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1. QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN

Qendra e Botimeve për Diasporën është institucion i krijuar me VKM-në nr. 
469, të ndryshuar, datë 26.07.2018, që financohet nga buxheti i shtetit dhe 
organizohet e funksionon në varësi të Ministrit të Shtetit për Diasporën.

MISIONI

Qendra e Botimeve për Diasporën ka për mision:
 9 Mbështetjen e mësimit të gjuhës shqipe;
 9 Njohjen dhe përhapjen e kulturës kombëtare në diasporë përmes botimit 

të teksteve shkollore, botimit të librave me përmbajtje letrare, historike dhe 
sociale;

 9 Organizimin dhe mbështetjen e veprimtarive edukative, kulturore dhe sociale, 
që kanë për qëllim ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës shqipe dhe kulturës amtare 
në diasporë.

VIZIONI

Qendra është në shërbim të misionit të ministrit përgjegjës për diasporën në 
përfaqësimin dhe nxitjen e politikave të bashkëpunimit dhe të ndërveprimit 
me të gjithë shqiptarët, me qëllim fuqizimin dhe bashkëpunimin në të gjitha 
fushat me shqiptarët jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë dhe shtetet ku 
ata banojnë.

DETYRAT

Detyrat e Qendrës së Botimeve për Diasporën janë:

 9 Botimi dhe shpërndarja e teksteve mësimore të miratuara dhe literaturës 
plotësuese, të cilat do t’i shërbejnë mësimdhënies dhe ruajtjes së identitetit 
kombëtar në komunitetet shqiptare të Diasporës.

 9 Përgatitja dhe zbatimi i projekteve dhe programeve për mësimin e gjuhës 
shqipe në distancë nëpërmjet internetit, si dhe rrjeteve e kanaleve elektronike 
të komunikimit masiv.

 9 Zhvillimi dhe ruajtja e identitetit kombëtar përmes mësimit të gjuhës, 
kulturës së prejardhjes, si dhe njohjes dhe promovimit të trashëgimisë 
kulturore kombëtare.

 9 Organizimi dhe mbështetja e veprimtarive dhe projekteve në ndihmë të 
përhapjes së gjuhës dhe kulturës amtare në diasporë.



2. STRUKTURA

Në përputhje me pikën 6 dhe 8 të VKM-së nr. 469, datë 26.07.2018, të ndryshuar, 
“Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve për 
Diasporën”, Qendra e Botimeve për Diasporën drejtohet dhe përfaqësohet 
nga drejtori dhe pranë saj funksionon Këshilli Koordinues i Botimeve për 
Diasporën, si organ këshillimor e vendimmarrës për çështjet e botimeve për 
diasporën.

2.1. DREJTORI

Drejtori i Qendrës së Botimeve për Diasporën është autoriteti përgjegjës për 
drejtimin, organizimin dhe administrimin e veprimtarisë së QBD-së .

Drejtori e përfaqëson QBD-në në marrëdhënie me të tretët. Ai emërohet në detyrë 
nga ministri përgjegjës për Diasporën. Gjatë vitit 2020 këtë detyrë e ka ushtruar znj. 
Mimoza Hysa.

Drejtori raporton dhe përgjigjet përpara Ministrit të Shtetit për Diasporën për 
aktivitetin e QBD-së, në mënyrë periodike.

 

2.2. KËSHILLI KOORDINUES I BOTIMEVE PËR DIASPORËN

Bazuar në VKM-në nr. 469, datë 26.07.2018, të ndryshuar, “Për krijimin, 
organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, pranë QBD-
së funksionon Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën, si organ këshillimor 
dhe vendimmarrës për çështjet e botimeve për diasporën.

Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën është organ kolegjial, i përbërë nga 
pesë anëtarë, i cili ka përfaqësues nga:

– Ministria përgjegjëse për punët e jashtme;
– Ministria përgjegjëse për arsimin;
– Ministria përgjegjëse për diasporën;
– Akademia e Shkencave e Shqipërisë;
– Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë.

Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën ka këto kompetenca:
a) Mbledh dhe shqyrton kërkesat vjetore për botime për diasporën si dhe shqyrton 

kërkesat e herëpashershme, të cilat mund të mos jenë parashikuar në kërkesat 
vjetore.

b) Miraton programet e botimeve të QBD-së, në përputhje me dokumentet 
strategjike për marrëdhëniet me diasporën.

c) Planifikon shpërndarjen e teksteve të botuara nga Qendra e Botimeve për 
Diasporën.

ç) Merr vendime për çështje të tjera, në përputhje me detyrimet e legjislacionit në 
fuqi. 

d) I propozon ministrit përgjegjës për diasporën botimin e teksteve të tjera.
dh)I propozon ministrit përgjegjës për diasporën çmimet e shitjes së teksteve, të 

cilat vendosen duke respektuar dispozitat e ligjit nr. 9616, datë 27.9.2006, “Për 
librin në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe kategoritë që përfitojnë 
falas kopje të teksteve të botuara nga QBD-ja, të cilat miratohen me vendim të

Këshillit të Ministrave.



Ky Këshill ka edhe kompetenca të tjera, në përputhje me ligjin, të ngarkuara nga 
ministri përgjegjës për diasporën ose nga drejtori i Qendrës.

Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën është i përbërë nga:

Biblioteka Kombëtare Piro Misha (kryetar)
Ministri i Shtetit për Diasporën Ada Ilia (anëtare)
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme Enkeleda Riza (anëtare)
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë Anila Ferizaj (anëtare)
Akademia e Shkencave Floresha Dado (anëtare)

2.3. KËSHILLI KOORDINUES I ARSIMTARËVE NË DIASPORË

Këshilli Koordinues i Arsimtarëve në Diasporë (KKAD) nisi punën më 1 shkurt të këtij viti. Ky 
Këshill ka për qëllim të japë informacionet e nevojshme të lidhura me çështjet e arsimit, si dhe 
propozime konkrete të lidhura me to. 

Misioni i KKAD-së është bashkimi i forcave arsimore dhe shkencore në Diasporë, së bashku me 
institucionet të realizojë zgjidhjen e kërkesave të problemeve kyçe në unifikimin e shkollave shqipe 
në Diasporë, pasi shkolla kanë për qëllim mbrojtjen e gjuhës dhe të identitetit kombëtar, të mbështetur 
në baza të forta didaktike, gjuhësore dhe shkencore, me moto ”një gjuhë, një komb”, që duhet të jetë 
unike për të gjitha shkollat shqipe. 
Vizioni i KKAD-së është sensibilizimi i gjithë faktorëve kombëtar (prindërit, shoqatat dhe institucionet 
shtetërore) që sa më parë të arrijmë në një platformë kombëtare, për një shkollë shqipe kombëtare, të 
unifikuar dhe funksionale.

2.4. STRUKTURA ADMINISTRATIVE

Struktura e Qendrës së Botimeve për Diasporën është miratuar me urdhrin nr. 76, datë 
15. 04. 2019 të Kryeministrit, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Qendrës së 
Botimeve për Diasporën”. Sipas kësaj strukture të miratuar, QBD-ja është e përbërë nga 3 
sektorë dhe një personel prej 15 punonjësish.

