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relacion i mbledhjeve me pËrfaqËsues 
tË shkollave shqipe nË diasporË

Në kuadër të situatës së re të krijuar në shkollat shqipe në 
Diasporë prej gjendjes së pandemisë globale, Qendra e Botimeve 
për Diasporën ka zhvilluar disa takime online me përfaqësues 
të shkollave shqipe, me qëllim marrjen e informacioneve dhe 
gjetjen e zgjidhjeve për problematikat e ngritura.
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rendi i ditËs nË takimet e zhvilluara:

1. Problematikat e ndryshme lidhur me mësimin e gjuhës shqipe në 
kushtet e situatës së re të krijuar prej Covid-19;

2. Rëndësia dhe mënyra e përdorimit të Platformës digjitale për mësimin 
e gjuhës shqipe;

3. Pajisja me tekste mësimore për vitin shkollor 2020–2021;
4. Të tjera.

Qendra e Botimeve për Diasporën ka organizuar gjithsej 9 takime online me përfaqësues të 
mësimdhënies së gjuhës shqipe nga 11 shtete, si: Italia, Greqia, Gjermania, Zvicra, Anglia, 
SHBA-ja, Kanadaja, Finlanda, Turqia, Spanja, Suedia të përmbledhura si më poshtë, ku 
janë pasqyruar çështjet kryesore të ngritura gjatë çdo takimi.



Të falem ty o gjuhë e fisit tim,

QENDRA E BOTIMEVE
 
 

PËR SHQIPTARËT E DIASPORËS

relacion i mbledhjeve me pËrfaqËsues 
tË shkollave shqipe nË diasporË
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takim online me mËsues nGa italia
6.05.2020, ora 11:00

Italia është një ndër vendet me përqindjen më të lartë të shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë 
vendit. Aty janë krijuar shoqata kulturore shqiptare, që krahas veprimtarive të tyre, kanë në 
fokus edhe mësimin e gjuhës shqipe dhe realizojnë grupimin e fëmijëve në ditë të caktuara, 
një ose dy herë në javë, pasditeve apo në ditët e pushimit. Ky mision kryhet në mënyrë 
vullnetare.
Qendra e Botimeve për Diasporën ka evidentuar 63 shkolla/kurse të mësimit plotësues në 
regjione të ndryshme në Itali, ku realizohet mësimi i gjuhës shqipe. Nga këto shkolla, Qendra 
e Botimeve për Diasporën ka në databazën e saj kontaktet e 121 mësimdhënësve të gjuhës 
shqipe me të cilët ka komunikim të vazhdueshëm për çështje që lidhen me mësimdhënien 
në Diasporë. Mësuesit në Itali janë të organizuar në Lidhjen e Mësuesve Shqiptarë në Itali.

        Pjesëmarrës në takim:

 � Znj. Ariana Hoxha, kryetare e Lidhjes së Mësuesve Shqiptarë në Itali;
 � z. Neat Marku, përfaqësues i Lidhjes së Mësuesve Shqiptarë në Itali;
 � z. Dritan Mashi përfaqësues i Lidhjes së Mësuesve Shqiptarë në Itali.

Më 6 maj 2020 u zhvillua mbledhja online me përfaqësues të Lidhjes së Mësuesve të Italisë, 
nën drejtimin e znj. Ariana Kosova, dhe përfaqësues të Qendrës së Botimeve për Diasporën, 
nën drejtimin e znj. Mimoza Hysa Çuliqi.

Çështjet kryesore të ngritura gjatë takimit:

1. Në mbledhje u diskutua mbi mënyrën e organizimit të mësimit të gjuhës shqipe në 
Itali, ndërgjegjësimin e institucioneve shtetërore të vendit të origjinës dhe vendit pritës 
për krijimin e kushteve me ambiente të përshtatshme pranë shkollave ekzistuese 
italiane.

2. Kushtet për mësimin digjital në Itali janë të papërshtatshme si rrjedhojë e mungesës 
së pajisjeve digjitale apo internetit në familjet me nxënës të shkollave shqipe aty.

3.	 Shqetësim	për	shkollat	shqipe	mbetet	mungesa	e	një	teksti	të	përbashkët,	të	unifikuar	
dhe të përshtatshëm për nxënësit në Diasporë. Mungesa e një teksti të tillë sjell dhe 
mungesë në stabilitetin e mësimdhënies.
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4. Një element shumë i rëndësishëm për njohjen e trojeve shqiptare dhe të gjuhës 
shqipe është dhe organizimi i ekskursioneve të ndryshme në territorin e Republikës 
së Shqipërisë. Nxitja dhe mbështetja e këtyre metodave të reja në mësimdhënien e 
gjuhës shqipe, përmes organizimit të konkurseve të diturisë, shkollave verore në 
atdhe etj., ka rezultuar mjaft i suksesshëm në shtimin e interesit të nxënësve për 
mësimin e gjuhës dhe kulturës shqiptare.

