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Niveli i Arsimit Parashkollor luan një rol jetik në formimin e fëmijëve si në jetën sociale 
ashtu dhe në akademike që në moshë të hershme. Drejtuesit e arsimit parashkollorë janë të 
përfshirë drejtpërdrejt në këtë proçes duke u angazhuar në mënyrë thelbësore në formimin e tyre 
me vlera njerëzore. Trajnimi profesional ndihmon në zhvillimin e efikasitetit dhe kompetencave 
të drejtuesve dhe mësuesve gjatë kryerjes së detyrave të tyre në këtë fazë. 

Bazuar në rezultatet e nxjerra të “Raportit kombëtar të identifikimit të nevojave të 
drejtuesve të institucioneve të arsimit parashkollor për formim, trajnim dhe zhvillim profesional”, 
të dhënat tregojnë se drejtuesit e kopshteve kanë shumë nevojë për një program të mirëmenduar 
formimi dhe trajnimi përsa i takon aspekteve të drejtimit dhe të menaxhimit të institucionit 
parashkollor, të cilat u përgjigjen funksioneve administrative dhe pedagogjike. 

Arsimi parashkollor në pjesën më të madhe të akteve ligjore e nënligjore në fuqi për 
arsimin, ka një mungesë rubrikash apo nenesh të dedikuara për kopshtet,  si përshembull,  hartimin 
e Planit vjetor të kopshtit,  hartimin e Planit afatmesëm, hartimin dhe ndërtimin e instrumenteve 
për vlerësimin e brendshëm të kopshtit, apo dhe hartimin e rregullores së brendshme të kopshtit. 
Ndaj, nga ekspertët rekomandohet gjithmonë që drejtuesit e kopshteve t’i përshtasin standartet me 
tregues specifik të kopshtit, sipas mënyrës së tyre të perceptimit, formimit professional apo aftësive 
transmetuese tek grupet e punës.  

 
Megjithatë, së fundmi janë ndërmarrë hapa konkret të kuadrit ligjor në drejtim të rritjes 

profesionale të drejtuesve të kopshteve si Ligji nr. 69, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor 
parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Në Nenin 22 (Dispozitat kalimtare) pika 
2 e Ligjit Nr. 48/2018, datë 23.07.2018 “Për disa shtesa e ndryshime në Ligjin Nr. 69/2012, datë 
21.06.2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, përcaktohet se “Kriteri i 
trajnimit dhe pajisjes me çertifikatën e drejtuesit të institucionit arsimor parashkollor, sipas Nenit 
15, të këtij ligji,  po ashtu VKM nr. 540 (pika 14), datë 19.09.2018 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Shkollës së Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar dhe mënyrën e 
trajnimit e të çertifikimit të tyre”, në të cilën përcaktohet se: “Për sigurimin e cilësisë në drejtimin 
e institucionit arsimor parauniversitar, ministria përgjegjëse për arsimin siguron trajnimin pranë 
Shkollës së Drejtorëve të punonjësve përgjegjës për inspektimin e punës së drejtorëve, në lidhje 
me menaxhimin dhe administrimin e këtyre institucioneve, si dhe mbulon të gjitha kostot e 
trajnimit të tyre”. 

 
Mandej, “Standardet profesionale për drejtuesit e institucioneve arsimore parashkollore”, i 

cili është një dokument i miratuar së fundmi nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, me Urdhrin Nr. 
158, datë 28.3.2022. Duke iu referuar interpretimit të gjetjeve për secilin nga 7 standardet, vihet 
re se mbi 90% e kampionit vlerësojnë të rëndësishëm marrjen e trajnimeve për njohjen, diskutimin, 
interpretimin dhe përmbushjen e treguesve të tyre.  

 
Ndër nevojat e identifikuara të rëndësishme janë evidentuar: 



 
  

Ø krijimin e një mjedisi pozitiv në kopësht, zbatimin e kodit të sjelljes, mbrojtjen e të 

drejtave dhe të raporteve konfidenciale, detyrimet ligjore dhe kontraktuale, si dhe 

marrjen e vendimeve të duhura në rastet e dilemave etike; 

Ø njohjen dhe interpretimin e legjislacionit në fuqi, hartimin e planit të zhvillimit të 

kopshtit; 

Ø arsimin gjithëpërfshirës dhe komponentë që lidhen me të, zhvillimin dhe të nxënët 

e fëmijëve parashkollorë, teknologjitë e reja të mësimdhënies, zbatimin e kurrikulës 

dhe të mësimdhënies me fëmijën në qendër; 

Ø monitorimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara në kopsht, adresimin e 

problematikave dhe menaxhimin e burimeve financiare; 

Ø bashkëpunimet ndërinstitucionale dhe me komunitetin, hartimin e projekteve, 

vlerësimin e performancës së kopshtit etj. 