Bazuar në urdhrin nr. 76, datë 15. 04. 2019, të Kryeministrit, struktura dhe organika e 
QBD-së, është sipas tabelës së mëposhtme: 

Sipas organizimit strukturor të miratuar, QBD-ja përbëhet nga 3 sektorë: Sektori i 
Digjitimit, Komunikimit dhe Projekteve, Sektori i Botimit, Koordinimit dhe Shpërndarjes 
dhe Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

Sektori i Digjitimit, Komunikimit dhe Projekteve është përgjegjës për: 
Krijimin, mirëmbajtjen dhe pasurimin e faqes online të librave në formë elektronike; 
Krijimin, ruajtjen dhe konsolidimin e marrëdhënieve të QBD-së; 
Hartimin dhe ndjekjen e projekteve të QBD-së.
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Sektori i Botimit, Koordinimit dhe Shpërndarjes është përgjegjës për:
Ndjekjen e procesit të përzgjedhjes, miratimit, botimit, shpërndarjes së teksteve shkollore 

për diasporën; 
Ndjekjen e punës së grupit të punës ndërinstitucional për miratimin e teksteve shkollore 

për diasporën;
Ndjekjen e prokurimit të teksteve mësimore dhe shpërndarjen e tyre sipas kërkesave të 

diasporës; 
Mbajtjen e lidhjeve dhe hartimin e një bazë të dhënash të shkollave, qendrave mësimore, 

shoqatave të diasporës të interesuara për tekstet shkollore; 
Bashkërendimin e punës për shpërndarjen e teksteve shkollore për diasporën si dhe të 

botimeve të tjera që janë objekt i punës së QBD-së.

Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse është përgjegjës për:
Kryerjen e të gjithë veprimtarive mbështetëse të QBD-së me qëllim plotësimin e misionit 

të saj.

KËSHILLI KOORDINUES 

I ARSIMTARËVE NË DIASPORË
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QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN

RAPORTI VJETOR 202

SEKTORI I BOTIMIT, KOORDINIMIT

DHE SHPËRNDARJES
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3.1.  SIGURIMI DHE SHPËRNDARJA E TEKSTEVE SHKOLLORE,   
        LITERATURËS PLOTËSUESE DHE BOTIMEVE TË QBD-SË 
        NË DIASPORË PËR VITIN SHKOLLOR 2021–2022

Bazuar në VKM-në nr. 443, datë 26.06.2019, referuar pikës nr. 1 të VKM-së nr.448, datë 
22.07.2021, “Për miratimin e çmimeve dhe kategorive që përfi tojnë falas tekstet e botuara 
nga Qendra e Botimeve për Diasporën, për vitin shkollor 2021-2022”, Sektori i Botimit, 
Koordinimit dhe Shpërndarjes përgatiti procesin e sigurimit të teksteve shkollore në diasporë 
për vitin 2021-2022, duke nisur punën me mbërritjen e kërkesave për tekste shkollore 
të dërguara në përfaqësitë diplomatike të Shqipërisë në vendet pritëse të diasporës shqiptare 
dhe të përpunuara nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme përmes shkresës 
nr. 7316 Prot., dt. 14.06.2021, “Lista përfundimtare e teksteve shkollore 2021-2022 për 
diasporën”. 

Lista me kërkesat për tekste shkollore u shqyrtua nga Këshilli Koordinues i Botimeve për 
Diasporën, i cili mori vendimin nr. 5, datë 17.06.2021, të Këshillit Koordinues të Botimeve për 
Diasporën, “Për miratimin e listës së teksteve shkollore dhe literaturës shtesë për mësimin 
plotësues në diasporë”. 

Qendra e Botimeve për Diasporën siguroi/botoi në kohë sasinë e kërkuar të teksteve 
(në total 11 096 tekste) dhe u kujdes që çdo tekst të ishte i pajisur me pullën hologramë të 
certifi kimit të Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë dhe me logon e Qendrës së Botimeve 
për Diasporën, si dhe më pas i dërgoi ato në ministrinë përgjegjëse për punët e jashtme. 

Brenda muajit shtator 2021, Qendra e Botimeve për Diasporën, në bashkëpunim me 
Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, si dhe me Postën Shqiptare, përfundoi me 
sukses të gjitha dërgesat e teksteve shkollore falas për mësimdhënien në diasporë, sipas 
kërkesave të përfaqësive diplomatike dhe konsullore jashtë vendit. 

U shpërndanë sipas kërkesave:

- Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 1, 

- Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 2,

- Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 3, në:

1. Greqi   1222 tekste

2. Belgjikë    240 tekste

3. Spanjë          55 tekste

4. Japoni       30 tekste

5. Çeki       30 tekste

6. Ukrainë      20 tekste

7. Danimarke    450 tekste

8. Suedi      550 tekste

9. Finlandë     480 tekste

10. Norvegji     100 tekste
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11. Gjermani   1353 tekste

12. Angli      685 tekste

13. Turqi   1560 tekste

14. Zvicër      580 tekste

15. Itali    1763 tekst

16. Kroaci      140 tekste

17. Kanada     330 tekste

18. SHBA    1080 tekste

19. Austri      338 tekste

20. Hungari      30 tekste

21. Bullgari      60 tekste

Këto tekste u shpërndanë falas në përmbushje të VKM-së nr. 523, datë 1.7.2020, 
“Për miratimin e çmimeve dhe kategorive që përfi tojnë falas tekstet e botuara nga Qendra 
e Botimeve për Diasporën për vitin shkollor 2021-2022”.

Sasisë prej 11 096 tekstesh i shtohen dhe 750 tekste plotësuese, si dhe 600 materiale 
didaktike (loja didaktike “Mos u nxeh”: Durrës, Korçë, Gjirokastër dhe Shkodër), të cilat 
iu shpërndanë mësuesve të gjuhës shqipe në Itali, në aktivitetin “Seminar me mësuesit 
shqiptarë në Itali”, të organizuar në datat 6 dhe 7 nëntor 2021, në Tolentino dhe Bologna 
të Italisë; 40 libra plotësues të cilat u shpërndanë në aktivitetin letrar javor në bibliotekën 
e Stockholmit, Suedi; si dhe 23 libra plotësues të cilat u dërguan në Athinë me rastin e 
pjesëmarrjes së përfaqësuesit të QBD-së në aktivitetin e organizuar aty për hapjen e një 
shkolle të re për mësimin e gjuhës shqipe.
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3.2. PËRDITËSIMI I BAZËS SË TË DHËNAVE TË SHKOLLAVE DHE
       MËSUESVE TË GJUHËS SHQIPE NË DIASPORË

Në përmbushje të detyrës së koordinimit dhe shpërndarjes së teksteve shkollore, Sektori 
i Botimit, Koordinimit dhe Shpërndarjes ka vijuar me përditësimin e bazës së të dhënave të 
shkollave dhe mësuesve të gjuhës shqipe në diasporë, të krijuar që në vitin e parë të punës. 

Në databazën e QBD-së janë të regjistruar 490 kontakte mësuesish dhe rreth 300 shkolla/ 
kurse të mësimit shqip në diasporë. 

Për prezantimin e vendndodhjes së shkollave shqipe në diasporë është hartuar dhe një 
hartë digjitale në portalin zyrtar të Qendrës së Botimeve për Diasporën.
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3.3. BOTIME 

Përgjatë vitit 2021, në kuadër të ruajtjes, zhvillimit dhe mësimit të gjuhës shqipe në 
diasporë, Qendra e Botimeve për Diasporën planifi koi botimin e librave dygjuhësh, që 
synojnë pasurimin e fjalorit të lexuesve të diasporës me fjalë të reja në gjuhën shqipe, si dhe 
zotërimin dhe përdorimin e dy gjuhëve në të njëjtën kohë.