5. Nevojë e shkollave shqipe është edhe organizimi i trajnimeve për mësuesit, 
mundësisht në Itali, sepse është e vështirë që të gjithë mësuesit të vijnë në Shqipëri.

6. Të krijohet mundësia për afate më të zgjatura dhe lehtësi në përgatitjen e 
dokumentacionit për njohjen e titujve të mësuesve në Diasporë përmes Ministrisë së 
Arsimit, Sportit dhe Rinisë të Shqipërisë.

7. Ngritja e platformës digjitale dhe hartimi i teksteve të përshtatshme për mësimdhënien 
në Diasporë mendohen të një rëndësie të veçantë. Mësuesit theksuan se ekzistenca e 
një platforme të dedikuar për mësimin e gjuhës shqipe në Diasporë dhe e shoqëruar 
nga teksti ndihmon në mësimdhënien e gjuhës shqipe.

Me drejtuesen e Lidhjes së Mësuesve Shqiptarë në Itali u diskutua dhe për rrugët që duhen 
ndjekur për përfshirjen e mësimdhënies së gjuhës shqipe në shkollat shtetërore italiane, kjo 
për të bërë të mundur që gjuha shqipe të mësohet zyrtarisht në shkollat publike italiane. 
Qendra e Botimeve për Diasporën dha orientimet dhe sugjerimet për rrugët ligjore që 
duhet të ndjekë Lidhja e Mësuesve të Italisë për zgjidhjen e problematikës së tyre, duke u 
bazuar në konventat, marrëveshjet dhe vendimet e Bashkimit Europian lidhur me të drejtat 
e migrantëve për njohjen dhe studimin e gjuhës amtare.
Pas këtij takimi, Lidhja e Mësuesve të Italisë hartoi një peticion për plotësimin e së drejtës 
së fëmijëve shqiptarë në Itali për të mësuar gjuhën amtare si lëndë me zgjedhje në shkollat 
publike të arsimit të detyruar. 
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takim online me mËsues nGa Greqia

12 maj 2020, ora 11:00

Greqia, ashtu si Italia, është një ndër vendet me përqindjen më të lartë të shtetasve shqiptarë 
që jetojnë jashtë vendit. 

Në Greqi është formuar Lidhja e Mësuesve Shqiptarë në Greqi, me qëllim organizimin 
e mësuesve të gjuhës shqipe për përhapjen e gjuhës së shkruar dhe të folur në të gjithë 
territorin e Greqisë.

Në	Greqi	nuk	ka	shkolla	të	mirëfillta,	por	kurse	të	mësimit	të	gjuhës	shqipe.	Fëmijët	shqiptarë	
shkojnë në këto kurse dy herë në javë (të shtunë dhe të diel). E drejta për të zhvilluar mësim 
jepet nga bashkitë greke dhe mësimi realizohet nga mësues vullnetarë brenda mjediseve të 
shoqatave të ndryshme shqiptare, që në statutin të tyre kanë edhe përhapjen e kulturës së 
gjuhës, duke bërë të mundur edhe hapjen e kurseve.  

Numri i fëmijëve shqiptarë që ndjekin këto kurse është shumë i vogël, krahasuar me numrin 
e përgjithshëm të fëmijëve shqiptarë që janë në Greqi.

Qendra e Botimeve për Diasporën ka evidentuar 30 shkolla/kurse të mësimit plotësues 
në Greqi, ku realizohet mësimi i gjuhës shqipe. Nga këto shkolla, Qendra e Botimeve për 
Diasporën ka në databazën e saj kontaktet e 82 mësimdhënësve të gjuhës shqipe, me të cilët 
ka komunikim të vazhdueshëm për çështje që lidhen me mësimdhënien. 

Më 12 maj 2020 u zhvillua mbledhja online me përfaqësues të Lidhjes së Mësuesve në Greqi, 
nën drejtimin e znj. Anila Velaj Kila, me mësues të tjerë të shkollave shqipe në Greqi dhe 
përfaqësues të Qendrës së Botimeve për Diasporën, nën drejtimin e znj. Mimoza Hysa Çuliqi.

Pjesëmarrës në takim:

 � Anila Velaj Kila, kryetare e Lidhjes së Arsimtarëve në Greqi;

 � Mimoza Hida, sekretare e Lidhjes së Arsimtarëve në Athinë;

 � Aurela Konduri, përfaqësuese nga shkolla shqipe në Selanik;

 � Iliaz Bobaj, përfaqësues nga shkolla shqipe në Patra;

 � Valbona Mara, përfaqësuese nga shkolla shqipe në Kavala;
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 � Vangjel Halilaj, përfaqësues nga shkolla shqipe në Iraklio-Kretë;

 � Vera Shkurti, përfaqësuese nga shkolla shqipe në Tinos;

 � Majlinda Lipi, përfaqësuese nga shkolla shqipe në Katerini.

Çështjet kryesore të ngritura gjatë takimit:

1. U diskutua rreth mënyrës së zhvillimit të mësimit të gjuhës shqipe me nxënësit në 
Greqi në kushtet e pandemisë. Në kushtet e krijuara, mësimi online është realizuar 
vetëm pjesërisht në disa shkolla (siç është dhe rasti i organizimit të mësimit online 
nga shkolla shqipe në Patra).

