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PARA-HYRJE

THEMELI I PËRKUSHTIMIT NDAJ EDUKIMIT
I KISHËS KATOLIKE NË SHQIPËRI
Që nga kohët më të hershme, Kisha Katolike në Shqipëri ka përmbushur detyrën
edukative për njohjen e së vërtetës dhe për shprehjen e saj në dashuri konkrete.
Provë për këtë janë shumë institucione edukative kishtare që historianët kanë
identifikuar dhe që në Muzeun e Dioqezës Shkodër-Pult tregohen në një hartë të
veçantë.
Edhe në kohët kur liria e shprehjes së Kishës ishte e kufizuar nga rrethanat
politike, kurrë priftërinjtë dhe laikët që ishin të angazhuar në edukim, nuk e
ndërprenë detyrën e tyre arsimore dhe, ashtu si mundën, vazhduan ta bënin herë
me institucione të vërteta arsimore, herë duke dhënë mësim në fshatrat më të
largëta.
Pranimi i mësimeve të Koncilit të Dytë të Vatikanit në Shqipëri, fatkeqësisht
i vonuar nga ngjarjet dhe zhvillimet në diktaturën ateiste, vetëm në vitet e
fundit filloi të ishte një realitet për Kishën Shqiptare. Kështu, siç dhe shihet nga
studimi aktual, që nga vitet e para të ri gjetjes së lirisë së shprehjes dhe besimit,
institucionet fetare kanë filluar të adaptojnë programe formimi dhe metodologji
të mishëruara në situatat konkrete në përshtatje me kohën. Aktualisht mund të
themi që, shumë nga laikët e angazhuar, mund të jenë krenarë për formimin që
kanë marrë e që sigurisht nuk lë për të dëshiruar në krahasim me formimin që
mund të merret në vende të tjera.
Shpirti që i ka dhënë jetë angazhimit në formim të të gjithë personave të përfshirë
në fushën e edukimit ndër këto vite, është bazuar plotësisht në Dokumentin
Konciliar Gravissimum Educationis, nëpërmjet të cilit etërit Konciliar ofruan
disa drejtime bazë të cilat më pëlqen t’i përmbledh shkurtimisht.
Në Dokumentin e sipërpërmendur, pasi përcaktohet parimi sipas të cilit edukimi
është një e drejtë themelore për të gjithë njerëzit, kalohet në përshkrimin e
natyrës së formimit të të krishterit si një qënie njerëzore që, reflekton vlerat
ungjillore, përmes së cilave ai kualifikon angazhimin e tij në shoqërinë njerëzore.
Dokumenti, para se të trajtojë tipologjitë formuese, paraqet detyrën parësore që
prindërit kanë në edukimin e fëmijëve të tyre, duke iu drejtuar drejtpërdrejtë
institucioneve që, në bazën e parimit të subsidiaritetit, duhet të jetë krah prindërve
dhe familjeve në këtë mision edukues.
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Vetëm në një hap të dytë, Gravissimum Educationis merr në konsideratë agjencitë
formuese, si shkolla, e cila, “pjek aftësitë intelektuale, zhvillon aftësinë e gjykimit,
vendos në kontakt me trashëgiminë kulturore të marrë nga brezat e mëparshëm,
promovon kuptimin e vlerave, përgatit për jetën profesionale, bën të lindë një
lidhje miqësie ndërmjet nxënësve me karaktere dhe kushte të ndryshme sociale,
duke favorizuar kuptimin e ndërsjelltë ” (GE 5).
Edhe në këtë rast thirrja ndaj institucioneve është e fortë, veçanërisht për sa i
përket subvencionimeve të drejta në ndihmë të familjeve si dhe respektimit të
lirisë së zgjedhjes për edukimin e fëmijëve; si dhe në garantimin për besimtarët
e çdo feje për një formim të drejtë dhe të përshtatshëm që nuk cënon besimin e
tyre.
Për sa i përket shkollës katolike, shkruhet në këtë Dokument: “Sikurse shkollat
e tjera ajo përndjek finalitetin kulturor tipik të shkollës si dhe formimin njerëzor
të të rinjve. Por elementi i saj më karakteristik është t’i japë jetë një ambienti
komunitar shkollor të përshkuar nga shpirti ungjillor i lirisë dhe të dashurisë
hyjnore, të ndihmojë adoleshentët që në zhvillimin e personalitetit të tyre të
rriten bashkë, si Krijesa të Reja, që janë bërë me marrjen e Pagëzimit, dhe të
bashkërendojë kështu të gjithë kulturën njerëzore me një mesazh shëlbimi në
mënyrë që njohja e botës, e jetës, e njeriut që nxënësi dalëngadalë përvetëson, të
ndriçohet nga feja” (GE 8).
Dhe sërish në dokument ripohohet e drejta e Kishës për të themeluar lirisht dhe
për të drejtuar shkollat e çdo lloj niveli, një e drejtë tashmë e deklaruar në shumë
dokumente të magjisterit, ajo na kujton që ushtrim i kësaj të drejte kontribuon
shumë në mbrojtjen e lirisë së ndërgjegjes dhe të drejtave të prindërve, dhe në të
njëjtën kohë në progresin kulturor” (GE 8).
Kështu vazhdon duke thirrur edukuesit në cilësinë e mësimdhënies së tyre, ndaj
bashkëpunimit të ngushtë me prindërit në fushën edukuese, duke u rikujtuar
atyre që detyra që kanë marrë përsipër është ajo e një ungjillëzimi të vërtetë.
Edhe për sa i përket shkollave të mesme si dhe Universitetit, Koncili përmend
rëndësinë e parimeve të mësipërme për sa i përket formimit të krishterë të
nxënësve, si dhe hapjen e Katedrës së Teologjisë ndaj laikëve (GE 10). Përveç
kësaj nga Fakulteti i Teologjisë kërkohet një thellim i lëndëve teologjike që të
ndihmojë në progresin e fesë së besimtarëve (GE 11).
Edhe pse në përfundim, jo më pak e rëndësishme është thirrja që Etërit Kishtarë
bëjnë në favor të bashkëpunimit ndërmjet shkollave katolike të çdo niveli

dhe rangu, përfshirë edhe universitetet, në mënyrë që përpjekjet e secilit të
kontribuojnë në të mirën e të gjithëve si dhe në një shërbim të përnjëmendtë të
dashurisë ungjillore ndaj shoqërisë njerëzore. (GE12)
Ja pra, ajo që Kisha Katolike nënkupton për formim dhe edukim: një vështrim
ndaj personit njerëzor në tërësi, pa humbur nga horizonti vlerat ungjillore, në
mënyrë që, siç dhe vetë Koncili pohon në Gaudium et Spes në numrin 41, “Kush
ndjek Jezu Krishtin, njeriun perfekt, bëhet ai vetë më njeri”
Ky është edhe urimi që, në hapjen e këtyre faqeve, dëshiroj t’Ju drejtoj atyre që
në mënyrë aktive janë të angazhuar në fushën edukative në Kishën Katolike në
Shqipëri dhe të gjithë nxënësve të sotmes dhe të së nesërmes që do të afrohen në
shkollat tona.
Sikurse dhe përgëzoj dhe bekoj të gjithë ata që kanë kontribuar për përpunimin
e këtij Studimi që tani po botohet.
+ ANGELO MASSAFRA OFM
Arqipeshkëv Metropolitan i Shkodër-Pult
President i Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë
I Deleguar për Shkollat Katolike
President i Komisionit Kombëtar të Edukimit Katolik Shqiptar
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EDUKIMI KATOLIK NË SHQIPËRI: HISTORIKU
DHE KONTEKSTI AKTUAL
Në këto faqe do të përmendet shpesh edukimi katolik, ndaj më duket me vend të
shpjegoj këtë binom me pak fjalë.
Së pari flasim për edukimin katolik dhe jo vetëm për arsim katolik. Edukim, sepse
ky term përfshin njeriun në tërësi. Edukimi është një proces, mund të themi,
ndihme dhe kujdesi nga më të rriturit ndaj më të vegjëlve në mënyrë që ata të
lulëzojnë. Aspekti konjitiv, shpesh i lidhur me termin arsim (shkollim), është pra
njëri prej aspekteve të edukimit i cili për nga vetë terminologjia është i tërësishëm
dhe gjithëpërfshirës. Kemi preferuar të flasim për edukim, për të vënë në qendër
personin; mësuesin, prindin dhe nxënësin sepse në këtë ndërveprim të frytshëm
realizohet dhe shkruhet risia e edukimit.
Flasim pastaj për edukim katolik, për të dhënë vizionin e tij, që e ka themelin në
Ungjillin e Jezu Krishtit. Edukimi Katolik konsideron e kontribuon në rritjen
tërësore të të rinjve, duke i hapur atyre horizontin e vlerave më të larta shpirtërore.
I bën ata më të vetëdijshëm dhe të qëndrueshëm për rolin e tyre në përmirësimin e
shoqërisë dhe në kontributin për begatinë e vendit të vet. Siç thoshte dom Bosko:
“Të krishterë të mirë dhe qytetarë1 të ndershëm”, për të nënvizuar se rritja shpirtërore
shkon domosdoshmërisht në paralel me një kontribut të ndërgjegjshëm për të
mirën e shoqërisë dhe në shprehje solidariteti për nevojtarët.

Edukimi katolik: periudha para komuniste.
E ndjej si një detyrim të pashmangshëm ndaj historisë trajtimin në një formë të
shkurtër të aspektit historik të edukimit katolik në vendin tonë.
Prej shekujsh shkollat e hapura nga kleri ose nga laikë të formuar në ambientet
Kishtare kanë dhënë vazhdimisht një kontribut të pashlyeshëm e thelbësor në
rritjen kulturore, shpirtërore e atdhetare të popullit2. Gjithashtu kanë ndikuar
në ruajtjen e lëvrimin e gjuhës amë, por edhe në ruajten e traditave dhe të
folklorit tonë të pasur, duke i kushtuar pasion birnor dhe objektivitet profesional
Nga vetë etimologjia e fjalës qytetar lat: citatorium, pra një i thirrur për të dhënë një kontribut
për të mirën e përbashkët; jo i vetëm, por me të tjerët dhe për të tjerët.
2
Hylli i Dritës, nr.5-6, 1933, fq 234
1
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dokumentimit të tij. Në vitin 1933, në Shqipëri, një statistikë e përgatitur në
lidhje me shkollat e mbyllura, për shkak të disa ndryshimeve ligjore (që lidhen
me burimet e financimit, stafit pedagogjik dhe kushtit që vendi i hapjes të ishte
atje ku shteti nuk kishte mundësi), numëron 17 shkolla katolike me 2560 nxënës
dhe 6 shkolla jo katolike të mbyllura me 784 nxënës3. Dëshmi më të hershme të
këtij angazhimi për arsimim që Kisha Katolikë në Shqipëri ka treguar përherë e
gjejmë nga atë Donat Kurti:
“Në vj.1638 P. Hiacinti da Sospitello O.F.M., italjan me fis, por
shqyptár me zêmer pat guxim me i u perveshë per të mirë të vendit nji
pûnës në vështrim të plotë kulturale tuj çilë shkollën fillore në Pdhanë4
” aso kohe vend mjaft i banuem. Kje ndiekë me zé prej vendasve e i mrrijti
zâni deri nder katunde të Zadrimës, qi me më zi qi pritshin me i çue
fmít e vet. Numri i xânsave të jashtëm pat mrrîjtë deri në 25 e kta na
ep shkas me nenkuptue, se do të kenë pasë edhe ndoi konvikt. Dijm prej
dokumentash, se posë uratve xêshin edhe msime letrare d.m.th. mbahej
deri dikû nji shkollë e mjesme pá perjashtue gjûhen e vendit. Perparimi
kje aq i madh, sá i terboi Turqt, të cillët mbas 9 vjetsh e rrenuen faret.”
Po ashtu një vit pas themelimit të shkollës së Pllanës, pra në 1639, u hap prej
fretërve të Kuvendit të Troshanit një tjetër shkollë në Blinisht, drejtori i së cilës
ishte P. Karl Mirandulanus O.F.M.
“Me shka duket, kje nji shkollë mjeft e plotsuese. Ndiqej prej mâ se 50
xânsash e posë kndimit e shkrimit xêheshin edhe landë të tjera, posaçe
gjûha latine prej atyne qi dojshin m’u bâ meshtár. Deri sundimtarët
çuditeshin per perparim, qi bâhej n’at shkollë; por anmiqt ishin panumer
e në vj. 1640 drejtorin e ksaj shkolle e gjêjm në burg tuj psue mundime të
mdhaja.”5
Më duket me vend të marr, nga i njëjti studim i prof Aljula Jubanit, reflektimin
që vijon për të dëshmuar një përjekje të vetëdijshme të Kishës për të kontribuar
për ekzistencën dhe rritjen e begatë të Atdheut. “Në shekullin pasardhës, mësimi

Nga Prof. Aljula Jubani në kumtesën e saj “Shkolla shqipe, një traditë arsimdashëse dhe atdhetare
drejt mësonjëtores së parë Shqipe në Korçë” 2016
4
Atë Donat Kurti e mbështet këtë në referenca arkivore: Orbisseraphinus, PP. Marcellinus
a Civetia et Theophilus Domenichelli O.F..M. De Miss. Fr. MinorumTom. II C. II, n. 49
Quaracchi MCCCLXXXVI
5
Atë Donat Kurti, po a ty, f. 238
3

i shqipes dhe hapja e këtyre shkollave nga misionarë katolikë patën edhe një
shtysë të madhe nga Papa Klementi XI, me origjinë shqiptare, aq sa në Kuvendin
e Shën Pietro Montorios hapet një katedër për gjûhën shqype “për me i bâ gadi
misjonart e huej me mujtë mâ letas me i vijtë vendit t’onë” dhe janë pikërisht këta
që përgatitën edhe gramatika, fjalorë dhe përkthime tekstesh shqip.
Është e qartë se nisur nga kushtet e Shqipërisë në këtë periudhë, merr një rëndësi
mjaft të madhe puna e përkushtuar e këtyre misionarëve të fesë dhe të kulturës.6”
Edukimi katolik: periudha e regjimit komunist.
Furtuna komuniste mbylli e prishi shkollat katolike, por etika e lartë, vlerat
shpirtërore, kultura e themeltë e shumë vlera të tjera kontribuan, jo pak, në vitet
e errëta të diktaturës në përparimin e vendit e aq më tepër duke na dhuruar sot
dëshmi të gjalla burrash e grash, që të formuar kështu me vlera të larta, patën
hirin, por edhe guximin, të japin jetën për Besimin e vet e për Atdheun, të cilin
asnjëherë nuk e tradhtuan, u dha atyre guximin të dhurojnë jetën për lirinë e
mendimit e të shprehjes së tij. Sot dëshmia e tyre na jep përmasat e vërteta të
faktorit edukim, dëshmon qartazi se edukimi është e vetmja “monedhë” që nuk
zhvlerësohet me kalimin e viteve, madje është investimi që garanton frytshmëri.

Edukimi katolik: periudha pas rënies së diktaturës komuniste.
Rihapja e institucioneve edukative të themeluara prej misionarëve të Kishës
katolike, që vinin kryesisht nga bota perëndimore, daton 1992-1993. Në ato
kushte të vështira, ku nevojat e popullit ishin jetësore, misionarët e dinin se
akoma më jetësore se gjërat materiale, ishte edukimi dhe shkollimi. Në Shqipërinë
postkomuniste, shtegu i ri i një edukimi tërësor hapet me vështirësi. Themeluesit
(ose rithemeluesit) e shkollave të para; Motrat Benedektine, etërit Jezuit, motrat
dhe Etërit Salezianë, etërit Jozefinë, Motrat e Kraharorit të Shenjtë e shumë të
tjerë, kuptuan shpejt se arsimi me në qendër nxënësin, që në realitetet evropiane
ishte një e mirë e konsoliduar prej shumë kohësh, ishte një risi dhe urgjencë për
Shqipërinë.

