5 6

Përdorimin e metodave ...

Punën në projekte

Të mësuarit bashkëpunues

Aktivitetet laboratorike

Përdorimin e Teknologjisë së ...

Punën brenda ...

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

73

73

57

528

416

123

68

69

45

445

415

109

166

187

152

810

658

286

574

519

420

1,177

986

712

1,795

1,722

1,478

1,373

1,542

1,619

3,754

3,860

4,278

2,097

2,413

3,581

Field Min Max Mesatarja Devijimi
Standard

Varianca Numri i
përgjigjeve

Përdorimin e metodave mësimore që
përfshijnë nxënësit në aktivitete për zgjidhjen
e problemeve

3.00 14.00 13.36 0.97 0.94 6431

Punën në projekte 4.00 14.00 13.38 0.97 0.94 6431

Të mësuarit bashkëpunues 4.00 14.00 13.49 0.89 0.80 6431

Aktivitetet laboratorike 4.00 14.00 12.35 1.60 2.54 6431

Përdorimin e Teknologjisë së Informacionit
dhe Komunikimit(TIK) në mësimdhënien e
përditshme (tabletë, LIM, PC, smartphone,
platforma online, etj)

4.00 14.00 12.56 1.54 2.38 6431

Punën brenda departamenteve sipas
disiplinave

4.00 14.00 13.23 1.12 1.26 6431
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