2. Platforma digjitale e ofruar nga Qendra e Botimeve për Diasporën qe një ndihmesë e 
vlefshme gjatë ditëve të pandemisë, por kjo platformë mund të ishte pak më e thjeshtë 
dhe më e dedikuar për mësimin e gjuhës shqipe në Diasporë.

3.	 U	 shpreh	 njëzëri	 nevoja	 për	 tekste	 të	 unifikuara	 dhe	 të	 veçanta/të	 posaçme	 për	
Diasporën, të shoqëruara me CD.

4. Duhet të krijohen programe televizive të veçanta të mësimit të gjuhës shqipe nga 
specialistë të fushës.

5. Duhet rishikuar mundësia për të zgjatur afatet dhe për të lehtësuar proceduarën e 
përgatitjes së dokumentacionit për njohjen e titujve të mësuesve në Diasporë përmes 
MASR-së të Shqipërisë.

6. Nevojë e ngutshme mbetet organizimi i seminareve dhe trajnimeve të mësuesve në 
Diasporë, nëpërmjet dërgimit të trajnuesve, specialistë të fushës, nga Shqipëria, si 
shenjë interesi ndaj Diasporës dhe mësuesve të gjuhës shqipe.
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takim online me mËsues nGa Gjermania

21 maj 2020, ora 11:00

Mësimi	shqip	në	Gjermani	i	ka	fillimet	në	vitet	70.	Ky	mësim	është	reduktuar	në	masë	me	
kalimin e viteve. Ai organizohet nëpërmjet sistemit shtetëror vetëm në tri lande: Nordrhein 
Westfallen, Niedersachsen dhe Rheinlandpfalz, ndërsa landet tjera janë shkëputur nga ky 
sistem.	Aty	mësimi	i	gjuhës	shqipe	zhvillohet,	por	financohet	nga	prindërit.	
Në këto tri lande mësimi organizohet nga rreth 30 mësues me përafërsisht 3000 nxënës. 
Ndërsa në landet tjera, ka shumë pak mësues dhe shumë pak nxënës. As 5% e fëmijëve nuk 
janë të përfshirë në mësim.
Mësuesit në Gjermani organizohen në Këshillin e Arsimtarëve Shqiptarë “Naim Frashëri” 
(KASH) në Gjermani. 
Programet mësimore të gjuhës shqipe janë të përcaktuara sipas referencë-kompetencave 
të mësimit të gjuhës amtare të standardeve evropiane. Mbi këtë koncept janë hartuar edhe 
kurrikulat e gjuhës shqipe.
Qendra e Botimeve për Diasporën ka evidentuar 20 shkolla/kurse të mësimit plotësues në 
Gjermani, ku realizohet mësimi i gjuhës shqipe. Nga këto shkolla, Qendra e Botimeve për 
Diasporën ka në databazën e saj kontaktet e 47 mësimdhënësve të gjuhës shqipe, me të cilët 
ka komunikim të vazhdueshëm për çështje që lidhen me mësimdhënien. 

Më 21 maj 2020, ora 11:00, u organizua mbledhja online me përfaqësues të lidhjes së mësuesve 
të Gjermanisë, nën drejtimin e z. Sami Thaçi, kryetar i Këshillit të Arsimtarëve Shqiptarë 
në Gjermani, dhe përfaqësues të Qendrës së Botimeve për Diasporën, nën drejtimin e znj. 
Mimoza Hysa Çuliqi.

Pjesëmarrës në takim:
 � Sami Thaçi, kryetar i Këshillit të Arsimtarëve Shqiptarë në Gjermani;
 � Etleva Mançe, përfaqësuese e shkollës shqipe në Gjermani;
 � Gladiola Popa, përfaqësuese e shkollës shqipe në Gjermani;
 � Antoneta Miçalliu, përfaqësuese e shkollës shqipe në Gjermani;
 � Mimoza Leka, përfaqësuese e shkollës shqipe në Gjermani.
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Çështjet kryesore të ngritura gjatë takimit:

1. Vitet e fundit ndihet një rënie e numrit të nxënësve që duan të mësojnë gjuhën shqipe, 
si mungesë e mbështetjes dhe përkrahjes morale nga shteti amë.

2. Më pak se 5% e fëmijëve shqiptarë ndjekin mësim e gjuhës shqipe në Gjermani.
3. Duhet që përfaqësues të shtetit shqiptar të vizitojnë shkollat shqipe në Gjermani, për 

të takuar nga afër mësuesit dhe nxënësit, duke u treguar atyre se gjuha përcakton 
identitetin, për t’i përkrahur dhe vlerësuar.

4. Është i nevojshëm hartimi i një politike mbështetëse promocionale dhe sensibilizuese 
midis dy vendeve për promovimin e gjuhës shqipe jashtë vendit me përkrahje 
mediatike.