Pjesë e këtij projekti ishte botimi i librave të serisë me rrëfi me “Klasikët dygjuhësh”, 
si dhe botimi i 10 tregimeve të përzgjedhura nga “Tregime të moçme shqiptare”, 
me autor Mitrush Kutelin, në 5 gjuhë: shqip - italisht, shqip - frëngjisht, shqip - greqisht, 
shqip - gjermanisht dhe shqip - anglisht.

3.3.1. Programi i botimeve të librave dygjuhësh
         

      1. Seria “Klasikët dygjuhësh”

Në serinë “Klasikët dygjuhësh” përfshihen titujt më të mirë të klasikëve, të ilustruar 
në mënyrë interesante, duke ofruar një mënyrë të thjeshtë për të mësuar gjuhën dhe duke 
kombinuar dy gjuhë në të njëjtin libër. Seria “Klasikët 
dygjuhësh”, e Shtëpisë Botuese spanjolle “LIBSA”, 
përmban 7 libra me lidhje speciale, me nga dy përralla 
apo vepra klasike për çdo libër (gjithsej 14 rrëfi me të 
letërsisë për fëmijë).

Seria ka në përbërje rrëfenjat: 

1.  Hirushja – Pinoku; 

2.  Piter Pani – Bukuroshja e fjetur; 

3.  Rosaku i shëmtuar – Kësulëkuqja; 

4.  E bukura dhe Bisha – Ujku dhe 7 kecat;

5.  Sirena e vogël – Udhëtimet e Guliverit; 

6. Libri i xhunglës – 3 derrkucët; 

7. Ushtari prej plumbi – Borëbardha.

Projekti i botimit të serisë “Klasikët dygjuhësh” u miratua me vendimin nr. 7, datë 
07.11.2019, të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën.

Gjatë vitit 2021 përfundoi kontrolli, përgatitja për shtyp e 6 librave dhe kopertinave të 
përrallave të serisë “Klasikët dygjuhësorë”: 1. “Piter Pani/Bukuroshja e fjetur”; 2. “Rosaku 
i shëmtuar/Kësulëkuqja”; 3. “E Bukura dhe Bisha/Ujku dhe 7 kecat”; 4. “Sirena e Vogël/
Udhëtimet e Guliverit”; 5. “Libri i xhunglës/3 derrkucët”; 6. “Ushtari prej plumbi/
Borëbardha” , si dhe u shumëfi shuan në gjuhët: shqip-italisht, shqip-anglisht, shqip-greqisht 
(6 libra në 3 gjuhë = 18 gjithsej).
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NR. TITULLI FAQE BOTUAR/SHTYPUR PUBLIKUAR NË UEB

1. PITER PANI / BUKUROSHJA E FJETUR
Anglisht 64  9    9   
Greqisht 64  9    9   
Italisht 64  9    9   

2. ROSAKU I SHËMTUAR / KËSULËKUQJA
Anglisht 64  9    9   
Greqisht 64  9    9   
Italisht 64  9   9  

3. E BUKURA DHE BISHA / UJKU DHE 7 KECAT
Anglisht 64  9    9   
Greqisht 64  9    9   
Italisht 64  9    9   

4. SIRENA E VOGËL / UDHËTIMET E GULIVERIT
Anglisht 64  9    9   
Greqisht 64  9    9   
Italisht 64  9    9   

5. LIBRI I XHUNGLËS / 3 DERRKUCËT
Anglisht 64  9    9   
Greqisht 64  9    9   
Italisht 64  9   9   

6. USHTARI PREJ PLUMBI / BORËBARDHA
Anglisht 64  9    9   
Greqisht 64  9    9   
Italisht 64  9    9   

2. Botimi dygjuhësh i dhjetë tregimeve të përzgjedhura nga vëllimi “Tregime të moçme shqiptare”  

Në vazhdim të projektit të botimeve dygjuhëshe, QBD-ja 
përgatiti botimin e dhjetë tregimeve të përzgjedhura nga vëllimi 
“Tregime të moçme shqiptare”, me autor Mitrush Kutelin, që 
u përkthyen në pesë gjuhë: anglisht, italisht, greqisht, gjermanisht 
dhe frëngjisht.

Këto tregime dhe përralla do të shërbejnë për zgjerimin 
e njohurive, marrjen e informacionit dhe kultivimin e dijeve të 
nxënësve në diasporë për gjuhën, letërsinë dhe kulturën amtare. 
Po ashtu, ky botim do të shërbejë edhe si tekst ndihmës për 
shkollat në diasporë, me qëllim zgjerimin e njohurive të tyre 
mbi gjuhën shqipe. Vepra e njeh brezin e ri të diasporës me një 
autor të rëndësishëm të letërsisë shqipe, si dhe me një gjuhë 

të pasur, duke kultivuar ndjenjën e krenarisë për identitetin kombëtar shqiptar në diasporë, 
duke i njohur me pasurinë e tregimeve të moçme shqiptare, si dhe me madhështinë 
e trashëgimisë sonë popullore.

Në projekt u angazhuan përkthyes të rëndësishëm e me përvojë, si: Andrea Grill në gjuhën 
gjermane, Evelyne Noygues në gjuhë franceze, Eugenio Scalambrino në gjuhën italiane, 
Eleana Zhako në gjuhën greke dhe Ron Berisha në gjuhën angleze.

Në këtë botim u përfshinë edhe ilustrimet e Gazmend Lekës, i cili, për ciklin e vizatimeve, 
është vlerësuar në vitin 1986 me çmimin e madh kombëtar “Odise Paskali” si vepra më 
e mirë në artet fi gurative.
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Gjatë vitit 2021 përfundoi përgatitja për shtyp e vëllimit “Tregime të moçme shqiptare” 
në gjuhët: shqip-italisht, shqip-greqisht, shqip-frëngjisht, shqip-gjermanisht, shqip-anglisht 
dhe u hodhën në faqen e uebit të QBD-së (www.qbd.gov.al). Po gjatë këtij viti vëllimi 
“Tregime të moçme shqiptare” u shumëfi shua në gjuhët: shqip-italisht, shqip-greqisht, 
shqip-frëngjisht.

NR. TITULLI FAQE BOTUAR/SHTYPUR PUBLIKUAR NË UEB

1. TREGIME TË MOÇME SHQIPTARE SHQIP – ITALISHT 64  9      9    

2. TREGIME TË MOÇME SHQIPTARE SHQIP – GREQISHT 64  9    9   

3. TREGIME TË MOÇME SHQIPTARE SHQIP – FRËNGJISHT 64  9    9   

4. TREGIME TË MOÇME SHQIPTARE SHQIP – GJERMANISHT 64  9   

5. TREGIME TË MOÇME SHQIPTARE SHQIP – ANGLISHT 64  9     



18

3. Botimi i tekstit mësimor “Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare”
  (në 3 nivele)

Botimi “Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare” (në 3 nivele), miratuar 
me vendimin nr. 9, datë 01.10.2020, vjen i rishikuar dhe i përmirësuar nga QBD-ja, si 
bashkëpunim i Sektorit të Botimit, Koordinimit dhe Shpërndarjes me Sektorin e 
Komunikimit, Digjitimit dhe Projekteve.