Nga Prof.Aljul aJubani në kumtesën e saj “Shkolla shqipe, një traditë arsimdashëse dhe atdhetare
drejt mësonjëtores së parë Shqipe në Korçë” 2016
6
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Edukimi katolik: Një rrjet informal në favor të edukimit të gjithanshëm
e gjithëpërfshirës në themelimin e “Komisionit Kombëtar Për Edukimin
Katolik Shqiptar” (KKEKSH)
Drejtues të ndryshëm të institucioneve arsimore ndjenë urgjencën se duheshin
bashkuar forcat për formimin e mësuesve. Brezi i mësuesve të asaj kohe gjendej
i përgatitur nga ana shkencore, por për nga mënyra e mësimdhënies pasqyronte
fort stilin me një kah të vetëm të mësimdhënies (mësues - nxënës), tipike e kohës
së diktaturës.
Krijimi i Komisionit të Edukimit Katolik që nga 1996 lind si nevojë për të vënë
forcat së bashku rreth formimit të stafit pedagogjik. Kështu, shumë shpejt, me
mbështetjen Konferencës Ipeshkvnore dhe të deleguarit të saj për edukimin,
Imzot Massafrës, u krijuan disa mundësi këmbimi mes Universiteteve e përvojave
më të mira të pedagogjisë evropiane si Lumsa, Veprimi Katolik, UPS, etj dhe
mësuesve tanë. Komisioni që mundësoi këto përvoja dhe formime, kryesohej
në fillimet e veta nga dy misionarë të përkushtuar Motër Vitalba Motolese
(drejtoreshë e shkollës Zemra e Krishtit, Shkodër) dhe Atë Gaetano Brambilasca
(drejtor i Gjimnazit “Atë Pjetër Mëshkalla”, Shkodër), të cilëve edukimi katolik u
është shumë mirënjohës.
Me kalimin e viteve edhe Ministria e arsimit fillon reformat për përmirësimin
e cilësisë së edukimit. Institucionet arsimore të themeluara nga ente të Kishës
katolike, ndërkohë shtohen dhe nga viti në vit plotësohen nivelet e çdo shkolle.
Nga viti 2011 e më pas, ndalet ritmi i hapjes së institucioneve të reja dhe Komisioni,
akoma në mënyrë informale, koordinon reflektimin e shkollave në lidhje me
identitetin e tyre, si Shkolla katolike me një popullatë plurifetare, në një kontekst
plurifetar. Po ashtu Komisioni vazhdon të koordinojë punën për problematika
më praktike, si përjashtim nga TVSH, mbledhja e mendimeve të stafeve të
shkollave për të kontribuar në hartimin e ligjit për arsimin parauniversitar, ku të
gjitha shkollat ishin aktive dhe propozitive, etj..
Krahas me vetëdijesimin për vlerat që na karakterizojnë dhe dëshirës së madhe
për të kontribuar, jo vetëm për një arsim cilësor për shkollat tona, por për një
arsim cilësor të një ndërveprimi të hapur e plot shpresë edhe me institucionet
shtetërore, rritet edhe nevoja për të këmbyer mendime, për të gjetur bashkë
rrugët më të mira, për të shprehur në këtë fushë misionin e Kishës edukatore në
ADN-në e saj.

Komisioni dhe formalizimi i tij.
Komisioni duke punuar për qëndrueshmërinë dhe rritjen e cilësisë së veprimtarisë
së institucioneve edukative pjesëtare të rrjetit, kupton se ka ardhur momenti të
jetë më domethënës, por duhej gjetur edhe mënyra dhe shtysa e duhur.
Nxitja që prisnim erdhi nga Renovabis, një organizatë Gjermane, që duke njohur
punën tonë së afërmi, si dhe realitetin e Shqipërisë, na nxiti të krijojmë një
instrument teknik, Sekretariatin, për të na mbështetur në këtë ecje tashmë gati
20 vjeçare. Kështu nga janari i vitit 2016 Komisioni filloi projektin e forcimit të
rrjetit të edukimit katolik me mbështetjen e Imzot Massafrës dhe të Konferencës
Ipeshkvnore. Sekretariati i Edukimit Katolik zbaton direktivat e Komisionit në
realizimin e misionit të tij. Gjatë kësaj ecje dy vjeçare u përvijuan edhe më mirë
profilet e punës brenda sekretariatit, duke forcuar mbështetjen në formimin e
mësuesve dhe të çdo figure të stafit të shkollave, në mbështetjen ligjore, ekonomike
dhe në përfaqësim. Po ashtu Komisioni gjatë kësaj periudhe përndoqi hapat e
formalizimit të tij dhe tashmë është ent juridik që nga data 24 maj 2017 me siglën
KKEKSH.

Përse një studim.
Që në fazën e hartimit të projektit në 2015, na u bë më e qartë se njohja, matja
dhe reflektimi mbi punën e institucioneve tona nuk ishte sintetizuar konkretisht
në një matje e “fotografim” të situatës në nivel kombëtar në një mënyrë empirike.
Gjithashtu ndjenim nevojën që veprimtaritë për forcimin e rrjetit në të ardhmen,
të mbështeteshin në të dhëna e indikacione konkrete të dala nga një studim sa
më shterues. Me fillimin e projektit u qartësua objektivi i matjes së nivelit të
nevojave të edukimit katolik për të hartuar pastaj një plan strategjik për formimin
e stafeve, që t’i përgjigjej nevojave të dala me objektivitet. Kjo punë u realizua nga
Komisioni  dhe stafi i sekretariatit.
Kështu nga qartësimi i objektivave të studimit, në bashkëpunim të ngushtë më
Komisionin dhe Imzot Massafrën, të bindur për mirësinë e vlerën e këtij studimi,
u kalua në kërkimin në territor i ekspertëve shqiptarë dhe me pikasjen e tyre, u
hartua projekt-plani i detajuar i studimit. Për vet rëndësinë e këtij studimi, stafi i
studiuesve ka qenë i mbështetur përgjatë gjithë procesit me punën e përkushtuar
dhe kompetente të sekretariatit dhe Komisionit, duke lehtësuar procesin e vjeljes
së të dhënave dhe çdo gjë tjetër që ka dalë gjatë udhëtimit, mbështetjes teknike të
vullnetarëve, monitorimin, këmbimin e ideve dhe përkthimin.
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Pritshmëritë e KKEKSH në lidhje me studimin
Studimi është ndjekur me vëmendje nga të gjithë anëtaret e Komisionit. Sidomos
duke konsideruar faktin se ky është studimi i parë dhe duhej pasur vëmendje për
të mos rrezikuar që të “fotografohet” vetëm e tashmja por të “fotografohej” për
sa e mundur ecja gati 25 vjeçare, që nga hapja e institucioneve të para. Po ashtu,
duke ndjekur hap pas hapi raportet e studiuesve, është kujdesur që të nxiten ata
vetë të nxjerrin në pah realitetin pa pasur droje nga qasja kritike dhe e hapur,
me qëllimin që kjo punë të jetë e vlefshme për të përshkruar ecjen e rrjetit tonë
në të ardhmen, me hapa konkrete, strategji largpamëse e sidomos larg nga çdo
vetëkënaqësi boshe. Ishte në dëshirën e Komisionit, por edhe të studiuesve,
përfshirja në studim edhe e shkollave publike, që rekomandimet për ne të ishin
edhe më domethënëse. Kjo gjë nuk u mundësua nga Ministria në këtë fazë, por
duke qenë ky studimi i parë, kemi shpresë që në të ardhmen të ndërmarrim
studime të tjera që pasurimi i ndërsjelltë të jetë më i plotë.

Ekipi i studimit
Ekipi i studimit u ndërtua që nga fundi i vitit 2016 dhe përbëhet nga: Dr Skerdi
Zahaj; Dr. Gerda Sula, studiues; nga MAs.Mirela Andreozzi si koordinatore; ekipi
i ekspertëve: Z. Lorenci Gjurgjaj, Z. Kristjan Ndoka, Znj. Malvina Përgega, për
informatizimin e të dhënave dhe ndjekjen e punës në terren; Grupi i studenteve
për mbledhjen e të dhënave në terren si dhe nga Koordinatorja kombëtare, për
lehtësimin e krejt procesit si dhe kontaktet me shkollat dhe Ministrinë.
Secili prej anëtarëve ofroi kohën e tij/saj, çdo javë, çdo muaj dhe çdo herë që është
dashur edhe përtej takimeve, për të siguruar që ky dokument kërkimor të ishte
në nivelin më të lartë akademik dhe që t’i përgjigjej orientimeve të përcaktuara
nga koncepti, misioni, qëllimet dhe objektivat e projektit. Puna qe jo e vogël,
afatet e vitit akademik jo gjithmonë aq të favorshme për mbajtjen e ritmeve që
puna kërkonte, megjithatë falë angazhimit të të gjithëve ia dolëm.

Motër Teuta Buka
Koordinatore Kombëtare KKEKSH.
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Do doja të shprehja mirënjohjen time, në emër të Komisionit (KKEKSH)
personave dhe grupeve të mëposhtme, të cilët kanë mundësuar që ky projekt
kërkimor: të realizohet në një nivel kaq të lartë akademik dhe me një nivel kaq
të thellë interpretimi dhe analize.
Së pari falënderoj Institucionet edukative në personat e drejtuesve e stafeve të
tyre pa të cilët nuk do të kishim mundur të përmbushnim objektivat e studimit.
Dr. Gerda Sula: Pedagoge në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave
Sociale, Departamenti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë. Do doja të falënderoja Dr.
Gerda Sula për përkushtimin dhe profesionalitetin me të cilin mbështeti hap pas
hapi që në fillesat e veta iniciativën e realizimit të studimit si dhe për këshillat
e saja të vyera për sa i përket ecurisë së procesit deri në përfundim të plotë e të
suksesshëm të raportit të studimit.
Dr. Skerdi Zahaj, Pedagog në Departamentin e Pedagogjisë dhe Psikologjisë
në Universitetin e Tiranës, i cili hartoi metodologjinë e studimit dhe u ngarkua
për të hartuar instrumentet e vëzhgimit dhe për të identifikuar dhe trajnuar
ekipin e intervistuesve që mblodhën të dhënat në nivel kombëtar. Dr. Zahaj në
bashkëpunim të ngushtë me Dr. Gerda Sula dhe stafin e Sekretariatit KKEKSH
analizoi të dhënat tërësore të mbledhura për çdo fazë duke hartuar raportet
përkatëse si dhe hartoi dhe raportin përmbledhës të studimit. Jam mirënjohëse
për kuriozitetin profesional dhe kurajën në pranimin e kësaj sfide e për nivelin e
lartë akademik që ai tregoi për të përmbushur këtë detyrë.
MAs Mirela Dautaj Andreozzi për koordinimin dhe lehtësimin e procesit
në të gjitha fazat e studimit dhe në veçanti me studiuesit, grupin ekspert dhe
vullnetarët të cilët zhvilluan në terren një pjesë të konsiderueshme të punës. Për
bashkëpunimin konstant të hapur dhe profesional me studiuesit, duke kapërcyer
kështu vështirësitë e paparashikuara gjatë gjithë procesit e sidomos në fazën
përmbyllëse të realizimit të raportit të studimit.
Grupi i ekspertëve Z. Lorenci Gjurgjaj, Z.Kristjan Ndoka, Znj Malvina Pergega
të angazhuar në fazat e ndryshme të studimit e në zbatimin e studimit, të cilët me
profesionalizëm kanë punuar e bashkëpunuar pa kursim.
Po ashtu falënderoj studentet vullnetarë që me profesionalizëm mblodhën të
dhënat fillestare si dhe realizuan në nivele të ndryshme intervistat individuale dhe
në grup në të gjitha institucionet edukative të përfshira në studim.

Falenderoj gjithashtu Znj e Z Morel, të cilët falas ofruan ekspertizën e tyre për
rishikimin e dokumentit të plotë në anglishte profesionale.
Falënderoj edhe të gjithë mësuesit, edukatorët, nxënësit, studentët, pedagogët
pasi përgjegjshmëria, profesionalizmi dhe mirësia e tyre mundësoi realizimin e
këtij studimi.
Një falënderim i përzemërt i shkon dhe donatorin tonë, Renovabis, dhe
veçanërisht Znj.Monika Kleck, përgjegjëse për projektet me Shqipërinë për
Renovabis, pa nxitjen dhe mbështetjen e të cilëve, (e jo vetëm atë ekonomike) nuk
do të ishte realizuar një studim të tillë. Gjatë gjithë kohës së projektit kemi ndjerë
besimin dhe vlerësimin nga ana e tyre për punën që kemi bërë, punë shpesh edhe
me hapa të pasigurt, pasi kemi ecur në një terren të pashkelur më parë.
Një falënderim të veçantë i shkon, Konferencës Ipeshkvnore Shqiptare e sidomos
Presidentit tonë, Imzot Angelo Massafrës, që me shumë largpamësi, besim dhe
urti, ka pranuar projektin, na ka inkurajuar dhe na ka krijuar çdo lehtësim të
mundshëm duke na dhënë të gjithëve ne besim atëror dhe të vëmendshëm.
Falënderoj personalisht anëtarët e Këshillit Drejtues të Komisionit, Motër
Donata Montagnoli, Motër Ceccilia Refosco, motër Laura Schiaroli, Atë
Michele Leovino, Motër Hana Kqira, Atë Ronny Alessio, Prof. Paulina Hoti,
për entuziazmin, largpamësinë dhe vëmendjen e madhe që i kushtuan çdo hapi
të studimit.

Një urim për ne
Uroj që ky studim të na gjejë mëndjehapur të gjithëve ne që edukimin e kemi
përzemër. Uroj që të na nxisë për të përmirësuar gjithnjë e më shumë cilësinë e
edukimit, që ta përmbushim kështu misionin tonë të shërbimit ndaj njeriut dhe
ndaj së ardhmes me bindjen se edhe edukimi është një nga format më të larta të
shprehjes së dashurisë për tjetrin.

Motër Teuta Buka
Koordinatore Kombëtare KKEKSH.
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1. HYRJE