5. Çështje thelbësore mbetet krijimi i një teksti mësimor të përbashkët e të thjeshtë 
për mësimin e gjuhës shqipe, që mundëson edhe punën individuale të nxënësit 
dhe mësuesit. Tekstet ekzistuese mbeten shumë të vështira për nxënësit dhe nuk 
i shërbejnë qëllimit të komunikimit. Ato paraqesin mangësi, janë me një aparat jo 
të duhur pedagogjik, ku mungon ndërveprimi. Mungojnë tekste audio me situata 
aktuale.

6. Në hartimin e teksteve të reja duhet të përfshihen edhe mësues të Diasporës dhe të 
merren parasysh kurrikulat dhe kriteret në shtete të ndryshme.

7. Ndihmesë për mësuesit do të ishte hartimi i teksteve duke u bazuar në kurrikulën 
ekzistuese në shkollën gjermane për mësimin e gjuhës.

8. Për hartimin e teksteve dhe çdo platforme të mësimit të gjuhës shqipe duhet nisur 
nga kushtet e mësimit të gjuhës shqipe në Diasporë, duke marrë parasysh se gjuha 
shqipe tashmë nuk mësohet si gjuhë nëne, por shërben si mjet komunikimi.

9.	 Pajisja	me	certifikata	të	njohjes	së	mësimdhënies	të	mësuesve	dhe	nxënësve,	si	dhe	
regjistrimi i mësuesve në regjistrin shtetëror të mësuesve në Diasporë.
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takim online me mËsues nGa zvicra

22 maj 2020, ora 11:00

Shkollat shqipe në Zvicër funksionojnë në kuadër të shkollave kantonale. Organizimi i 
mësimit plotësues dhe regjistrimi i nxënësve për gjuhën shqipe bëhet në infrastrukturën 
shkollore zvicerane. 

Burim	i	vetëm	financiar	për	këtë	mësim	janë	prindërit	e	nxënësve	që	mësojnë	aty.	

Mësimi i gjuhës shqipe organizohet nga “Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptarë” në 
Zvicër, me kryetar z. Nexhat Maloku, (Qendra e Botimeve për Diasporën ka evidentuar 80 
shkolla/kurse të LAPSH-it në Zvicër, ku realizohet mësimi i gjuhës shqipe. Nga këto shkolla, 
Qendra e Botimeve për Diasporën ka në databazën e saj kontaktet e 50 mësimdhënësve të 
gjuhës shqipe), dhe së fundmi nga z. Vaxhid Sejdiu, koordinator i rrjetit të shkollave me 
emërtimin “Shkolla shqipe në Zvicër”, të cilët kanë themeluar Këshillin e Arsimtarëve dhe 
Kryesinë e Shkollës. Në “Shkollën shqipe në Zvicër” japin mësim rreth 12 mësimdhënës të 
gjuhës shqipe dhe janë hapur 31 pika të reja shkollore në 4 kantone të Zvicrës me 519 nxënës. 

Pjesëmarrës në takim:

 � Vaxhid Sejdiu, përfaqësues i shkollës shqipe në Zvicër;

 � Qefsere Sejdiu, përfaqësuese e shkollës shqipe në Zvicër;

 � Mimoza Dako, përfaqësuese e shkollës shqipe në Zvicër;

 � Albulena	Jusufi,	përfaqësuese	e	shkollës	shqipe	në	Zvicër;

 � Nora Macula, përfaqësuese e shkollës shqipe në Zvicër;

 � Teuta Myrtaj, përfaqësuese e shkollës shqipe në Zvicër;

 � Ardian Shaqiri, përfaqësues i shkollës shqipe në Zvicër;

 � Liljana Dodaj, përfaqësuese e shkollës shqipe në Zvicër.

Më 22 maj 2020 u organizua mbledhja online me përfaqësues të shkollave shqipe në Zvicër 
si dhe përfaqësues të Qendrës së Botimeve për Diasporën, nën drejtimin e znj. Mimoza 
Hysa Çuliqi.
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Çështjet kryesore të ngritura gjatë takimit:

1. Viti shkollor 2019–2020 mund të quhet një vit i suksesshëm, i kurorëzuar me hapjen 
e afro 39 shkollave shqipe, ku japin mësim rreth 12 mësues të gjuhës shqipe.

2. Nevojitet sensibilizimi i komunitetit shqiptar për rëndësinë e mësimit të gjuhës shqipe 
dhe afrimi i nxënësve në shkollat shqipe, duke qenë se vihet re mungesë interesi te 
brezi i dytë dhe i tretë i Diasporës në mësimin e gjuhës shqipe.

3. Përfshirja dhe bashkërendimi i punës me institucionet shtetërore në Shqipëri dhe 
Kosovë për mbështetjen e mësimit të gjuhës shqipe, përmes organizimit të aktiviteteve 
të ndryshme me mësues, nxënës dhe prindër, shihet si element mjaft i rëndësishëm 
në motivimin e të rinjve. Institucionet duhet të koordinojnë aktivitetet e tyre për të 
arritur të ndryshojnë gjendjen e shkollave shqipe.

