


Seanca 1 –
Partneritetit Shkollë-Familje

- Komunitet



Një ndër elementët kryesor në
reformën shkollore është partneriteti
shkollës me familjet dhe komunitetin

Ky element i rëndësishëm dhe përbën
një nga standartet e shkollës
shqiptare në procesin e drejtimit të
insitucionit shkollor



Qëllimi i formimit të partneritetit
është të ndihmohen të gjithë nxënësit
që të kenë sukses në shkollë

Por pse ka rëndësi partneriteti ?

Diskutim 5’



Familja dhe komuniteti kanë rol
kryesor në arritjet akademike të
nxënësve

Partneriteti shkollë – familje –
komunitet kërkon ndëmarjen e një
rrugë e gjatë për të funksionuar si një
realitet në shkollën shqiptare



Drejtuesi ka rol sepse :  

 Siguron që stafi mësuesve të ketë të qartë
detyrën e tij si dhe përgjegjësitë

 Siguron mundësitë për stafin për të diskutuar
zhvillimin profesional të tyre, duke u
mbështetur edhe në partneritetin e krijuar me
familjet dhe komunitetin



 krijon klimë pozitive pune mes aktorëve
të ndryshëm në shkollë që janë mësuesi –
prindërit - komuniteti

 ndërmer planifikimin e disa hapave për
të ndërtuar apo fuqizuar partneritetin e
shkollës me familjet dhe komunitetin



 Secili aktor në ambientin shkollor luan
disa role për të ndihmuar objektivin
parësor që ka shkolla

“Të gjithë nxënësit të arrijnë rezultate sa
më të larta në mësime”.  



 Partneriteti shkollë – familje – komunitet
mbështet zhvillimin e fëmijëve dhe
familjet e tyre në lidhje me shkollën

 Bashkëpunimi dhe ndërtimi i këtij
koalicioni në nivel shkollor është proces
i rëndësishëm në përpjekjen për
implementimin e Reformës Arsimore



 Qëndrimi tradicional që tregon realiteti në praktikën
shqiptare të drejtimit të shkollës e trajton komponentin
familje të ndarë nga puna e shkollës ose i jep shumë pak
vëmendje këtij komponenti

 Teoritë e sotme mbi rolin e partneritetit evidentojnë
pikpamjen se shkolla vlerëson pozitivisht partneritetin me
familjet dhe komunitetin





 Studimet e dy dekadave të fundit
evidentojnë faktin se pesha e familjes dhe
komunitetit në bashkëpunimin me
shkollën duhet të rritet

 Studimet sugjerojnë që zhvillimi me
standarte i partneritetit shkollë – familje
– komunitet ndikon :



 Në arritjeve akademike të nxënësve
 Për rritjen e suksesit në implementimin e 

programeve shkollore në ndihmë të
nxënësve

 Për krijimin e Klimës pozitive në shkollë
 Për rritjen shërbimeve të familjes ndaj

shkollës



 Për rrijen e mbështetjes së familjes ndaj shkollës
 Për rritjen e aftësive të prindërve në lidhje me 

problemet shkollore të fëmijëve të tyre
 Për lidhje më të mirë të familjes dhe komunitetit me 

shkollën
 Për rritjen e ndihmës për mësuesit