 
Gjithashtu, edhe në takimet informuese dhe konsultuese të zhvilluara nga Shoqata për 

Autonomi Vendore me drejtues kopshtesh evidentohen nevojat e tyre të trajnimit rreth aspekteve 
të ndryshme të drejtimit dhe të menaxhimit të kopshtit, duke dakordësuar edhe tematikat përkatëse.  

 
Një ndër aspektet e rëndësishme të evidentuara në këto takime është fakti që në udhëzime 

dhe urdhra të kishte: pika, nene, krerë apo rubrika të veçanta të dedikuara për kopshtin siç ishte 
rubrika që u shtua në udhëzimin 12/2021 për kandidatët në portalin e arsimit parashkollor . Në 
pritje të këtyre rubrikave specifike për kopshtet , të ndërtohen module të veçanta për 
përshtatjen e këtyre dokumentantave me tregues specifikë nga kopshti, në mënyrë që të kemi 
planifikime cilësore, të realizueshme dhe të standartizuara në çdo kopsht. 

 
Drejtuesit e kopshteve kanë njohuri të pamjaftueshme mbi bazën ligjore për arsimin por 

nga eksperienca ato kanë nevojë të njihen në mënyre më të thelluar e më profesionale me të, me 
aktet ligjore e nënligjore përkatëse. Pavarësisht trajnimeve apo workshop-eve që mund të bëhen, 
ato mbeten fakultative dhe vetëm module të qarta të përfshira nga kurrikula e shkollës së drejtorëve 
dhe të trajtuara nga ekspertë të fushës mund të kualifikojnë drejtuesit në këtë drejtim, në mënyrë 
që të mos ketë pengesa në proçedura dhe çdo punonjës të përfitojë çdo gjë që parashikon ligji.  

 
Duke patur parasysh rolin e rëndësishëm edukues të drejtuesve të arsimit parashkollorë, 

shihet me shumë rëndësi trajnimi profesional i tyre për të ndihmuar në zhvillimin e efikasitetit dhe 
kompetencave gjatë kryerjes së detyrave. Një rëndësi e veçante duhet t’i kushtohet dhe hartimit të 
shkresave dhe komunikimit shkresor duke i standartizuar, i cili  është një tjetër shqetësim që kanë 
drejtuesit e kopshteve.  



 
  

 
Në kohën kur kanë mbaruar studimet pjesa më e madhe e tyre nuk ka pasur lëndë apo 

modul të veçantë për komunikimin shkresor dhe shumica e tyre has vështirësi në hartimin dhe 
konceptimin e shkresave nga ato të thjeshtat dhe deri tek ato që kërkojnë përshkrimin apo trajtimin 
e një problemi si njohja me etapat dhe ciklin e komunikimit me shkrim, njohja me llojet e 
korespondencës shkrimore, njohja me elementët dhe strukturën e një shkrese zyrtare drejtuar një 
organizmi brenda kopshtit, një individi apo një institucioni tjetër, njohja dhe aftësimi i drejtuesve 
për përdorimin e teknikave të ndryshme argumentuese gjatë analizës. 

 
Kurrikula e Trajnimit duhet të ketë si qëllim përmirësimin e aftësive në tërësi, aftësive 

shkencore dhe pedagogjike ngritjen e nivelit të punës manaxheriale dhe administrative dhe 
zhvillimin e metodave në lidhje me to për të çuar përpara të gjithë proçesin arsimor të standartizuar 
të institucioneve të arsimit parashkollor. 

Një tjetër aspekt i rëndësishëm është dhe aftësimi i drejtuesve në teknologjinë e 
informacionit dhe komunikimit ku në epokën që jetojmë, kjo ecën me hapa galopant dhe të 
dukshëm e cila ka nevojë për trajnime për të ecur me hapat e kohës me qëllim zhvillimin e 
njohurive dhe aftësive të drejtorëve të kopshteve por edhe të stafit arsimor në tërësi, e cila është 
kthyer në një domosdoshmëri. 

Impenjimi për të arritur zhvillimin dhe përmirësimin profesional të stafit arsimor dhe të 
drejtorëve të kopshteve është një detyrë kundrejt fëmijëve si e ardhmja e çdo vendi për të patur një 
staf drejtuesish me aftësi drejtuese bashkëkohore dhe vetëbesim profesional në përballimin e 
situatave dhe problemeve duke sjellë një koncept arsimor parashkollor “modern” të standardizuar 
dhe të sistemuar. 

Trajnimi i stafit të arsimit parashkollor, gjithashtu do të sillte adresim të problematikave të 
tjera si: shkalla e ulët e regjistrimit në shkolla; gjithëpërfshirja; mungesa e aftësive të 
mësimdhënies praktike; pamjaftueshmëria e trajnimeve të mesueve si dhe mungesa e 
kualifikimeve profesionale të mësuesve. 