Teksti është hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe 
Rinisë e Republikës së Shqipërisë, për fëmijët shqiptarë që jetojnë jashtë kësaj Republike. 
Teksti është fi tues i konkursit të shpallur nga kjo ministri në vitin 2011 dhe është përgatitur 
për fëmijët e klasës I-III. Gjatë këtij viti ky tekst u shumëfi shua dhe u hodh në faqen e uebit 
të QBD-së falas (www.qbd.gov.al).

4. Botimi i numrit të dytë të revistës letrare “Letra nga Diaspora” 

Projekti për krijimin e një reviste letrare u miratua nga Këshilli 
Koordinues i Botimeve me vendimin nr. 6, datë 11.06.2020, “Për 
miratimin e botimit të një reviste letrare në shqip dhe në anglisht”.

Kryeredaktore e revistës është gazetarja Arta Marku. Ky botim 
me intervista, analiza, retrospektivë, krijimtari vjen me synimin jo 
vetëm të mbrojtjes dhe përhapjes së gjuhës shqipe përmes letrave 
të bukura, por dhe vendosjen e urave të komunikimit të autorëve 
shqiptarë në kohë apo vende të ndryshme, mes vetes dhe lexuesit, 
shqiptar apo të huaj, në mbështetje të krijimtarisë më të mirë. Revista 
është konceptuar me rubrika të ndryshme, si: intervista ekskluzive, 
krijimtari dhe biseda me shkrimtarë, recensa, dossier, retrospektivë, 
si dhe informacion mbi botimet e reja.
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3.3.2. Botime informuese

Gjatë vitit 2021, në kuadër të organizimit të aktiviteteve me qëllim informimin
dhe promovimin e punës së Qendrës së Botimeve për Diasporën, kemi përgatitur materiale 
të ndryshme promovuese, si:

1. Katalogu i parë i botimeve të QBD-së, si dëshmi 
e strategjisë së ndjekur në këto dy vite në ndihmesë të 
shkollave shqipe në mërgatë. Katalogu është i ndarë në
disa kapituj, që përbëjnë dhe drejtimet e punës së Qendrës
 së Botimeve për Diasporën.

Në pjesën e tij të parë janë paraqitur tekstet mësimore të 
hartuara në mbështetje të mësimdhënies së gjuhës shqipe në 
diasporë, të miratuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe 
Rinisë e Republikës së Shqipërisë. 

Teksti bazë që QBD-ja ofron për mësimin e gjuhës shqipe është: 
“Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare”, në tre 
nivele, me autorë: Ikbale Isaku, Anila Hasani, Fatmir Xhemalaj 
dhe Artur Hasani.

Në një ndarje më vete janë paraqitur materialet mësimore bazë për hartimin e platformës 
digjitale: “Mëso shqip”, të miratuar nga Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën. 
Këto materiale u hartuan në bashkëpunim me Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë të 
Universitetit të Tiranës dhe bazohen në programin e kurrikulës së përbashkët të hartuar nga 
ministritë e Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës.

Në to janë përfshirë 7 tekste: 

- “Mësojmë shqip” (Niveli A1/A2) shoqëruar me librat e mësuesit për të dy nivelet, të 
hartuara nga prof. dr. Aljula Jubani, prof. asoc. dr. Linda Mëniku, dr. Adriana Bejko-Fishta;

- “Lexime plotësuese për diasporën” (Niveli A1/A2) dhe “Përralla dhe legjenda për 
diasporën”, të konceptuara si lexime plotësuese në gjuhën shqipe dhe lexime plotësuese 
dygjuhëshe, të hartuara nga prof. dr. Dhurata Shehri dhe prof. dr. Persida Asllani; 

- “Gjuha shqipe për diasporën” (Fletore pune), të hartuar nga prof. dr. Rozana Rushiti dhe 
dr. Maklena Çabej.

Programi i botimeve dygjuhëshe përbën një kapitull tjetër të rëndësishëm në botimet 
e QBD-së.

Në një ndarje janë paraqitur:

- “Fjalor dygjuhësh për fëmijë”: shqip-anglisht, shqip-italisht, shqip-greqisht, shqip-frëngjisht, 
shqip-gjermanisht, shqip-turqisht, shqip-ukrainisht, shqip-spanjisht, shqip-kroatisht.

- Seria “Klasikët dygjuhësh”, me përrallat klasike: “Hirushja/Pinoku”, “Piter Pani/
Bukuroshja e Fjetur”, “Rosaku i Shëmtuar/Kësulëkuqja”, “E bukura dhe Bisha/Ujku dhe 
7 kecat”, “Sirena e Vogël/Udhëtimet e Guliverit”, “Libri i Xhunglës/Tre derrkucët”, 
“Ushtari prej Plumbi/Borëbardha”, në gjuhët shqip-italisht, shqip-greqisht, shqip-anglisht.
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-  “Tregime të moçme shqiptare”, të Mitrush Kutelit, në gjuhët: shqip-italisht, shqip-frëngjisht, 
shqip-greqisht, shqip-anglisht, shqip-gjermanisht.

- Projekti i botimit të revistës letrare “Letra nga Diaspora”, numri 2, në dy gjuhë: shqip dhe 
anglisht.

Në përmbyllje janë përfshirë edhe botimet informuese të Qendrës së Botimeve për Diasporën, 
në të cilat dëshmohet ecuria institucionale e kësaj Qendre përgjatë dy viteve.

2. Kartolina për promovimin e krijimtarisë së shkrimtarëve shqiptarë. U realizuan disa 
kartolina ku në secilën prej tyre paraqitet një shkrimtar shqiptar në diasporë së bashku me 
një fragment të shkurtër të krijimtarisë së tij. Kartolinat janë shpërndarë në aktivitete të 
ndryshme të zhvilluara në diasporë.

3. Përgatitja e certifi katave të mësuesve dhe nxënësve në diasporë, pjesë e regjistrit 
kombëtar të mësuesve të gjuhës shqipe në diasporë.
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1. Hirushja / Pinoku

2. Piter Pani / Bukuroshja e Fjetur 

3. Rosaku i shëmtuar / Kësulëkushja
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4. E bukura dhe Bisha / Ujku dhe 7 kecat

5. Sirena e Vogël / Udhëtimet e Guliverit

6. Libri i xhunglës / 3 derrkucët
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7. Ushtari prej plumbi / Borëbardha
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4. PROJEKTE

4.1. Projekti i përgatitjes së materialeve ndihmëse për mësimdhënien në diasporë

Qendra e Botimeve për Diasporën, bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin 
e Historisë e të Filologjisë të Universitetit të Tiranës, të miratuar me vendim të Këshillit 
Koordinues të Botimeve për Diasporën, nr. 160 Prot., datë 16.04.2020, “Për miratimin e krijimit 
të Platformës online për mësimdhënien e gjuhës shqipe në diasporë”, botoi online falas tekste të 
përgatitura nga specialistët e fushës: prof. dr. Aljula Jubani,  prof. asoc. dr. Linda Mëniku, 
prof. asoc. dr. Rozana Rushiti, dr. Maklena Çabej, prof. dr. Dhurata Shehri, prof. dr. Persida 
Asllani dhe mësuesja nga diaspora prof. asoc. dr. Adriana Bejko.