4. Mësimi i gjuhës shqipe online në Zvicër ka rezultuar shpesh i pasuksesshëm, 
problematik dhe mjaft i vështirë, si rrjedhojë e situatës së rënduar psikologjike të 
fëmijëve. Në këto mësime online as fëmijët, as prindërit nuk qenë të angazhuar.

5. Platforma e ofruar falas nga Qendra e Botimeve për Diasporën u vlerësua si e 
domosdoshme, por duhet parë mundësia e krijimit të një platforme online, ku fëmijët 
të mund të punojnë vetë (ku të lexohen përralla, të shihen video etj.). Në shërbim të 
platformës nevojitet dhe teksti i shkruar.

6. Duhen tekste të reja të mësimit të gjuhës shqipe. Tekstet aktuale nuk janë të 
përshtatshme dhe nuk kanë asgjë kombëtare në brendësi. Është shumë e madhe  
nevoja për tekste të reja, pajisja me literaturë plotësuese, me mjete didaktike argëtuese, 
me CD me këngë shqiptare, që i lidhin nxënësit me identitetin e tyre kombëtar, i 
motivojnë dhe i njohin ata me historinë e me kulturën shqiptare.

7. Duhen organizuar fushata promocionale dhe aktiviteteve për gjuhën dhe kulturën 
shqiptare.

8. Afati i regjistrimit dhe i dorëzimit të dokumenteve për t’u regjistruar në Regjistrin 
kombëtar të mësuesve në Diasporë duhet të jetë më i gjatë dhe të sqarohen mësuesit 
e interesuar mbi procedurat që duhen ndjekur për të aplikuar në këtë regjistër.

9. Të shihet mundësia e pasurimit të bibliotekave ekzistuese me tituj të rinj, por edhe 
hapja e bibliotekave të reja, të aksesueshme nga nxënësit, për të ndihmuar në mësimin 
e gjuhës shqipe.
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takim online me mËsues nGa anGlia
26.05.2020, ora 11:00

Shkollat shqipe në Angli organizohen nëpërmjet shoqatave, pa pasur një Lidhje Arsimtarësh. 
Mjediset ku organizohet mësimi janë mjedise shtetërore, të cilat merren me qira me 
shpenzimet e shoqatave.  Mësimi plotësues në gjuhën amtare organizohet të shtunave dhe 
të dielave ose pas mësimit. Shkollat përfshijnë fëmijë të grup-moshave 5 deri në 15 vjeç

Qendra e Botimeve për Diasporën ka evidentuar 25 shkolla/kurse të mësimit plotësues 
në Angli, ku realizohet mësimi i gjuhës shqipe. Nga këto shkolla, Qendra e Botimeve për 
Diasporën ka në databazën e saj kontaktet e 23 mësimdhënësve të gjuhës shqipe, me të cilët 
ka komunikim të vazhdueshëm për çështje që lidhen me mësimdhënien. 

Më 26.05.2020 u organizua mbledhja online me përfaqësues të mësuesve të gjuhës shqipe në 
Angli dhe përfaqësues të Qendrës së Botimeve për Diasporën, nën drejtimin e znj. Mimoza 
Hysa Çuliqi.

Pjesëmarrës në takim:

 � Aida Haziri, mësuese e shkollës shqipe pranë shoqatës “Ardhmëria”;

 � Anila Kadija, mësuese e shkollës shqipe pranë shoqatës “Ardhmëria”;

 � Talat Pllana, drejtor i Shkollës Shqipe “Kosova”.

Çështjet kryesore të ngritura gjatë takimit:

1. Ndihet mungesa e shtetit amë për organizimin e marrëveshjeve, që mësimi i gjuhës 
shqipe të jetë më i organizuar dhe të institucionalizohet në Angli.

2. Ndihet një rënie e numrit të nxënësve që mësojnë gjuhën shqipe, megjithëse mësimi 
është falas dhe organizohet në kushte mjaft të mira e me mësues të përgatitur.

3. Duhet të ndërmerren hapa konkretë për të llogaritur stazhin e punës së mësuesve 
që punojnë në shkollat shqipe në Diasporë.

4.	 Krijimi	i	lehtësive	për	pajisjen	me	certifikata	të	njohjes	së	mësimdhënies	të	
mësuesve të gjuhës shqipe, si dhe për nxënësit.
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5. Organizimi i trajnimeve të mësuesve të gjuhës shqipe me trajnues specialistë të 
fushës nga Shqipëria.

6. Hartimi i një politike mbështetëse promocionale për promovimin e gjuhës shqipe 
jashtë vendit.

7. Nevojitet të hartohen tekste të reja. Tekstet ekzistuese janë shumë të vështira dhe 
nuk marrin parasysh që mësimi i gjuhës shqipe në Diasporë është një mësim 
plotësues. Teksti duhet të jetë më i kuptueshëm dhe në një nivel më të thjeshtë.