Gjatë këtyre viteve Shqipëria po punon drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin
Evropian dhe Qeveria Shqiptare është angazhuar në zhvillimin e një arsimi cilësor
duke ndjekur rekomandimet e programeve të arsimit të Këshillit të Evropës.
Këto rekomandime synojnë që institucionet arsimore krahas mësimdhënies të
ofrojnë edhe një edukim demokratik, të mësojnë nxënësit për aftësitë për jetën
si dhe të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e personalitetit të nxënësit. Sipas
kësaj filozofie, shkolla nuk shihet vetëm si një institucion arsimor por edhe si
një institucion social që formon, kultivon dhe lartëson nxënësin gjatë zhvillimit
të tij, me qëllimin madhor të formimit të qytetarëve të pajisur me aftësitë për
të jetuar në një shoqëri demokratike.
Kjo do të thotë se detyra e një
institucioni arsimor nuk është vetëm
ofrimi imësimdhënies cilësore por
edhe formimi psikologjik, social,
shpirtëror dhe moral i nxënësve që
shprehet përmes veprimtarisë së
përditshme si brenda shkollës ashtu
edhe në komunitet.
Institucionet arsimore katolike në
Shqipëri zënë një vend të rëndësishëm
në zhvillimin, formimin dhe edukimin
e fëmijëve prej arsimit parashkollor
deri në arsimin e mesëm të lartë. Që
prej vitit 1992, institucionet katolike
kanë nisur aktivitetet edukative
përmes qëndrave ditore dhe kurseve
të formimit profesional. Më pas, në
vitin 1993 në përputhje me misionin
e Kishës Katolike, institucionet
arsimore katolike hapën shkollat e
para. Në këtë vit u hap Kolegji Preka në Korçë dhe shkolla 9-vjeçare Vinçens
Prendushi në Durrës.
Që prej fillimit të aktivitetit edukativ, institucionet arsimore katolike kanë
si qëllim të ofrojnë mësimdhënie cilësore, të aftësojnë nxënësit për jetën, të
ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e personalitetit të tyre si edhet’i kushtojnë
vëmendje rritjes së tyre shpirtërore. Për shumë vite, impakti, rëndësia dhe vlerat
e institucioneve arsimore katolike nuk janë studiuar në mënyrë shkencore. Si
rrjedhojë e kësaj, publiku i gjerë, institucionet arsimore shtetërore dhe shumë
drejtues arsimorëvendorë nuk njohin rëndësinë, impaktin dhe vlerat e shtuara të
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institucioneve katolike në vendin tonë. Për të studiuar impaktin, rëndësinë dhe
vlerat e shtuara të institucioneve arsimore katolike dhe për t’i bërë të njohura për
publikun e gjerë, Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar (KKEKSH)
zhvilloi studimin e parë në nivel kombëtar.
Zhvillimi i një studimi për ndikimin e institucioneve katolike në Shqipëri është një
sfidë shumë e vështirë. Çdo studiues, që ka synuar të masë ndikimin e një veprimtarie
edukative në mënyrë shkencore është përballur me një mision të vështirë. Për
të matur në mënyrë shkencore ndikimin e një veprimtarie edukative në fushën
e arsimit, kjo detyrë bëhet edhe më e vështirë. Shumë të dhëna të veprimtarive
edukative në fushën arsimore janë të vështira për t’u studiuar në mënyrë empirike,
shpeshherë rezultatet arsimore shoqërohen me ndryshime sociale dhe politike,
rezultatet arsimore perceptohen ndryshe nga aktorët e ndryshëm që marrin pjesë
në sistemin arsimor dherezultatet e veprimtarive edukative në fushën e arsimit janë
të vështira për t’u matur në një periudhë specifike kohore.
Megjithatë, pavarësisht të gjitha vështirësive metodologjike të përmendura
më sipër, ne si studiues e morëm përsipër këtë sfidë për të studiuar në mënyrë
shkencore impaktin, rëndësinë dhe vlerat e shtuara të institucioneve arsimore
katolike në Shqipëri. Ky është raporti i parë studimor i botuar i kësaj natyre për
institucionet arsimore katolike në Shqipëri. Ky raport studimi është bazuar në
të dhëna empirike të mbledhura nga institucionet arsimore katolike, në të dhëna
të mbledhura nga drejtuesit arsimorë pranë këtyre institucioneve dhe pranë
Drejtorive Rajonale përkatëse, nga nxënësit e këtyre institucioneve, nga mësuesit
që punojnë në këto shkolla dhe nga prindërit që edukojnë fëmijët pranë këtyre
institucioneve.Të gjitha rezultatet e paraqitura janë të reja, të veçanta dhe ato nuk
gjenden në asnjë raport tjetër të botuar më parë. Rezultatet e këtij studimi mund
të përdoren si baza për të krahasuar impaktin e institucioneve arsimore katolike
ndër vite për këdo që do të ishte i interesuar të maste ndikimin dhe ndryshimin
e këtyre institucioneve arsimore.
Në këtë raport do të përshkruhet
impakti i institucioneve katolike
ndër vite, do të përshkruhet
cilësia e institucioneve katolike
duke u fokusuar në numrin e
stafit, cilësinë e mësimdhënies,
strukturat
dhe
ambientet
arsimore dhe vlerat e shtuara
si mbështetja e fëmijëve në
nevojë, nxitja e optimizmit dhe e
shpresës.
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Ndikimi i institucioneve arsimore katolike në Shqipëri duhet të analizohet
sipas perspektivës historike, gjeografike, rajonale dhe kulturore të zhvillimit
të Shqipërisë. Pas rënies
së
komunizmit,
shumë
ndryshime sociale dhe politike
ndodhën në Shqipëri. Schmidt
(1998) ka shkruar se Shqipëria
është vendi më i varfër në
Evropë që pas daljes nga regjimi
komunist. Shumë familje
kanë jetuar nën minimumin
jetik dhe e kanë pasur shumë
të vështirë edukimin dhe
shkollimin e fëmijëve. Gjatë
këtyre viteve (1990-2004),
nivelet e migracionit dhe
emigracionit kanë qenë shumë
të larta.
Sipas të dhënave institucionale, Shqipëria ka pasur dy lloj migrimi, migrim të
jashtëm dhe migrim të brendshëm. Bazuar në të dhënat kombëtare (INSTAT,
2004), migrimi i brendshëm u zhvillua në dy faza të ndryshme: gjatë fazës së
parë (1989-1998) familjet u zhvendosën nga rajonet rurale në qendër të Shqipërisë
dhe gjatë fazës së dytë (1998-2004) familjet lëvizën drejt kryeqytetit ose qyteteve
kryesore. I vrullshëm dhe masiv ka qenë dhe migrimi i jashtëm, aq sa Kaser (200)
deklaronte se çdo familje kishte një anëtar që jetonte jashtë vendit (Kaser, 2000).
Shumë fëmijë janë rritur dhe edukuar vetëm me njërin prind pasi prindi tjetër,
kryesisht babai, ka qenë duke punuar në emigracion. Kisha me organet e saj
dhe institucionet edukative katolike kanë luajtur një rol mbështetës për familjet
vulnerabël dhe fëmijët në nevojë.
Pas ndryshimit të sistemit komunist, si rezultat i kalimit në një sistem demokratik
të brishtë, si dhe si rezultat i niveleve të larta të migrimit dhe të varfërisë, shumë
probleme familjare u rritën dhe ndikuan në cilësinë e jetës së fëmijëve. Shumë
fëmijë u përballën me vështirësi të mëdha për të ndjekur shkollën, vështirësi në
ndërtimin e marrëdhënieve të reja sociale me bashkëmoshatarët, vështirësi për
t’u përshtatur me mjedisin e ri shoqëror dhe pengesën e zhvillimit të identitetit,
mes të cilave atij fetar. Këto vështirësi ishin më të mëdha në zonat rurale dhe
në qytetet e vogla. Për të gjithë këta fëmijë të margjinalizuar dhe në kushte të

vështira psiko-sociale, Kisha Katolike i ka ndihmuar ata që të kenë mundësinë e
arsimimit si bazë për një jetë më të mirë dhe nxitjen e shpresës për një të ardhme
më të mirë.
Pas rënies së komunizmit, në realitetin e ri socio-politik të Shqipërisë, ligjet e reja
demokratike i dhanë liri Kishës Katolike për të hapur shkolla të reja në rajone të
ndryshme në Shqipëri, në mënyrë që të ndikonin në edukimin dhe arsimimin e
brezit të ri me dije, ide, njohuri, aftësi, moral dhe shpresë. Që nga viti 1993, Kisha
Katolike rihapi shkollat e para sidomos në rajonet me shkallë të lartë të varfërisë,
shkallë të lartë të problemeve psiko-sociale dhe ku aksesi për një edukim cilësor
ishte i limituar.
Pas ndërrimit të sistemeve
politike, sfida kryesore e
arsimit në Shqipëri ishte futja
e një filozofie të re edukimi,
e cila do të ishte në gjendje të
shkëputej nga dogmat e sistemit
të mëparshëm politik, duke
pasqyruar vlerat dhe qëllimet
arsimore që shërbejnë për
individin dhe shoqërinë. Gjatë
dekadave të fundit, sistemi i
arsimit në Shqipëri ka luftuar
me një nevojë të vazhdueshme
për ndryshim dhe transformim. Qeveritë, njëra pas tjetrës, ndërmorën hapa dhe
prezantuan reformat, që synonin transformimin e sistemit në një mënyrë që të
mund të plotësonte standardet e një arsimi bashkëkohor, demokratik dhe të
orientuar drejt të drejtave të njeriut. Reformat e ndërmarra nga Qeveria Shqiptare
adresuan nivele dhe aspekte të ndryshme të sistemit arsimor duke filluar nga
rishikimi i kurrikulave, vlerësimi, metodat, arsimi profesional, përfshirja sociale,
të drejtat e njeriut (Albanian Coalition for Child Education [ACCE], 2013),
financimi, autonomia dhe korrupsioni në arsim (Karameta, 2010). Ndërhyrje të
tilla sigurisht që rezultuan në përmirësimet përkatëse në aspekte të ndryshme të
arsimit në Shqipëri, të tilla si cilësia dhe qasja e arsimit (Karameta, 2010).
Megjithatë, raportet kombëtare dhe ndërkombëtare në vazhdimësi tregojnë për
probleme të konsiderueshme të pranishme në sistemin arsimor në Shqipëri. Duke
filluar nga centralizimi i arsimit, korrupsioni, pabarazia dhe përjashtimi social
(Byrne, 2014) deri tek praktikat e vjetruara, vlerësimit të dobët dhe ndëshkimit të
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nxënësve/ studentëve (Karaj,
2009). Po ashtu, vazhdimisht
raportohen nivele të ulta të
mbështetjes financiare nga
Qeveria Shqiptare, pabarazi në
aksesin ndaj edukimit sidomos
në zonat rurale, vështirësi për
të pasur akses nga nxënësit
që jetojnë në kushte varfërie,
mungesa e kushteve për një
arsim bashkëkohor si ujë,
ngrohje, probleme me cilësinë
akademike dhe hërë pas here
shkelje të etikës në arsim
(Preçi, Zahaj et al., 2016). Si
konkluzion mund të thuhet
se sistemi publik arsimor Shqiptar nuk i plotëson të gjitha nevojat e fëmijëve
shqiptarë.
Këto të dhëna tregojnë se nga reformat e ndërmarra deri më tani, nuk kanë
arritur të adresojnë plotësisht problemet e arsimit, ato të të drejtave të njeriut
dhe çështjet etike në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme në të
gjitha nivelet. Siç tregojnë
edhe analizat e ndryshme,
reformat në arsimin shqiptar
shpesh pasqyrojnë përpjekjet
për t’ju përshtatur strategjive
arsimore të vendeve të tjera,
pa ju përafruar vlerave dhe
kontekstit lokal shoqëror. Për
këtë arsye ato nuk përkthehen
lehtë në praktikë dhe ndikimi
i tyre shfaqet si sipërfaqësor
(Byrne, 2014).
Në të gjitha këto kushte,
shkollat katolike kanë luajtur
një rol të rëndësishëm në
sistemin arsimor shqiptar

duke plotësuar nevojat për arsim të shumë fëmijëve të lënë në harresë dhe
duke ngritur një infrastrukturë arsimore shumë cilësore.Për të gjitha këto
arsye, studimi i ndikimit të sistemit të arsimit katolik duhet bërë nën dritën
e perspektivës politike, historike dhe psiko-sociale të ndryshimeve që kanë
ndodhur në shoqërinë shqiptare gjatë kësaj periudhe të vrullshme tranzicioni.
Përveç kësaj, ndikimi i shkollave katolike duhet të përshkruhet në marrëdhënien
midis Kishës, shkollave, qeverisjes vendore dhe Ministrisë së Arsimit. Gjithashtu,
ndikimi i shkollave katolike duhet të përshkruhet në marrëdhëniet midis
mësuesve, prindërve dhe nxënësve. Në këtë raport studimi, ndikimi, impakti
dhe vlerat e shtuara të institucioneve katolike përshkruhen nën fokusin e këtyre
marrëdhënieve themelore.
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3. IMPAKTI I INSTITUCIONEVE
KATOLIKE NË SHQIPËRI

Në tabelën në vijim (Tabela 1) paraqiten të dhënat përsa i përket numrit të
kopshteve, shkollave dhe nxënësve të që edukohen në institucionet arsimore
katolike, institucionet arsimore publike dhe institucionet arsimore private në
nivel kombëtar.
Institucionet

Katolike

Publike

Private

Numri Fëmijë

Numri

Fëmijë

Numri Fëmijë

Arsimi parashkollor

30

2010

1773

76416

127

5032

Arsimi bazë

14

4199

2482

342765

123

20643

Arsimi i mesëm

5

1361

381

115609

116

13911

Arsimi profesional*

7

654		

2489

0

0

TOTAL

56

8224

537279

366

39586

4636

Tabela 1: Institucionet arsimore katolike, publike dhe private në nivel kombëtar
Sipas rezultateve të kësaj tabele vihet re se përsa i përket impaktit në nivel
kombëtar pesha e institucioneve katolike varion nga 2% në arsimin parashkollor,
bazë dhe të mesëm deri në 20% përsa i përket arsimit profesional. Tabela më
sipër tregon se numri i institucioneve katolike parashkollore përbën 1.6% të
institucioneve katolike në nivel kombëtar ndërsa institucionet katolike për
arsimin bazë dhe arsimin e mesëm përbejnë më pak se 1% në rang vendi. Po ashtu,
përsa i përket numrit të fëmijëve, rreth 8224 (2.3% të fëmijëve në nivel kombëtar)
edukohen pranë institucioneve katolike dhe vetëm 1% e nxënësve që ndjekin
arsimin bazë dhe të mesëm ndjekin studimet pranë institucioneve katolike.
* Këtu janë të përfshira shkollat dhe qendrat e Formimit Profesional

KATOLIKE NË SHQIPËRI

Kisha Katolike rihapi shkolla katolike në Shqipëri gjatë viteve 1992-1993. Që
nga ajo kohë, numri i shkollave, mësuesve, nxënësve dhe familjeve që ndjekin
shkollat e mbështetura nga arsimi katolik është zgjeruar. Shkollat katolike janë
zgjeruar jo vetëm në numër, por edhe në qëllimin dhe objektivat e tyre. Këto
shkolla u përqendruan jo vetëm në edukimin e fëmijëve dhe të rinjve, por edhe
në ndihmën e fëmijëve dhe familjeve vulnerabël. Gjithashtu, ato kanë shërbyer
si faktor qëndrorpër të pasur një ndikim social në fshatra, qytete dhe rajone të
ndryshme të Shqipërisë. Tani është koha për të treguar ndikimin e sistemeve
arsimore të shkollës katolike në Shqipëri që pas rihapjes së këtyre institucioneve
në vitin 1993 deri në ditët e sotme.
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Pesha më e madhe e institucioneve
katolike në rang vendi është në
arsimin dhe formimin profesional
ku rreth 20% e të arsimuarve në
shkollat dhe qendrat e formimit
profesional diplomohen pranë
këtyre institucioneve.
Përsa i përket krahasimit të
institucioneve katolike me arsimin
privat në të gjithë vendin impakti
i tyre është edhe më i madh. Pesha
e institucioneve katolike varion
nga 4% në arsimin e mesëm, 15%
në arsimin bazë, 18% në arsimin e
mesëm deri në 100% përsa i përket
arsimit profesional. Të dhënat e
raportuara nga MAS tregojnë se
nuk ka asnjë shkollë private që të
ofrojë arsim profesional. Në lidhje
me numrin e fëmijëve, rreth 9%
e nxënësve në arsimin e mesëm
ndjekin arsimin katolik, 17% në
arsimin bazë dhe 27% në arsimin
parashkollor.
Megjithatë, vlen të theksohet se
institucionet arsimore katolike nuk
shtrihen në të gjithë vëndin. Arsimi
katolik u shtri kryesisht në 10
qarqe në Shqipëri, më konkretisht
në qarkun e Shkodrës, të Lezhës, të
Tiranës, të Durrësit, të Elbasanit,
të Beratit, të Fierit, të Korçës, të
Vlorës dhe të Gjirokastrës.
Shtrirja gjeografike e institucioneve
arsimore katolike paraqitet në
hartën në vijim (figura 1). Në të
gjitha rajonet e shënuara me ngjyrën

Tabela 2 paraqet numrin e shkollave katolike dhe të nxënësve në të gjitha
Dioqezat duke e krahasuar me numrin e nxënësve dhe institucioneve arsimore
publike. Në këto rajone, institucionet arsimore katolike kanë një impakt më
të lartë sesa impakti në nivel kombëtar. Sipas të dhënave të tabelës vihet re se
institucionet arsimore katolike mbulojnë nevojat e 6.4% fëmijëve në nivelin
parashkollor, 3% të fëmijëve në arsimin bazë, 4% të nxënësve në arsimin e mesëm
dhe 13% të nxënësve në arsimin dhe formimin e mesëm profesional. Impakti i
institucioneve arsimore katolike është specifik për secilin qark por ajo që vihet
re shumë qartë është ndikimi shumë i lartë në rrethin e Shkodrës dhe ndikimi
shumë i rëndësishëm për arsimin profesional në rrethin e Mirditës.
Tabela 2: Institucionet arsimore katolike, publike dhe private sipas Dioqezave

* Në Dioqezën e Shkodrës, Tiranë-Durrësit dhe Administratën Apostolike të Jugut, tek zëri “Arsimi i
mesëm profesional” janë të përfshira dhe qendrat e formimit profesional

KATOLIKE NË SHQIPËRI

e gjelbër gjenden institucionet arsimore katolike në Shqipëri. Institucionet arsimore
katolike nuk janë të organizuara sipas qarqeve por sipas Dioqezave të Kishës Katolike.
Këto institucione arsimore shtrihen në Dioqezën e Shkodrës, Tiranës e Durrësit,
Administratën Apostolike të Shqipërisë së Jugut, Lezhës dhe të Rreshenit.
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4. QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT
E STUDIMIT

Qëllimi i këtij studimi është që të masë rëndësinë, impaktin dhe vlerat e shtuara
të institucioneve arsimore katolike në Shqipëri. Ky studim synon që të masë
impaktin që kanë institucionet arsimore katolike që prej hapjes deri në vitin 2016,
të studiojë cilësinë e arsimimit pranë këtyre institucioneve nga të gjithë aktorët
e përfshirë në shkollë, të analizojë vlerat e shtuara të institucioneve arsimore
katolike dhe të përshkruajë impaktin rajonal të tyre.
Objektivat e studimit aktual janë;
1. të masë impaktin e institucioneve arsimore katolike që prej hapjes deri në
vitin 2016,
2. të masë impaktin aktual të institucioneve arsimore katolike në Shqipëri,
3. të studiojë cilësinë e arsimimit pranë këtyre institucioneve sipas nxënësve,
mësuesve dhe prindërve,
4. të studiojë cilësinë e mësimdhënies, kurrikulave, mësuesve sipas nxënësve,
mësuesve dhe prindërve,
5. të përshkruajë vlerat e shtuara të institucioneve arsimore katolike,
6. të përshkruajë praktikat edukative të suksesshme në institucioneve
arsimore katolike,
7. të përshkruajë praktikat edukative që kanë nevojë për përmirësim
institucioneve arsimore katolike,
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5. METODOLOGJIA E STUDIMIT