 “Mësojmë Shqip, Niveli A1”, “Mësojmë Shqip, Niveli A2” dhe “Mësojmë Shqip, Fletore 
Tematike, Niveli A1-A2”, janë tekste didaktike për mësimdhënien e gjuhës shqipe në 
diasporë, hartuar nga prof. dr. Aljula Jubani, dr. Adriana Fishta-Bejko, prof. as. ar. Linda 
Mëniku.  “Mësojmë Shqip, Niveli A1” i hartuar në harmoni me programin e kurrikulës së 
përbashkët të miratuar nga Ministritë e Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës, merr parasysh 
specifi kat e nxënësve prej të cilëve do të përdoret dhe vjen në kuadër të “Mëso shqip”, një 
paketë e dobishme dhe cilësore didaktike, e cila përmban 7 tekste ku përfshihen librat e 
mësuesit dhe materiale të tjera plotësuese.

“Libri i mësuesit, Niveli A1” dhe “Libri i mësuesit, Niveli A2” janë tekste të përgatitura nga 
prof. dr. Aljula Jubani, prof. asoc. dr. Linda Mëniku dhe prof. asoc. dr. Adriana Bejko. Ato 
janë hartuar në harmoni me programin e kurrikulës së përbashkët të miratuar nga ministritë 
e arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës.



“Libri i leximeve plotësuese, Niveli A1” dhe “Përralla dhe legjenda për diasporën, Lexime
plotësuese dygjuhëshe”,  janë tekste të hartuara nga prof. dr. Dhurata Shehri dhe 
prof. dr. Persida Asllani. Materialet letrare të përzgjedhura në këto tekste e ndihmojnë 
nxënësin të ndërmarrë një rrugëtim letrar nëpër temat e mëdha të botës shqiptare, siç 
janë ato të vendlindjes e atdheut, të gjuhës amtare, të vetëdijes identitare, të trashëgimisë 
kulturore e gjuhësore etj.

Këto  tekste,  të adresuara posaçërisht për nxënësit e diasporës synojnë zhvillimin e 
kompetencave të tyre shumëgjuhësore dhe ndërkulturore, duke marrë në konsideratë 
dygjuhësinë dhe domosdoshmërinë e mësimit të gjuhës dhe të kulturës shqiptare si thelb i 
ruajtjes së identitetit e unit kombëtar.

4.2. BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET BRENDA DHE JASHTË VENDIT

Gjatë vitit 2021, Qendra e Botimeve për Diasporën ka rritur komunikimin institucional dhe 
shkëmbimin e informacionit mes drejtorive të Ministrit të Shtetit për Diasporën dhe insti-
tucioneve të tjera brenda dhe jashtë vendit.

• Ka vijuar bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit, Rinisë dhe Sportit dhe Ministrinë 
e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Kosovës për hartimin dhe miratimin e 
“Standardeve për Tekstet Mësimore të Mësimit Plotësues të Gjuhës Shqipe në 
Diasporë dhe Mërgatë”, në përputhje me legjislacionet e të dyja vendeve.

 Me Ministrinë e Arsimit, Rinisë dhe Sportit ka vijuar bashkëpunimi për hartimin e 
Regjistrit Kombëtar të Mësuesve në Diasporë, për përcaktimin e nevojave të teksteve 
dhe materialeve plotësuese për mësimdhënien në diasporë, për zgjerimin e hartës 
së shkollave, për sigurimin dhe konfi rmimin e numrit të mësuesve dhe nxënësve të 
gjuhës shqipe në diasporë.

• Është ndërtuar gjithashtu një marrëdhënie e ngushtë bashkëpunimi me Ministrinë 
për Evropën dhe Punët e Jashtme për vendosjen e kontakteve me shkollat shqipe, 
shoqatat kulturore dhe mësuesit në diasporë, për sigurimin e kërkesave për tekste 
shkollore dhe literaturë plotësuese, si dhe për shpërndarjen brenda afatit të teksteve 
mësimore për vitin shkollor 2021-2022.

• Bazuar në marrëveshjen e lidhur mes Qendrës së Botimeve për Diasporën dhe Postës 
Shqiptare, Marrëveshja nr. 264 Prot., dhe datë: 11.12.2019, ka vijuar bashkëpunimi 
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me qëllim lehtësimin e dërgesës në kohë të teksteve për mësimdhënien në diasporë 
në vendet përkatëse, sipas kërkesave të bëra nga vetë mësuesit e gjuhës shqipe e të 
kulturës shqiptare atje, për vitin shkollor 2021-2022.

• Në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar me Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, 
të Universitetit të Tiranës me nr. 269 Prot. datë 01.10.2020 me synim bashkëpunimin 
e ndërsjellë institucional, Qendra e Botimeve për Diasporën ka vijuar punën me 
projektin e hartimit dhe përgatitjes së materialeve në ndihmesë të mësimdhënies në 
Diasporë, për nivelin e parë mësimor. Pas përcjelljes së emrave të specialisteve të 
fushave përkatëse, Qendra e Botimeve për Diasporën krijoi grupin e punës dhe fi lloi 
komunikimin për zbatimin e këtij projekti, i cili u fi nalizoi këtë projekt në muajin 
korrik.

QBD-ja g jithashtu u është përgjigjur kërkesave dhe nevojave të institucioneve të diasporës, 
si: qendra kulturore, klube e shoqata dhe kërkesave individuale të anëtarëve të diasporës 
në kohë reale.
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5.1. Nisma “Dhuro Libra”, 21 shkurt 2021

Qendra e Botimeve për Diasporën iu përgjigj thirrjes për bashkëpunim  
të Agjencisë Kombëtare për Diasporën duke u bërë pjesë e nismës 
“Dhuro Libra” për shtetasit shqiptarë që vuajnë dënimin në Institucionet 
e Ekzekutimit të Vendimeve Penale në Greqi dhe Itali. 

U dhuruan rreth 10 mijë libra nga shtëpi të ndryshme botuese në 
vend, individë dhe institucione, të cilat u shpërndanë në datë 21 shkurt 
2021, në  Ditën Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare. 

Kjo nismë u mbështet nga Ministri i Shtetit për Diasporën dhe 
Ministria e Drejtësisë.

 5.2. Takimi i Mësuesve në Diasporë, 22 qershor 2021

Takimi i Mësuesve në Diasporë u zhvillua pjesërisht online dhe pjesërisht me pjesëmarrje fizike, 
në datën 22 qershor 2021, në Tiranë, në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Diasporën, Ministrinë 
për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë të Republikës së Shqipërisë, 
Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Diasporës, të Republikës së Kosovës.

Në këtë aktivitet morën pjesë: Ministri i Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko, Ministrja e 
Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj. Evis Kushi, Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe 
Inovacionit të Kosovës, znj. Arbërie Nagavci, Zëvendësministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës 
në Kosovë, znj. Liza Gashi, Drejtoresha e Diplomacisë Publike dhe Diasporës në MEPJ, znj. Mira 
Hoxha, Kryetarja e Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës, znj. Anila Ferizaj, Kryetari i 
Këshillit Koordinues të Arsimtarëve në Diasporë, Vaxhid Sejdiu, Ambasadorja e Shqipërisë në Greqi, 
znj. Luela Hajdaraga, si dhe mësues të gjuhës shqipe në Diasporë.