8. Botimet dygjuhëshe janë botime mjaft të vlefshme për nxënësit.
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takim online me mËsues nGa shba-ja

data 28 maj 2020, ora 16:00

Mësimi i gjuhës shqipe në SHBA organizohet në mjediset e shkollave publike amerikane si 
një mësim plotësues, me mësues vullnetarë nga shoqatat shqiptare në SHBA. 

Gjatë situatës së re të shkaktuar nga pandemia globale, shkolla shqipe “Alba Life” ka 
organizuar emisione të ndryshme për mësimin e gjuhës shqipe në televizionin “Alba Life”, 
ndërsa shkollat e tjera kanë vijuar me mësimin online nëpërmjet platformave të ndryshme 
(google classroom etj.).

Pjesëmarrës në takim:

 � Drita Gjongecaj, themeluese e shkollës shqipe “Children of the Eagle” në Nju-Jork;

 � Qemal Zylo, drejtor i shkollës shqipe dhe televizionit “Alba Life” në Nju-Jork;

 � Kozeta Zylo, bashkëthemeluese e shkollës shqipe dhe televizionit “Alba Life” në Nju-
Jork;

 � Liljana Liço, mësuese e gjuhës shqipe në Waterbury, Connecticut.

Më 28 maj 2020 u organizua mbledhja online me mësuesit e gjuhës shqipe në SHBA dhe 
përfaqësues të Qendrës së Botimeve për Diasporën, nën drejtimin e znj. Mimoza Hysa Çuliqi.

Çështjet kryesore të ngritura gjatë takimit:

1.	 Mundësimi	 i	 dërgimit	 të	 abetareve	 dhe	 fletoreve	 të	 punës	 gjithmonë	 nga	 e	 njëjta	
shtëpi botuese. Këto të jenë edhe në format digjital.

2. Tekstet e gjuhës shqipe 2 dhe 3 janë të papërshtatshme, pasi nuk asimilohen e nuk 
kuptohen nga nxënësit që lindin e rriten në Diasporë dhe nuk dinë shqip. Nevojiten 
tekste me disa nivele për mësimin e gjuhës shqipe.
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3. Ka shumë nevojë për ndihmesën e platformave dhe materialeve didaktike online 
për mësimin e gjuhës shqipe. Duhen krijuar dhe pasuruar platformat dhe materialet 
didaktike online për mësimin e gjuhës shqipe.

4. Në hartimin e teksteve të reja apo metodikave të reja për mësimin e gjuhës shqipe në 
Diasporë duhet të përfshihen edhe specialistë nga Diaspora, në mënyrë që këto tekste 
t’u përgjigjen nevojave të fëmijëve në Diasporë.

5. Për shkak të vështirësive logjistike, kërkohet që tekstet mësimore të dërgohen në 
Konsullatën e Nju-Jorkut e jo në Uashington DC.

6. Është me vlerë organizimi i seminareve, trajnimeve online, si dhe takimeve të 
mësuesve të gjuhës shqipe për shkëmbimin e përvojave të ndërsjella etj.

7. Organizimi i aktiviteteve të përbashkëta për fëmijët si në Nju-Jork edhe në Shqipëri, 
aktivitete të përbashkëta për shkëmbim eksperience midis shkollave apo mësuesve, 
binjakëzimi me shkolla në Shqipëri, organizimi i vizitave në muze, qendra historike, 
kulturore etj.

8. Hartimi i një politike mbështetëse për promovimin e gjuhës shqipe jashtë vendit, për 
të mundësuar zgjimin e interesit të nxënësve dhe prindërve për rëndësinë e mësimit 
të gjuhës shqipe. 

9. Vazhdimësia e pajisjes nga ana e Qendrës së Botimeve të Diasporës me tekste 
mësimore dhe botime të tjera letrare, kulturore etj.
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takim online me mËsues nGa kanadaja

2 qershor 2020, ora 17:00

Mësimi i gjuhës shqipe në Kanada organizohet prej shoqatave. Në këto shkolla Shqipe në 
mësimi është falas dhe mësimdhënësit vullnetarisht u mësojnë nxënësve gjuhën amtare. 

Qendra e Botimeve për Diasporën ka evidentuar 10 shkolla/kurse të mësimit plotësues në 
Kanada, ku realizohet mësimi i gjuhës shqipe. Nga këto shkolla, Qendra e Botimeve për 
Diasporën ka në databazën e saj kontaktet e 18 mësimdhënësve të gjuhës shqipe, me të cilët 
ka komunikim të vazhdueshëm për çështje që lidhen me mësimdhënien. 

Pjesëmarrës në takim:

 � Adriana Bejko, Ambasadore e Kombit dhe Anëtare e Këshillit Koordinues të 
Diasporës;

 � Mira Shehu, Ambasadore e Kombit, shkolla “Klubi i Shqipes” në Halifaks;

 � Zoica Dhamo, nënkryetare e Bordit të shkollës “Foleja e Shqiponjave” në Kalgari;

 � Danjela Lumani, mësuese e shkollës “Foleja e Shqiponjave” në Kalgari.