Për të realizuar qëllimet dhe objektivat e studimit u vendos që të përdorej një
metodologji mikse me disa nivele. Kjo metodologji mundëson triangulimin e të
dhënave dhe studimin e tyre në disa nivele të ndryshme. Duke analizuar qëllimet
dhe objektivat e studimit që janë të gjera, synojnë të masin shumë variabla të
cilësisë së arsimit dhe nga pjesëmarrës të ndryshëm, si edhe matjen e tyre në të
shkuarën dhe në të tashmen kjo metodologji u pa si një nga më të përshtatshmet.
Metodologjia me shumë nivele: Triangulimi i të dhënave
Një nga modelet më të përdoruara të metodologjive mikse është metodologjia me
shumë nivele që lejon triangulimin e të dhënave (Tashakori&Teddlie, 1998). Në
këtë metodologji, metoda të ndryshme (sasiore dhe cilësore) përdoren në nivele
të ndryshme brenda të njëjtit sistem. Paraqitja grafike e kësaj metodologjie është
si më poshtë (fig.2).
Niveli 1:
Studim sasior
Niveli 2:
Studim sasior

Interpretimi
global

Niveli 3:
Studim cilësor

Figure 2: Metodologjia me shumë nivele: Triangulimi i të dhënave

Për të studiuar impaktin, rëndësinë dhe vlerat e shtuara të institucioneve
arsimore katolike metoda të ndryshme shkencore u kombinuan sipas modelit
me shumë nivele dhe sipas qëllimeve dhe objektivave të studimit. Të gjitha këto
metoda paraqiten në figurën 3. Në fazën e parë u zhvillua një studim arkivor, në
fazën e dytë një studim ndërseksional dhe në fazën e tretë një studim cilësor me
metodologji etnografike.  
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Niveli 1:
Studim arkivor
Niveli 2:
Studim ndërseksional

Interpretimi
global

Niveli 3:
Studim etnografik

Kjo metodologji është shumë e rëndësishme pasi në nivelin e parë janë analizuar
të dhënat e përgjithshme të institucioneve arsimore katolike dhe është matur
impakti i shkuar dhe ai aktual. Më pas në nivelin e dytë, ishte planifikuar që
institucionet arsimore katolike të krahasoheshin me institucionet arsimore
publike mbi cilësinë e arsimimit por kjo nuk u realizua pasi Ministria e Arsimit
dhe Sportit nuk dha leje për aksesin pranë këtyre institucioneve. Si rrjedhojë
e kësaj në nivelin e dytë, studimi u zhvillua vetëm në institucionet arsimore
katolike. Në nivelin e tretë, përmes metodologjisë etnografike u eksplorua
ndikimi i institucioneve katolike në zonën gjeografike përkatëse. Të gjitha gjetjet
e studimit u integruan në konkluzione globale për arsimimin katolik në Shqipëri.
5.1 Niveli 1: Studimi arkivor
Për të vlerësuar impaktin e shkollave katolike në Shqipëri u ndoqën të gjitha
hapat metodologjikë për një studim rigoroz arkivor. Për qëllimet e këtij studimi,
arkivat e shkollave katolike që ruajnë materiale të rëndësishme u shqyrtuan nga
drejtorët e institucioneve. Ekipi i studimit shqyrtoi të gjitha dokumentet dhe
arkivat që përmbajnë informacion të rëndësishëm në lidhje me infrastrukturën
e shkollave, kushtet e shkollës, mjedisin sportiv, bibliotekat, librat, programet
mësimore, nxënësit, familjet, fëmijët, trajnimet dhe zhvillimin e burimeve
njerëzore.
Burimet e të dhënave janë marrë përmes një platforme elektronike nga të gjithë
drejtorët e arsimit parashkollor, arsimit bazë dhe arsimit të mesëm. Miratimi
i informuar është marrë nga drejtuesit e institucioneve dhe nga sekretariati

kombëtar i arsimit katolik në
Shqipëri. Të gjitha parimet dhe
standardet etike u ndoqën gjatë
gjithë fazave të këtij studimi
arkivor. Të dhënat e mbledhura
nga platforma elektronike u
transferuan në paketën Excel
dhe më pas në SPSS (Paketa
Statistikore
për
Shkencat
Sociale, 22). Të gjitha analizat e të
dhënave në lidhje me statistikat
përshkruese dhe inferenciale u
kryen në SPSS (version 22).
5.2 Niveli 2: Studimi sasior i
shkollave katolike
Në fazën e dytë të dizajnit
miks me shumë nivele u realizua studimi sasior. Në secilin prej seksioneve të
mëposhtme janë shpjeguar në mënyrë të detajuar hapat dhe procedurat e ndjekura
për zhvillimin e studimit sasior.
5.2.1 Kampioni i studimit sasior
Për të realizuar qëllimet e studimit sasior është shumë e rëndësishme që të
përzgjidhej një kampion përfaqësues i popullatës së studimit. Në këtë studim
popullata e studimit janë nxënësit, prindërit dhe mësuesit. Studimi mbuloi të
gjitha rajonet në Shqipëri dhe u krye si në zona urbane ashtu dhe ato rurale.
5.2.2 Korniza e kampionit
Korniza e kampionit për këtë studim u sigurua nga sekretariati i edukimit katolik
dhe nga shkollat katolike në të gjithë vendin. Duke qenë se është shumë e vështirë
përzgjedhja e thjeshtë apo sistematike rastësore e kampionit u ndoq procedura e
kampionimit të shtresëzuar. Njësitë kryesore të analizës së studimit ishin nxënësit
në tre nivele të ndryshme të sistemit arsimor: arsimi fillor (klasat I–V), arsimi i
mesëm i ulët (klasat VI-IX) dhe arsimi i mesëm (klasat X-XII).
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Kjo procedurë e përzgjedhjes së kampionit përfaqëson të gjithë popullatën e
nxënësve të marrë nën studim. Ajo ka epërsinë e minimizimit të anësisë nga
përzgjedhja e kampionit dhe siguron që segmente të caktuara të popullatës së
nxënësve të mos jenë të mbi përfaqësuar apo të nën përfaqësuar. Avantazhi më
i madh i kampionimit të shtresëzuar sekuencial rastësor është se kjo procedurë
redukton përzgjedhjen e anshme të nxënësve, mësuesve dhe prindërve.
Tabelë 3: Popullata dhe madhësia e kampionit për shkollat katolike
Nr

Grupi
Popullata
studimor		

Niveli i
Besueshmërisë

Intervali i
Besueshmërisë

Madhësia
kampionit

1

Nxënës

7785

95%

5%

366

2

Prindër

15570

95%

5%

366

3

Mësues

400

95%

5%

200

Total

IMPAKTI, RËNDËSIA DHE VLERAT E SHTUARA
23755			932

3

Mësues

400

95%

5%

200

Për mbledhjen e tëTotal
dhënave sasiore
(numerike) u zbatuan tre korniza të ndryshme
23755
932
kampionimi, nxënës, mësues dhe prindër. Të gjitha të dhënat paraqiten në tabelën
4. Gjithashtu,
kjo mënyrë e përzgjedhjes së kampionit është shumë efektive pasi
Për mbledhjen e të dhënave sasiore (numerike) u zbatuan tre korniza të ndryshme kampionimi,
studion të
gjithë
aktorët e përfshirë në shkollë. Në figurën më poshtë paraqiten
nxënës, mësues dhe prindër. Të gjitha të dhënat paraqiten në tabelën 4. Gjithashtu, kjo mënyrë e
mënyra sesi
janë trianguluar të dhënat e studimit.
përzgjedhjes së kampionit është shumë efektive pasi studion të gjithë aktorët e përfshirë në
shkollë. Në figurën më poshtë paraqiten mënyra sesi janë trianguluar të dhënat e studimit.

PRINDËR

NXËNËS

TRIANGULIMI I TË DHËNAVE TË
STUDIMIT TË KKEKSH

MËSUES

5.2.3 Proçedurat e kampionimit
Në çdo rreth ku shtriheshin shkollat katolike u ngritën ekipe kërkimore. Një ekip kërkimor

5.2.3 Procedurat e kampionimit
Në çdo rreth ku shtriheshin shkollat katolike u ngritën ekipe kërkimore. Një
ekip kërkimor përbëhej nga një supervizor dhe disa intervistues mbështetur mbi
kampionin e kërkuar në çdo qytet. Të gjithë mbikëqyrësit dhe intervistuesit u
trajnuan mbi metodologjinë kërkimore, kampionimin e shtresëzuar rastësor,
proçesin e intervistimit, instrumentet, regjistrimin e të dhënave dhe etikën e
intervistimit të fëmijëve, prindërve dhe mësuesve.
Në fazën e parë, ekipet kërkimore identifikuan në mënyrë rastësore shkollat. Në
fazën e dytë, ato identifikuan klasat në mënyrë rastësore. Në fazën e tretë, ata
identifikuan në mënyrë rastësore nxënësit. Në secilën klasë, ata i dhanë secilit
nxënës një pyetësor për nxënësit dhe çdo mësuesi një pyetësor për mësuesit. Pas
kësaj proçedure, ata i dhanë çdo nxënësi një pyetësor për prindër, në mënyrë që ta
merrnin me vete në shtëpi. Fëmijës i kërkohej që të sillte ditën tjetër pyetësorin
e prindërit të plotësuar nga njëri prej tyre. Kjo proçedurë bëri triangulimin e
të dhënave midis fëmijëve, mësuesve dhe prindërve. Përmes kësaj metode ishte
e mundur që të krahasoheshin perceptimet për shkollat katolike dhe cilësinë e
mësimdhënies midis mësuesve, prindërve dhe nxënësve. Ekipet kërkimore vijuan
me këtë proçedurë deri në përmbushjen e numrit të kërkuar të kampionit.
5.2.4 Matjet e studimit sasior
Me qëllim mbledhjen e të dhënave sasiore, u krijuan 9 pyetësorë të ndryshëm
për matjen e impaktit të shkollave katolike në Shqipëri. Pyetësorët u krijuan
për të treja nivelet e edukimit (arsim i ulët, arsim i mesëm dhe arsim i lartë) dhe
për të tre aktorët e përfshirë në studim (mësues, prindër dhe nxënës). Të gjithë
pyetësorët paraqiten në seksionin shtojca në fund të raportit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pyetësor për nxënësit arsimi fillor
Pyetësor për nxënësit arsimi i mesëm i ulët
Pyetësor për nxënësit arsimi i mesëm i lartë
Pyetësor për mësuesit arsimi fillor
Pyetësor për mësuesit arsimi i mesëm i ulët
Pyetësor për mësuesit arsimi i mesëm i lartë
Pyetësor për prindërit arsimi fillor
Pyetësor për prindërit arsimi i mesëm i ulët
Pyetësor për prindërit arsimi i mesëm i lartë
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Zhvillimi i pyetësorëve
Për të zhvilluar pyetësorët e studimit u shqyrtuan një sërë dokumentesh, testesh
dhe pyetësorësh ndërkombëtarë. Të gjithë testet e përdorura dhe shkallët e
përshtatura për të mbledhur të dhënat u përkthyen nga një grup ekspertësh dhe
më pas u pilotuan në një grup nxënësish, prindërish e mësuesish. Pjesa e parë e
pyetësorit mat variabla demografike dhe personalë si mosha, vitet e punës, nota
mesatare, të dhënat familjare, arsimimi, etj. Më pas pyetësori mat përfshirjen në
shkollë, lodhjen nga shkolla, vazhdimin e edukimit, motivimin për shkollën etj.
Në pjesën e tretë pyetësori mat lidhjen me shkollën dhe cilësinë e mësimdhënies.
Në pjesën e katërt, pyetësori mat cilësinë e kurrikulës dhe njohuritë për
kurrikulën. Në pjesën e pestë, pyetësori mat mirëqënien personale, marrëdhëniet
me shokët dhe marrëdhëniet me komunitetin.
Të gjitha këto variabla janë përshtatur në varësi të popullatës që studiohet (nxënës,
mësues, prindër) dhe nivelit të zhvillimit të popullatës (fillor, i mesëm i ulët, i
mesëm i lartë).
Testimi paraprak dhe pilotimi i pyetësorit
Përpara përdorimit të pyetësorit
për mbledhjen e të dhënave,
pyetësorët iu nënshtruan një
testimi paraprak dhe faze
pilot me një grup më të vogël
pjesëmarrësish të përzgjedhur në
studim. Kjo proçedurë metodike
është shumë e rëndësishme
dhe u krye me qëllim për të
kontrolluar pyetësorin, cilësinë
e variablave dhe sigurimin e
komenteve nga të gjithë të
intervistuarit. Duke qenë se
pyetësori duhej të plotësohej
nga të gjithë të pyeturit: nxënës,
mësues dhe prindër, u vendos
paraprakisht që pyetësori të testohej duke përdorur të paktën 5 të pyetur nga secila
kategori. Qëllimi i kësaj proçedure pilot ishte që të ofronte një sërë udhëzimesh
mbi mbajtjen apo heqjen e pyetjeve.

5.2.5 Analizimi i të dhënave
Të gjitha të dhënat u futën në Paketën Statistikore të Shkencave Sociale (SPSS,
22). Fillimisht, të dhënat u kontrolluan për shpërndarje normale dhe hegjemoni
të variancave. Pas kësaj, u analizuan të dhënat duke përshkruar frekuencat,
mesataret, vlerat më të ulta dhe më të larta etj. Më tej, u kryen korrelacionet sipas
Pearson dhe testi Anova i krahasimit të mesatareve.
5.3 Niveli 3: Studimi cilësor
Në fazën e tretë u zhvillua një studim cilësor me metodologji etnografike. Thelbi
i studimit cilësor ishte përshkrimi i impaktit gjeografik të institucioneve arsimore
katolike. Në studimin cilësor, intervistues të përgatitur intervistuan ballë për
ballë persona kyç, mësues, nxënës dhe prindër. I gjithë ky proçes u udhëhoq nga
qasja etnografike.
5.3.1 Mbledhja e të dhënave
Me çdo pjesëmarrës (persona kyç, mësues, prindër, student) u zhvilluan intervista
gjysmë të strukturuara dhe fokus grupe. Grupet e studimit zhvilluan 5 intervista
në çdo rajon me persona kyç (15 intervista në total) dhe 3 fokus grupe në çdo
rajon me mësues, prindër dhe nxënës (9 fokus grupe në total).
5.3.2 Intervista
Një miratim i shkruar për të marrë pjesë në studim u sigurua nga të gjithë
pjesëmarrësit. Për më tepër, pjesëmarrësit u ndërgjegjësuan rreth të drejtës së
tyre për t’u tërhequr në çdo kohë gjatë kryerjes së intervistës, si dhe u garantuan
për natyrën konfidenciale të intervistës. Pjesëmarrësit u intervistuan në një vend
të zgjedhur prej tyre, dhe intervistat zgjasnin midis 40 dhe 75 minuta. Të gjitha
intervistat u regjistruan në format audio dhe u transkriptuan. Përpara intervistës,
me qëllim për të garantuar konfidencialitetin dhe anonimatin, me secilin prej
pjesëmarrësve dakordësohej një pseudonim. Pjesëmarrësve iu dha mundësia që të
diskutonin çdo pyetje apo shqetësim lidhur me studimin në vetvete apo fusha të
caktuara, të dëgjonin regjistrimin audio më pas në praninë e intervistuesit, si dhe
të kërkonin një kopje përfundimtare të transkriptit apo të materialit studimor.
Pjesëmarrësve iu sigurua gjithashtu informacion i mëtejshëm lidhur me burimet
apo mundësitë e kontaktit. Intervista kishte tre pjesë: prezantimi dhe pjesa e
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përgjithshme, pjesa kryesore e fokusuar mbi cilësinë e institucioneve arsimore
katolike, pyetje për rëndësinë që kanë këto institucione arsimore në zonën
gjeografike përkatëse dhe mbyllja e intervistës. Programi i intervistës mbështetej
mbi fushat tematike. Megjithatë, intervistuesit ishin fleksibël në mënyrën se si do
të zhvillohej intervista me secilin prej pjesëmarrësve.
5.3.3 Fokus grup
Grupet e studimit zhvilluan fokus grupe të veçanta me nxënës, mësues dhe
prindër. Grupet përbëheshin nga 8-12 pjesëmarrës. Këto grupe u organizuan nga
institucionet arsimore katolike por intervistat me secilin u zhvilluan nga studiues
të trajnuar. Të gjitha intervistat në grup u regjistruan në format audio dhe u
transkriptuan. Intervista në grup gjithashtu kishte tre pjesë: prezantimi dhe pjesa
e përgjithshme, pjesa kryesore e fokusuar mbi cilësinë e institucioneve arsimore
katolike, pyetje për rëndësinë që kanë këto institucione arsimore në zonën
gjeografike përkatëse dhe mbyllja e intervistës. Programi i intervistës mbështetej
mbi fushat tematike. Megjithatë, intervistuesit ishin fleksibël në mënyrën se si do
të zhvillohej intervista me secilin prej grupeve të pjesëmarrësve.
5.3.4 Analiza e të dhënave
Programi Weft QDA u përdor për analizën e të dhënave cilësore në këtë studim.
Transkriptet u lexuan dhe u analizuan përmes kodimit të çdo fjalie, dhe kur ishte e
mundur, përmes tematikave konceptuale të temave mbi etikën. Këto shkruheshin
qoftë mbi një kopje të transkriptit apo mbi një copë letër, së bashku me pjesë me
interes nga transkripti. Analiza u krye mbi secilin transkript të intervistave dhe
fokus grupeve. Transkriptet u lexuan dhe u rilexuan për të mbështetur apo sfiduar
kodet që shfaqeshin. Pas përcaktimit të kodeve, u krijuan klasifikime të veçanta
të cilat shpjegojnë dhe përshkruajnë impaktin dhe rëndësinë e institucioneve
katolike. Në fazën e fundit të analizës u krijuan temat e të dhënave cilësore mbi
impaktin, rëndësinë dhe vlerat e shtuara të institucioneve katolike.
5.4 Etika e studimit
Studimi u mbështet në Parimet Etike dhe Udhëzimet për Mbrojtjen e Subjekteve
Njerëzore në Studim, në Parimet Etike të Psikologëve në Shqipëri dhe në Kodin e
Sjelljes së Shoqatës Amerikane të Psikologëve dhe mbi parimet etike të KKEKSH.