Në këtë takim u diskutua për organizimin e mësimdhënies në diasporë gjatë pandemisë, përdorimin 
e platformave digjitale, ndihmesën e përfaqësive diplomatike në mbështetje të gjuhës shqipe, për 
unifikimin e teksteve etj. Mësuesit pjesëmarrës në aktivitet shkëmbyen përvojat e tyre për procesin e 
përgatitjes dhe realizimit të procesit mësimor. Ky takim shërbeu për të mbledhur një tërësi përvojash 
dhe perspektivash të ndryshme për të mësuarit dhe mësimdhënien në diasporë.  
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5.3. QBD-ja si Bashkëpunëtore në organizimin e aktivitetit Ndërkombëtare 
       të Librave për Fëmijë në Stokholm të Suedisë

Në Javën Ndërkombëtare të Librave për Fëmijë, Biblioteka Kungsholmens 
në Stokholm të Suedisë, koordinatorja dhe mësuesja e gjuhës shqipe në Suedi 
znj. Arta Emiri, në bashkëpunim me Qendrën e Botimeve për Diasporën 
organizuan aktivitetin letrar njëjavor që përfshin lexime të librave në gjuhën 
shqipe nga fëmijë të grup-moshave të ndryshme që jetojnë në Suedi, me 
pjesëmarrjen e shkrimtares së librave për fëmijë, znj. Rudina Çupi. 

Në këtë aktivitet njëjavor u organizuan takime me fëmijët dhe gjimnazistët që ndjekin kurset e 
mësimit të gjuhës, u zhvilluan takime me mësues, prindër e fëmijë në Bibliotekën Kista. 

Gjithashtu u organizua një takim në Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Suedi, me praninë 
e ambasadorit, z. Virgjil Kule, ambasadores së Kosovës atje znj. Shkendije Geci-Sherifi , drejtueses së 
projektit me bibliotekat ndërkombëtare të Stockholmit, znj. Matilda Wallin, koordinatores, znj. Arta 
Emiri, si dhe me mësues shqiptarë të përfshirë në mësimdhënien e gjuhës shqipe në Suedi. 

5.4. Organizimi i seminareve mbi mësimdhënien e gjuhës shqipe në diasporë 
       në Tolentino dhe në Bolonja të Italisë

Në datat 6-7 nëntor u organizuan dy seminare të rëndësishme mbi mësimdhënien e gjuhës 
shqipe në diasporë, mbi bazën e një programi të përbashkët hartuar nga Lidhja e Mësuesve 
Shqiptarë në Itali, Qendra e Botimeve për Diasporën, si dhe Konsullata e Shqipërisë në 
Milano. Aktivitetet shërbyen dhe si një vend takimi mes institucioneve shtetërore të Italisë, 
Shqipërisë, Kosovës, si dhe mësuesve dhe nxënësve të komunitetit shqiptar, me qëllim 
evidentimin e problematikave, nevojave aktuale të mësuesve dhe adresimit të tyre për 
zgjidhje.
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Qendra e Botimeve për Diasporën përfaqësohej në takime me drejtoreshën e QBD-së, 
znj. Mimoza Hysa dhe përgjegjësen e sektorit të botimeve, znj. Fabjola Caushaj. Përmes 
këtyre takimeve QBD-ja synonte konsolidimin e bashkëpunimit institucional ndërmjet 
Qendrës së Botimeve për Diasporën dhe Lidhjes së Mësuesve Shqiptarë në Itali. 

Në kuadër të organizimit të këtij aktiviteti, Qendra e Botimeve për Diasporën, në 
bashkëpunim me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Postën Shqiptare dërgoi 
rreth 1000 tekste plotësuese në ndihmesë për mësimdhënien në Diasporë.

5.5. Prezantimi i tekstit të përbashkët “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”,    
        Niveli I

Qendra e Botimeve për Diasporën, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit të 
Shqipërisë, Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Republikës së 
Kosovës, Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë, Ministrinë 
e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, të Republikës së Kosovës, prezantoi më 12 nëntor 2021 
në Tiranë tekstin e përbashkët “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, Niveli I. 
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Në këtë aktivitet morën pjesë: Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj. Evis Kushi, 
ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës, znj. Arbërie 
Nagavci, zëvendësministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, përfaqësuesi i 
Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, drejtori i përgjithshëm, z. Sokol Dedja, kryetarja 
e Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës, znj. Anila Ferizaj, përfaqësues të 
shtëpisë botuese “Albas” dhe “Dukagjini”, (fi tues të konkursit për tekstin e përbashkët dhe 
anëtarët e Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës).

Ky takim shënjoi një arritje të rëndësishme në procesin e njësimit të politikave të të dy 
vendeve në fushën e mësimdhënies në diasporë. Tashmë, në shkollat shqipe jashtë vendit, 
Shqipëria dhe Kosova do të kenë të njëjtën qasje ndaj gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare, 
duke vërtetuar se diaspora dhe gjuha shqipe na bëjnë bashkë duke shkrirë të gjitha dallimet 
gjeografi ke, historike, politike e kulturore.

6. DIGJITALIZIMI I TEKSTEVE MËSIMORE DHE VEPRAVE LETRARE

Në faqen zyrtare ueb të Qendrës së Botimeve për Diasporën është krijuar një ndarje e veçantë 
për tekstet mësimore, literaturën plotësuese dhe librat për fëmijë, të cilat QBD-ja i ofron 
falas për mësimdhënien në diasporë. Të gjitha tekstet online janë të shkarkueshme falas.

Edhe këtë vit ka vijuar puna me pasurimin e kësaj kategorie me materiale ndihmëse dhe 
literaturë plotësuese për fëmijët në Diasporë.

Në kategorinë “Tekste shkollore”  (http://qbd.gov.al/tekste-shkollor) gjenden tri tekste të 
miratuara nga MASR-ja, rishikuar dhe përditësuar nga QBD-ja :

• Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare, Niveli 1;
• Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare, Niveli 2;
• Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare, Niveli 3.

Në të njëjtën kategori gjenden edhe materialet ndihmëse të përgatitura nga specialistë të 
Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, të digjitalizuara dhe të aksesueshme falas për të 
gjithë fëmijët dhe mësuesit në Diasporë:
•  “Mësojmë shqip”, Niveli A1;
•  “Mësojmë shqip”, Niveli A1, Tekst për mësuesin;
•  “Mësojmë shqip”, Niveli A2;
•  “Mësojmë shqip”, Niveli A2, Tekst për mësuesin;
•  “Gjuha shqipe për diasporën”, Fletore pune, Niveli A1/A2;
•  “Lexime plotësuese për diasporën”, Niveli A1/A2;
•  “Përralla dhe legjenda për diasporën”, Lexime plotësuese dygjuhëshe.