Më 2 qershor 2020 u zhvillua mbledhja online mbledhja online me përfaqësues të shkollave 
dhe mësuesve të gjuhës shqipe në Kanada, si dhe përfaqësues të Qendrës së Botimeve për 
Diasporën, nën drejtimin e znj. Mimoza Hysa Çuliqi.

Çështjet kryesore të ngritura gjatë takimit:

1. Tekstet ekzistuese, për nga vështirësia që paraqesin, nuk u përshtaten kërkesave të 
mësimit të gjuhës shqipe në Diasporë. Nevojë e ngutshme mbetet hartimi i një teksti 
të	unifikuar,	që	mundëson	mësimin	e	gjuhës	shqipe	si	gjuhë	e	dytë.	Në	hartimin	e	
tekstit duhet pasur parasysh se niveli i gjuhës shqipe në fëmijët që jetojnë në Kanada 
është	shumë	fillestar.

2. Ndihmesë për mësimin e gjuhës shqipe janë platformat online të pajisura me video 
të animuara shqip-anglisht dhe materialet didaktike digjitale në disa nivele. Në 
platformë sugjerohet të ngrihet një forum online me mësues të gjuhës shqipe në 
Diasporë, që do të mundësojë shkëmbimin e eksperiencave mes tyre.

3. Mundësimi i njohjes me historitë e suksesshme të hapjes dhe organizimit të shkollave 
shqipe në Diasporë, si nevojë për promovimin e praktikave të mira dhe të suksesshme 
të mësuesve për shkëmbimin e përvojave të ndërsjella të mësuesve të Diasporës.
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takim online me mËsues nGa spanja dhe turqia
4 qershor 2020, ora 11:00

Dy qasje të ndryshme të historikut të mësimdhënies të gjuhës shqipe në Diasporë dhe të 
ndikimit të shkollave shqipe në komunitetin shqiptar. 

Znj. Tabaku solli në fokus përpjekjet dhe përvojën e saj 30-vjeçare në mësimdhënien e 
gjuhës shqipe për komunitetin shqiptar atje. Një përpjekje e konsoliduar tashmë edhe me 
mbështetjen e institucioneve shtetërore turke, ku shqipja është bërë pjesë e mësimit plotësues. 
Hapja e klasave shqipe ka ndikuar jo vetëm në përhapjen e kulturës shqiptare dhe gjuhës 
shqipe, por dhe në afrimin e ndërveprimin e komunitetit shqiptar atje.

Znj. Andona solli përvojën e hapjes për herë të parë të një shkolle shqipe në Madrid të 
Spanjës, çka ka sjellë interesimin e komunitetit shqiptar për mësimin e gjuhës amtare dhe do 
të vijojë me hapjen e klasave të gjuhës e kulturës shqiptare edhe në qytete të tjera të Spanjës, 
si: Barcelonë, Valencia etj.

Pjesëmarrësit shprehën gatishmërinë e përcjelljes së përvojave, vlerësuan mundësinë 
e	 pajisjes	me	 fjalorë	 dygjuhësh	 e	 literaturë	 plotësuese	 në	 ndihmë	 të	mësimdhënies	 dhe	
diskutuan rëndësinë e përdorimit të platformës digjitale të mësimdhënies të ofruar nga QBD-
ja. U diskutua mbi mënyrën e organizimit të mësimit të gjuhës shqipe në Turqi e në Spanjë 
gjegjësisht	me	specifikat	kushtëzuar	nga	sistemet	arsimore	dhe	historikun	e	komuniteteve	
shqiptare përkatësisht në secilin vend;

Pjesëmarrëse në takim:

- Teuta Tabaku nga Shkolla Shqipe në Bursa të Turqisë;

- Flora Andona, Madrid, Spanjë.

Çështjet kryesore të ngritura gjatë takimit:

1 Hartimi i një politike mbështetëse promocionale për promovimin e gjuhës shqipe 
jashtë vendit, një mënyrë nxitëse themelore kjo për ndërgjegjësimin e komunitetit 
shqiptar në Diasporë bartës të identitetit e kulturës shqiptare; nevojën e hartimit të 
teksteve të përshtatshme për mësimdhënien e gjuhës shqipe si një gjuhë e dytë në 
Diasporë; 

2 Organizimin e trajnimeve online të mësuesve të gjuhës shqipe; 
3 Krijimin e një forumi të përbashkët të mësuesve shqiptarë në Diasporë përmes QBD-
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së për shkëmbimin e përvojave të mira e diskutimin e problematikave të ndryshme 
të mësimdhënies në Diasporë; 

4 Bashkëpunimi për krijimin e Javës Shqip, si një mënyrë e rëndësishme promovimi e 
gjuhës e kulturës shqiptare; krijimin e Shkollës Verore për fëmijët e Diasporës si një 
mundësi për njohjen e historisë e kulturës shqiptare etj. 
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    takim online me mËsues nGa suedia dhe finlanda

12 qershor 2020, ora 11:00

Të pranishmit në këtë takim sollën përvojën e arsimit në vendet skandinave, të cilat kanë 
një qasje mbështetëse ndaj gjuhës dhe kulturës së të ardhurve nga vendet e tjera, metoda të 
përparuara	arsimimi	e	integrimi	dhe	një	organizim	të	financuar	për	gjuhët	amtare	përmes	
institucioneve shtetërore. Ata diskutuan, gjithashtu, nevojën e mbështetjes nga vendi 
amë, sidomos në ofrimin e teksteve cilësore, të mirëmenduara në përshtatje me nevojat e 
komunitetit shqiptar në diasporë dhe në përputhje me kërkesat e kohës. 