Ekipet kërkimore respektuan dinjitetin, autonominë, barazinë dhe diversitetin e
të gjithë personave të përfshirë në proçesin hulumtues. Ky studim nuk përfshin
asnjë manipulim.
5.5 Limitet e studimit
Ky studim ka një sërë limitesh:
1. Ky është studimi i parë dhe nuk ka një studim të mëparshëm që të
krahasojë rezultatet ndër vite.
2. Ministria e Arsimit dhe Sportit nuk dha leje për të zhvilluar studimin
nëshkolla të ngjashme publike dhe krahasimi i rezultateve me institucionet
publike është i pamundur.
3. Të dhënat e studimit nuk janë longitudinale.
4. Matjet e studimit përdoren për herë të parë në Shqipëri pasi janë përshtatur
nga instrumenta ndërkombëtarë.
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6. STUDIM ARKIVOR MBI NDIKIMIN
E SHKOLLAVE KATOLIKE NË
PËRMIRËSIMIN E JETËS SË FËMIJËVE

financiare për çdo cikël arsimor, në numrin e fëmijëve që janë përfshirë nëshkollat katolike, në

përmirësimin e infrastrukturës si dhe në investimin mbi stafin pedagogjik dhe administrativ për

6.1zhvillimin
Investimi
financiar
profesional
të vazhduar. Misioni dhe veprimtaria në këto zona nuk ka impaktuar vetëm
jetën e fëmijëve,
por edhepër
të familjeve
të tyre dhe me
gjerë
në komunitet.
Kontributi
financiar
përmirësimin
dhe
rritjen
e cilësisë së edukimit në
6.1 Investimi
financiar
arsimin
parashkollor,
9-vjeçar dhe atë të mesëm të lartë ndahet në kontributin
nëKontributi
investime
të vazhdueshme
përkatëse,
të cilat
kanë parashkollor,
filluar që prej
financiar
për përmirësiminnë
dheshkollat
rritjen e cilësisë
së edukimit
në arsimin
9themelimit
të
shkollave
katolike
në
Shqipëri
dhe
kostot
vjetore
për
secilin
vjeçar dhe atë të mesëm të lartë ndahet në kontributin në investime të vazhdueshme në shkollat
program.
të kanë
tre ciklet
e arsimit
janë investuar
prej dhe
1995
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përkatëse, Në
të cilat
filluar që
prej themelimit
të shkollave 745,894€
katolike në që
Shqipëri
kostot
nëvjetore
2016,përku
prej tyre 128,900€ në arsimin parashkollor, 426,610€ në arsimin
secilin program. Në të tre ciklet e arsimit janë investuar 745,894€ që prej 1995 deri në
9-vjeçar dhe 190,383€ në arsimin e mesëm të lartë. Përsa i përket investimit
2016, ku prej tyre 128,900€ në arsimin parashkollor, 426,610€ në arsimin 9-vjeçar dhe 190,383€
financiar, në tabelën më poshtë nuk është përfshirë investimi fillestar për ngritjen
në arsimin e mesëm të lartë. Përsa i përket investimit financiar, në tabelën më poshtë nuk është
e infrastrukturës së institucioneve arsimore katolike në të gjithë vendin. Ky
përfshirë investimi fillestar për ngritjen e infrastrukturës së institucioneve arsimore katolike në të
është
një investim shumë i madh pasi infrastruktura e institucioneve arsimore
gjithë
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ngritur
veçanërisht
në irajone
të varfëra
dhe epër
fëmijët në
nevojë
është me
ngritur
veçanërisht
rajone të
varfëra dhe
për fëmijët në nevojë në përputhje me
nëkatolike
përputhje
misionin
dhenëvlerat
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misionin dhe vlerat e Kishës Katolike.

Tabela
3: Investimet e vazhdueshme në çdo cikël arsimi
Tabela 3: Investimet e vazhdueshme në çdo cikël arsimi
Investimet e vazhdueshme

Viti

në shkollë (Euro)

Hapjes

Arsimi Parashkollor

92,244

Arsimi 9-vjeçar

89,544.4

90,447.2

Arsimi i Mesëm i Larte

4,700.0

40,000.0

i

1995

2000

2005

2010

2015

2016

3,750

3,890

15,766.7

13,250

128,900.7

51,160.5

50,484.9

97,134.9

47,838.5

426,610.2

50,483.3

37,866.7

7,000.0

50,333.3

Total

190,383.3
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Misioni dhe veprimtaria e Edukimit të Shkollave Katolike është e shtrirë në 10
qarqe në Shqipëri,
konkretisht në ARSIMORE
qarkun e Shkodrës,
Lezhës,
të Tiranës, të
STUDIMImë
I INSTITUCIONEVE
KATOLIKEtë
NË
SHQIPËRI
Durrësit, të Elbasanit, të Fierit, të Beratit, të Korçës, të Vlorës dhe të Gjirokastrës.
Studim
Arkivor mbi
ndikimin
e shkollavetëkatolike
në përmirësimin
e jetës13
Në6.total,
në studimin
arkivor
janë mbledhur
dhëna vetëm
nga 17 kopshte,
shkolla
9-vjeçare dhe 6 të mesme. Pra, në studimin arkivor nuk janë përfshirë
së fëmijëve
të Misioni
gjitha dhe
institucionet
arsimore
katolike.
Rezultatet
e studimit
janë
veprimtaria e Edukimit
të Shkollave
Katolike
është e shtrirë
në 7 qarqearkivor
në Shqipëri,
përqendruar
në në
investimet
çdo cikël
arsimor,
në numrin
e fëmijëve
më konkretisht
qarkun e financiare
Shkodrës, të për
Lezhës,
të Tiranës,
të Beratit,
të Vlorës
dhe të
qëGjirokastrës.
janë përfshirë
në
shkollat
katolike,
në
përmirësimin
e
infrastrukturës
si
dhe në
Në total, në studimin arkivor janë mbledhur të dhëna vetëm nga 17 kopshte, 13
investimin mbi stafin pedagogjik dhe administrativ për zhvillimin profesional të
shkolla 9-vjeçare dhe 8 të mesme. Pra, në studimin arkivor nuk janë përfshirë të gjitha
vazhduar. Misioni dhe veprimtaria në këto zona nuk ka impaktuar vetëm jetën e
institucionet arsimore katolike. Rezultatet e studimit arkivor janë përqendruar në investimet
fëmijëve, por edhe të familjeve të tyre dhe me gjerë në komunitet.
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Kostot për mbarëvajtjen e shkollave që prej fillimit të projektit deri në 2016
IMPAKTI, RËNDËSIA DHE VLERAT E SHTUARA
arrijnë totalin e 2,260,683.81€. Kostot vjetore të shkollave përfshijnë mbarëvajtjen
Kostot
për mbarëvajtjen
e shkollave
prej fillimit të
projektit
2016 arrijnë
totalin e
e tyre,
investimet
te fëmijët
më qëvulnerabël
duke
bërëderitënëmundur
mbështetjen
e
IMPAKTI,
RËNDËSIA
DHE
VLERAT
E
SHTUARA
2,260,683.81€.
Kostot
vjetore
të shkollave në
përfshijnë
e tyre, investimet te fëmijët më
shkollimit
të tyre
si dhe
investime
stafinmbarëvajtjen
e shkollave.
vulnerabël duke bërë të mundur mbështetjen e shkollimit të tyre si dhe investime në stafin e

Kostot për mbarëvajtjen e shkollave që prej fillimit të projektit deri në 2016 arrijnë totalin e
shkollave.

2,260,683.81€. Kostot vjetore të shkollave përfshijnë mbarëvajtjen e tyre, investimet te fëmijët më

Tabela
4: Kostot
vjetore
përçdoçdo
cikël
arsimi
Tabela
4: Kostot
vjetoretë
të shkollës
shkollës për
cikël
arsimi

vulnerabël duke bërë të mundur mbështetjen e shkollimit të tyre si dhe investime në stafin e

Kostot vjetore të shkollës (Euro)

Viti i Hapjes

1995

2000

2005

2010

2015

Arsimi Parashkollor

119,746.2

389,005

68,853

105,033.5

108,381.7

81,318.4

872,337.8

Arsimi 9-vjeçar

19,461.4

128,061.2

151,115.1

422,179.4

shkollave.

Tabela 4: Kostot vjetore të shkollës për çdo cikël arsimi
1,517.4

42,218

79,806.2

2016

Total

Kostot vjetore të shkollës (Euro) 164,000
Viti i Hapjes
Arsimi i Mesëm i Larte

1995

2000 147,500
2005 160,0002010 222,500 2015272,166.7 2016
Total
966,166.7

Arsimi Parashkollor

389,005

68,853

119,746.2

105,033.5

108,381.7

81,318.4

872,337.8

6.2 Impakti tek
tek përfshirja
e fëmijëve,
në
mënyrë
të veçantë
ata të
ngaveçantë
familjet më151,115.1
në nevojë
19,461.4
1,517.4
42,218
79,806.2
128,061.2
Arsimi
9-vjeçar
6.2 Impakti
përfshirja
e fëmijëve,
në
mënyrë
ata
nga familjet422,179.4
dhënat
arkivore tregojnë
se 34,020 nxënës janë arsimuar147,500
në shkollat160,000
katolike. Që
prej fillimit
të
më në
nevojë
164,000
222,500
272,166.7
Arsimi
iTë
Mesëm
i Larte

966,166.7

hapjes së shkollave e deri në 2016 ka patur një rritje të numrit të fëmijëve që kanë përzgjedhur të

Të dhënat arkivore tregojnë se 34,020 nxënës janë arsimuar në shkollat katolike.
ndjekin edukimin në shkollat katolike. Figura 2 tregon se interesi për shkollat katolike është rritur
Që6.2
prej
fillimit
hapjes esëfëmijëve,
shkollave
e deri në
2016 ka
një rritje
tënevojë
numrit
Impakti
tek të
përfshirja
në mënyrë
të veçantë
atapatur
nga familjet
më në
veçanërisht gjatë dekadës së fundit. Në 15 vite implementim janë arsimuar në këto institucione
të fëmijëve
që kanëtregojnë
përzgjedhur
ndjekin
shkollat
katolike.
Të dhënat arkivore
se 34,020tënxënës
janëedukimin
arsimuar në në
shkollat
katolike.
Që prej Figura
fillimit të
7655 fëmijë në arsimin parashkollor, 18428 nxënës në arsimin 9-vjeçar dhe 7937 nxënës në
4 tregon
se
interesi
për
shkollat
katolike
është
rritur
veçanërisht
gjatë
dekadës
së
hapjes
së eshkollave
arsimin
mesëm. e deri në 2016 ka patur një rritje të numrit të fëmijëve që kanë përzgjedhur të
fundit. Në 15 vite implementim janë arsimuar në këto institucione 7655 fëmijë
ndjekin edukimin në shkollat katolike. Figura 2 tregon se interesi për shkollat katolike është rritur
në 5000
arsimin parashkollor, 18428 nxënës në arsimin
4496 9-vjeçar
4452 dhe 7937 nxënës në
4500
veçanërisht
gjatë dekadës së fundit. Në 15 vite implementim janë arsimuar në4254
këto institucione
arsimin e mesëm.
4000
7655
fëmijë në arsimin parashkollor, 18428 nxënës në arsimin 9-vjeçar dhe 7937 nxënës në
3500

arsimin
e mesëm.
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Viti i Hapjes

1251

2083

4452

1995

2000

Nr. i fëmijëve në arsimin parashkollor

1500

2005

2010

Nr. i fëmijëve në arsimin 9-vjeçar

1427

1314

1251

2015

2016

2044

2083

Nr. i fëmijëve në arsimin e mesëm

1225

1383

1642

1090
951 Numri i fëmijëve që kanë
892
ndjekur
800edukimin në shkollat katolike ndër vite
1000Figura 4:
629
480 406
411
500
100
0
Viti i Hapjes

1995

Nr. i fëmijëve në arsimin parashkollor

2000

2005

2010

Nr. i fëmijëve në arsimin 9-vjeçar

2015

2016

Nr. i fëmijëve në arsimin e mesëm

Figura
fëmijëve
që kanë
ndjekur
edukimin
nëkatolike
shkollat
katolike
ndër vite
Figura4:4:Numri
Numri i ifëmijëve
që kanë
ndjekur
edukimin
në shkollat
ndër
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besimit
Tabela
3 tregon
se
dyert e shkollave
katolikecikël
kanëarsimor
qenë të hapura
për të gjithë
fëmijët
nëkatolik.
Shqipëri,
pa diskriminim
fetar.
Tabela
5: 5:
Numri
fëmijëve
të besimit
secilin
ndër vite
Tabela
Numri
iifëmijëve
të besimit
katolikkatolik
në secilin në
cikël
arsimor ndër vite
fëmijët në Shqipëri, pa diskriminim fetar.

Nr. i fëmijëve të besimit katolik
Viti i Hapjes
1995 2000 2005 2010 2015 2016 Total
Tabela 5: Numri i fëmijëve të besimit katolik në secilin cikël arsimor ndër vite
629
65
545
697
650
607
1045 4238
Nr. i fëmijëve në arsimin parashkollor
fëmijëve të besimit
Nr. iTabela
fëmijëve5:tëNumri
besimit ikatolik
Viti katolik
i Hapjesnë secilin
1995 cikël
2000arsimor
2005 ndër
2010vite2015 2016 Total
176
62
415
1003 2291 1976 2073 7996
Nr. i fëmijëve në arsimin 9-vjeçar
fëmijëve në
të besimit
Viti i Hapjes 65 19955452000697 2005
629
650 2010
607 2015
1045 2016
4238 Total
Nr. i fëmijëve
arsiminkatolik
parashkollor
198
143
307
599
735
1023 973
3978
Nr. i fëmijëve në arsimin e mesëm
62 65 415545 100369722916501976 6072073 1045
7996 4238
Nr.
Nr. ii fëmijëve
fëmijëvenë
nëarsimin
arsimin9-vjeçar
parashkollor 176629
198
14362
307415 599
735 2291
1023
973 2073
3978 7996
Nr.
në
e 9-vjeçar
mesëm
176
1003
Nr. ii fëmijëve
fëmijëve
nëarsimin
arsimin
Arritja
e efëmijëve
më
vulnerabël
kanëqenë
fokusin
e misionit
të 1976
institucioneve
Arritja
fëmijëve më
vulnerabël
ka qenë
fokusinnë
e misionit
të institucioneve
arsimore
katolike.
arsimore
katolike.
Përfshirja
e198fëmijëve
me
nevoja
të vështirësi
veçanta,
fëmijëve
me
599
735 ekonomike
1023
973 dhe 3978
Nr. Përfshirja
i fëmijëve
në
arsimin eme
mesëm
e fëmijëve
nevoja të veçanta,
fëmijëve 143
me një 307
prind, me
një Arritja
prind,e fëmijëve
me vështirësi
ekonomike
dhe nëe misionit
situatëtë rruge
ka qenë
në katolike.
qendër të
më vulnerabël
ka qenë në fokusin
institucioneve
arsimore
në situatë rruge ka qenë në qendër të vëmendjes së edukimit katolik. Që prej themelimit të
vëmendjes
së
edukimit
katolik.
Që
prej
themelimit
të
shkollës
së
parë
e deri
Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta, fëmijëve me një prind, me vështirësi ekonomike
dhe më
Arritja esë
fëmijëve
më vulnerabël
qenë
në fokusin
e misionit
të institucioneve
katolike.
shkollës
parë e deri
më 2016-nka
janë
përshirë
në edukimin
e shkollave
katolikearsimore
6164 fëmijë
2016-n
janë përshirë
në edukimin
shkollavesëkatolike
6164 fëmijë
në situatë
rruge ka qenë
në qendër tëe vëmendjes
edukimit katolik.
Që prejvulnerabël
themelimit tëdhe
vulnerabël
familjetme
e tyre.
Prejtëtyre
416 janë
fëmijë më
të veçanta,
799 fëmijë
më një dhe
Përfshirja dhe
e fëmijëve
nevoja
veçanta,
fëmijëve
me nevoja
një prind,
me vështirësi
ekonomike
familjet
e tyre.
tyre
janë
nevoja të
veçanta,katolike
799 fëmijë
më një
shkollës
së parëPrej
e deri
më 416
2016-n
janëfëmijë
përshirëmë
në edukimin
e shkollave
6164 fëmijë
prind,
4856 rruge
fëmijëkameqenë
vështirësi
ekonomike
dhe 93 fëmijë
në situatë
rruge Që
që janë
në
në situatë
në qendër
të vëmendjes
së edukimit
katolik.
prej kthyer
themelimit
prind,
4856 fëmijë
me evështirësi
ekonomike
dhemë93
fëmijë
në situatë
rrugemëqënjëjanëtë
vulnerabël
dhe familjet
tyre. Prej tyre
416 janë fëmijë
nevoja
të veçanta,
799 fëmijë
shkollë.
shkollësshkollë.
së parë e deri më 2016-n janë përshirë në edukimin e shkollave katolike 6164 fëmijë
kthyer
prind,në4856
fëmijë me vështirësi ekonomike dhe 93 fëmijë në situatë rruge që janë kthyer në

Tabela
7: Numri
i fëmijëveedhe
familjeve
më416
vulnerabël,
që prej
2016-ën799 fëmijë më një
vulnerabël
dhe familjet
tyre.
Prej tyre
janë fëmijë
mëfillimit
nevojaderi
të në
veçanta,

shkollë.

