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Standardet për drejtorët e shkollave –
trendet aktuale
Praktikat/format për zhvillim të
kapaciteteve të drejtorëve

Në fokus të
prezantimit

Studimi fillestar për Standardin
“Mësimdhënia dhe nxënia cilësore”
Gjetjet dhe rekomandimet
Plani për studime/hulumtime tjera

Standardet dhe
treguesit e
performancës

• Standardet dhe treguesit janë trend global;
• OECD dhe BE - udhëzime dhe
rekomandime për udhëheqje arsimore;
• Hulumtimet për rolin e udhëheqjes dhe
ndikimin në rezultatet e nxënësve;
• Ndikimet e direkte dhe indirekte (Marzano
2003, Sergiovani 2005, Pont et all 2008,
Hattie 2009, Robinson 2011);
• Zhvendosja e fokusit nga stilet e
udhëheqjes ... në praktikën/punën e
udhëheqjes.

Krijimi i komunitetit profesional në shkollë

Praktika
(puna) që ka
(mund të
ketë) sukses

Kujdesi për mirëqenie dhe siguri në shkollë
Respekti, inkurajimi, krijimi i vizionin të përbashkët,
këmbëngulësia, mbështetja e provës (pilotimi);
Mbështetja për të ofruar mësimdhënie cilësore;
Planifikimi, koordinini dhe vlerësimi i mësimdhënies dhe
kurrikulës;
Përdorimi i të dhënave për të udhëhequr procesin e të
mësuarit.

Disa deklarata:

Drejtori nuk është udhëheqësi i vetëm në shkollë
dhe nuk mund të jetë vetëm ai përgjegjës për
rezultatet e nxënësve;
Kapacitetet udhëheqëse, shfrytëzimi i njohurive,
qëndrueshmëria dhe këmbëngulësia, puna në
ambiente komplekse – janë vetëm disa faktor që
ndikojnë në (mos) suksesin e drejtorëve;
Standardet nuk mund të mbulojnë të gjitha aspektet
e praktikës/punës së mirë.

Konteksti i
politikave
për
udhëheqjen
arsimore në
Kosovë

Ligji për arsim parauniversitar
(2011);
UA 04/2012 – për Standardet e
praktikës profesionale të drejtorëve
të shkollave;
UA për përzgjedhjen e drejtorëve
të shkollave (disa UA, e tani ne
finalizim UA i ri).

1. Udhëheqja dhe motivimi

Standardet
e praktikës
profesionale
për drejtorë
të shkollave:

2. Mësimdhënia dhe nxënia cilësore
3. Planifikimi dhe menaxhimi
4. Bashkëpunimi dhe bashkëveprimi
5. Legjislacioni dhe shoqëria
6. Etika profesionale

Cili është
funksioni i
Standardeve?

Përgatitja e
politikave
arsimore për
përzgjedhjen e
drejtorëve të
shkollave;

Pikënisje për
monitorim,
vlerësim dhe
vetëvlerësim të
përformancës së
drejtorëve;

Përgatitja e
programeve për
trajnim dhe kualifikim
të drejtorëve (Master
për menaxhim dhe
udhëheqje arsimore;
programet për ngritjen
e kapaciteteve të
drejtorëve)

Kritere bazë për
aprovim dhe
vlerësim të
programeve
trajnuese për
udhëheqje
arsimor.

Praktikat
aktuale për
zhvillim të
kapaciteteve
të drejtorëve

Fakulteti i Edukimit – programi
master për udhëheqje arsimore;
Programet e ofruesve të ndryshëm
(organizata dhe institucione
vendore e ndërkombëtare);
Akreditimi/njohja nga MASHT.

Studimi fillestar

Të kuptuarit dhe zbatimi i
standardit ‘mësimdhënia dhe
nxënia cilësore’ nga drejtorët e
shkollave të Kosovës

Struktura e
studimit

• Qëllimi dhe pyetjet e studimit
• Temat dhe zhvillimet aktuale lidhur me
Standardin “Mësimdhënia dhe nxënia
cilësore”
• Metodologjia e hulumtimit
• Rezultatet fillestare
• Diskutimet dhe konkludimet

Qëllimi dhe
pyetjet e
studimit

• Sa është mësimdhënia dhe nxënia cilësore në qendër
të punës së drejtorëve të shkollave të Kosovës? Më
konkretisht, të studiohet se sa e kuptojnë dhe
zbatojnë drejtorët e shkollave standardin e praktikës
profesionale ‘mësimdhënia dhe nxënia cilësore’.
• Pyetjet hulumtuese, të cilat e udhëzuan këtë studim:
• Sa e kuptojnë drejtorët e shkollave të Kosovës
standardin ‘mësimdhënia dhe nxënia cilësore”?
• Sa e zbatojnë drejtorët e shkollave të Kosovës
standardin ‘mësimdhënia dhe nxënia cilësore’?
• Çfarë mund të bëjnë drejtorët e shkollave për
zhvillimin e kapaciteteve të mësimdhënësve për
mësimdhënie cilësore?

• Udhëheqja pedagogjike
Temat dhe zhvillimet
aktuale lidhur me
Standardin
“Mësimdhënia dhe
nxënia cilësore”

• Cilësitë e mësimdhënies efektive
• Roli i drejtorit të shkollës në
mbështetje të mësimdhënies dhe
nxënies cilësore

Metodologjia e
hulumtimit

• Metodologji e kombinuar kualitative dhe
kuantitative
• Grupin e studimit në këtë hulumtim e
përbëjnë 272 mësimdhënës të shkollave
urbane dhe rurale nga 26 komuna të
ndryshme të Kosovës si dhe 10 drejtorë të
shkollave fillore dhe të mesme nga pesë
komuna të Kosovës.
• Për realizimin e këtij studimi janë përpiluar
dy instrumente për mbledhjen e të
dhënave, pyetësori gjysmë i strukturuar
dhe intervista gjysmë e strukturuar.