Kategoria “Botime për Diasporën” (http://qbd.gov.al/botime-per-diaspore) u pasurua 
me numrin e ri të revistës letrare “Letra nga Diaspora”, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën 
angleze, si dhe me Katalogun e botimeve të QBD-së, ku të interesuarit mund të informohen 
për të gjitha botimet e Qendrës.
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7. KRIJIMI I KËSHILLIT KOORDINUES TË ARSIMTARËVE NË DIASPORË

Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën me vendimin nr.1, datë 11.01.2021, “Për propozimin 
e listës së anëtarëve të përzgjedhur për të qenë pjesë e Këshillit Koordinues të Arsimtarëve në 
Diasporë”, i propozoi Ministrit të Shtetit për Diasporën emrat e përzgjedhur për të qenë pjesë e 
Këshillit Koordinues të Arsimtarëve në Diasporë. Ministri i Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko, 
miratoi me urdhrin nr. 1, datë 13.01.2021, emrat e anëtarëve të KKAD-së si më poshtë: 

Vaxhid Sejdiu (Zvicër), 
Mira Hasa Shehu (Kanada), 
Teuta Tabaku (Turqi), 
Aurela Konduri (Greqi), 
Anila Kadija (Mbretëri e Bashkuar), 
Armenda Amiti (Slloveni), 
Dritan Mashi (Itali), 
Isuf Bytyçi (Gjermani), 
Melita Orešković (Kroaci), 
Michele Greco (Itali), 
Mimoza Dako (Zvicër), 
Miradije Berisha (Austri), 
Mustafë Krasniqi (Gjermani), 
Musa Pali (Zvicër),
Qemal Zylo (SHBA).

Këshilli Koordinues i Arsimtarëve 
në Diasporë (KKAD) nisi punën më 
1 shkurt 2021. Ky Këshill ka për 
qëllim dhënien e informacioneve të 
nevojshme për çështjet e arsimit dhe 
propozime konkrete të lidhura me to. 

Misioni i KKAD-së është bashkimi i forcave arsimore dhe shkencore në diasporë, së bashku me 
institucionet që realizojnë zgjidhjen e kërkesave dhe problemeve në unifi kimin e shkollave shqipe në 
diasporë, pasi shkolla kanë për qëllim mbrojtjen e gjuhës dhe identitetit kombëtar.

Vizioni i KKAD-së është sensibilizimi i gjithë faktorëve kombëtarë (prindërit, shoqatat dhe institucionet 
shtetërore) për arritjen sa më parë të në një platforme kombëtare, të unifi kuar dhe funksionale për një 
shkollë shqipe kombëtare,

Gjatë këtij viti Qendra e Botimeve për Diasporën ka mbështetur KKAD-në me krijimin e faqes së 
ueb-it http://kkad.gov.al/, përditësimin e të dhënave, organizimin e eventeve, takimeve të ndryshme 
etj. 

Gjatë viti 2021 Këshilli Koordinues i Arsimtarëve në Diasporë organizoi mbi gjashte takime me 
përfaqësues të institucioneve të Shqipërisë dhe Kosovës, si me: ministrin e Shtetit për Diasporën, 
z. Pandeli Majko, ministrin e Punëve të Jashtme e të Diasporës të Republikës së Kosovës, z. Bekim 
Brestovci, ministren e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës, znj. Arbërie 
Nagavci dhe drejtoreshën e Qendrës së Botimeve për Diasporën, znj. Mimoza Hysa.
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8.   PREZANTIMI DHE PROMOVIMI I PUNËS SË QBD-SË DHE NGJARJEVE        
      TË TJERA KULTURORE DHE ARSIMORE NË DIASPORË

Në mbi dy vjet që nga krijimi i saj, Qendra e Botimeve për Diasporën ka menaxhuar me efi kasitet 
rrjetet sociale dhe portalin e saj zyrtar www.qbd.gov.al. Ky portal ka qenë përfaqësimi i drejtpërdrejtë 
i QBD-së me shkollat në diasporë, mësuesit, nxënësit, shoqatat, qendrat kulturore dhe subjektet e 
interesuara të diasporës përgjatë gjithë vitit. Faqja e internetit ka tregues të qartë për çdo rubrikë dhe 
secila prej tyre është përditësuar rregullisht. Ky portal është lehtësisht i shfl etueshëm nga të gjithë.

Gjatë këtij viti është përditësuar harta e digjitalizuar e shkollave në Diasporë dhe është paraqitur 
shpërndarja e tyre.

Tekstet shkollore, botimet për diasporën, librat për fëmijë dhe librat për të rritur u pasuruan me tituj 
të rinj. Botimet e reja dygjuhëshe të Qendrës së Botimeve për Diasporën janë të aksesueshme në 
formatin digjital dhe u janë vënë në dispozicion të shkollave, mësuesve, nxënësve në diasporë etj.

Edhe gjatë vitit 2021, Qendra e Botimeve për Diasporën vendosi në portalin e vet, në kuadër të rritjes 
së transparencës vendimet e marra nga Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën, Komisioni 
i Përbashkët Shqipëri-Kosovë për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën dhe Vendimet e 
Këshillit të Ministrave për Qendrën e Botimeve për Diasporën.

QBD-ja ka punuar gjatë gjithë vitit me profi lin e institucionit në Facebook, Twitter, Instagram dhe 
LinkedIn dhe me kanalin e saj në YouTube, duke u bërë të njohur në një masë të madhe shkollash, 
mësuesish, shkrimtarësh dhe çdo personi të interesuar misionin, vizionin dhe punën e saj, si dhe duke 
krijuar një urë komunikimi me ta sa i takon çështjeve të mësimdhënies dhe problematikave të tjera 
lidhur me Diasporën. Gjithashtu, përmes rrjeteve të saj sociale ka shërbyer si burim informacioni 
për të rejat më të fundit lidhur me mësimdhënien në Diasporë, përditësimet e legjislacionit në lidhje 
me mësimdhënien, si dhe informacione të dobishme për historikun e gjuhës shqipe, personalitete të 
spikatura historike, ngjarje kulturore etj. 

Qendra e Botimeve për Diasporën është përpjekur të garantojë cilësinë e mesazhit të përcjellë në 
publik, në mënyrë që ai të jetë i qartë, i thjeshtë dhe tërheqës përmes mësimit të gjuhës, kulturës së 
prejardhjes si dhe njohjes dhe promovimit e trashëgimisë kulturore kombëtare.
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9. KOMISIONI I PËRBASHKËT SHQIPËRI-KOSOVË PËR
    MIRATIMIN E TEKSTEVE MËSIMORE PËR DIASPORËN,  2021

     9.1. PUNA E KOMISIONIT TË PËRBASHKËT GJATË VITIT 2021

Në zbatim të Marrëveshjes së Bashkëpunimit 
ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë të 
Republikës së Shqipërisë, si dhe Ministrisë së Diasporës, 
Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të 
Republikës së Kosovës “Për organizimin e përbashkët 
të mësimit të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare”, 
datë 23.03.2015, u ngrit Komisioni i Përbashkët 
Shqipëri-Kosovë për Miratimin e Teksteve Mësimore 
për diasporën. Pjesë e këtij komisioni janë përfaqësues 
nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës 
së Shqipërisë dhe nga Ministria e Arsimit e Shkencës 
dhe e Teknologjisë e Republikës së Kosovës.

Gjatë vitit 2020, Komisioni i Përbashkët Shqipëri-Kosovë për Miratimin e Teksteve 
Mësimore për Diasporën ka miratuar vendimet si më poshtë:

• Vendimi nr. 1, datë 29.01.2021 “Për miratimin në parim të Paketës së dokumenteve 
mbi procedurat e zhvillimit të konkursit të teksteve mësimore për diasporën”

• Vendimi nr. 2, datë 29.01.2021, “Për miratimin në parim të kritereve të recensuesve të 
teksteve mësimore të përbashkëta për Diasporën”.

• Vendimi nr. 3, datë 9.06.1021, “Për miratimin e kalendarit të punës  për përzgjedhjen 
e recensuesve”.