Fëmijët sipas kategorive të vulnerabilitetit

Arsim Parashkollor

Arsim 9-vjeçar

Arsim i Mesëm

Total

prind,
4856 fëmijë
me vështirësi
ekonomike
93 fëmijë që
në situatë
rruge deri
që janë
kthyer në
Tabela
7: Numri
fëmijëve
dhe
familjeve
mëdhe
vulnerabël,
në 2016-ën
Tabela
7: Numri ii fëmijëve
dhe
familjeve
më vulnerabël,
që prej fillimitprej
deri fillimit
në 2016-ën

201
199
16
416
Nr. shkollë.
i fëmijëve me nevoja të veçanta
Fëmijët sipas kategorive të vulnerabilitetit
Arsim Parashkollor
Arsim 9-vjeçar
Arsim i Mesëm
Total
165
351 fillimit deri në
2832016-ën
799
Nr. Tabela
i fëmijëve
një prind
7:me
Numri
i fëmijëve dhe familjeve
më vulnerabël, që prej
201
199
16
416
Nr. i fëmijëve me nevoja të veçanta
1807
4856 Total
Nr.
i familjeve
në vështirësi
ekonomike
Fëmijët
sipas kategorive
të vulnerabilitetit
Arsim Parashkollor 2246Arsim 9-vjeçar803 Arsim i Mesëm
165
351
283
799
Nr. i fëmijëve me një prind
55 201
26 199
12 16
93
Nr.
qenëtënëveçanta
situatë rruge
416
Nr. ii fëmijëve
fëmijëveqë
mekanë
nevoja
1807
2246
803
4856
Nr. i familjeve në vështirësi ekonomike

Nr. i fëmijëve me një prind

Nr. i fëmijëve që kanë qenë në situatë rruge

55

165

26

351

12

283

93

Ndër investimet madhore të institucioneve edukative është edhe mbështetja e familjeve që kanë

Nr. i familjeve në vështirësi ekonomike

1807

2246

803

799
4856

fëmijët
në shkollatmadhore
katolike. Që të
prejinstitucioneve
fillimeve janë mbështetur
11,541 është
familje. edhe mbështetja e
Ndër
investimet
edukative
55
12
Nr.Ndër
i fëmijëve
që kanëmadhore
qenë në situatë
rruge
investimet
të institucioneve
edukative është edhe 26
mbështetja e familjeve
që kanë 93
Tabela 8:
mbështetura
kategorizuara
sipas
ciklitfillimeve
arsimor të fëmijëve
të tyre
familjeve
qëNumri
kanëi familjeve
fëmijëttënë
shkollattë katolike.
Që
prej
janë mbështetur
fëmijët në shkollat katolike. Që prej fillimeve janë mbështetur 11,541 familje.
Familje familje.
të mbështetura
Arsim Parashkollor Arsim 9-vjeçar Arsim i Mesëm Total
11,541

Tabela
8: Numri i familjeve
të kategorizuara
sipasedhe
ciklit mbështetja
arsimor të fëmijëve
të tyreqë kanë
Ndër investimet
madhore tëtëmbështetura
institucioneve
edukative është
e familjeve

2228
8434
879
11541
Nr. i familjeve të ndihmuara
Tabela
8: Numri i familjeve të mbështetura
të kategorizuara
sipasi Mesëm
ciklit arsimor
të
Familje
të mbështetura
Arsim
Parashkollor
Arsim 9-vjeçar
Arsim
Total
fëmijët
në
shkollat
katolike.
Që
prej
fillimeve
janë
mbështetur
11,541
familje.
Nr. i familjeve me ndihmë ekonomike që
fëmijëve të tyre
464
1002
465
1931
2228
8434 sipas ciklit 879
11541të tyre
Nr.
i familjeve
ndihmuara
Tabela
Numri
i familjeve të mbështetura
të kategorizuara
arsimor të fëmijëve
kanë
fëmijët8:
nëtë
shkollë
Nr.
i familjeve
me ndihmë ekonomike që
Familje
të mbështetura
kanë fëmijët në shkollë

Nr. i familjeve të ndihmuara
Nr. i familjeve me ndihmë ekonomike që
kanë fëmijët në shkollë

464Arsim Parashkollor1002Arsim 9-vjeçar
465 Arsim i Mesëm
1931 Total

2228

8434

879

34
11541

464

1002

465

34
1931
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Të dhënat ndër vite tregojnë se 16,212 nxënës, që përbën 48% të popullatës së nxënësve janë të
fëmijët në Shqipëri, pa diskriminim fetar.
Të dhënat
ndër Tabela
vite tregojnë
sese16,212
që përbën
popullatës
së për
nxënësve
janë të
besimit
katolik.
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dyert nxënës,
e shkollave
katolike48%
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të hapura
të gjithë
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Të dhënat ndër vite tregojnë se 16,212 nxënës, që përbën 48% të popullatës së
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6.3 Përmirësimi
STUDIMIi infrastrukturës
I INSTITUCIONEVE ARSIMORE KATOLIKE NË SHQIPËRI
Ndër investimet kryesore ka qenë ngritja dhe përmirësimi gjithnjë më tepër e
infrastrukturës
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Vitit
i hapjes
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Figura 8: Numri i mësuesve katolikë dhe jo katolikë ndër vite
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stafit të
të shkollave
shkollave katolike
katolike deri në
në 2015.
2015.
cilësisë
së mësimdhënies.
Investimi
në trajnime
bën të mundur
përfshirjen
e stafit
Stafi
Stafi ii trajnuar
trajnuar në
në shkollë
shkollë është
është rritur
rritur në
në mënyrë
mënyrë progresive
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duke siguruar
siguruar rritjen
rritjen ee cilësisë
cilësisë së
së
në mënyrë aktive mbi të rejat e fundit në fushën e mësimdhënies, metodologjisë
mësimdhënies.
Investimi
në
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bën
të
mundur
përfshirjen
e
stafit
në
mënyrë
aktive
mbi
mësimdhënies. Investimi në trajnime bën të mundur përfshirjen e stafit në mënyrë aktive mbi të
të
etj.
rejat
rejat ee fundit
fundit në
në fushën
fushën ee mësimdhënies,
mësimdhënies, metodologjisë
metodologjisë etj.
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Tabela 12: Numri i stafit të trajnuar ndër vite, pjesë e shkollave katolike
Nr. i stafit të trajnuar
Nr. i stafit të trajnuar

Viti i hapjes
Viti i hapjes

1995
1995

2000
2000

2005
2005

2010
2010

2015
2015

2016
2016

Arsimi Parashkollor
Arsimi Parashkollor

21
21

1
1

22
22

36
36

41
41

40
40

97
97

Arsimi 9-vjeçar
Arsimi 9-vjeçar

28
28

22
22

67
67

134
134

238
238

274
274

255
255

Arsimi i Mesëm i Larte
Arsimi i Mesëm i Larte

51
51

20
20

41
41

84
84

97
97

154
154

112
112

Tabela
ii stafit
të
ndër
Tabela
13:Numri
Numri
i stafit
të kualifikuar
ndër vite
Tabela 13:
13:
Numri
stafit
të kualifikuar
kualifikuar
ndër vite
vite
Nr. i stafit të kualifikuar
Nr. i stafit të kualifikuar

Viti i hapjes
Viti i hapjes

1995
1995

2000
2000

2005
2005

2010
2010

2015
2015

2016
2016

Arsimi Parashkollor
Arsimi Parashkollor

16
16

1
1

12
12

24
24

35
35

37
37

71
71

Arsimi 9-vjeçar
Arsimi 9-vjeçar

22
22

21
21

56
56

76
76

145
145

210
210

208
208

Arsimi i Mesëm i Larte
Arsimi i Mesëm i Larte

47
47

23
23

32
32

74
74

106
106

156
156

144
144
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Sipas të dhënave të studimit, notat e nxënësve që janë raportuar prej tyre janë
shumë të larta. Nota mesatare e të gjithë nxënësve në arsimin fillor për vitin e
është
9.5.ka
Përsa
i përket
arsimit
të mesëm
të ulët,për
notakëtë
mesatare
ka qenëpërafërsisht
9.2 dhe është9.5.
9.2. Ndërsa
kaluar
qenë
rreth
9.5 dhe
po ashtu
vit është
Përsa
i përket arsimit të mesëm të ulët, nota mesatare ka qenë rreth 9.2 dhe është
përafërsisht 9.2. Ndërsa në arsimin e mesëm të lartë nota mesatare raportohet
40
mesatare e të gjithë nxënësve në arsimin fillor për vitin e kaluar është 9.5 dhe po ashtu për këtë vit

INSTITUCIONET ARSIMORE KATOLIKE

7.1 Vlerësimi i institucioneve arsimore katolike nga nxënësit dhe prindërit
7. Studim sasior mbi cilësinë e arsimit në institucionet arsimore katolike
Në këtë seksion paraqiten vlerësimi i institucioneve arsimore katolike nga
7.1
Vlerësimi
institucioneve
arsimore
katolike
nga nxënësitdhe
dhenga
prindërit
nxënësit
qëi edukohen
pranë
këtyre
institucioneve
prindërit e fëmijëve.
Në
seksion
vlerësimi rezultatet
i institucioneve
arsimoreqë
katolike
nga nxënësit
që edukohen
Mëkëtë
poshtë
doparaqiten
të përshkruhen
e studimit
nuk janë
paraqitur
të plota
në
grafikët
në
vijim.
Disa
prej
rezultateve
janë
paraqitur
vetëm
në
fjalë.
Duke
u
pranë këtyre institucioneve dhe nga prindërit e fëmijëve. Duke u bazuar në rezultatet e studimit
bazuar nëi përket
rezultatet
e studimit
përsa
i përket
përkatësisë
në arsimin
sasiorpërsa
përkatësisë
fetare, sasior
në arsimin
fillor
rreth 55%
e nxënësvefetare,
e përcaktojnë
veten
fillor rreth 55% e nxënësve e përcaktojnë veten se i përkasin besimit katolik dhe
se i përkasin besimit katolik dhe 34% e përcaktojnë veten si mysliman. Përsa i përket arsimit të
34% e përcaktojnë veten si mysliman. Përsa i përket arsimit të mesëm të ulët
mesëm të ulët rreth 52% e nxënësve e përcaktojnë veten si katolik dhe 37% e përcaktojnë veten si
rreth 52% e nxënësve e përcaktojnë veten si katolik dhe 37% e përcaktojnë veten
mysliman.
NdërsaNdërsa
në arsimin
80% të
e nxënësve
raportojnë
si përkatësinë
e tyre
si mysliman.
në emesëm
arsimintëelartë,
mesëm
lartë, 83%
e nxënësve
raportojnë
fetare
besimin katolik,
duke
vazhduar
me nxënësit
të cilët
raportojnë
besim
(8.7%)
dhe
si përkatësinë
e tyre
fetare
besimin
katolik,
duke
vazhduar
memysliman
nxënësit
të cilët
raportojnë
besimortodoks
mysliman
(8.7%)
dhe besimin
e krishterë
ortodoks
(5.8%). edhe
Në
besimin
e krishterë
(5.8%).
Në institucionet
arsimore
katolike
vijojnë studimet
institucionet
arsimore
katolike
vijojnë
studimet
edhe
nxënës
me
besimin
fetar
nxënës me besimin fetar ortodoks ose që nuk raportojnë asnjë besim fetar. Këto të dhëna tregojnë
ortodoks ose që nuk raportojnë asnjë besim fetar. Këto të dhëna tregojnë qartë se
qartë se institucionet arsimore katolike janë gjithëpërfshirëse përsa i përket besimit fetar dhe se
institucionet arsimore katolike janë gjithëpërfshirëse përsa i përket besimit fetar
mbështeten
në filozofinënë
e bashkëjetesës
dhe se mbështeten
filozofinë e fetare.
bashkëjetesës fetare.
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8.4. Ajo që vihet re nga të dhënat e studimit është se me rritjen e ciklit të studimit
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prirur që të raportojnë
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më nxënësit
të prirur
nota më nota
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katolikemesatare
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nota
shumë të larta.
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të mesatare
larta.
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Nxënësit
katolikeqë studiojnë pranë institucioneve katolike ndihen të përfshirë në proçesin mësimor dhe

shkollën si institucion. Rreth 80% e nxënësve të arsimit fillor raportojnë që kanë një përfshirje
ndaj shkollës në nivele të larta. Vetëm 20% e nxënësve në arsimin fillor raportojnë përfshirje në

Nxënësit që studiojnë pranë institucioneve katolike ndihen të përfshirë në
procesin mësimor dhe shkollën si institucion. Rreth 80% e nxënësve të arsimit
në shkollë. Në arsimin e mesëm të ulët rreth 60% e nxënësve raportojnë që kanë një përfshirje të
fillor raportojnë që kanë një përfshirje ndaj shkollës në nivele të larta. Vetëm 20%
lartë.
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përfshirje
mesatare
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dhe 16%
e nxënësve
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rritjen ekatolike
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dhe 16% raportojnë përfshirje të ulët në shkollë. Nxënësit raportojnë se janë të
arsimit përfshirja në shkollë ulet. Ky rezultat mund të shpjegohet me fillimin e adoleshencës dhe
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me
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e aktiviteteve
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Në lidhje me lodhjen nga shkolla, rreth 50% e nxënësve në arsimin fillor
raportojnë që lodhen pak në shkollë rreth 40% e nxënësve raportojnë një
raportojnë që lodhen pak në shkollë, 49% e nxënësve raportojnë një lodhje mesatare në shkollat
lodhje mesatare në shkollat katolike, dhe rreth 10% raportojnë lodhje të lartë
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lodhje të të
lartë
në shkollë.
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Kryesisht nxënësit ndjehen të mbingarkuar nga detyrat e shkollës, bluajnë në
mendje çështjet që lidhen me detyrat e shkollës gjatë kohës së lire dhe iu kanë
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Figura 13: Marrëdhënia e nxënësve me bashkëmoshatarët në shkollat katolike

Figura 13: Marrëdhënia e nxënësve me bashkëmoshatarët në shkollat katolike

Rezultatet e mëposhtme (figura 14) fokusohen në vijimin e studimeve të nxënësve në arsimin e
mesëm të lartë, në motivimin e tyre për të mësuar dhe në zhvillimin e identitetit fetar. Rezultatet e
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Gjithashtu, nxënësit raportojnë nivel mesatar dhe të lartë motivimi ne shkollë,
grup me bashkëmoshataret e tyre. Këto rezultate konfirmohen edhe nga raportimet e prindërve
ku përshihet motivimi i tyre për të përmirësuar punën e tyre, për të dalë më mirë
përsa i përket vijimit të studimeve dhe motivimit të nxënësve në shkollë. Nxënësit theksojnë
në shkollë, për të qenë lider dhe për të punuar në grup me bashkëmoshataret e
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Rezultatet e studimit tregojnë se rreth 80% e nxënësve kanë një identitet fetar të përcaktuar qartë.
e përgjigjes së tyre është e ulët krahasimisht me pohime e tjera të kësaj shkalle.
nxënësit e shikojnë vazhdimin e shkollimit të tyre të rëndësishëm për arritjen e qëllimeve madhore

Besimi iu jep siguri për jetën (M = 4.05; nga 1-5), vetëbesim (M = 4.12; nga 1-5) dhe i bën të
ndjehen optimistë për të ardhmen e tyre (M = 3.96 nga 1-5). Përsa i përket eksplorimit të tyre për
t’ju qasur një besimi tjetër, nxënësit raportojnë se nuk janë duke menduara apo kërkuar për një
besim tjetër. Këto rezultatet mbështeten edhe nga të dhënat e prindërve.
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të studimit, shkollat katolike ndihmojnë nxënësit që të zhvillojnë shoqëri të
mirë dhe sigurojnë një mjedis social mbështetës. Gjithashtu, marrëdhënia me
shokët i ndihmon nxënësit që të përfshihen më shumë me institucionet arsimore
katolike.
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Rezultatet e studimit tregojnë se rreth 80% e nxënësve kanë një identitet fetar
të përcaktuar qartë. Besimi iu jep siguri për jetën (M = 4.05; nga 1-5), vetëbesim
(M = 4.12; nga 1-5) dhe i bën të ndjehen optimistë për të ardhmen e tyre (M =
3.96 nga 1-5). Përsa i përket eksplorimit të tyre për t’ju qasur një besimi tjetër,
nxënësit raportojnë se nuk janë duke menduara apo kërkuar për një besim tjetër.
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edhe nga DHE
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e prindërve.
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7.2 Vlerësimi i institucioneve arsimore katolike nga mësuesit

Në këtë seksion paraqiten vlerësimi i institucioneve arsimore katolike nga mësuesit që punojnë

Në këtë seksion paraqiten vlerësimi i institucioneve arsimore katolike nga
mësuesit që punojnë pranë këtyre institucioneve. Në figurën në vijim paraqitet
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nxënësit. Nga rezultatet e mëposhtme (figura 15) vihet re se mësuesit e arsimit fillor raportojnë
punuar me nxënësit. Nga rezultatet e mëposhtme (figura 15) vihet re se mësuesit
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pranë këtyre institucioneve. Në figurën në vijim paraqitet vlerësimi i mësuesve për punën pranë
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Në lidhje me motivimin e mësuesve rezultatet e studimit tregojnë se më shumë se 40% kanë
motivim mesatar, rreth 40% kanë motivim të lartë dhe vetëm 13% raportojnë motivim të ulët.