Disa rezultate fillestare (1)
Tabela 1. Kategoritë e identifikuara për mënyrën se si drejtorët e shkollave e kuptojnë
mësimdhënien dhe nxënien cilësore.
Kategoria

Interpretimi fillestar
Mësimdhënia konsiderohet cilësore atëherë
kur mësimdhënësit ndjekin zhvillimet e reja të
mësimdhënies

Drejtorët e shkollave mësimdhënien cilësore e
lidhin

me

mësimdhënësve

kapacitetin

profesional

të

Bashkëpunimi

ndërmjet

mësimdhënësve

konsiderohet faktor kyç i mësimdhënies cilësore
Mësimdhënien cilësore e lidhin me të qenurit
mësimdhënës kompetentë për lëndën e tyre

Disa rezultate fillestare (2)
Tabela 2.Kategoritë e identifikuara të aktiviteteve që kryejnë drejtorët e shkollave në mbështetje të
mësimdhënies dhe nxënies cilësore
Kategoria
Mbështesin njohuritë
mësimdhënësve

profesionale

Interpretimi fillestar
të

Monitorojnë punën e mësimdhënësve
Motivojnë mësimdhënësit

Përkrahin
zhvillimin
profesional
të
mësimdhënësve sipas nevojave të tyre
individuale

Vlerësojnë nevojat e mësimdhënësve për zhvillim profesional

Kujdesen për mjedisin e të nxënit duke
siguruar kushte të nevojshme dhe klimë
bashkëpunuese

Ofrojnë një klimë bashkëpunuese

Përkujdesen për të nxënit e nxënësve duke iu
siguruar vlerësim me anë të instrumenteve të
ndryshme.

Përfshijnë nxënësit në vendimmarrje për çështjet që janë në interes
të tyre.

Përkrahin zhvillimin profesional të mësimdhënësve

Sigurojnë kushte të nevojshme infrastrukturore.

Sigurojnë përdorimin e mjeteve të ndryshme të vlerësimit në shkollë

Disa rezultate fillestare (3)
Tabela 3. Dallimet statistikisht domethënëse në mes të variablit shkollë urbane/rurale dhe cilësive
të mësimdhënies efektive.
CILËSITË E

AKTIVITETET E UDHËHEQJES

MËSIMDHËNIES EFEKTIVE

Pearson
Chi-Square
Asymp. Sig. (2-sided)

Monitoron mësimdhënësit në klasët e tyre për të siguruar se
NJOHURITË PROFESIONALE

PLANIFIKIMI MËSIMOR

VLERËSIMI

ata kanë njohuritë e duhura pedagogjike

.022

Merr pjesë në zgjidhjen e problemeve rreth planifikimit
mësimor.

.013

Merr pjesë në mënyrë aktive në rishikimin e materialeve
kurrikulare

.030

Takohet individualisht me mësuesit për të diskutuar për
përparimin e nxënësve

.013

Siguron që në shkollë të përdoret vlerësimi formativ/ i
vazhdueshëm

.047

Disa rezultate fillestare (4)
Tabela 4. Kategoritë e identifikuara të aktiviteteve që do të mund të bënin drejtorët e shkollave për
të ndihmuar zhvillimin e kapaciteteve të mësimdhënësve për një mësimdhënie cilësore
Kategoria

Interpretimi fillestar
Të monitorojnë dhe mentorojnë më shumë mësimdhënësit

Drejtorët

e

shkollave duhet

të

zbatojnë

aktivitete që mbështesin profesionalizmin e
mësimdhënësve.

Të

ofrojnë/sigurojnë

trajnime

sipas

nevojave

të

mësimdhënësve
Bashkëpunimi drejtor-mësimdhënës duke i motivuar dhe
shpërblyer mësimdhënësit

Drejtorët e shkollave duhet të

kujdesen për

Të rritet bashkëpunimi Shkollë – Familje -Komunitet

mjedisin e të nxënit duke ofruar një klimë
bashkëpunuese
didaktike.

dhe

mjete

të

nevojshme

Të bëhet sigurimi i mjeteve didaktike, paisjeve teknologjike
për mësimdhënie dhe të nxënë

Diskutime dhe
konkludime
fillestare

• Drejtorët e shkollave e kuptojnë dhe zbatojnë në
mënyrë të kufizuar standardin e praktikës
profesionale ‘mësimdhënia dhe nxënia cilësore’.
• Drejtorët e shkollave në Kosovë i zbatojnë
aktivitetet udhëheqëse që lidhen me
‘mësimdhënien dhe nxënien cilësore’ mbi nivelin
mesatar.
• Drejtorët mund të ndihmojnë në zhvillimin e
kapaciteteve të mësimdhënësve duke u
përmirësuar në këto fusha: identifikimi i nevojave
për zhvillim profesional të mësimdhënësve,
sigurimi/ofrimi i trajnimeve, motivimi dhe
bashkëpunimin drejtor-mësimdhënës-komunitet, si
dhe përkujdesjen për mjedisin e të nxënit.

Politikat arsimore në
funksion të zhvillimit në
karrierë të drejtuesve të
institucioneve arsimore në
arsimin parauniversitar në
Kosovë (verë – vjeshtë
2020).

Vlerësim i nivelit të njohurive
dhe zbatimit të Standardeve
nga drejtorët e shkollave në
Kosovë (verë – vjeshtë 2019);

Tri fusha
studimi:

2020
2019

Analiza e programeve për zhvillim
profesional të drejtorëve të
shkollave (udhëheqjes arsimore) në
arsimin parauniversitar në Kosovë
(pranverë 2020);

2020