• Vendimi nr. 4, datë 09.06.2021, “Për miratimin e thirrjes për aplikim të recensentëve”

• Vendim nr. 5, datë 13.07.2021, “Për miratimin e listës së recensentëve për vlerësimin 
e tekstit mësimor për mësimin plotësues të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në 
diasporë dhe në mërgatë”

• Vendimi nr. 6, “Për miratimin e  tekstin mësimor me titull “Gjuha shqipe dhe kultura 
shqiptare”, niveli I, i renditur i pari në listën fi tuese  të konkursit për tekstin mësimor 
për mësimin plotësues në diasporë dhe në mërgatë”. 

Po ashtu u fi rmosën nga të tre ministrat përgjegjës:

- Urdhri i përbashkët për miratimin e paketës së dokumenteve mbi procedurat e zhvillimit 
të konkursit të teksteve mësimore për diasporën, miratimi i kritereve për recensuesit 
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e teksteve mësimore për diasporën dhe shpallja e konkursit për tekste mësimore për diasporën 
mes ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Kosovës, z. Ramë Likaj, ministres së Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë së Shqipërisë, znj.Evis Kushi, dhe ministrit të Shtetit për Diasporën, 
z. Pandeli Majko.  

-  Urdhri i përbashkët për përzgjedhjedhjen e recensuesve për tekstin mësimor për
diasporën “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli I, mes ministrit të Arsimit dhe
Shkencës të Kosovës, znj. Arbërie Nagavci, ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë
së Shqipërisë, znj.Evis Kushi, dhe ministrit të Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko.  

-  Urdhri i përbashkët për miratimin e tekstit mësimor për diasporën “Gjuha shqipe dhe 
kultura shqiptare”, niveli I,  mes ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Kosovës, znj. Arbërie
Nagavci, ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë së Shqipërisë, znj.Evis Kushi, dhe
ministrit të Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko.  

 

Bazuar në urdhrin e përbashkët nr. 762/1 prot., datë 9.02.2021, nr. 915/1 prot., si dhe 
nr. 234 prot., të Ministrit të Shtetit për Diasporën, Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë të 
Republikës së Shqipërisë dhe Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës 
së Kosovës, “Për miratimin e paketës së dokumenteve mbi procedurat e zhvillimit të konkursit të 
teksteve mësimore për diasporën, kritereve për recensuesit e teksteve mësimore për diasporën dhe 
shpalljen e konkursit për tekstet mësimore për diasporën”, dhe pasi Komisioni u dërgoi për 
miratim ministrave përgjegjës të të dy vendeve listën e renditjes së teksteve mësimore; u 
shpall si tekst fi tues teksti mësimor i renditur i pari; i cili që do të përdoret për mësimin e 
gjuhës shqipe në diasporë nga Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës me titullin  
“Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, Niveli I, të përgatitur nga Shtëpia Botuese “Albas” 
në bashkëpunim me Shtëpinë Botuese “Dukagjini”. 

Më datë 12 nëntor 2021, në përmbyllje të fazës së parë të punës së Komisionit të 
Përbashkët për Miratimin e Teksteve të Mësimore për diasporën, Qendra e Botimeve për 
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Diasporën, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë, Ministrinë 
e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Republikës së Kosovës, Ministrinë për 
Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë, Ministrinë e Punëve të Jashtme 
dhe Diasporës të Republikës së Kosovës, organizoi takimin për prezantimin e tekstit të 
përbashkët me titull “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, Niveli I. 

Të pranishëm në takim ishin ministrja e Arsimit dhe Sportit e Republikës së Shqipërisë, 
znj. Evis Kushi, ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës, 
znj. Arbërie Nagavci, përfaqësuesi i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, drejtori 
i përgjithshëm, z. Sokol Dedja, përfaqësuesit e Komisionit të Përbashkët Shqipëri – Kosovë, 
përfaqësues të QBD-së, si dhe përfaqësues të shtëpive botuese fi tuese në konkursin për 
tekstet mësimore të diasporës. 

Në pjesën e dytë të këtij takimi KPMTMD-ja miratoi kalendarin e punës për përgatitjen 
e tekstit “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, Niveli II: 

- Shpalljen e konkursit për tekstin mësimor për diasporën - janar 2022,
- Pranimin e aplikimeve – shtator 2022,
- Thirrjen për recensentët – shtator 2022,
- Vlerësimin e teksteve - tetor 2022,
- Miratimin e tekstit mësimor fi tues - nëntor 2022.

Referuar VKM-së nr. 756, datë 23.09.2020, “Për funksionimin e Komisionit të Përbashkët  
të Shqipërisë dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve Mësimore për diasporën”, Qendra 
e Botimeve për Diasporën mbështet punën e Komisionit duke realizuar funksionin 
e sekretariatit teknik të këtij komisioni.

9.2. TEKSTI FITUES  “GJUHA SHQIPE DHE KULTURA SHQIPTARE”, NIVELI I 

Teksti është hartuar në përputhje me Kurrikulën e mësimit plotësues të gjuhës shqipe
 dhe të kulturës shqiptare në diasporë  e në mërgatë, miratuar nga MASR-ja, Shqipëri, dhe 
MASH-i, Kosovë. Ky tekst ofrohet edhe në formë digjitale.

Ai është ndërtuar në tri pjesë që u korrespondojnë përkatësisht klasave I, II, III. Ato në 
tekstin e nxënësit/es emërtohen: Shkalla 1, Shkalla 2, Shkalla 3.

Secila nga këto pjesë ka strukturën e vet, ku është mbajtur parasysh tematika dhe rezultatet 
e të nxënit për secilën klasë. Në hartimin e tyre është respektuar rritja graduale e shkallës së 
vështirësisë si në përmbajtje, ashtu edhe në sasinë e materialit.

Nga ana sasiore, materiali i një njësie mësimore është 
organizuar në: Shkalla I – 2 faqe; Shkalla II – 4 faqe; Shkalla III 
– 6 faqe.

Çdo njësi ka këto rubrika: Situata prezantuese, Lexim (pjesë 
letrare ose joletrare), Mëso më shumë, Gramatikë, Arte (ku 
alternohen piktura, muzika, skulptura etj.), si dhe në fund të 
çdo moduli jepen rezultatet e të nxënit përmes rubrikës Tani 
unë mund.

Pyetjet dhe ushtrimet e aparateve didaktike të të gjitha 
rubrikave mundësojnë që nxënësi/ja të ushtrojë kompetencat e 
të folurit, të dëgjuarit, të lexuarit, të shkruarit, si dhe gramatikës.
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A.      VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS 
 SË SHQIPËRISË

1. Vendim nr. 449, datë 22.7.2021 “Për miratimin e çmimeve të shitjes dhe të kategorive, 
që përfi tojnë falas tekstet e botuara nga qendra e botimeve për Diasporën, Tregime të 
moçme shqiptare dhe revista letrare Letra nga Diaspora”; 

2. Vendim nr. 448, datë 22.7.2021 “Për miratimin e çmimeve dhe kategorive që përfi to-
jnë falas tekstet e botuara nga qendra e botimeve për Diasporën, për vitin shkollor 
2021–2022”

B. URDHRA 

 1. Urdhër nr. 1, datë 13.01.2021 “Për miratimin e anëtarëve të Këshillit Koordinues të 
Arsimtarëve të Diasporës”.
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