Në lidhje me motivimin e mësuesve rezultatet e studimit tregojnë se më shumë
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nga detyrimet në punë, bluajnë në mendje çështjet që lidhen me punën, iu kanë
rënë pritshmëritë në lidhje me punën e tyre dhe shpeshherë flenë keq për shkak
të implementohen për të ulur lodhjen nga puna si retreat me stafin, diskutime në grup, ulje
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Mësuesit raportojnë se marrëdhënia me komunitetin e shkollës dhe në tërësi është e lartë pasi ata
njohin njerëzit që jetojnë në rrugën e tyre, mendojnë që lagjja është një vend i mirë që të jetosh,
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Ata ndjehen mirë me veten, ndjejnë se me çfarë të krenohen dhe në përgjithësi janë të kënaqur me
sigurt në vetvete dhe iu jep siguri për të ardhmen. Nga ana tjetër, mësuesit në shkollat katolike

veten.
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7.3 Vlerësimi i institucioneve arsimore katolike nga nxënësit, mësuesit dhe prindërit

Në këtë seksion paraqiten vlerësimi i institucioneve arsimore katolike nga nxënësit që edukohen
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tyre dhe nga prindërit e fëmijëve. Në vijim paraqiten rezultatet e nxënësve,
mësuesve dhe prindërve përsa i përket cilësisë së mësimdhënies (min. mesatares
shkollave katolike, mësuesi paraqet alternativa të ndryshme për zgjidhjen e një problemi, dhe ebën
=7, max mesatares =35). Rreth 75% e nxënësve e perceptojnë atë si të lartë dhe
tërheqëse orën e mësimit, krijon mundësinë që të zhvillohen diskutime në orën e mësimit, përdor
24% e perceptojnë si mesatare. Më pak se 1% e nxënësve e perceptojnë cilësinë e
si të ulët. Këto rezultate të nxënësve raportohen në të treja nivelet e studimit. Sipas nxënësve të

materiale shtesë dhe shfrytëzon orën e mësimit duke dhënë informacione të shumta. Të gjitha të

dhënat e detajuara mbi çdo pohim tregojnë së nxënësit vlerësojnë shumë aspekte të mësimdhënies
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Në lidhje me mirëqenien psikologjike, mësuesit raportojnë një mirëqenie mesatare
dhe të lartë. Ata ndjehen mirë me veten, ndjejnë se me çfarë të krenohen dhe në
përgjithësi janë të kënaqur me veten.
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mësimdhënies si të ulët. Këto rezultate të nxënësve raportohen në të treja nivelet
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ndryshme për zgjidhjen e një problemi, dhe e bën tërheqëse orën e mësimit,
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vlerësimit të cilësisë së mësimdhënies të nxënësve me rritjen e ciklit të studimit.
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1
1

0.072

2

1

0.145

.225*

3

4

1

-.324**

-0.036

-.316**

** Korrelacioni është domethënës në nivelin 0.01 (2-tailed).

* Korrelacioni është domethënës në nivelin 0.05 (2-tailed).

11.Motivimi i mësuesve (M)

10.Edukimi në vazhdim (M)

9.Marrëdhënia me shkollën (M)

8.Rraskapitja nga puna (M)

7.Lidhja me punën (M)

6.Cilësia e mësimdhënies (N)

5.Lidhja me shkollën (N)

4.Rraskapitja nga shkolla (N)

3.Përfshirja me shkollën (N)

2.Vite pune si mësues

1.Nota mesatare këtë vit (N)

1

1

-.371**

.537**
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5

1

.611**
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-0.016

0.153

6

1

.333**

0.223

-0.186

0.127

0.07

0.175

7

1

-.355**

-0.118

0.006

0.085

0.005

-0.034

-0.141
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Tabela 14: Marrëdhëniet korrelacionale për variablat e nxënësve dhe të mësuesve në arsimin fillor

1
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.612**

0.179
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0.061
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1
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.409**

.237*

.358**

-.359**

.331**

-0.045

.281*
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1

.380**

0.238

0.125

0.072

0.009

0.153

-0.122

0.104

-.288*

-0.1
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Në bazë të rezultateve në arsimin e mesëm të ulët që paraqiten në tabelën më
poshtë (tabela 15) vihet re se nota mesatare e nxënësve lidhet pozitivisht me
cilësinë e mësimdhënies nga ana e mësuesve dhe përfshirjen e nxënësve në shkollë
dhe lidhet negativisht me lodhjen nga puna të mësuesve. Këto të dhëna tregojnë se
përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies dhe nxitja e përfshirjes në shkollë mund të
shoqërohen me nota më të larta. Ndërsa, lodhja nga puna e mësuesve shoqërohet
me nota të ulta.
Rezultatet e studimit tregojnë se eksperienca e gjatë si mësues në shkollat katolike
lidhet negativisht me lodhjen nga puna dhe pozitivisht me motivimin në punë
dhe cilësinë e mësimdhënies. Këto rezultate (tabela 14) sugjerojnë se mësuesit që
kanë më shumë eksperiencë në shkollat katolike raportojnë më pak lodhje nga
puna dhe janë më të motivuar për të punuar.
Po ashtu, vazhdimi i edukimit dhe i specializimit të mësuesve lidhet pozitivisht
me cilësinë e mësimdhënies dhe lidhjes së fortë me punën e mësuesit. Pra, sa
më të angazhuar që të jenë mësuesit për të vijuar edukimin e tyre aq më shumë
raportojnë ata se janë të lidhur me punën si mësues dhe aq më të mirë e ofrojnë
mësimdhënien. Po ashtu, sa më të lidhur që të jenë mësuesit me punën aq më të
prirur janë për të vijuar edukimin e tyre vazhdimisht. Të gjitha marrëdhëniet
korrelacionale për variablat e mësuesve dhe nxënësve në arsimin e mesëm të ulët
paraqiten në tabelën më poshtë (tabela 15).
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Këto të dhëna (tabela 14) tregojnë se mësuesit që kanë shumë vite pune raportojnë
më pak motivimin ndërkohë që ata që kanë më pak raportojnë motivim më
të lartë. Këto të dhëna mund të sugjerojnë se strategjia më e mirë për shkollat
katolike në arsimin fillor është nxitja e mësuesve të ri të motivuar për të vijuar
specializimet dhe edukimin në vazhdim.
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Vite pune si mësues (M)

Cilësiamësimdhënies (N)

Marrëdhënia me shokët (N)

Marrëdhënia me komunitetin (N)

Përfshirja me shkollën (N)

Përfshirja me punën (M)

Lodhja nga puna (M)

Kënaqësia nga puna (M)

Edukimi ne vazhdim (M)

Motivimi ne pune (M)
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* Korrelacioni është domethënës në nivelin 0.05 (2-tailed).
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1
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0.041
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1
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-0.129

-0.048
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-0.114
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1
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-0.101
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Rezultatet për mësuesit (tabela 16) tregojnë një marrëdhënie korrelacionale
negative mes kënaqësisë dhe mbingarkesës në punë, r = -.431, p < .01. Pra, me
rritjen e ngarkesës ulet kënaqësia në punë. Ndërkohë, komponentët të tjerë si
marrëdhënia me kolegët dhe metodologjia në mësimdhënie kanë një marrëdhënie
pozitive me kënaqësinë në punë të mësuesve (marrëdhënia me kolegët = .407, p < .01;
metodologjia = .478, p < .01). Tabela 17 paraqet të gjitha marrëdhëniet mes variabilëve
për mësuesit.

INSTITUCIONET ARSIMORE KATOLIKE

Rezultatet në tabelën 17 tregojnë se përfshirja e nxënësve në shkollë lidhet
pozitivisht më vazhdimin e arsimit dhe motivimin e tyre për shkollën (rvazhdimi
= .309, p < .01; rmotivimi për shkollën = .304, p < .01). Të dhënat tregojnë
i shkollës
komunikimi me mësuesit lidhet me metodologjinë në mësimdhënie dhe
kurrikulën pozitivisht (rmetodologjia = .689, p <.01; rkurrikula = .564, p < .01). Të
tre këto variabla lidhen pozitivisht me vazhdimin e arsimit të nxënësve. Pra,
për nxënësit ka një marrëdhënie të fortë mes raportimit të tyre për vazhdimin
e shkollës së lartë dhe komunikimit, metodologjisë dhe kurrikulës në shkollë.
Po ashtu perceptimi mbi edukimin që kanë nxënësit lidhet pozitivisht me
përfshirjen në shkollë, vazhdimin e arsimit, motivimin në shkollë, komunikimin
me mësuesit, cilësinë e metodologjisë dhe të kurrikulës. Siç mund të shikohet të
gjithë këta elementë të rëndësishëm të kontekstit shkollor lidhen më një perceptim
pozitiv për edukimin te nxënësit. Të dhëna më të detajuara mbi marrëdhënien
korrelacionale mes variablave paraqiten në tabelën 17.

STUDIM SASIOR MBI CILËSINË E ARSIMIT NË

67

Motivimi ne pune

Marrëdhënia me koleget

Metodologjia e mësimdhënies

Kurrikula sipas mësuesve

Plani mësimor

Programet mësimore

Identiteti fetar i mësuesve

Vetëvlerësimi mësuesit

Komuniteti

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

**

1

-.431

2

*. Korrelacioni është domethënës në nivelin 0.05 (2-tailed).

1

.141

-.161

.463**
1

.236

4

-.049

3

**. Korrelacioni është domethënës në nivelin 0.01 (2-tailed).

Vazhdimi i specializimit

mësuesve

4

3

Mbingarkesa ne pune

2

Perspektiva ne pune sipas

Kënaqësia ne pune

1

1
*

**

**

1

.007

.342**

1

.112

.559**

.336**

1

1

-.008

.112

.473**

.055

-.262*

-.160

.076

8

.295*

.011

-.141

.478

7

-.037

-.080

.407

6

-.125

.026

.295

5

Tabela 16: Marrëdhëniet korrelacionale për variablat e mësuesve në arsimin e mesëm të lartë

.131

**

1

1

.539

.308*
.073

.394**

1

-.216

.028

.219

.261

.097

.270*

.097

.159

.045

.109

-.046

11

*

.351**

.147

-.174

-.022

.184

10

.154

.276*

.249

.103

-.007

.101

9

1

.214

-.146

.039

-.118

-.094

-.114

.079

-.069

.245

.361**

-.221

12

1

.057

.213

.391**

.191

.060

.459**

.483**

.493**

.286*

-.022

.031

.309*

13

IMPAKTI, RËNDËSIA DHE VLERAT E SHTUARA

STUDIMI I INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE KATOLIKE NË SHQIPËRI:
68

Mbingarkesa në shkollë e nxënësve

Vazhdimi i arsimit

Motivimi në shkollë

Komunikimi me mësuesit

Metodologjia e mësimdhënies

Kurrikula sipas nxënësve

Identiteti fetar i nxënësve

Vetëvlerësimi nxënësit

Shokët e klasës

Komuniteti

Edukimi në shkollë

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

*

1

-.220

2

*. Korrelacioni është domethënës në nivelin 0.05 (2-tailed).

**. Korrelacioni është domethënës në nivelin 0.01 (2-tailed).

Përfshirja në shkollë e nxënësve

1

1
**

1

-.081

.309

3

-.120
.184

.241*
.291**
**

**

.564**
.563**

.689**

1
1

.435

1

.434

.317

**

1

.272

.299

**

.032

1

.173

-.029

.141

.076

1

.043

.018

.411

**

.277**

.329**

*

.202

.268

**

-.073

.176

10

**

1

1

.157

.188
.278**

.070

.080

.310**

.327**

.240*

.380**

.313**

.180

.307**

12

.514**

.128

.425

**

.334**

.377**

.242

*

.138

-.299**

.265

11
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.366

.282
**

.389
**

.367

**

.107

.041

9

**

.069

.121

8

**

-.055

.265

**

-.134

.402

7

-.259**

.537

6

.075

.304

5
**

**

**

4

Tabela 17: Marrëdhëniet korrelacionale për variablat e nxënësve në arsimin e mesëm të lartë
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8. STUDIMI CILËSOR PËR VLERAT E SHTUARA
TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE KATOLIKE

Fokus grupet dhe intervistat me grupet e interesit (mësuesit, nxënësit, prindërit
dhe aktorët kyç) të zhvilluara në tri zona të ndryshme gjeografike sjellin të njëjtat
trende ndikimi. Tematikat kryesore sipas analizës cilësore bazohen në vlerat e sjella
nga shkolla, transformimin e fëmijëve në sjellje, marrëdhëniet bashkëpunuese
mes mësuesve dhe prindërve dhe aspektin e gjithëpërfshirjes në shkollë.
8.1 Një shkollë e ndërtuar mbi vlerat
Mendimi i parë për fjalën arsim është i lidhur me arritjet mësimore, shkollën, dijet,
kulturën e përgjithshme. Ajo që ndryshon në këtë koncept të përbashkët kur
vëmendja përqendrohet te shkollat katolike është koncepti i vlerave. Mësuesit,
nxënësit dhe prindërit pjesë e fokus grupeve të zhvilluara pohojnë të njëjtën gjë.
Zhvillimi i fëmijës është tërësor dhe jo vetëm i fokusuar në anën mësimore. Vlerat
thelbësore që transmetohen në këto institucione janë dashuria për njëri – tjetrin,
dhembshuria, respekti, edukimi, të cilat përthyhen në ndryshimin e sjelljes së
fëmijëve dhe zhvillimin e aftësive që i ndihmojnë ata për çdo hap të jetës.
Procesi mësimor nuk bazohet thjesht në dhënien e orës së mësimit, por edhe
në tejçimin e modelit nga mësuesi te nxënësit, hapësirën e krijuar për të dhënë
mendimin dhe komunikuar në mënyrë konstruktive. Ndikimi i vlerave tejçohet
nga fëmija te prindi, kur mësuesit theksojnë se pyetja “Si e kam vajzën apo djalin?”
nga një prind është jo vetëm për mësimet, por edhe për sjelljen.
Prindërit vlerësojnë vlerat e shkollës që i shohin të përkthyera të fëmijët e tyre
në sjelljen e përditshme, komunikimin me ta në familje, dhënien e mendimit,
tolerancën, respektin si vlera që vijnë të bazuara në parimet e krishtera dhe në
modelin që japin mësuesit në këto shkolla.
“Nuk e rrit fëmijën vetëm në anën arsimore, por e rrit në total. E edukon me
shumë parime që janë parime të krishtera që nuk i kanë të gjithë të tjerët, faljen,
respektin, dialogu, bashkëndarja…”
Prind, Shkolla Ylber, Tiranë

TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE KATOLIKE

Institucionet arsimore katolike kanë treguar se edukimi i fëmijës nuk është i
përqendruar vetëm në dije, por në formimin e një personi të aftë për të përballuar
jetën dhe që sjell vlera në shoqëri. Diskutimet e zhvilluara me mësuesit, nxënësit
dhe prindërit në tre rajone të vendit (jug, veri dhe Shqipëri e mesme) sollën në
pah kontributin që kanë sjellë këto shkolla jo vetëm te fëmijët, por familjet e tyre
dhe komunitetin që bëjnë pjesë.
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“Sepse fëmija shikon se çfarë stafi ka, si sillen mësueset, shikojnë vërdallë si janë,
prandaj dhe fëmijës i bën shum mirë dhe vetë që ta kuptojë se çfarë janë…”
Prind, Shkolla Imelda Lambertini, Elbasan
Mësuesit shikojnë ndryshimin e nxënësve në përditshmërinë nëpërmjet aftësive
si zgjidhja e problemeve dhe komunikimi, si dhe marrëdhënia e tyre më
bashkëmoshatarët dhe familjen. Shpesh vihet re se mësuesit krahasojnë fëmijët
që janë pjesë e shkollës së tyre me fëmijët në shkolla të tjera duke theksuar
ndryshimin në sjellje dhe në vlera të nxënësve të shkollave katolike.
“Fëmijët tanë dallojnë nga fëmijët e qytetit. … dallon qëndrimi, sjellja mënyra
si përgjigjet, kanë tjetër kulturë, dhe besoj që e kanë prej shkollës, prej ambientit,
prej rregullave që ne ndjekim, ose prej mënyrës sesi komunikojmë me fëmijët”.
Mësuese, Shkolla Imelda Lambertini, Elbasan
Kur dëgjon fëmijët të flasin për ndryshim duke u shprehur se shkolla i ka mësuar
me gjërat më të mira, dashuri, paqe, edukim dhe disiplinë, kupton impaktin e
punës së shkollës. Te nxënësit ndryshimi shikohet në terma të marrëdhënieve të
formuara me bashkëmoshatarët dhe mësuesit, aftësive komunikuese që ata kanë
përvetësuar, rëndësisë që i japin të ndihmuarit nëpërmjet projekteve të shkollës
për komunitetet në nevojë. Të gjithë këto indikatorë lidhen më tejçimin e vlerave
dhe modelit që japin mësuesit.
“… po të shikosh mësuesit në ketë shkollë janë më të përkushtuar në lëndën që
japin dhe çdo gjë e japin me dashuri.”
Nxënës, Shkolla Maria Ndihmëtare Shkodër
“Dhe sjellja që njeriu merr në shkollë nuk është vetëm brenda këtyre ambienteve,
sepse në një komunitet që ti kalon 6 orë të ditës tënde, pjesën më të madhe të
javës, të bëhet etikë, të bëhet edukatë, çdo gjë që mëson, mënyra sesi sillet, dhe e
transmeton dhe tek njerëzit jashtë shkollës …”.
Nxënës, Shkolla Imelda Lambertini, Elbasan

Marrëdhënia transformuese nxënës – mësues shprehet nga prindërit, nxënësit dhe
mësuesit. Ata theksojnë ndryshimin nga shkolla të tjera, trajtimin ndryshe të
fëmijëve dhe përfshirjen në jetën e tyre. Nxënësit shprehen se marrëdhënia që
kanë krijuar me stafin pedagogjik është përtej mësimdhënies dhe edukimit.
“… mësuesat janë me tu afru dhe me të qëndruar me të ndihmu dhe me te
kriju atë personalitetin apo karakterin tënd, … është diçka më shum se sa
përtej nxënësit, marrëdhënia është diçka tjetër …”
Nxënës, Shkolla Maria Ndihmëtare Shkodër
“Ne kemi krijuar me mësuesin dhe me drejtoreshën, të gjithë stafin pedagogjik,
kemi krijuar një të anasjelltë dashurie, paqeje dhe jemi aftësuar për ti kuptuar
gjërat me fjalë, me qetësi, jo me diktaturë”.
Nxënës, Shkolla Imelda Lambertini, Elbasan
Mësuesit e shikojnë investimin te nxënësit përtej aspektit të mësimdhënies. Ata
përfshihen në jetën e fëmijës, si dhe interesohen për ta edhe te prindërit kur
shikojnë se fëmija është ndryshe në shkollë (ka një rënie ne rezultate, është i
mërzitur apo i tërhequr).
“Japim shumë nga vetja jonë. Sepse përfshihemi emocionalisht me fëmijët edhe
jetojmë me shqetësimet e tyre”
Mësuese, Shkolla Ylberi, Tiranë
8.3 Shkolla ka në qendër trinomin mësues – nxënës – prind
Ndër kontributet thelbësore të shkollës është marrëdhënia mes mësuesve dhe
prindërve për më të mirën e fëmijëve. Bashkëpunimi mes tyre është thelbësor për
progresin e fëmijës në të gjitha aspektet, duke theksuar rëndësinë që ka familja
për të patur rezultate të qëndrueshme. Vetë prindërit theksojnë se komponenti i
edukimit është i përbërë nga shkolla, familja dhe më tej shoqëria.
Për mësuesit bashkëpunimi me prindin është prioritet në punën e tyre. Edhe pse
ata shprehen se kur prindërit sjellin për herë të parë fëmijët, hasin vështirësi në
vendosjen e qëllimeve të përbashkëta dhe bashkëpunimin, ne vijim theksohet se
prindi kupton ndryshimin që kjo shkollë sjell. Ato bëhen bashkëpunues dhe palë
me mësuesit për progresin e fëmijës së tyre.
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8.2 Marrëdhënie që transformojnë jetën e fëmijëve
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“Ne që kemi klasat e para kemi pasur raste shumë të vështira që familjet vetë
i donin fëmijët shumë agresivë. Te ra? Bjeri dy herë. Kemi punuar shumë me
prindërit dhe ka ndikuar jashtë mase…”
Mësuese, Shkolla Ylber, Tiranë
Marrëdhënia e prindërve me shkollën ndryshon sipas shkollave. Prindërit në
Tiranë theksonin nevojën për të qenë më të përfshirë, ndërkohë që prindërit
në Shkodër ishin të kënaqur me fëmijët e tyre, por mësuesit theksonin se do të
donin që prindërit të ishin më të angazhuar. Në Elbasan të dyja palët pohoni për
një bashkëpunim të frytshëm.
“Shkolla pyet prindërit, bordin e prindërve, asambletë e klasave, mësuesja
domethënë për çdo gjë që do bëhet, merret mendimi në takime me prindër…”.
Prind, Shkolla Imelda Lambertini, Elbasan
Te nxënësit kjo marrëdhënie ndikon duke tejçuar vlerat në shtëpi, duke pasur
një komunikim të hapur me prindërit ku jo vetëm marrin mendime prej tyre
por edhe japin mendimin, në perceptimin e kënaqësisë që prindërit shprehin për
shkollën.
“Unë besoj se prindërit tanë janë më të kënaqur se sa vetë ne që jemi në një
ambient të tillë …”
Nxënës, Shkolla Maria Ndihmëtare Shkodër
8.4 Një shkollë e hapur për të gjithë
Edhe pse shkolla identifikohet si shkollë katolike prindërit, nxënësit dhe mësuesit
pohojnë se shkolla i ka dyert të hapura për të gjithë nxënësit. Shkollat nuk janë
selektive, për një grup të caktuar fëmijësh. Në to ka fëmijë që vijnë nga familje
të varfra të cilat nuk e përballojnë dot shkollimin e fëmijës, fëmijë më probleme
të zhvillimit (autizëm, vështirësi në të nxënë), fëmijë të komunitetit Rom
dhe Egjiptian. Të gjithë fëmijët ndjehen të mirëpritur në shkollë dhe ndjejnë
përkujdesjen nga mësuesit dhe nxënësit e tjerë.
Mësuesit theksojnë kryesisht përfshirjen e fëmijëve më aftësi të kufizuar, për të
cilat ndiqet plani individual që të mundësojnë që fëmija të ecë me hapin e tij. Për
ta është i rëndësishëm angazhimi i fëmijës dhe pranimi i tij nga bashkëmoshatarët.

Mësues, Shkolla Ylber, Tiranë
“Dhe prindërit e shprehin se këtu kan gjet mbështetjen sepse kanë shkuar diku
tjetër dhe nuk i kanë pranu”
Mësues, Shkolla Maria Ndihmëtare Shkodër
Nxënësit shprehin se në shkollën e tyre ka fëmijë nga të gjitha shtresat ekonomike,
ka fëmijë që janë me vështirësi. Ata janë mbështetës për bashkëmoshatarët e tyre
duke e theksuar këtë gjë gjatë fokus grupeve.
“Por në fund të fundit të gjithë jemi aq të ndryshëm aq edhe të barabartë, kshu
që duhet të pranojmë veten dhe tjetrin”.
Nxënës, Shkolla Imelda Lambertini, Elbasan

TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE KATOLIKE

“Në shkollat e tjera është shumë e vështirë që ta pranojnë mësuesit. Nxënësit
mund ta pranojnë pak më lehtë për fatin se ai është fëmijë si gjithë të tjerët.
Problemi i parë është se mësuesi do ta mbajë në klasë do ta durojë gjashtë orë.”
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9. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

REKOMANDIM 1:
Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe ngritja e mekanizmave për mbështetjen e
edukimit dhe arsimimit të çdo fëmije, duke këmbëngulur në hartimin e buxhetit
për çdo fëmijë. Në këtë mënyrë do të sigurohet që shkollat katolike të financohen
nga shteti për arsimimin e qytetarëve shqiptarë.
Konkluzionet që mbështesin rekomandimin:
1. Që prej vitit 1995, vetëm për përmirësimin e strukturave të 36
institucioneve arsimore katolike, janë investuar 745,894€ ku prej tyre
128,900€ në arsimin parashkollor, 426,610€ në arsimin 9-vjeçar dhe
190,383€ në arsimin e mesëm të lartë.
2. Kostot për mbarëvajtjen e 36 shkollave katolike që prej themelimit të
këtyre institucioneve deri në vitin 2016 arrijnë totalin e 2,260,683.81€.
3. Të gjitha investimet e kryera nga Kisha Katolike kanë mundësuar
zgjerimin dhe ngritjen e shkollave, ndërtimit e këndeve sportive dhe
këndeve të lojërave për fëmijët, krijimin e kushteve për laboratorë dhe
zgjerimin hapësirave për biblioteka. Po ashtu pasurimi i bibliotekave në
mënyrë të vazhdueshme ka qenë prioritet i Kishës Katolike duke shënuar
156,078 tituj librash në të gjitha shkollat katolike.
REKOMANDIM 2:
Nxitja e përfshirjes së fëmijëve me prejardhje vulnerabël dhe në zona të thella
rurale, me qëllim ofrimin e mundësive të barabarta për arsimim dhe edukim të
çdo fëmije, pavarësisht prejardhjes së tij/saj.
Konkluzionet që mbështesin rekomandimin:
4. Në përputhje me misionin dhe vlerat e Kishës Katolike, institucionet
arsimore katolike janë ngritur veçanërisht pranë rajoneve të varfëra dhe
në ndihmë të fëmijëve dhe familjeve në nevojë. Impakti i institucioneve
arsimore katolike është shumë i madh në zonat e varfra dhe në ndihmë të
fëmijëve vulnerabël duke iu krijuar atyre akses për edukim, zhvillim dhe
një të ardhme më të mirë.

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

77

IMPAKTI, RËNDËSIA DHE VLERAT E SHTUARA

STUDIMI I INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE KATOLIKE NË SHQIPËRI:

78

5. Që prej vitit 1995, 34.020 nxënës janë arsimuar në 36 shkollat katolike
dhe ka një rritje të numrit të fëmijëve që kanë përzgjedhur të ndjekin
edukimin pranë këtyre institucioneve. Në përputhje me misionin dhe
vlerat e Kishës Katolike rreth 6164 fëmijë vulnerabël (fëmijëve me nevoja
të veçanta, fëmijëve me një prind, fëmijëve me vështirësi ekonomike
dhe fëmijëve në situatë rruge) janë ndihmuar nga institucionet arsimore
katolike. Po ashtu, 11,541 familje që kanë patur fëmijët në shkollat
katolike janë mbështetur nga institucionet arsimore katolike.
6. Institucionet arsimore katolike i kanë ‘dyert të hapura’ për të gjithë
nxënësit. Shkollat nuk janë selektive, për një grup të caktuar fëmijësh, të
një besimi apo statusi. Në institucionet arsimore katolike ka fëmijë që vijnë
nga familje të varfra të cilat nuk e përballojnë dot shkollimin e fëmijës,
fëmijë më probleme të zhvillimit (autizëm, vështirësi në të nxënë), fëmije të
komunitetit Rom dhe Egjiptian. Të gjithë fëmijët ndjehen të mirëpritur në
shkollë dhe ndjejnë përkujdesjen nga mësuesit dhe nxënësit e tjerë.
REKOMANDIM 3:
Krijimi i mundësimit të bashkëpunimit mes institucioneve arsimore publike
dhe atyre katolike, me qëllim përmirësimin e mundësive për një arsimim dhe
edukim cilësor për çdo fëmijë. Ky bashkëpunim mund të shtrihet në të gjithë
elementët përbërës të arsimimit: që nga mbështetja profesionale e mësuesve, te
përmirësimi i kurrikulës me zgjedhje, tek ndarjet e përvojave të suksesshme për
mbështetjen e nxënësve që të arrijnë rezultate më të larta në shkollë dhe të kenë
dëshirë të përfshihen në shkollë. Për më tej, të krijohen mundësitë për studime
të mëtejshme mbi analizimin më të thelluar të problematikave të përbashkëta
dhe specifike të shkollave, me qëllim eksplorimin e rrugëve të mundshme për
përballjen e sfidave në arsimin shqiptar.
Konkluzionet që mbështesin këtë rekomandim:
7. Rezultatet akademike të nxënësve në institucionet arsimore katolike janë
të larta. Po ashtu, cilësia e mësimdhënies pranë këtyre institucioneve e
raportuar nga nxënësit, mësuesit dhe prindërit është në nivele të larta.
Mësuesët paraqesin alternativa të ndryshme për zgjidhjen e një problemi,
e bëjnë tërheqëse orën e mësimit, krijojnë mundësinë që të zhvillohen
diskutime në orën e mësimit, përdorin materiale shtesë dhe shfrytëzojnë

orën e mësimit duke dhënë informacione të shumta.
8. Kurrikula mundëson integrimin ndërlëndor, nxënësit kanë mundësi
zgjedhjeje në kurrikulën me zgjedhje si dhe lëndët e thelluara japin
informacion të rëndësishëm për lëndën.
9. Mësuesit raportojnë kënaqësi të lartë në punë, ata janë të mbushur me
energji, janë entuziastë për punën e tyre në shkollë dhe zgjohen në
mëngjes të motivuar për të punuar me nxënësit. Mësuesit motivohen më
shumë kur shikojnë që puna e tyre përmirësohet, kur janë të mirë në
zhvillimin e diçkaje, kur zgjidhin një problem në punë dhe kur ndjejnë që
përmirësohen dhe zhvillohen në punën e tyre si mësues.
REKOMANDIM 4:
Eksplorimi i faktorëve që ndihmojnë në përmirësimin e marrëdhënies së fëmijës
me shkollën, me të nxënit, me nxënësit e tjerë dhe me komunitetin në përgjithësi.
Këta faktorë mund të ndihmojnë arsimin shqiptar në përmirësimin e marrëdhënies
së nxënësve me shkollën, si element kyç në përmirësimin e rezultateve të të nxënit
dhe të zhvillimit të vlerave qytetare të një shoqërie demokratike.
10. Nxënësit që studiojnë pranë institucioneve katolike ndihen të përfshirë në
proçesin mësimor dhe shkollën si institucion. Nxënësit kanë marrëdhënie
me shokët e klasës dhe të shkollës, janë të lumtur me numrin e shokëve
të ngushtë që kanë, shokët i kuptojnë dhe i pranojnë për atë që janë si
edhe në shkollë ata ndihmojmë njëri-tjetrin. Të gjithë nxënësit e shikojnë
vazhdimin e shkollimit të tyre si të rëndësishëm për arritjen e qëllimeve
madhore në jetë si dhe në nivele më të larta mundësish për të ardhmen e
tyre.
11. Zhvillimi i fëmijës në institucionet arsimore katolike është tërësor dhe jo
vetëm i fokusuar në anën mësimore. Vlerat thelbësore që transmetohen
në këto institucione janë dashuria për njëri–tjetrin, dhembshuria,
respekti, edukimi, të cilat përthyhen në ndryshimin e sjelljes së fëmijëve
dhe zhvillimin e aftësive që i ndihmojnë ata për çdo hap të jetës. Po ashtu,
një vlerë e shtuar në këto institucione arsimore është edhe marrëdhënia
transformuese nxënës–mësues. Prindërit, nxënësit dhe mësuesit theksojnë
se mësuesit përfshihen në jetën e fëmijëve me qëllim që ti nxisin ata
drejt një jete më të bukur. Ndër kontributet thelbësore të shkollës është
marrëdhënia mes mësuesve dhe prindërve për më të mirën e fëmijëve.
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