
Moduli: Përmbajtja e drejtimit të ndryshimit transformues të shkollës brenda kontekstit të 

legjislacionit shqiptar  

Aftësitë që synohen të krijohen: 

 Drejtuesit dhe aspirantët për drejtues të familjarizohen me kontektin e legjislacionit 

arsimor shqiptar (ligje akte nënligjore) dhe rëndësinë e tyre për menaxhimin e shkollës. 

 Drejtuesit dhe aspirantët për drejtues të jenë të aftë të përdorin në rrugë të frytshme 

përmbajtjen e legjislciaonit arsimor shqiptar për ndryshimin dhe përmirësimin e 

rezultateve të shkollës. 

 

Temat për ligjshmërinë 

Dr.Robert Gjedia   

1. Njohuritë dhe treguesit për ligjshmërinë sipas standardeve zyrtare të drejtuesve të 

shkollës 

2. Ligjet dhe aktët nënligjore që lidhen me shkollën 

3. Dokumentacioni ligjor që harton dhe miraton drejtuesi i shkollës 

4. Menaxhimi ligjor i zbatimit të kurrikulës nga drejtoria e shkollës 

5. Menaxhimi efektiv i burimeve njerëzore dhe financave 
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6. Menaxhimi i përditshëm i shkollës dhe i problemeve të papritura 

7. Partneriteti me aktorët zyrtarë brenda shkollës (mësues, organizma të prindërve, të 

mësuesve)  

8. Partneriteti me aktorët zyrtarë jashtë shkollës (ZVA, Bashki, DRAP, DPAP, ASCAL,    

            QSHA,MASR, institucione lokale të të drejtave të fëmijës, policisë, shoqërinë       

            Civile,të kujdesit shëndetsor, të medies, etj) 

9. Kodi i etikës së drejtuesit. 

10. Prezantimi i projekteve 

 

Projekti/Detyra  

Drejtuesi ose aspiranti zgjedh një nga 10 temat e trajtuara në leksione ( temat 1-10 e renditura më 

sipër) dhe harton një detyrë në trajtën e një esseje reflektimi se si mendon të jetë në shkollën që 

ai/ajo do të drejtojë, duke iu referuar zbatimit të bazës ligjore ( ligje dhe akte nënligjore)    

Struktura e projektit/detyrës: 

1. Tema e zgjedhur 

2. Pse u zgjodh kjo temë ( ½ faqe A4 ku paraqiten arsyet e zgjedhjes së temës) 



3. Shtjellimi i temës ( 3-4 faqe A4 ku paraqiten idetë, konceptet të marra nga shqyrtimi i 

literaturës, nga idet personale, si dhe nga instrumentet ligjorë që duhet zbatuar 

4. Gjykime dhe përfundime ( ½ faqe A4 që paraqet gjykimet dhe përfundimey që secili/a 

ka për atë që ka trajtuar) 

5. Rekomandime ( ½ faqe A4 në të cilnë paraqiten idetë os eprkatikat q ërekomandon dhe 

grupet e interesit që mund t’i adresohen) 

6. Referencat ( ½ faqe A4): 

-Bibliografia që nënkupton çdo material të lexuar si: libra, artikuj, revista, gazeta, etj, që   

 janë të printuara/të shtypura. 

-Webliografia që nënkupton çdo material të lexuar on-line. 

Minimalisht duhet 5 referenca, të cilat të jenë paraqitur në shtjellimin e temës 

Kritere teknike:  

1. Shkrimi 12, Times New Roman,  

2. Hapësira midis rreshtave 1,15 

3. Detyra të jetë e formatura në Justify 