Pjesëmarrësit shprehën gatishmërinë e përcjelljes së përvojave, vlerësuan mundësinë e 
pajisjes	me	fjalorë	dygjuhësh	 e	 literaturë	plotësuese	në	ndihmë	 të	mësimdhënies,	 si	 dhe	
diskutuan mundësitë e ofruara nga Qendra e Botimeve për Diasporën.

Qendra e Botimeve për Diasporën ka në databazën e saj kontaktet e 18 mësimdhënësve të 
gjuhës shqipe në Suedi dhe 3 mësimdhënësve në Finlandë, me të cilët ka komunikim të 
vazhdueshëm për çështje që lidhen me mësimdhënien. 

Pjesëmarrës në takim:

-	 Xhevat	Isufi,	mësues	në	Ängelholm	të	Suedisë;	

- Murat Koçi, mësues në Malmö të Suedisë;

- Sinan Kastrati, mësues në Malmö të Suedisë; 

- Ragip Kçiku, mësues në Espoo-Helsinki të Finlandës.

Çështjet kryesore të ngritura gjatë takimit:

1 Mënyra e organizimit të mësimit të gjuhës shqipe në Suedi e Finlandë, risitë dhe 
nevojat e atjeshme; 

2 Domosdoshmëria e hartimit të një politike mbështetëse promocionale për promovimin 
e gjuhës shqipe jashtë vendit, si një mënyrë nxitëse themelore për ndërgjegjësimin e 
komunitetit shqiptar në diasporë dhe shmangien e asimilimit të tij në vendet pritëse;

3 Rëndësia e përdorimit të platformës digjitale në mësimdhënie; 

4 Organizimi i trajnimeve të mësuesve të gjuhës shqipe për rritjen e tyre profesionale 
përshtatshmërisht me nevojat e mësimdhënies në diasporë; 
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5 Nevoja e hartimit të teksteve të përshtatshme dhe cilësore për mësimdhënien e gjuhës 
shqipe si një gjuhë e dytë; 

6 Pjesëmarrja e nxënësve në shkollat ku mësohet shqip dhe vijueshmëria e kësaj 
pjesëmarrjeje etj.
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Të falem ty o gjuhë e fisit tim,

QENDRA E BOTIMEVE
 
 

PËR SHQIPTARËT E DIASPORËS

pËrfundime
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pËrfundime
 

Takimet e organizuara online me përfaqësues të mësuesve nga shkollat shqipe 
në diasporë nxorën në pah një sërë problematikash, zgjidhja e të cilave kërkon 
bashkërendimin e punës mes institucioneve shtetërore dhe komuniteteve shqiptare 
në diasporë. Propozimet më të rëndësishme janë:

1.  Nxitja e procesit të hartimit të teksteve të unifikuara për 
diasporën, në përputhje me kurrikulën e përbashkët të miratuar 
nga ministritë përgjegjëse për arsimin në Shqipëri dhe Kosovë;

2.  Hartimi i një platforme digjitale të mësimit të gjuhës shqipe;

3.  Bashkërendimi i punës me institucionet shtetërore të Shqipërisë, 
Kosovës dhe vendeve ku janë përqendruar komunitetet shqiptare 
për të mirëorganizuar mësimdhënien e gjuhës shqipe në sistemin 
shkollor të vendeve përkatëse;

4.  Domosdoshmëria e hartimit të një politike mbështetëse 
promocionale për promovimin e gjuhës shqipe jashtë vendit, si 
një mënyrë nxitëse themelore për ndërgjegjësimin e komunitetit 
shqiptar në diasporë dhe shmangien e asimilimit të tij në vendet 
pritëse.

5.  Ndihmesa me tekste dhe materiale didaktike plotësuese për 
shkollat shqipe në diasporë;

6.  Mbështetja dhe organizimi i procesit të trajnimit të mësuesve të 
gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në mërgatë;

7.  Mbështetja dhe organizmi i shkollave verore dhe ekskursioneve 
në atdhe të nxënësve të gjuhës shqipe në mërgatë;

8.  Pasurimi i bibliotekave pranë komuniteteve shqiptare në mërgatë 
me libra në gjuhën shqipe;

9.  Organizimi i aktiviteteve letrare, konkurseve dhe panaireve 
me prani të shkrimtarëve e përkthyesve në gjuhës shqipe, me 
qëllim promovimin e gjuhës dhe njohjen më të mirë të kulturës 
shqiptare jashtë vendit.


